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КОЛОНКА РЕДАКТОРА ДУХОВНЕ

Самостійну державу
може здобути собі
український народ

тільки власною
боротьбою і трудом.

Степан БАНДЕРА

ПАМ’ЯТЬ
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Хресну дорогу очолить архієпископ
і митрополит Івано�Франківський Кир
Володимир Війтишин.

У неділю, 25 березня, в Івано�Фран�
ківську пройде традиційна загально�
міська Хресна дорога. Колона вірян
о 14.00 вирушить від храму Царя
Христа монастиря отців�василіян,
що по вул. Незалежності, 181 (мікро�

23–24 березня в Івано�Франків�
ську відбудеться перепоховання 134
останків жертв НКВС, знайдених під
час розкопок на Княгинині.

Розпочнуться пам’ятні заходи в
п’ятницю, 23 березня, в меморіаль�
ному комплексі Дем’янів Лаз.

О 16.30 тут виступить хор семіна�
ристів Івано�Франківської духовної
семінарії імені Свщмч. Йосафата з
програмою «Помолимось за мертвих
і живих». Опісля, о 18.00, розпочнеться
парастас за жертвами комуністич�
ного терору НКВС.

Цього ж дня о 19.00 в комплексі
розпочнеться трансляція тематичних
відеоматеріалів і ватра пам’яті. Також

протягом двох днів діятиме фото�
виставка.

В суботу, 24 березня, з 12.00 до
12.10 у всіх храмах міста й області
дзвонитимуть у дзвони в пам’ять про
закатованих НКВС людей.

Опісля, о 12.10, в меморіальному
комплексі Дем’янів Лаз розпочнеться
перепоховання останків закатованих
людей, знайдених на Княгинині.

Щоб мешканці Івано�Франківська
змогли вшанувати пам’ять цих людей,
будуть їхати безкоштовні автобуси
з різних куточків міста.

Зокрема, 23 березня о 22.00 буде
їхати один автобус з Дем’янового Лазу
до центру міста.

24 березня о 10.30 до меморіаль�
ного комплексу Дем’янів Лаз виру�
шать автобуси:

майдан А. Шептицького, 22 (3 авто�
буси);

вул. Незалежності, 181 (2 автобуси);
вул. Є. Коновальця, 105 (один автобус);
АС�2 (один автобус);
торговий центр «Арсен» (один

автобус);
вул. Василіянок, 64 (один автобус);
вул. Тисменицька, міні�маркет

«Жан» (один автобус);
вул. І. Мазепи, ТЦ «Сільпо» (один автобус);
мікрорайон «Опришівці» , вул. Блават�

ського, 2Г, храм Святої великомуче�
ниці Параскеви (один автобус).

Прем’єр�міністр України Володи�
мир Гройсман здійснить робочу по�
їздку до Івано�Франківської області.

Про це стало відомо з поінформо�
ваних джерел.

Приїде Володимир Гройсман на
Прикарпаття у четвер, 22 березня.
Він відвідає Косів, де візьме участь
у нараді щодо розвитку гірських насе�
лених пунктів.

Також Прем’єр обговорить зміни
до законодавства та державні субвен�
ції в медичній та освітній сферах.

У школі № 16 від�
крили пам’ятну дош�
ку бійцю АТО Олегу
Басарабу, який у 2015
році, перебуваючи в
АТО, помер від зупин�
ки серця. Йому було
38 років.

Саме в цій школі він
навчався. Меморіа�
льну дошку встано�

У вівторок людство відзначило Міжнародний
день щастя. Що воно таке, українцям визначити
важкувато. Напевно, тому Україна за цим рейтин�
ґом опинилась аж на 138 місці зі 157 країн, де
проводились такі дослідження. На перших –
Фінляндія, Норвегія, Данія... Здавалося б,
північні країни, довгі холодні зими, не менш засні�
жені, як нинішня наша, весни, і, напевно, такі ж
осені. Але за рівнем ВВП, за доходами, органі�
зацією соціального буття фіни, норвежці, данці
почуваються щасливішими від багатьох інших
землян. А вже про нас і говорити нічого...

Але поміркуймо, чим нас щодня, щогодини
годують усілякі зомбоящики і навіть «суспільне
радіо». Якщо немає якоїсь страшної катастрофи,
масового побоїща в Україні, якщо на фронті не
загинув наш захисник, то все одно новини почина�
ються з того, що у Бангладеші у прірву впав авто�
бус і є десятки жертв... Скажіть, навіщо мені в першу
чергу дізнаватись, що в Індії упав недобудований
міст, що в Уганді бойовики напали на храм, що біля
берегів Тобаго акула перелякала відпочивальників,
що в Афґаністані підірвався шахід?.. І цей ряд мож�
на продовжити. Підозрюю, для того, щоб українці
не дуже переймалися своїми особистими пробле�
мами: тарифами, платіжками за комуналку, цінами
в магазинах і т. ін. Мовляв, в інших гірше. То навіщо
виходити на акції протесту і вимагати якогось по�
ліпшення.

Чи не тому ось уже кілька тижнів владці три�
мають у напрузі суспільство справою Надії Сав�
ченко. Як на мене, ті, що «вели її» – записували
й документували, мали б не лякати суспільство
знищенням урядового кварталу, а тихо і спокійно
довести справу до пред’явлення вимог про зняття
депутатської недоторканності, а не «тримати на
вухах» цілу країну кілька тижнів. Але ж ні, усім
потрібний піар. Хоч мало є тих, хто вірить владі.
Днями на одному з телеканалів провели опиту�
вання: кому довіряєте більше – Генпрокурору
Луценку чи нардепу Савченко? Генпрокурор отри�
мав лише п’ять відсотків підтримки. Оце і є довіра
всій владі. Це ж треба було докеруватися дер�
жавою, щоб із 54 відсотків, які на виборах після�
майданне суспільство віддало нинішній владі,
скотитися до цілковитої зневіри.

Сьогодні у парламенті Генпрокурор демонст�
руватиме «кіно» про злі наміри ще недавньої
нашої героїні. А напередодні, у вівторок, на бри�
фінґу вона фактично визнала, що причетна до
вивезення зброї з окупованої території, що вона
вела розмови про організацію теракту і т. ін. Але,
мовляв, це було хитрим ходом, бо хотіла нагадати
небожителям, що вони смертні, вона ж бо знала,
що за нею стежать, що її записують і що її мали
знищити. Не знаю щодо останнього, але що сте�
жили, записували – без сумніву, бо звідкіль у про�
курора з’явились «безсумнівні докази» щодо
планування теракту зі знищення парламенту. Хоч,
якщо поспостерігати, як він працює, як ліниво�
розважливо депутати дефілюють у залі й кори�
дорах, то його давно варто б розпустити. Але то
так, до слова. Я ж веду до того, чи у справі Сав�
ченко нарешті руки Феміди дотягнуться до сірого
кардинала, який, з усього видно, коригував дії
недавно арештованого Рубана, головного переговор�
ника зі звільнення невільників лідера руху «Укра�
їнський вибір» В. Медвудчука? Хоч хтозна...

Головне, аби з цього уроку ми щось таки взяли,
аби не картати себе у недалекоглядності й не
розчаровуватись у вчорашніх ідеалах. Хай без�
надія не оселиться в наших душах. Зрештою, про
це нас попереджає та ж Надія. «Ми будемо колись
голосувати не як барани? Подумайте ще раз: всі,
хто у парламенті зараз разом зі мною, не повинні
туди більше потрапити. Це буде ваша перемога.
Якщо гроші або щось інше переконає вас в іншому,
то знайдуться люди, які без мене запустять цю
раду кудись далеко в космос...»

Попри все, це слушне застереження нам усім. Якщо
дослухаємось, то, може, щастя і не омине нас.

Богдан ВІВЧАР

ÑËÓØÍÅ ÇÀÑÒÅÐÅÆÅÍÍß

ÂÄÀÐßÒÜ ÄÇÂÎÍÈ

ÇÀÃÀËÜÍÎÌ²ÑÜÊÀ ÕÐÅÑÍÀ ÄÎÐÎÃÀ

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ

ÌÅÌÎÐ²ÀËÜÍÀ ÄÎØÊÀ Á²ÉÖÞ
вили та освятили в рамках міської
програми «Івано�Франківськ – місто
героїв».

Секретар міської ради Оксана Сав�
чук зазначила, що такі дошки варто
відкривати саме в закладах освіти.
Це показує нашим дітям, що хоч ми
живемо в мирній частині України, але
на сході йде війна, на якій гинуть наші
захисники.

Н. К.

Як ми повідомляли, у НД «Про�
світа» в рамках роботи секції «Народ�
ний господар» при ІФ ОО ВУТ «Про�
світа» «Клуб «Виноградарі Прикар�
паття» провів семінар. Розглянуто
тему «Захист виноградної лози від
хвороб та шкідників  у період веге�
тації».

Перед початком в. о. голови ОО
ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка Ми�
хайло Січка повідомив, що  секція
«Народний господар» і «Клуб вино�
градарів», як і інші подібні структури
при ній, – це відновлення і продов�
ження тих добрих традицій, започат�
кованих товариством у 20–30�ті роки
минулого століття, коли при про�
світянських осередках діяли не лише
клуби, читальні, а й садівничі, реміс�
ничі кооперативи, молочарні, укра�
їнські крамниці, кредитівки, про�
фесійні вишколи. Скажімо, започат�
ковані «Просвітою» молочарські
спілки Галичини на вісімдесят
відсотків заповнювали ринок масла
у тодішній Польщі. «Галицьке масло»
продавалось навіть у Франції та
Англії. Саме тоді в українській
спільноті утверджувався принцип

взаємодопомоги під гаслом «Свій до
свого – по своє». Українці і справді
почувалися господарями... І відро�
дити це почуття, а то й навчити певних
професійних навиків чи�то у виногра�
дарстві, чи�то в пасічництві, чи�то в
органічному овочівництві покликана
секція «Народний господар».

А для корисної взаємодії з «Про�
світою» М. Січка запропонував ство�
рити при «Клубі «Виноградарі Прикар�
паття» просвітянський осередок. Про�
позицію підтримали всі учасники.
І виглядає так, що нашого товариства
прибуде...

Опісля семінар продовжив заступ�
ник голови ДП «Івано�Франківськ�
стандартметрологія» Володимир Со�
коловський, який розповів про умови
отримання ліцензій і дозволів на ви�
робництво вин і винопродукції і їхньої
реалізації, відповів на запитання слу�
хачів. А фахівець із Городенки Миро�
слава Романюк ґрунтовно висвітлила
саму тему семінару щодо захисту
виноградної лози від хвороб і шкід�
ників. На думку учасників, зустріч була
корисною для всіх.

Богдан ВІВЧАР

ЖИТТЯ «ПРОСВІТИ»

ÏÐÎÄÎÂÆÈÒÈ ÒÐÀÄÈÖ²¯

район «Майзлі») та пройде вулицею
Незалежності до архікатедрального
собору.

«Щиро запрошуємо мешканців та
гостей міста долучитись до спільної
молитви у розважаннях над страс�
тями Христовими», – йдеться у пові�
домленні прес�служби Івано�Франків�
ської архієпархії УГКЦ.

Вчора, у Міжнародний день лісів,
в Україні стартувала щорічна акція
Державного аґентства лісових ре�
сурсів «Майбутнє лісу у твоїх руках».
Вона триватиме місяць – до Дня дов�
кілля, який цього року відзначається
21 квітня.

Міжнародний день лісів започатко�
ваний Генеральною Асамблеєю ООН
2012 року. Щороку він проходить під
різними гаслами. Нинішнього він
відбуватиметься під гаслом «Ліси та
населені пункти».

В Україні ж фактично це означає
початок лісокультурної кампанії. Дер�
жавні лісогосподарські підприємства
розпочинають відтворювати лісові
насадження на минулорічних зрубах
і створювати нові ліси. Долучитися
можуть усі.

 «Метою акції є виховання у підрос�
таючого покоління шанобливого став�
лення до природи, забезпечення за�
цікавленості у збереженні лісових
насаджень, дотримання правил пове�
дінки в лісі. Для нас важливо надати
можливість учнівській молоді, пред�
ставникам громадськості й загалом
всім охочим взяти участь у створенні
лісів, а також підвищити довіру гро�
мадян до діяльності лісогосподар�
ської галузі», – наголосив заступник
голови Держлісаґентства Володимир
Бондар.

Також під час акції буде приділена
увага проведенню ознайомчих та пізна�
вальних заходів (екскурсії, тематичні
зустрічі, лекції тощо). До неї можуть
долучитися родинами, класами.

ПОЇЗДКИ

ÃÐÎÉÑÌÀÍ
¯ÄÅ ÍÀ ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÒß

АКЦІЇ

ÌÀÉÁÓÒÍª Ë²ÑÓ
Ó ÒÂÎ¯Õ ÐÓÊÀÕ
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СУТЬ І СУД

ВАРТО ЗНАТИ

ЗВЕРНЕННЯ

Виснажених тривалим пере�
льотом лелек Україна зустріла
суворою негодою. Прикарпатці
намагаються врятувати птахів.

З різних куточків Прикарпаття
надходять повідомлення про
приліт лелек та спроби мешкан�
ців допомогти птахам, які замер�
зають і не можуть роздобути харч
під сніговим покровом.

У Городенці, поблизу якої
осіла ціла колонія на сотню
бузьків, птахам беруться допо�
магати учитель біології Микола

Болотенюк з учнями та небай�
дужі містяни. Люди збирають
для лелек рибу, м’ясо, субпро�
дукти, повідомляє місцева
газета «Край».

Калушан закликають підго�
дувати птахів, які тримаються
неподалік автозаправки по вули�
ці Козоріса. Майже півсотні ле�
лек потребують допомоги в селі
Пукасівці Галицького району.
Також багато лелек помітили
в Крилосі, Блюдниках і на Зам�
ковій горі в самому Галичі.

У Коломиї небайдужі меш�
канці розчистили від снігу для
птахів велику ділянку. Того ж дня
лелеки прилетіли на цю ділянку.
Коломияни збирають харч для
птахів і просять випадково їх
не відлякати.

У місцевих групах публікують
поради, як допомогти, чим году�
вати птахів. «Якщо раптом у ва�
шому місті, селищі чи селі є вже
лелеки і вони зараз потерпають
від холоду й снігу, то просимо

за можливості сховати їх в якесь
(навіть не опалюване) приміщен�
ня, дати їм їсти риб’ячі голови чи
шматочки м’яса краще прісно�
водних риб чи дрібних карасиків,
або субпродукти птахівництва
(курячі голови, шийки, серця чи
печінку), чи ще (якщо не шкода)
шматочки курячого або нежир�
ного м’яса яловичини, а також
поставити ємкість з водою!

На жаль, лелеки не завжди
такі мудрі, як ми думаємо
і бажання прилетіти швидше
додому і зайняти своє гніздо
призводить до того, що вони
потрапляють у такі несприят�
ливі обставини, як сьогодні та
наступні кілька днів! Також
не забуваймо підгодовувати
у ці дні ще й дрібних горобиних
птахів: синиць, зеленяків, зяб�
ликів, дроздів тощо! Допомо�
жімо разом птахам пережити
ці екстремальні для них дні!» –
закликає Львівський клуб орні�
тологів.

Постановою затверджується
соціальна норма кількості піль�
гових поїздок на місяць. Гроші
будуть виплачувати з місцевих
бюджетів.

Кабмін ухвалив постанову
«Про встановлення державних
соціальних нормативів у сфері
транспортного обслуговуван�
ня» та доручив Міністерству
соціальної політики її доопрацю�
вання з урахуванням пропо�
зицій.

Як повідомляє прес�служба
Мінсоцполітики, зазначеною
постановою затверджується
соціальна норма кількості
пільгових поїздок, а також роз�
поділ пільгових поїздок транс�
портом загального користу�
вання на міських та приміських
маршрутах, що потрібно для
визначення розміру щомісячної
готівкової виплати.

«Ухвалення акта надає мож�
ливість встановити громадя�
нам, які відповідно до законо�
давства мають пільги з оплати
проїзду у міському та при�
міському транспорті, соціальну
норму кількості поїздок на
місяць за видами транспорту, з
урахуванням якої пільги можуть
надаватися у готівковій формі»,
– йдеться в повідомленні прес�
служби Мінсоцполітики.

Громадяни України, які ма�
ють пільгове право на проїзд у
громадському транспорті, отри�
муватимуть ці пільги грошима
на руки. Тоді як раніше пільго�
вий проїзд із дербюджету ком�
пенсували через місцеві органи
влади перевізникам.

Кабінет міністрів ввів моне�
тизацію пільг на проїзд усіма
видами транспорту загаль�
ного користування на міських,

приміських та міжміських марш�
рутах.

Обсяг щомісячної виплати
готівкових коштів протягом двох
місяців з дня набуття чинності
постанови затверджують об�
ласні державні адміністрації.
Їхній обсяг визначається шля�
хом множення середньої вар�
тості проїзду в міському кому�
нальному транспорті на 30
поїздок.

Для осіб, які мають право на
кілька пільг, призначається
щомісячна готівкова виплата за
найбільшою з них.

Розмір таких виплат не буде
враховуватись при розрахунку
загального доходу сім’ї для всіх
видів соціальної допомоги.

Для осіб, які мають право
на пільги з оплати проїзду
на міжміських маршрутах, роз�
мір виплат збільшується на 20
відсотків.

Для осіб з інвалідністю 1�ої,
2�ої групи та дітей з інвалід�
ністю, які навчаються у вищих
школах, закладах загальної се�
редньої та професійної освіти,
розмір виплати подвоюється.

Відтак на практиці всі пільго�
вики тепер оплачуватимуть
проїзд: замість безкоштовних
послуг вони отримають гроші,
якими й будуть розплачуватись
за послуги громадського транс�
порту.

Таке рішення Уряду України
– це початок монетизації пільг
на проїзд. Щоб вона запрацю�
вала на практиці, ще мають бути
ухвалені ряд рішень, в тому
числі місцевою владою.

Коли запрацює ця норма,
повідомимо окремо. Нагада�
ємо, з 1 січня почався перший
етап монетизації субсидій.

Відтепер з огляду на мед�
реформу лікар і пацієнт зв’язу�
ватимуться одне з одним особис�
то телефоном, щоб визначити
необхідність візиту додому.

Про це повідомляють у Мініс�
терстві охорони здоров’я.

Раніше пацієнт і лікар спіл�
кувались через реєстратуру
і стрічку в журналі.

Пацієнт не мав доступу до
лікаря, він повинен був записа�
тися у реєстратурі про потребу
виклику лікаря додому.

«Кожен пацієнт повинен
розуміти, що коли лікар іде до
нього додому, він не допомагає
щонайменше трьом іншим
пацієнтам. Пацієнт і лікар
будуть разом вирішувати про
необхідність візиту додому», –
пояснює МОЗ.

Відомство стверджує, що
нова модель викликів лікаря
додому допоможе значно еко�
номити його час.

Нагадаємо, що за ухваленою
медреформою пацієнт сам
обиратиме собі сімейного ліка�
ря без прив’язки до прописки,
а за його обслуговування меди�
ку платитиме держава.

Ми зможемо вибрати лікаря
первинної допомоги (сімейного
лікаря, терапевта, педіатра)
і підписати з ним декларацію
з квітня.

Міністерство охорони здоро�
в’я також винесло на громад�
ське обговорення проект нака�
зу «Про затвердження порядку
первинної медичної допомоги».
Це те, з чим ми найчастіше сти�
катимемось як пацієнти. Гроші
за наше лікування виділятиме
Національна служба здоров’я.

Цей орган контролюватиме
100 мільярдів держкоштів на
медицину.

Конкурс на посаду керівника
Національної служби здоров’я
виграв Олег Петренко, заступ�
ник гендиректора приватної
клініки «ISIDA».

До Президента України,
населення і всіх Церков України

ШАНОВНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ!
Просимо Вас вжити заходів для припинення пропаґанди гомо�

сексуалізму та захистити традиційні сімейні цінності.
 На офіційному сайті Верховної Ради України є розпорядження

Кабінету Міністрів України, що зобов’язує міністерства та інші дер�
жавні органи виконувати план дій з реалізації Національної стра�
тегії у сфері прав людини на період з 2020 року (далі – план дій).

 У цьому плані є багато правильного, але він передбачає,
зокрема таке:

1. Зміни в системі освіти. Дітей будуть навчати, що одно�
статевий спосіб життя – це норма (ст. 102 п. 3).

2. Використання засобів масової інформації для пропаґанди
гомосексуалізму (ст. 105 п. 4).

3. Леґалізація цивільного партнерства для одностатевих
пар (ст. 105 п. 6).

4. Дозвіл трансгендерам всиновлювати дітей (ст. 105 п. 7).
5. Надання права бути донорами повіям, гомосексуалістам,

наркоманам (ст. 105 п. 11).
При запровадженні в дію цих норм в Україні, буде запроваджено

адміністративну і кримінальну відповідальність за будь�який спро�
тив.

До 2020 року планується повністю запровадити цей план по всій
території України. А це – цілковите знищення християнської моралі.

Просимо, пане Президенте, зупинити цей процес.
Орест ЧАЙКІВСЬКИЙ,

голова Бурштинського МО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

* * *
Шановне товариство!  Для розгляду цієї петиції Президен�

том просимо поставити свій підпис (електронний) і передати
це повідомлення іншим. Термін збору 25 тисяч підписів
90 днів з 26 січня 2018 року.

Зайдіть на сайт: https://petition.president.gov.ua/petition/
42484 і електронно підпишіть петицію.

Друже, поспіши, підпиши і підтримай молитовно!

Господарський суд м. Києва
задовольнив позов ТОВ «Скор�
зонера» до НБУ та розірвав
кілька іпотечних договорів, укла�
дених між позивачем та відпо�
відачем як забезпечення борго�
вих зобов’язань «Приватбанку»
перед Нацбанком за кредитами
рефінансування, інформує «Еко�
номічна правда» з посиланням
на «FinBalance». Ідеться про те,
що за борги «Приватбанку»
перед НБУ перший мав би
віддати  гірськолижний курорт
«Буковель».

За даними держреєстру
юросіб, кінцеві бенефіціари ТОВ
«Скорзонера» – Ігор Коломой�
ський та Геннадій Боголюбов.

Нагадаємо, заступниця голови
НБУ Катерина Рожкова заявила,
що «Приватбанк» має виста�
вити на продаж непрофільні для
себе активи: гірськолижний
курорт «Буковель», будівлю теле�
каналу «1+1» в Києві і літаки авіа�
компанії МАУ.

Як повідомлялося, 10 серпня
директор НАБУ Артем Ситник
заявив, що НАБУ проводить
економічні дослідження щодо
справи про розкрадання коштів
«Приватбанку».

Генпрокурор Юрій Луценко
повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП
розслідують декілька справ,
пов’язаних із «Приватбанком».

Н. К.

З 2 квітня зміни торкнуться
тролейбусних маршрутів № 6,
№ 1, № 3 та № 8, інформує
КП «Електроавтотранс».

Так, з 2 квітня тролейбусний
маршрут № 6 отримає назву
«Радіозавод – Європейська
площа». Натомість тролейбус�
ний маршрут № 1 буде скасо�
ваний.

Схема руху нового марш�
руту, повідомив комунальний
перевізник, залишиться не�
змінною від існуючого тролей�
бусного маршруту № 6.

Інтервал руху тролейбусів –
щовісім хвилин.

Також із 2 квітня тролейбусний
маршрут № 3 отримає назву «Об�
ласна лікарня – АТ «Родон».

Фактично відбудеться об’єд�
нання двох існуючих маршрутів

№ 3 та № 8 і буде створено нове
тролейбусне сполучення «Об�
ласна лікарня – Пасічна – Вок�
зал – Незалежності – Івасюка –
АТ «Родон» і зворотньо.

Нова схема руху: Обласна
лікарня – вул. Галицька –
Дністровська – Василіянок –
Вовчинецька – Вокзал – Лепкого
– Незалежності – Івасюка – Вов�
чинецька – АТ «Родон»;

зворотньо: АТ «Родон» –
вул. Симоненка – Миколайчука
– Стуса – Івасюка – Незалеж�
ності – Лепкого – Вокзал –
Вовчинецька – Василіянок –
Галицька – Обласна лікарня.

Інтервал між тролейбусами
становитиме 14 хвилин в пікові
години у робочі дні.

Вл. інф.

Виконком Івано�Франків�
ської міськради затвердив
нові тарифи на послуги з плат�
ного паркування транспорт�
них засобів.

Тариф на паркування зросте
з 6 до 9 грн. за годину. Абоне�
мент на день – з 36 до 56 грн.,
місячний абонемент – з 618 до
1030 грн.

Пільги на паркування отри�
мають учасники АТО. Відпо�
відно до рішення учасник АТО
за наявності посвідчення плати�
тиме 3 грн. за годину, 17 грн. за

абонемент на день і 309 грн.
за місячний абонемент.

Нові тарифи діятимуть на всіх
майданчиках для платного пар�
кування за межами першої
паркувальної зони.

Тарифи на паркування у
«першій зоні» залишаються без
змін: 20 грн. за годину, 112 грн.
за денний абонемент і 2038 грн.
за місячний абонемент. Учас�
ники АТО відповідно платять за
годину 6 грн., за день – 37 грн.,
за місяць – 679 грн.

Н. К.

ДОБРОЧИННІСТЬ

ÄÎÏÎÌÎÆ²ÌÎ ËÅËÅÊÀÌ

МЕДИЦИНА

ßÊ ÂÈÊËÈÊÀÒÈ
Ë²ÊÀÐß ÄÎÄÎÌÓ

КОМУНГОСП

30 ÏÎ¯ÇÄÎÊ Â Ì²ÑßÖÜ:
УРЯД МОНЕТИЗУВАВ ПІЛЬГИ НА ПРОЇЗД

У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

ÐßÒÓÉÌÎ ÑÂßÒÅ

«ÁÓÊÎÂÅËÜ» Â²ÄÑÓÄÈËÈ

ÇÌ²ÍÈ ÍÀ ÒÐÎËÅÉÁÓÑÍÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÀÕ

ТАРИФИ

ÏÀÐÊÓÂÀÍÍß ÏÎÄÎÐÎÆ×ÀËÎ

ТУРИЗМ

З КВІТНЯ У ІВАНО�ФРАНКІВСЬКУ ВІДБУДУТЬСЯ
ЗМІНИ НА ЧОТИРЬОХ ТРОЛЕЙБУСНИХ МАРШРУТАХ

Міжнародна виставка ту�
ризму «ITBBERLIN�2018», яка
проходила в німецькій сто�
лиці з 7 по 11 березня, є одні�
єю з найбільших туристичних
виставок у світі. Туристичний
потенціал України представ�
ляли 22 компанії та 7 міст, се�
ред яких й Івано�Франківськ.

На українському стенді були
представлені як окремі тури від
туристичних компаній, так і цілі
дестинації – міста, національні
парки, заповідники тощо.

Участь у такому великому Між�
народному заході дозволяє
презентувати туристичний по�
тенціал міста, зміцнити його
позитивний імідж і підвищити
впізнаваність Івано�Франків�

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ Ó Í²ÌÅ××ÈÍ²
ська у туристичному середовищі
країни і світу. Крім того, це дає
можливість розвинути співро�
бітництво з іншими містами
України та зарубіжжя, збіль�
шити внутрішні та зовнішні ту�
ристські потоки, розробити нові
туристичні продукти, перейняти
досвід і втілити найкращі напра�
цювання в рідному місті, інфор�
мує офіційний сайт Івано�Фран�
ківська.

Туристичні принади Івано�
Франківська презентував тур�
оператор «Апельсин».

Представники міста також
взяли участь у Дунайському
салоні, де разом із колеґами з
країн Дунайського реґіону роз�
глянули гострі проблеми турис�

тичної галузі, визначили перс�
пективи подальшого розвитку
туристичної сфери та презенту�
вали українську кухню, націо�
нальні традиції і культуру.

Виставка відобразила ос�
новні тенденції розвитку та
сегменти міжнародного туриз�
му, серед яких екологічний,
спортивний, пригодницький,
культурний туризм, сімейний
відпочинок з дітьми та інші
напрями.

Українська колоритна му�
зика, запальні танці, традиційні
національні костюми, кухня,
смаколики ще краще підкрес�
лили на виставці туристичну
привабливість України та Івано�
Франківська зокрема.



ГАЛИЦЬКА  ПРОСВ ІТА 322 березня 2018 р. № 12 (690)

ВШАНУВАННЯ ІНІЦІАТИВИ

Велично й одухотворено вшану�
вали Великого сина народу Тараса
Шевченка у день його уродин
жителі селища Обертин.

Найцінніший скарб доля дала по�
етові лише по смерті – невмирущу
славу і всерозквітаючу радість дотику
до його творів. Мільйони людських
сердець знову і знову збуджують твори
поета�пророка, перейняті вогнем
найсильнішого синівського почуття –
любові до України.

До Шевченкових роковин старанно
готувалися первинні осередки това�
риства «Просвіта» місцевої школи,
дитячого садочка, Народного дому,
Будинку дитячої та юнацької твор�
чості, працівники центру соціальної
реабілітації дітей з інвалідністю.

Біля пам’ятника Тарасові та Не�
бесній сотні у парку Кобзаря зібра�
лися сотні обертинців. Звучать мелодії
на твори поета. Десятикласниця
Ірина Гопчак читає вірш Олександра
Олеся «В роковини Шевченка». Оплес�
ками зустріли учасники мітинґу вис�
тупи вокальних ансамблів «Доля»
Народного дому (керівник – Любомир
Семчук), «Надія» працівників центру
соціальної реабілітації (керівник –
Богдан Яворський).

Ансамбль вихованців Будинку дитя�
чої та юнацької творчості (керівник –
Оксана Щудлюк) заспівав «Садок
вишневий коло хати», а шкільний
ансамбль (керівник – Оксана Козоріз)
майстерно виконав пісню «Зацвіла
в долині червона калина».

Гість урочистості – народний депу�
тат, член парламентської фракції
«Об’єднання «Самопоміч» Тарас Пас�
тух відзначив велич творчості Кобзаря,
зупинився на насущних проблемах,
на зубожінні людей за часів правління
теперішньої влади, на її недолугій
тарифній політиці, охарактеризував
війну на сході. У 2014 році він і сам вою�
вав на Донбасі у складі 128�ої гірсько�
піхотної бриґади ЗСУ, виконував обо�
в’язки батальйонного розвідника.

Оплесками зустріли присутні депу�
тата обласної ради, голову облас�
ного об’єднання «Самопоміч» Бог�
дана Станіславського. Обертинці
шанують Богдана Миколайовича за
його внесок у розвиток Обертина,
тому і хочуть підтримати його на
наступних виборах до парламенту.

З Шевченковими роковинами при�
вітав учасників мітинґу голова Обер�
тинського товариства «Просвіта»
Роман Яцик. Обертинці гордяться
тим, що їхній односелець – поет, жур�
наліст Гвідо Батаглія першим у Європі
видав книжку німецькою мовою про
творчість Тараса Шевченка, а син
обертинського священика – профе�
сор Микола Сабат видав в Австро�
Угорщині двотомник творів Шевченка.
Промовець навів приклад, як ста�
лінські енкаведисти закатували уче�
ницю 10 класу місцевої школи Ната�
лію Друляк у 1945 році за те, що вона
декламувала вірші Кобзаря на могилі
поховання большевизму, висипаній
у центрі містечка. Як 22 березня 1945
року в центрі Обертина прилюдно
стратили двох повстанців УПА – урод�
женців с. Петрів Івана Кушніра та
Василя Микульського.

На руках московських костоломів
кров талановитого художника, випуск�
ника Краківської художньої академії
Степана Гасана, закатованого в 1944
році за портрети Шевченка і зобра�
ження тризуба. На совісті москов�
ських сатрапів смерть обертинського
священика Дмитра Грабця, закатова�
ного в Харківській тюрмі за відмову
переходу на «православіє московс�
коє» та десятків інших патріотів.

З привітальним словом з нагоди
торжеств до громади звернувся
селищний голова Віктор Хамут.

А потім співав ансамбль праців�
ників дошкільного закладу «Дзвіночок»
(керівник – Оксана Щудлюк). Вірш
Ліни Костенко «Кобзарю» прочитала
Надія Луцик.

І наостанок учні декламували Шев�
ченків «Заповіт» українською, польською,
французькою і німецькою мовами.

Ще довго полум’яні слова Пророка
відлунювали в серцях обертинців.

Роман КРАЙ, Юлія КВІНТА

ÎÆÈÂÅÌÎ, ÁÐÀÒÈ,
ÎÆÈÂÅÌ!

Павло Костів наголошує,
що дуб звичайний і сосна кед�
рова європейська виділяють
у повітря летючі речовини –
фітонциди, які вбивають хво�
роботворні бактерії і сприяють
протидії різним формам за�
хворювань, зокрема онкології.
За його словами, запропоно�
ване озеленення – це чітка,
продумана система зелених
насаджень, які оздоровлюють
і прикрашають довкілля, вико�
нують санітарно�гігієнічні, архі�
тектурно�декоративні, куль�
турно�освітні, економічні та
протипожежні функції.

«Автор проекту своєчасно
звертає увагу на те, що про�
вести озеленення Івано�Фран�
ківська треба такими цінними
видами як дуб звичайний та

сосна кедрова європейська»,
– говорить завідувач лабора�
торії лісовідновлення і селекції
УкрНДІгірліс ім. П. С. Пастер�
нака, інженер лісового госпо�
дарства, кандидат сільсько�
господарських наук, старший
науковий співробітник, член�
кореспондент Лісівничої ака�
демії наук України (Львів) Юрій
Кацуляк. Він зазначає, що дуб
звичайний – це могутнє дере�
во – 25–30 і навіть 50 м заввиш�
ки та до 3–5 м в діаметрі, яке
живе до тисячі років, а то й
більше. Скажімо, одному дубу

в Рівненській області уже
понад 1300 років, а його окруж�
ність становить понад вісім
метрів. На Прикарпатті ж трап�
ляються поодинокі дерева
віком понад 500 років. Зокре�
ма, у с. Вікторів�Долішній та
Маринопіль у Галицькому ра�
йоні та селищі Солотвино
Богородчанського району де
десятьом дубам понад 300
років. Наші предки шанували

дуб і вважали це поважне
дерево «братом людини».

Щодо сосни кедрової, або
кедра європейського, то вона,
за словами Ю. Кацуляка, вва�
жається вимираючою дерев�
ною породою. В Україні кедр
взяли під державну охорону
й занесли до «Червоної книги».
Це дерево заввишки до 25 м
і діаметром 60–80 см доживає
до 500, а окремі екземпляри
навіть більше тисячі років.

Ініціатива П. Костіва знай�
шла підтримку в наукових
колах Івано�Франківська

²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊ ÏÐÎÏÎÍÓÞÒÜ ÎÇÅËÅÍÈÒÈ
ÄÓÁÎÌ ÇÂÈ×ÀÉÍÈÌ ² ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÞ ÊÅÄÐÎÂÎÞ ÑÎÑÍÎÞ

ÊÐÀÑÈÂÎ ² ÊÎÐÈÑÍÎ

й отримала схвалення еколо�
гічного бюро УГКЦ.

Тож чи поповняться цьо�
горіч зелені насадження
обласного центру краю дуба�
ми та кедрами і чи підтримає
ініціативу П. Костіва івано�
франківська міська влада?
Так виглядає, що наразі лише
частково. Саджанці дуба у
переліку посадкового матері�
алу, який цього року планує
закупити департамент житло�
вої, комунальної політики і
благоустрою, є, а ось сосни кед�
рової у ньому немає. Водно�
час у місті планують висаджу�
вати сосну кримську та різні
види ялин. За словами керів�
ника згаданого департаменту
Михайла Смушака, на при�
дбання посадкового матеріалу
для озеленення уже оголосили
два тендери, на яких мають
закупити до 700 дерев. Обов’яз�
кова умова угоди з перемож�
цями тендерів – приживлення
саджанців. Але чи закуплять
саджанці дуба звичайного і
європейської кедрової сосни.
Як для нас, добру ініціативу
варто підтримати. Адже вона
стосується бутті кожного з нас
і прийдешніх.

З. К.

Таку ідею подав інженер лісового господарства Павло
Костів. Він уже заручився підтримкою свого проекту озе5
ленення обласного центру Прикарпаття цими абориген5
ними видами листяних і хвойних дерев ректоратів Прикар5
патського національного університету ім. В. Стефаника,
Івано5Франківського національного технічного універ5
ситету нафти і газу, Івано5Франківського національного
медичного університету, дирекцією Музею мистецтв
Прикарпаття та Бюро УГКЦ з питань екології, а також
скерував відповідні клопотання5звернення до керівництва
УкрНДІгірліс, обласної ради та держадміністрації, місь5
кого голови Івано5Франківська...

Глава УГКЦ Бла�
женніший Свя�
тослав 29 квітня
відвідає село Ста�
руня Богородчан�
ського району.

Візит відбудеть�
ся з нагоди від�
значення 125�річчя

Недавно мешканець Івано�Фран�
ківська прийшов до краєзнавчого
музею і приніс фраґмент срібної
ризи, який він знайшов у 1997 році
на розвалинах старої хати у Зарва�
ниці. Знахідка виявилася частиною
ориґінального окладу, що обрамлю�
вав зниклу з Зарваниці в часи Другої
світової війни ікону Розп’яття Спаси�
теля.

Фраґмент срібної ризи покажуть
у Івано�Франківському краєзнавчому
музеї 22 березня в експозиції «По�
вернення сакральних реліквій».

Поряд із зарваницькою реліквією
мистецтвознавці покажуть ще й уні�
кальну гравюру Розп’яття, яку зна�
йшли у Варшаві. На ній видно ориґі�
нальний підпис Атанасія Шептиць�

В Івано5Франківську підбили підсумки XXIII
обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учи5
тель року – 2018». Переможців конкурсу у чоти5
рьох номінаціях («Українська мова і література»,
«Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура»)
нагородили дипломами департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадмініст5
рації та грошовими преміями.

В обласному турі Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року» взяли участь 69 учителів з 14 ра�
йонів, п’яти міст і двох ОТГ.

«Вважаю, що конкурс «Учитель року» є своєрід�
ний зріз креативності, успішності й реального стану
в цілій шкільній системі області», – зазначила
голова журі Ольга Слоньовська.

Переможець однієї з номінацій – учитель фізики
Фізико�технічного ліцею�інтернату Роман Главач.
У навчанні учнів практикує метод шаблонів для роз�
в’язування задач з фізики. «Найважче було зважи�
тися. Знав, що попереду чекає багато сюрпризів,
а я їх не дуже люблю», – говорить він.

У номінації «Українська мова та література»
І місце виборола учителька Калуського навчально�
виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 10�ліцей» Ольга Кецмур. Освітянка
з 12�річним стажем працює над проблемним зав�
данням компетентнісного підходу як одного з чин�
ників формування цілісної особистості. Це озна�
чає, що вчитель повинен знаходити підхід до дітей
і мотивувати їх здобувати освіту.

«Для мене цей конкурс означає, перш за все,
професійне зростання. Це можливість бути почу�
тою і зрозумілою і долучитися до реформи україн�
ської школи, що для мене особисто дуже важливо»,
– ділиться Ольга Кецмур.

Наразі в системі освіти бракує якісного матері�
ально�технічного забезпечення. А результат зале�
жить не від кількості годин з предмета, а від якості
його викладання, переконана переможниця.

У номінації «Німецька мова» перемогу здобула
учителька Івано�Франківської спеціалізованої школи
І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням німець�
кої мови Наталія Шарин. Вона працює у школі вже
22 роки. У конкурсі взяла участь, аби поділитися
власними освітніми методами й перевірити, чи
знайдуть вони відгук у педагогічному середовищі.
Зокрема, працює зі старшими класами, які пла�
нують здобути німецькомовні дипломи, тому вико�
ристовує методи розвитку критичного мислення,
дебати, дискусії, проектне навчання. Хто отримує
відповідні атестати, їдуть на навчання в Німеччину,
Австрію, здають ЗНО на 200 балів, пишається
Наталія Шарин.

Переможцем став і учитель фізичної культури
Яблунівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
Косівської райради Віталій Абрам’юк. У нього
25�річний педагогічний стаж, і на конкурс пода�
вався вже втретє.

«Серед учнів я пропаґую Олімпійський рух.
Це передбачає проведення олімпійських заходів:
олімпійські уроки, олімпійський день, олімпій�
ський тиждень, конкурс вікторин та інші... Це є
мотивація учнів до досягнення нових вершин», –
розповів учитель.

З 21 по 28 квітня переможці представлятимуть
Івано�Франківщину на заключному турі конкурсу
у Рівному, Луцьку, Запоріжжі, Івано�Франківську.

ВІЗИТИ

ÄÎ ÍÀÑ ÏÐÈ¯ÄÅ ÃËÀÂÀ ÓÃÊÖ
НАГОРОДИ

Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ
ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ Â×ÈÒÅË²Âблаженного священномученика Си�

меона Лукача.
Про це інформує прес�служба Івано�

Франківської архієпархії УГКЦ.
На Прикарпатті патріарх очолить

Архієрейську Божественну Літургію,
а опісля відкриє музей «Блаженного
священномученика Симеона Лукача
та підпільної УГКЦ».

САКРАЛЬНЕ

ÏÎÊÀÆÓÒÜ ÓÏÅÐØÅ
кого та молитву до Христа україн�
ською. Цей артефакт українці теж
побачать уперше.

Загалом виставку сакральних
творів мистецтвознавці вже назива�
ють подією. Івано�Франківськ пока�
же власні шедеври. Це унікальна
картина Осипа Сорохтея «Зняття
Ісуса Христа з Хреста». Її погодився
надати для виставки катедральний
собор Святого Воскресіння УГКЦ.
Картину заввишки майже у два метри
художник написав у 1935 році. Нині
цей твір вважають шедевром євро�
пейського мистецтва і припускають,
що саме він у майбутньому може
стати візитівкою Івано�Франківська
як міста, де шанують традиції, істо�
рію та культуру.

У Коломийській міській бібліотеці
для юнацтва відбулась  літературно�
мистецька зустріч�вітальня з Вікто�
ром Максимчуком «Я душу лікува�
тиму словами» для студентів Коло�
мийського навчально�наукового
інституту  та Коломийського вищого
професійного училища № 14. «Сьо�
годні ми зібралися на зустріч із не�
звичайною людиною, відомим пись�
менником, журналістом, головним
редактором часопису «Німчич», го�
ловою клубу творчої інтеліґенції Виж�
нівчини, автором більше десяти кни�
жок, лауреатом літературно�мис�
тецьких премій...

Провідний бібліотекар Віра Торо�
ватова зазначила, що «твори Віктора
Максимчука пронизані глибокими
філософськими роздумами про життя,
призначення людини на землі, про�
блеми вибору.  Йому властиве вміння
бачити красу довкола, захоплюва�
тися, милуватися, дивуватися прос�
тим явищам природи...»

Поезії гостя декламували студенти
Уляна Гуцуляк, Андрій Москалюк,
Михайло Непийвода, Вікторія Пере�
гінець, Роксолана Скрипник, Надія
Тинкалюк та Вікторія Трофанюк. Вони
висловили свою любов до поетич�
ного слова, показали майстерність
виконання та сценічну культуру.

Вітали буковинського автора також
вихованки Коломийського ВПУ № 14
Богдана Білецька та Алла Довбенчук,
виконавши пісні «Адажіо» та «Батьків�
ська мова».

Віктор Максимчук поділився
з присутніми думками про значущість
рідного слова в житті українців, про
мову як джерело натхнення, таму�
вання духовної спраги, спосіб піз�
нання світу...

Подяку буковинському гостю
висловили начальник відділу куль�
тури Коломийської міської ради
Уляна Мандрусяк та голова Коло�
мийського міськрайонного товарис�
тва «Просвіта» імені Тараса Шев�
ченка Василь Глаголюк.

Галина ВОЛОЩУК,
викладач кафедри філології

Коломийського навчально!наукового
інституту, просвітянка

ЗУСТРІЧІ

×ÈÌ Ë²ÊÓÂÀÒÈ ÄÓØÓ…
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КОНКУРСИ

НОВОСІЛЛЯ

Івано�Фран�
ківське міське
об’єднання ВУТ
«Просвіта» імені
Тараса Шевчен�

ка оголошує і запрошує до
участі в II�му етапі конкурсу
творчих робіт на теми:

1. «Просвіті» – 150. Історія
товариства та її сьогодення.

2. Просвітянська і народно�
патріотична діяльність видат�
них діячів краю і України.

3. Пам’ятай про себе і свій родо�
від. «Просвіта» в моєму житті.

4. В здоровому тілі – здоровий
дух. Здоров’я нації понад усе.

5. Історія діяльності ОУН–
УПА в 1940–1950 роках.

Номінації: публіцистика,
проза, поезія, малюнок, фото�
графія.

Завдання: зацікавлення
діяльністю товариства «Про�
світа» й залучення молоді до
пошукової, пізнавальної та
дослідницької роботи.

Мета: відродження історич�
ної пам’яті й пізнання правди�
вої історії.

Конкурс на тему «Історія
діяльності ОУН–УПА» присвяче�
ний краєзнавчим дослідженням
діяльності бійців Української
Повстанської Армії в 1940–1950
роках та заснований з метою
всебічного вивчення історії на�
ціонально�визвольної боротьби
УПА за вільну Україну.

На конкурс приймаються
матеріали, які раніше не були
опубліковані в пресі: окрім ав�
торських краєзнавчих статей,
цікаві спомини очевидців подій,
а також авторські поетичні та
прозові твори. В творчій роботі
повинні бути присутні списки ви�
користаних джерел, копії доку�
ментів і світлини до статей, якщо
мова йде про краєзнавчі розвід�
ки. Подані матеріали мають
вирізнятися конкретністю й
стислістю, не перевищувати
10 друкованих сторінок.

Переможців буде відзначено
грамотами, подяками та книж�
ками сучасних авторів. Їхні
прізвища та найкращі роботи
будуть опубліковані в пресі.

Термін подання робіт: до
15.11.2018 року за адресою:

НД «Просвіта»,
вул. М. Грушевського, 18/17
або if_prosvita@ukr.net,
тел. (0342) 530�791,
095 83 28 678.

ІФ МО ВУТ «Просвіта»
ім. Т. Шевченка

Просвітяни Калущини ви�
словлюють глибоке співчуття
голові сімейного просвітян�
ського осередку в с. Новиця
Вірі Перегіняк з приводу
втрати найдорожчої людини –
мами Юстини.

Хай наша підтримка полег�
шить Ваше непоправне горе.

«²ÑÒÎÐ²ß ² «ÏÐÎÑÂ²ÒÀ» –
XVI²-èé ÒÓÐ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС,
ПРИСВЯЧЕНИЙ 150�ій РІЧНИЦІ
ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

«ПРОСВІТА»

ВТРАТИ

У НД «ПРОСВІТА»

У НД «Просвіта» відбувся
молодіжний концерт з висту5
пом рок5гурту «Тінь Сонця».

Музиканти завітали на При�
карпаття в рамках туру, присвя�
ченого 15�річчю від початку вис�
тупів на великій сцені. Послухати
козацький рок прийшло біля двох
сотень фанатів і фанаток.

На початку як розігрів перед
публікою виступив молодий
івано�франківський гурт «Брати
Станіслава». Музиканти праг�
нули відобразити найяскравіші
епізоди української національно�
визвольної боротьби, що мала
місце чи не на кожному етапі іс�
торії нашої держави.

Гурт «Брати Станіслава» ство�
рили не так давно – лише два

роки тому. За цей час упевнені
романтики перемогли в музич�
ному фестивалі «Едельвейс»
і виграли відбірний тур до «Чер�
воної рути�2017» у номінації
«рок�гурти».

Після «братів» виступив гурт
«Тінь Сонця». Це український
фолк�метал�гурт із Києва, ство�
рений майже двадцять років
тому. Учасник українських фес�
тивалів «Захід�фест», «Файне
місто», «Respublica», «Бандер�
штат», «Woodstock Ukraine»,
«Трипільське коло» та інших.

У 2005�му вийшов дебютний
альбом гурту «Над Диким По�
лем», побудований переважно
на козацькій тематиці. Альбом

видала мистецька аґенція
«Саме так!». Того ж року «Тінь
Сонця» записує демо�альбом
«За межею», куди увійшли пісні,
поєднані темами української
міфології.

Музиканти потішили шану�
вальників як добре відомими
хітами як�то «Їхали козаки» (під
неї на ринг виходив боксер Олек�
сандр Усик, вона ж була обрана
музичною візитівкою Національ�
ної збірної України з футболу на
«Євро�2012») і також «Меч Арея»,
так і кількома новими піснями,
котрі прозвучали вперше. Тема�
тика концерту традиційно була
патріотичною – рокери згаду�
вали воїнів АТО й виконували пісні

в їхню честь. Фани співали разом
із гуртом і танцювали традицій�
ний «Кривий танець».

Концерт пройшов у патріо�
тичній обстановці розуміння
і взаємопідтримки. Прощаю�
чись, «Тінь Сонця» подарували
«Просвіті» Прикарпаття кален�
дар із побажанням розбудити й
вести за собою нові покоління
українців.

Н. К.

Ó ÏÀÒÐ²ÎÒÈ×Í²É ÀÒÌÎÑÔÅÐ²

Відтепер література, видана
в Коломиї, починаючи з 1864
року і до сьогодення, літера�
тура про Коломию та Коломий�
щину, література на різні теми,
видана коломиянами, зберіга�
тиметься в окремому музеї –
музеї коломийської книги.

Урочисте відкриття музею
відбулося у приміщенні музич�
ного відділу Коломийського
педагогічного коледжу, інфор�
мує прес�служба Коломийської
міської ради.

Директор Коломийського
педагогічного коледжу Валерій
Ковтун розповів, що ідея ство�
рення музею зародилася в колі
краєзнавців близько року тому.
А свою роботу музей розпочав
уже місяць тому.

«Започаткована добра справа,
– говорить заступник міського го�
лови Володимир Бойцан. – Музей
слугуватиме і бібліотекою, і читаль�
нею, а найважливіше – об’єднає
всіх, хто цікавиться історією та
культурою нашого міста».

Доцент ПНУ ім. В. Стефаника,
завідувачка кафедри іноземних
мов і перекладу, відома україн�
ська письменниця і поетеса Ма�
рія Ткачівська стала лауреаткою
Міжнародної літературної премії
ім. М. Гоголя «Тріумф».

Цієї почесної нагороди пись�
менниця удостоєна за свою книж�
ку «Я і мій Дон Жуан». Відзначення
переможців премії відбулося в
Києві в Національному музеї літе�
ратури. Директор видавництва
«Український пріоритет», пись�
менник Володимир Шовкошит�

ний вручив Марії Ткачівській дип�
лом, іменну медаль та премію,
інформує прес�служба ПНУ.

Міжнародна літературна пре�
мія «Тріумф» заснована у 1998
році Чернігівським медіа�клубом
за сприяння НСПУ та Міжнарод�
них громадських організацій. З
1 листопада 2014 року заснов�
ником премії стала Міжнародна
літературно�мистецька акаде�
мія України, яка об’єднує відо�
мих письменників, перекла�
дачів, науковців та журналістів
із 53 країн світу.

З нагоди 204�ої річниці
Великого Кобзаря в Івано�
Франківському міському
Центрі патріотичного вихо�
вання учнівської молоді
імені Степана Бандери від�
крито виставку художника�
колекціонера Олександра
Олексюка «Тарас Шевченко
– художник слова і пензля».
На захід, який організував
керівник гуртка декоративно�
ужиткового мистецтва Цен�
тру Юрій Дегтярьов, завітали
учні шкіл, вихованці гуртків
образотворчого та декора�
тивно�прикладного мистец�
тва разом зі своїми педаго�
гами, фахівці з літератури,

музейники. Ведучі – вихо�
ванці ЦПВУМ Юлія Кор�
женьовська та Олексій Стель�
мащук ознайомили зі шля�
хом становлення Тараса Шев�
ченка як художника й роз�
повіли про дослідницьку,
колекційну та репродукційну
діяльність прикарпатського
митця Олександра Олек�
сюка, якій він присвятив
п’ятнадцять років свого
життя.

Справжньою окрасою
свята стали музичні компо�
зиції на слова Кобзаря у ви�
конанні Ірини Романів, Веро�
ніки Британ і Вероніки Кух�
люк. На високій ноті прозву�
чало поетичне слово – уривки
з поем «Великий льох» та
«Гайдамаки» читали Єва
Могилевич і Софія Мельник.
Про історію створення уні�
кальної колекції розповів
автор – художник Олександр
Олексюк, який зазначив, що
основним мотивом її ство�
рення було «бажання пода�

рувати красу і велич Шевчен�
кового генія землякам».

Головний спеціаліст депар�
таменту освіти та науки міськ�
ради Ігор Валько та директор
Центру патріотичного вихо�
вання учнівської молоді імені
Степана Бандери Галина
Савченко подякували Олек�
сандрові Олексюку, поба�
жали творчих успіхів. На за�
вершення учасники оглянули
представлені твори та арте�
факти – копії відомих Шев�
ченкових робіт: «Катерина»,
«Селянська родина»; порт�
ретів Ликери Полусмакової,
Горленко, Ганни Закревської,
Василя Кочубея та інших
діячів. Творча манера Олек�
сандра Олексюка дуже на�
ближена до мистецького сти�
лю самого Тараса Шевченка,
дає можливість відчути вічно
нову насолоду, яку дають без�
смертні твори Кобзаря міль�
йонам людських сердець.

Галина САВЧЕНКО,
директор ЦПВУМ ім. С. Бандери

Міністерство освіти і науки України ініціює
зарахування дітей до початкової школи на
засадах її територіальної доступності.
Йдеться про механізми зарахування дітей
до початкової (1–4 клас), базової (5–9 клас)
і старшої (10–11 клас) школи. Зокрема, но�
вий порядок зарахування до початкової
школи ґрунтується на засадах її територі�
альної доступності. Тобто кожна школа має
прийняти дитину, яка живе на території її
обслуговування.

Також ґарантується першочергове право
дитини з цієї території навчатися в державній
або комунальній школі, але, за бажанням,
батьки можуть віддати дитину й до іншої школи
за наявності там вільного місця.

Закріплення за школами території обслу�
говування належить до компетенції місце�
вих органів влади.

«Отже, поняття «конкурс у перший клас»,
яке вже багато років викликає нарікання

батьківської
спільноти,
відходить у
минуле», –
наголошу�
ють у мініс�
терстві.

Зазначе�
но, що адміністрація шкіл і місцеві органи
влади будуть зобов’язані вжити вичерпних
заходів для зарахування всіх дітей з тери�
торії обслуговування, як�от: відкриття додат�
кових класів, зокрема інклюзивних чи спе�
ціальних або зміна організації освітнього
процесу, зокрема запровадження змінності
в навчанні.

Крім того, в запропонованому порядку
описані механізми зарахування і переведення
учнів до гімназій (5–9 клас) та ліцеїв (10–11
клас), а також умови та порядок відрахування
учнів із закладів середньої освіти.

53 відсотки опитаних укра�
їнців протягом 2017 року пере�
жили якусь стресову ситуацію.
Про це свідчать оприлюднені
результати опитування Київ�
ського міжнародного інституту
соціології (КМІС).

Згідно з даними опитування,
найчастіше у 2017 році українці

переживали такі стресові ситу�
ації: відчуття безпорадності (13
відсотків), тяжка хвороба близь�
ких (12 відсотків), тяжка хво�
роба та операція (9 відсотків),
8 відсотків вказали, що втра�
тили віру в людей і стикалися
з підлістю, ще 8 відсотків –
перебували без засобів до існу�

вання, 7 відсотків пережили
смерть близьких і 7 відсотків –
втратили роботу i були виму�
шено безробітними.

Опитування показало, що се�
ред чоловіків стресову ситуацію
пережили 48 відсотків опитаних,
серед жінок – 57 відсотків. При
цьому люди віком від 60 років

частіше за інших стикаються
з хворобами, операціями (14
відсотків), хворобами та опера�
ціями близьких (13 відсотків)
і смертю близьких (7 відсотків),
більше за інших відчувають свою
безпорадність (11 відсотків) та
залишаються без засобів до
існування (6 відсотків).

Студенти і викладачі Коломийського
навчально�наукового інституту провели
урочистість «Тарас живе і промовляє».

Їх благословив  владика Коломийської
єпархії УГКЦ кир Василь Івасюк. Преосвя�
щенний нагадав присутнім слова Кобзаря
«учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й
свого не цурайтесь».

Директор інституту Юрій Плекан наголо�
сив: «Широта політичного мислення, бороть�
ба проти соціальної неправди і неволі, проти
будь�якого насильства над людиною піднесли
Тараса Шевченка до вершин речника укра�
їнської нації. Шевченкове слово, його поетична
мова запалювали та й запалюють серця
мільйонів патріотичним вогнем...» Доцент
кафедри філології, член НСПУ Микола Ва�
сильчук розповів про лауреатів Національної
премії України імені Тараса Шевченка, твор�
чість яких пов’язана з Коломиєю, зокрема
про Василя Герасим’юка, Романа Іваничука,
Тараса Мельничука, Степана Пушика, а та�
кож зачитав поезію «Коломийська елегія»
Василя Герасим’юка. Студенти Ольга Моро�
чило, Вікторія Перегінець, Михайло Непий�
вода, Надія Тинкалюк прочитали вірші Коб�
заря. А присвяту йому продекламувала
студентка Софія Дмитрук.

Цікавинкою вечора став виступ студентки
Ірини Іллюк та вчителя початкових класів
Коломийської СШ І–ІІІ ст. № 1 ім. В. Стефа�
ника Елли Неміш, котрі виконали пісні на
вірші Кобзаря. Уривки з творів Тараса декла�
мували учні 4�В класу Коломийської СШ І–
ІІІ ст. № 1 ім. В. Стефаника: Надія Волощук,
Богдан Гнатюк, Анастасія Котів, Ірина
Паньків, Оксана Романюк, Богдана Семе�
нюк (класний керівник – Елла Неміш). Відо�
мий український скульптор і художник
Василь Андрушко поділився враженнями
від перебування в будинку в Санкт�Петер�
бурзі, в якому останні роки жив, творив
і помер великий син України.

Про міжнародне визнання і звучання Тараса
Шевченка у перекладах говорив доцент
Інституту управління природними ресурсами
Євгеній Лепьохін. Бібліотекар Галина Гна�
тюк зацитувала уривок з повісті «Художник».
Було представлено виставку «Шевченкіана»
з приватної колекції  голови «Союзу украї�
нок» Коломийщини Марії Гнатюк.

 Учасники зустрічі пройнялись усвідом�
ленням того, що огненне Шевченкове слово
виховує, дає відчуття національної ідентич�
ності, наснажує вірою в майбутнє.

Галина ВОЛОЩУК, просвітянка

ВИЗНАННЯ

ÌÓÇÅÉ ÊÎËÎÌÈÉÑÜÊÎ¯ ÊÍÈÃÈÑÒÀËÀ ËÀÓÐÅÀÒÊÎÞ

ВИСТАВКИ ² ÑËÎÂÎÌ, ² ÏÅÍÇËÅÌ

ВАРТО ЗНАТИ

ÏÐÈ×ÈÍÈ ÑÒÐÅÑÎÂÈÕ ÐÎÇËÀÄ²Â

НОВАЦІЇ

ÕÒÎ ÁËÈÆ×Å ÄÎ ØÊÎËÈ

ВІДЛУННЯ

ÆÈÂÈÌ, ÙÈÐÈÌ...

Запрошуємо всіх шануваль�
ників української народної пісні
зголошуватись на 3�ій обласний
просвітянський фестиваль з
піснями козацької доби, часів
гайдамаччини, січового стрілец�
тва, повстанської звитяги, піс�
нями, створеними народом у часі
грабіжницьких нападів на укра�
їнську землю, опришківськими,
чумацькими, рекрутськими, сол�
датськими, жниварськими, про
кохання, коломийками тощо.

Передаймо українську пісню
у майбуття.

Просимо подавати заявки до
18 травня за тел. (0342) 75�05�86.

Звертатись до Михайлини
Боднар.

Фестиваль плануємо про�
вести 27 травня.

АНОНС

²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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