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РІЧНИЦІ
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З РОСИ І ВОДИ!..

В І Т АВ І Т АВ І Т АВ І Т АВ І Т А Н Н ЯН Н ЯН Н ЯН Н ЯН Н Я

«ÏÐÎÑÂ²Ò²» – 150.
2018-èé –

Ð²Ê «ÏÐÎÑÂ²ÒÈ»
Â ÓÊÐÀ¯Í²

Розпочалися вони 1 січня у родинному
селі Степана Бандери – Старому Угри�
нові. На обійсті батьків Бандери зібрали�
ся посланці районів, гості краю, вояки
повстанської армії та бійці АТО, пред�
ставники обласної і районної влади.

Священик та капелан відслужили па�
нахиду. Від влади, громадських органі�
зацій та обласної «Просвіти», делеґація
якої, очолювана С. Волковецьким, взяла
участь в урочистості, було покладено
квіти до пам’ятника Провідникові.

На урочистому вічу голова обласної
ради Олександр Сич наголосив, що нам
сьогодні дуже бракує притомного, по�
тужного, україноцентричного, мудрого
українського проводу.

«Хочеться, щоб не тільки на словах
ми бажали один одному бути, як Бан�
дера, а задумались над тим, а яким
бути, як Бандера. Гарно говорити ми

навчилися, ще б навчилися реалізову�
вати сказане. Тож хочу акцентувати на
важливих моментах, які дозволили б
нам бути, як Бандера. Перш за все,
він був принциповим державником
і ніколи не допустив би того, що заш�
кодило б українській державі, якби
вона була в час його життя. Бандера
ніколи не дозволив би собі порушити
державний кордон чи закон України.
Якщо закон був би поганим, він би
ухвалив новий. Друге, він був талано�
витим організатором, недарма у всьому
світі знають про бандерівців і УПА.
І третє, Бандера був добрим диплома�
том і вів переговори з закордонними
союзниками про підтримку України.
Проте він ніколи не йшов у них на по�
воді», – зауважив Олександр Сич.

 «Виклики, які стоять перед україн�
ською нацією і державою, потребують
серйозної відсічі, яку можуть дати
тільки ті, хто за своїм світоглядом є бан�
дерівцем, – наголосив очільник «Сво�
боди». – 10–20 років тому ім’я Бандери
викликало страх у багатьох, в тому
числі українців, які були задурманені
совіцькою пропаґандою. Сьогодні ситу�
ація інша. Сьогодні з іменем Бандери
наші воїни йдуть в бій. Сьогодні вулиці
по всій Україні називають іменем Бан�
дери. І ось сьогодні смолоскипні марші
будуть по всій Україні, в тому числі в
прифронтовій Авдіївці, Слов’янську.
Ідея, яку сповідував Провідник, вже
поширена в Україні.

(Чит. 2 стор.)

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÐÎÂ²ÄÍÈÊÀ

На Прикарпатті відбулися урочис�
тості з нагоди 109�річчя Степана
Бандери. У них взяли участь і просві�
тяни краю.

Просвітяни краю щиро вітають з днем
народження голову Рожнятівського

РО «Просвіта», письменника,
краєзнавця та громадського діяча

Любомира МИХАЙЛІВА.
Щиро бажаємо творчої наснаги й

оптимізму у щоденних справах, родин�
ного щастя і достатку, впевненості
й віри в успіх спільної просвітянської
справи. Хай кожен новий день буде
насиченим і плідним на добрі вчинки
і здобутки у праці на благо родини,
громади й України.

Від імені Правління
ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка

голова Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ

ЮВІЛЕЇ

Леґендарному сотен%
ному УПА Мирославові
Симчичу (Кривоносу)
виповнюється 95 літ.
Він пройшов парти%
занку в лісах, криївках,
тюрмах і таборах. Він
багато пережив і все
витримав. І найбільшою
нагородою для себе

вважає Незалежність України. За яку
боровся і муки тяжкії терпів.

Народився 5 січня 1923 року в селі
Вижний Березів (нині Косівського райо�
ну) у селянській сім’ї. Обидва його діди
були друзями�опришками. На виховання
Мирослава великий вплив мав дядько
матері Григорій Голинський – доброво�
лець УСС, якого з утворенням у 1918�му
ЗУНР командування УГА призначило
командиром окремого гуцульського
куреня. Голинського більшовики ареш�
тували 18 березня 1941 року та розстрі�
ляли у Станіславській в’язниці після
початку радянсько�німецької війни й
закопали у Дем’яновому лазі.

Саме за порадою Григорія Голинського
Симчича віддали навчатися до «Рідної
школи», яка знаходилася у сусідньому
Нижньому Березові. У шкільні роки хло�
пець дуже хотів бути козаком і готувався
до цього в численних сутичках з ровес�
никами�поляками.

У 18 років Симчич вступив до молодіж�
ної мережі ОУН. Збройна боротьба для
нього почалася у 1943 році – спочатку слу�
жив кулеметником, потім розвідником, а
згодом сотенний Скуба відправив Симчича
до старшинської школи, яка була органі�
зована в присілку Завоєли у Космачі.

Після кількох рейдів молодому стар�
шині доручили вишкіл новоствореної
Березівської сотні. Сотня пішла в рейд
на Снятинщину і Заболотівський райони,
на Буковину. Повертається перед Різдвом
1945�го, а після свят отримує наказ іти
на Космач, де відбувся найуспішніший бій
сотенного Мирослава Симчича.

Тоді зі своєю Березівською сотнею
Кривоніс знищив каральний полк із�понад
чотирьох сотень енкаведистів, яким коман�
дував генерал Дергачов, той самий,
котрий вислужився депортацією крим�
ських татарів. Хоч про те, кого перемогли
упівці, дізналися лише через 20 років.

У бою за Космач Мирослав Симчич
отримав поранення – розривна куля
влучила у ліву руку, перебивши кістку
вище ліктя. Про рану він нікому не сказав,
аби не понижувати бойового духу підлег�
лих. Та наприкінці бою він знепритомнів
від втрати крові. Почалася гангрена, і лікарі
наполягали на ампутації. Симчич від�
мовився, натомість лікував рану відваром
трав. І так вилікувався. А взимку 1946�го
переніс тиф. Та він у строю. Переживає
безліч облав та бойових сутичок. А 4 груд�
ня 1948 року Кривоніс із Чернецем (Пет�
ром Томичем) під час перевірки зимових
криївок потрапили під облаву. І їх, пора�
нених, захопили.

1949 року Військовий трибунал виніс
Мирославу Симчичу вирок – 25 років.
Термін переглядався. Загалом Миро�
слав Симчич провів за ґратами 32 роки,
6 місяців та 3 дні і остаточно був звільне�
ний тільки 1985 року.

Уже в нові часи пан Мирослав багато
доклався до утвердження справжньої
Незалежності й української України, за яку
клав життя і в яку беззастережно вірить.

Просвітяни краю щиро вітають
славного земляка з ювілеєм. Зичать
здоров’я і добрих довгих Господом
благословенних літ.

З роси і води!..

Â²ÐÀ Â ÏÅÐÅÌÎÃÓ Ç²ÃÐ²ÂÀËÀ

З новим роком, браття милі,
В новім щастю, в новій силі
Радісно вітаю вас
І бажаю, щоб в здоров’ю,
В мирі, з братньою любов’ю
Відтепер ішов вам час.

І бажаю, щоб трудяще
Те життя вам якнайкраще
Без біди минало всім,
Щоб думками ви міцніли,
Багатіли, не бідніли,
Щоб веселий був ваш дім.

І бажаю, щоб ми згідно,
Сміло, свІдомо, свобідно
Йшли до спільної мети:
В своїй хаті жить по�свому,
Не корится нікому,
Лад найкращий завести.

Сим бажанням вас витаю
І по давньому звичаю
Повну чарку догори!
Щирій праці Бог поможе.
Дай нам Боже все, що гоже!
Що не гоже – чорт бери!

ПОБАЖАННЯ ВІД ІВАНА ФРАНКА

Ç ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ, ÁÐÀÒÒß ÌÈË²
АНОНС

ÕÐÈÑÒÎÑ ÍÀÐÎÄÈÂÑß!
ÂÅÑÜ ÑÂ²Ò

ÇÂÅÑÅËÈÂÑß!
Напередодні Різдвяних свят створено

музичний фільм «Христос народився –
весь світ звеселився!» В ньому беруть
участь учні музичної школи № 2 ім. В. Бар�
вінського Андрій Радчук, Артем Ільків,
сестри Соломія, Роксолана, Дарина
Дем’яніви, Ярослав Андрусяк, Дарина
Гричинюк, Нікіта Масник, Вікторія Кала�
біжна, з музичної школи № 1 ім. М. Ли�
сенка Романія Микитчук, Софія Мох�
нацька, Христина Сорока, Софія та
Оксана Рудик, а також тріо «Ґроно кали�
ни» с. Микитинці, вокальний ансамбль
«Смерічка» ЦНД, дитячий вокальний
ансамбль «Просвітяночки» і Настя Пав�
люк з ОНД «Просвіта», фольклорний гурт
«Пшеничне перевесло» ОО «Жіноча гро�
мада» та дитячий хор «Дзвони серця»
церкви Святого Йосифа Обручника.

Отож запрошуємо переглянути
фільм на ОТБ «Галичина»:

6 січня о 19.10,
7 січня о 02.40 та 13.45,
8 січня о 00.05.
А також минулорічні музичні різд%

вяні фільми:
6 січня об 11.50 – «Різдво в Карпатах»,
7 січня о 06.05 та 07.20 – «Різдво

в Карпатах» і «Різдвяна вервечка в
Карпатах».

Михайлина БОДНАР,
авторка проекту

Відійшов у минуле 2017 рік. Він
увійшов в нашу історію як ще один рік
кривавої війни України з московським
аґресором за Українську державу,
нашу національну гідність.

Ставши єдино в обороні своєї
землі, наш народ усе більше усві�
домлює себе як політична нація у всіх
реґіонах України.

2018 рік є для «Просвіти» ювілей�
ним – виповнюється 150 років від її
заснування. В цей рік нам потрібно
активізувати свої зусилля і єдність
у просвітянській справі, яка є справді
державницькою.

Просвітянська ідея як найуспіш�
ніший соціально�політичний проект
в історії України залишається над�
звичайно затребуваною в україн�
ському суспільстві і нині. «Просвіта»
домагається розуміння того, що лише
на основі національної ідеї, укра�
їнських традицій у духовній, матері�
альній та державній сферах можна
побудувати міцну та успішну державу.
Таке усвідомлення приходить не
само собою, а в боротьбі з загрозами
антиукраїнства, політичної продаж�
ності, особистого та групового егоїзму,
з іржею корупції та олігархії, що
роз’їдає весь державний організм
і є загрозою нації.

Тому кожен осередок «Просвіти»
є й осередком народного об’єднання
навколо української національної
ідеї. І варто завжди пам’ятати, що ми
– сильний і талановитий народ,
який, об’єднавшись навколо націо�
нальних українських цінностей,
може організувати успішне дер�
жавне життя й побудувати процвіта�
ючу державу. І на прапор боротьби
за Українську Україну маємо взяти
Заповіт нашого пророка Тараса Шев�
ченка: «Борітеся – поборете, вам Бог
помагає!».

Шановні друзі! Сердечно вітаю
вас із Новим роком та Різдвом Хрис�
товим – святом, яке для нас, україн�
ців, має особливий сакральний зміст
як важлива невід’ємна частина нашої
духовності, омріяного багатьма поко�
ліннями буття нації.

Хай новий рік буде щасливим,
успішним для кожного з нас і всієї
України, а Різдвяні свята, зігріті  україн�
ською традицією, спільними почуван�
нями, молитвою і колядою, зміц�
нять дух, додадуть упевненості й віри
в нашу перемогу.

Хай ці свята увійдуть у ваші
домівки з миром, радістю і Божою
благодаттю.

З нами Бог!
З Новим роком!
Христос народився!
Славімо Його!

Голова ІФ ОО ВУТ «Просвіта»
імені Тараса Шевченка

Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ
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РІЧНИЦІ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я СОЦІОЛОГІЯ

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
З 1 січня зросте мінімальна

зарплата і прожитковий міні�
мум. Передбачено підвищення
мінімальної зарплати в Україні
з 1 січня 2018 року на 16,3 від�
сотка – до 3,723 тис. грн. на
місяць.

Прожитковий мінімум вста�
новлено на рівні 1700 грн.
з 1 січня 2018 року, 1777 грн. –
з 1 липня, 1853 грн. – з 1 груд�
ня.

Зарплата вчителів зросте на
25 відсотків. Це закладено у зведе�
ний бюджет освіти в 2018 році.

Порошенко схвалив встанов�
лення пенсії овдовілому подруж�
жю чорнобильців, незалежно від
зв’язку смерті з катастрофою.

Кабмін встановив оплату
адвокатам, що надають юри�
дичну допомогу, в 5 відсотків
прожиткового мінімуму на годину
з 1 січня.

З 1 січня вступають в дію деякі
норми пенсійної реформи про
вихід на пенсію. З 1 січня 2018
року для тих, хто досяг 65�річ�
ного віку і 30–35�річного стажу,
мінімальний розмір пенсії стано�
витиме 40 відсотків від мінімаль�
ної зарплати, встановленої
в законі про держбюджет.

Зросте ціна на електроенер�
ґію. Вже від 1 січня вона подо�
рожчає на 9,5 відсотка, а до
кінця року – ще на 6 відсотків.
Прогнозується зростання та�
рифів.

Кабмін затвердив впровад�
ження з 1 січня 2018 року меха�
нізму розрахунків із теплокомун�
енерґо «живими» грошима.

З 1 січня 2018 року запрацює
реєстр власників субсидій. Та�
кож з 1 січня розпочнеться моне�
тизація субсидій.

Військовослужбовцям нарахо�
вуватимуть зарплати за новими
механізмами – грошові виплати
збільшаться у 4,5 раза.

Військові пенсії підвищать
у середньому на 1,5 тис. грн.

ЗВ’ЯЗОК
З 1 січня 2018 року відбу�

деться підвищення граничних
тарифів на фіксовану телефонію
в середньому на 8,3 відсотка.

З 1 січня 2018 року «Укрпош�
та» підвищить тарифи на пере�
силання поштових відправлень
в середньому на 16 відсотків.
Відправлення посилки вагою
до 1 кг обійдеться у 12 гривень,
а важчих – у 14 гривень. Міжна�
родні відправлення подорожча�
ють на третину.

ЩО У ЛІКАРНЯХ
ТА АПТЕКАХ...
З 1 січня кожен пацієнт змо�

же отримувати первинну допо�
могу безкоштовно в обраного
ним сімейного лікаря. Заклади
охорони здоров’я зобов’язані
звітувати за зібрані благодійні
внески з фізичних та юридичних
осіб. Вводиться норма про сто�
відсоткову закупівлю ліків із
Нацпереліку.

У 2018 році кількість безкош�
товних препаратів збільшиться
щонайменше на 10 торгових
назв і дві діючі речовини для ліку�
вання серцево�судинних захво�
рювань, а також діабету 2 типу.

ЩО У МАГАЗИНАХ...
Подорожчають сигарети.

Зараз пачка сигарет кoштує
в середньoму 23–24 гривні. Очі�
кується підвищення вартoсті
в середньoму на 6 гривень – дo 30.

Зникне молоко другого ґатун�
ку. З 1 січня 2018 набудуть чин�
ності зміни до ДСТУ. Переробні
підприємства більше не зможуть
купувати продукт у селян – тільки
в спеціалізованих фермерських
господарствах.

Подорожчає горілка. Майже
80 відсотків вітчизняної горілки
може подорожчати приблизно
на 1 грн. за пляшку 0,5 літра
через зростання на 91 коп. собі�
вартості її виробництва.

КОРДОН
З 1 січня на українському кор�

доні запрацює система біомет�
ричного контролю для іноземців
і для осіб без громадянства.
Якщо особа вперше в’їжджає
в Україну, вона повинна залишити
відбитки п’яти пальців.

Із 1 січня змінено процедуру
виїзду автомашин з України
до країн�членів ЄС. Власники
зобов’язані будуть мати від�
повідний талон проходження
технічного огляду транспортного
засобу.

Японія з 1 січня спрощує візо�
вий режим для українців.

Набуває чинності безвізовий
режим між Україною та Об’єдна�
ними Арабськими Еміратами.

ТРАНСПОРТ І ДОРОГИ
Автомобілі подешевшають.

У 2018 році знизяться ставки
ввізного мита для нових легко�
вих автомобілів походженням
із країн Євросоюзу.

Електрокари подешевшають.
З 1 січня їх можна буде при�
дбати без ПДВ, акцизу та ввізного
мита. Охочим придбати автівку
на електротязі тепер не потрібно
буде сплачувати ПДВ (20 від�
сотків вартості) та акциз (109
євро). Ввізне мито на електро�
мобілі депутати «обнулили» ще
в 2015 році.

Подешевшає електротаксі.
Податок на додану вартість ска�
сують на операції з постачання

послуг із перевезення пасажирів
на таксі, оснащеному виключно
електричним двигуном.

З 1 січня дороги місцевого
значення перейдуть в управління
місцевій владі. В Україні роз�
почне роботу Дорожній фонд.

ЕКОНОМІКА
Зростуть тарифи на електро�

енерґію для непобутових спожи�
вачів у межах 10–15 відсотків.

Запрацює перший вітчизня�
ний криптовалютний гаманець із
функціями банкінгу PrivatCoins.

Україна знизить портові збори
в межах 20 відсотків.

Значно посиляться вимоги
до режиму спрощеного оподатку�
вання.

5 відсотків доходів з ренти за
користування надрами для видо�
бування нафти, газу і конден�
сату з держбюджету підуть на
бюджети місцевих рівнів.

Набирає чинності закон, який
сприятиме підвищенню якості
фінансової звітності в Україні.

Доступ до митних декларацій
в Україні має стати відкритим.

Буде скасовано обов’язкову
сертифікацію цементу.

Реальна зарплата нардепів з
1 січня буде під 40 тисяч гривень.

Зростання вартості будівниц�
тва житла в 2018 році станови�
тиме 27 відсотків.

ЕКОЛОГІЯ
Енерґокомпанії з 1 січня 2018

року мають імпортувати мазут
із вмістом сірки не більш як
1 відсоток.

Полігони захоронення від�
ходів в Україні з 1 січня мають
бути оснащені вагами для веден�
ня обліку.

З 1 січня набирає чинності
закон про вдосконалення фінан�
сування поводження з радіо�
активними відходами. З 1 січня
в Україні заборонено утилізу�
вати сміття без переробки і сор�
тування.

59 відсотків українців вва�
жають, що були щасливими
у 2017 році.

Такими є дані опитування
фонду «Демократичні ініціа�
тиви» імені Ілька Кучеріва та
Київського міжнародного інсти�
туту соціології, йдеться на сайті
«Громадського радіо».

Найбільше «щасливчиків»
живе на заході України –
68 відсотків, однак і в інших
областях є щасливі люди –
зокрема, у центральному
реґіоні таких є 57 відсотків,
у південному – 51 відсоток,
а в східному – 55 відсотків.

Єдиний реґіон, де біль�
шість мешканців відповіли, що
переважно або зовсім не були
щасливими у році, що минув,
– це Донбас: щасливих вия�
вилося лише 27 відсотків, а
нещасливих – 64 відсотки.

«Донбас – це взагалі сум�
ний реґіон. Вони і не почува�
ються щасливими, і серед
відчуттів, які виникають у них,
коли вони думають про Укра�
їну, на першому місці тривога
і безвихідь. Тому дуже по�
трібно з цими людьми працю�
вати», – наголосила соціолог
Ірина Бекешкіна.

Українці висловили споді�
вання, що 2018 рік буде
кращим.

Перед Новим роком від%
крили оновлене терапевтичне
відділення у Центральній місь%
кій клінічній лікарні, що по
вулиці Мазепи.

Приміщення капітально ре�
монтували й облаштовували,
щоб створити сучасний і про�
фесійний лікувальний центр для
іванофранківців. Для цього від�
вели цілий поверх п’ятого кор�
пусу лікарні.

Як розповів головний лікар
ЦМКЛ Тарас Масляк, левову
частку коштів на ремонт профі�
нансували з міського бюджету.
Відділення вже може прийняти
60 пацієнтів у 12 відремонтова�
них палатах.

Міський голова Руслан Марцін�
ків зазначив, що згодом розпоч�

неться капремонт урологічного й
травматологічного відділень.

«Приємно перед новорічними
святами відкривати щось нове.
Ми повинні прагнути, щоб були
належні умови праці. Наша
лікарня давно є взірцевою не
тільки для міста, але й для Укра�
їни. Ми націлені на створення
у місті максимально комфортних
умов для лікарів та пацієнтів», –
говорить мер.

Українські політики щедрі на
слова. Ба більше, не скупі вони
й на обіцянки. Натомість підсумки
їхньої роботи не завжди такі ж
оптимістичні. Аналітики підраху�
вали, хто з чиновників найбільше
наобіцяв у 2017 році.

Для більш чіткої картини ана�
літики «Слова і діла» розділили
чиновників за посадами. Як вия�
вилося, серед мерів найщедрі�
шим на обіцянки був міський го�
лова Івано�Франківська Руслан
Марцінків. За всю каденцію він
дав 173 обіцянки, виконав – 40.

Натомість лідер за викона�
ними зобов’язаннями – мер Він�
ниці Сергій Моргунов.

Серед голів облдержадмініст�
рацій перше місце посів голова

Львівської обласної державної
адміністрації Олег Синютка. За
рік він дав 36 обіцянок. Якщо ж
судити за виконаною роботою,
перше місце за очільницею Хар�
ківської облдержадміністрації
Юлією Світличною.

Щодо Верховної Ради, то най�
щедрішим на слова був народ�
ний депутат, голова фракції
Радикальної партії Олег Ляшко.
В його активі 59 обіцянок. Водно�
час саме він і провалив найбільше
обіцянок – майже третину,
а саме 17 зобов’язань.

Тоді як у Кабінеті Міністрів
найщедрішим на слова був пре�
м’єр Володимир Гройсман. У його
активі 69 обіцянок. З них голова
Уряду встиг виконати 21.

З початку 2018 року се�
зонні працівники у Польщі
повинні платити за дозвіл на
роботу, повідомляє «Польське
радіо».

Оплата за дозвіл на ро�
боту становитиме 30 злотих –
близько 240 грн.

Трудове законодавство
Польщі адаптують до стан�
дартів Євросоюзу, пояснив
директор Воєводського
управління праці у Варшаві
Томаш Сєрадз.

Він додав, що не було жод�
ного контролю над порядком
отримання роботи на під�
ставі заяви про намір дору�
чити роботу іноземцю, крім
самого факту реєстрації. Не
було відомо, у кого і на яких
умовах працював у Польщі
громадянин іншої держави.
Це ускладнювало перевірку
прикордонників та Державної
інспекції праці.

Процедура дозволів на
сезонну роботу діятиме у
рільництві, садівництві, ту�
ризмі та гастрономії.

«Ці дозволи на сезонну
працю будуть двох видів: два
етапи надання дозволів сто�
суватимуться іноземців, які
перебувають поза кордонами
Польщі, а один етап – іно�
земців, котрі вже перебувають
на терені Польщі й мають
дозвіл на леґальне перебу�
вання на іншій ніж сезонні
роботи підставі», – пояснив
Томаш Сєрадз.

У випадку іноземців, котрі
перебувають за межами
Польщі, працедавець буде
складати заяву про надання
дозволу на сезонні роботи, на
підставі цього дозволу інозе�
мець зможе відкрити візу до
Польщі. Іноземці, котрі мають
біометричні паспорти, змо�
жуть в’їхати з таким дозволом
до Польщі без необхідності
відкриття візи. Працедавець
зобов’язаний зареєструвати
іноземного працівника в управ�
лінні праці.

ÍÀÉÙÀÑËÈÂ²Ø²
ÓÊÐÀ¯ÍÖ² –
ÍÀ ÇÀÕÎÄ²

ЗАРОБІТЧАНСТВО

ÏËÀÒÀ
ÇÀ ÄÎÇÂÎËÈ
ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

(Поч. на 1 стор.)
І коли перед нацією стоїть

вибір, якою завтра буде Україна,
якою її будувати – бандерівською
чи якоюсь іншою, після чоти�
рьох років війни на Донбасі, після
Майдану, для всіх є очевидним:
Україна буде бандерівською», –
переконаний Тягнибок.

Поміж виступами лунали
повстанські й народні пісні. Їх
співав навіть художній колектив
із Закарпаття, який приїхав на
урочистість.

А в Івано�Франківську відбу�
лися хода і віче, присвячені Про�
відникові ОУН.

Колона з бійців, ветеранів,
містян, просвітян, представни�
ків влади на чолі з оркестром та
з патріотичними закликами про�
йшли від Вічевого майдану до
Європейської площі.

Спочатку на вулиці Бандери
хода зупинилася, щоб покласти
квіти до барельєфу Провідникові
ОУН.

На Європейській площі біля
пам’ятника відбулася панахида
і віче.

Йшлося про життя і подвиг
Провідника нації. Вже у сту�
дентські роки він став членом
української визвольної органі�
зації ОУН. В червні 1933 року
Степана Бандеру призначають
керівником цієї організації на
Західних Українських Землях.
У 1934 був засуджений на смертну
кару, замінену на довічне ув’яз�
нення. В лютому 1940 Бандера
зі своїми однодумцями створює
Революційний Провід ОУН, а в
1941 на II Великому зборі Про�
воду стає його головою. 30 черв�
ня 1941 року ОУН проголосила
у Львові Акт відновлення Україн�

ської держави і створила міжпар�
тійний уряд. Німці заарешту�
вали Степана Бандеру і прем’єр�
міністра Ярослава Стецька,
вимагали відкликати Акт, а після
відмови ув’язнили обох у конц�
таборі Заксенгавзен. Степан
Бандера після поразки Гітлера
опинився в окупаційній зоні
Німеччини і продовжив боротьбу
за Незалежність України. Побою�
ючись саме цього, радянський
режим 15 жовтня 1959 року
знищив його.

Указом Президента України
Віктора Ющенка № 46/2010 від
20 січня 2010 року за незлам�
ність духу у відстоюванні націо�
нальної ідеї, виявлені героїзм
і самопожертву у боротьбі за
незалежну Українську дер�
жаву провідникові Організа�
ції українських націоналістів
Степану Андрійовичу Бандері
посмертно присвоєно звання
Герой України з удостоєнням
ордена Держави.

На жаль, вшанувати Провід�
ника цьогоріч прийшло не так
багато іванофранківців, що
з сумом візначив міський голова
Руслан Марцінків: «Цього року
в колоні від серця Івано�Фран�
ківська до пам’ятника Степанові
Бандері йшли пліч�о�пліч про�
відники «Свободи» Олег Тягни�
бок, Михайло Королик із одно�
думцями, патріотами України.
Прикро, що замало серед них
молоді, яка має з гідністю про�
довжити ідею провідника нації
в наступному поколінні. Війна
за Незалежність не завершиться,
доки її не завершимо ми самі.
Отож будьмо сильні і вірні ідеї,
як він!»

Теодор ДРОВНИЧ

ÎÍÎÂÈËÈ ² Â²ÄÊÐÈËÈ

МОНІТОРИНҐ

ÊÀÇÀÂ ÏÀÍ – ÊÎÆÓÕ ÄÀÌ
ÍÀÎÁ²ÖßËÈ ÁÀÃÀÒÎ

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÐÎÂ²ÄÍÈÊÀ

ЦІНИ, ТАРИФИ, ЗАРПЛАТИ

ÙÎ ÇÌ²ÍÈÒÜÑß Ç 1 ñ³÷íÿ
Із 2018 року в Україні набуває чинності низка законів, указів

і постанов.
В Україні зросте середня зарплата, але також виростуть пла�

тіжки за електрику і телефонію. Українці почнуть звикати сор�
тувати сміття і їздити за безвізом до 85 країн. Що зміниться
в Україні з 1 січня, йдеться у матеріалі «Фактів» «ICTV».
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ДУХОВНІ ЧУВАННЯ НАШІ ПОПЕРЕДНИКИ

ВРАЖЕННЯ І РОЗДУМИ

В історії цього придністровсь�
кого села, що зараз входить до Тис�
меницького району, свого часу по�
мітним діячем був селянин Микола
Вовк. На його прикладі можемо про�
стежити, як активна позиція однієї
людини може впливати на гро�
мадське життя цілого села. Микола
Вовк умів організовувати навколо
себе односельців. Його наполег�
ливість, а інколи і звичайна люд�
ська впертість, змінювали ситуацію
на користь громади. Він залишив
по собі добрий слід, а нащадки повинні
про нього пам’ятати.

Микола Вовк належав до тих
громадян, що своєю працею знач�
но причинився до розвитку на�
шого зорганізованого культурно�
національного життя. Вже за моло�
дих літ бере активну участь у вибор�
чій кампанії кінця ХІХ – початку
ХХ століття під проводом о. Ієро�
німа Бариша і свого товариша�
селянина Йосипа Гурика, що був
тоді послом до сейму.

Коли на початку ХХ століття
рільничий страйк охопив майже
цілу Галичину, М. Вовк взяв у ньому
участь і боровся з тодішнім можно�
владцем села дідичем Дідушиць�
ким проти визиску селян. Так само
він відважився зі своїми двома
товаришами�односельцями вести
три роки процес проти того дідича
за громадське пасовисько, яке
завдяки виграшу в судовій справі
вдається врятувати для громади.
Коли ж у 1902 р. дідич був змуше�
ний продати маєток, він заохотив
односельців закупити його при
помочі парцеляції, яку проводив
отець�мітрат Тит Войнаровський.
Також М. Вовк належав до «Брат�
ства тверезости» і підтримував
протиалкогольні акції товариства
«Відродження».

 З 1881 р. М. Вовк став членом�
засновником місцевої читальні
«Просвіти» і відтоді аж до поваж�
ного віку був її активним членом,
виділовим і довгі роки головою.
В 1912 р. Микола Вовк купив під
читальню площу, на якій давно
стояла панщизняна в’язниця. На
цій історичній площі було зведено
читальню «Просвіти». За великі
заслуги перед громадою у 1928 р.
він став почесним членом місце�
вої читальні.

Крім «Просвіти», М. Вовк був та�
кож членом усіх інших культурно�
освітніх установ Побережжя. На
старості літ прислужився дуже до
відновлення місцевої церкви. Коли
по війні загніздилися були в селі
євангелісти, то він своїм впливом та
авторитетом причинився значною
мірою до неґативної опінії про них.

Микола Вовк визначався прик�
метами доброго християнина, сві�
домого та ідейного громадянина
і взірцевого батька родини. Своїх
дітей виховав у християнському
дусі й власним прикладом навчив
їх любити рідну землю і народ.
Надаючи велике значення освіті,
одним із перших вивчив у школах
двох синів Василя і Якова, з яких
перший став доктором філософії,
а другий – загинув під час визволь�
них змагань на Великій Україні.

Микола Вовк помер 14 листо�
пада 1938 року. Ще 1 листопада
він просив, щоб його відвезти
фірою до церкви, щоб востаннє
помолитися за душі січових
стрільців. Коли він помер, то з ним
із сумом прощалася не лише
рідня, але й представники всіх
місцевих установ та місцеве гро�
мадянство. Величавий похорон
відбувся під проводом трьох свя�
щеників. Зворушливу промову
виголосив місцевий парох о. Ша�
раневич, а від просвітніх установ
Михайло Мацьків, син Олекси.
Львівська газета «Діло» помістила
досить великий некролог, з кот�
рого ми власне і дізналися про
активну життєву позицію цього
у свій час непересічного громад�
ського діяча.

Іван ДРАБЧУК, просвітянин

ÌÈÊÎËÀ ÂÎÂÊ –
ÀÊÒÈÂ²ÑÒ ÏÐÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÎÃÎ

ÆÈÒÒß ÏÎÁÅÐÅÆÆß

Це дві протилежні особові
сили, від яких значною мірою
залежить як фізичне, так і ду�
ховне життя християнина.
Добрі святі ангели застеріга�
ють, оберігають і рятують від
біди, хвороби і нещастя всіх,
хто просить їх про поміч і зма�
гає до праведного життя. А злі
демони (біси) роблять усе,
щоби цьому завадити і згубити
людину. І від неї залежить, якій
силі віддасть перевагу, а отже,
яким буде кінцевий результат
її життя.

Святе Письмо Старого і Но�
вого Завіту подає нам достат�
ньо прикладів такого втру�
чання, щоби кожен, хто прагне
жити в Божій ласці на цій землі,
а особливо – спасти свою душу
для вічного життя – зробив пра�
вильний вибір. А він у тому, щоб
служити Богові.

Служити Богові – це всюди
і в усьому: думках, словах і ділах
сповідувати й засвідчувати
перед Всевишнім ціле своє

життя сповненням Його Запо�
відей, дотриманням усіх чес�
нот, змаганням до праведності,
тобто до життя в любові до
Творця і ближніх, що відкриває
щасливе вічне життя.

А служити мамоні – це всю�
ди, завжди і в усьому жити
тільки цінностями своєї мину�
щої коротенької земної манд�
рівки для тіла і земних оманли�
вих насолод. І таке життя веде
в безодню вічної смерті.

Св. ап. Павло у своєму По�
сланні до ефесян закликає:
«Одягніться в повну зброю Божу,
щоб ви могли дати відсіч хит�
рощам диявольським. Нам бо
треба боротись не проти тіла й
крові, а проти начал, проти влас�
тей, проти правителів цього світу
темряви, проти духів злоби в під�
небесних просторах».

Найсильнішою зброєю, яка
перемагає всякий гріх і всі
сили зла – є сам Господь. Тому
всього себе і все своє життя
потрібно повністю віддати Йому

й підкорити Його святій волі.
Та необхідно чесно визнати,
що, на жаль, чи не більшість
людей у наш час всі свої духовні,
душевні та фізичні сили відда�
ють заради швидкоплинних і
минущих земних благ. А для
цього поклоняються і служать
мамоні. В хід ідуть усілякі талі�
смани, фетиші, магія, карти,
віщування, кавові гущі, горос�
копи, мольфари, екстрасенси
і т. ін., тобто всі засоби лукавого.
І вони дійсно діють, як приманка,
на короткий час, щоби повніс�
тю опанувати людиною і зни�
щити її.

На поміч кожному вірянину
в нелегкій боротьбі з гріхом,
пристрастями, пороками, зва�
бами цього світу й особливо
злими демонами завжди при�
ходять ангели�охоронці на чолі
з архістратигом Михаїлом. Від
нас залежить щиро просити їх
про цю поміч і вірити, що вона
обов’язково прийде. Господь
ніколи не залишить нас, своїх

вірних і любих дітей, навіть дуже
грішних, якщо визнаватимемо
свій гріховний стан, щиро каяти�
мемось зі своїх гріхів і наверта�
тимемось на спасенну дорогу.
Цьому радітимуть і святі ангели,
як сказав про це Христос, і допо�
магатимуть нам дійти до Небес�
ної Батьківщини.

Михайло МЕЛЬНИК, священик

ÀÍÃÅËÈ ² ÄÅÌÎÍÈ

В церкві Різдва Христового
у місті Галич завершується
оздоблення унікального кам’я�
ного іконостаса, пишуть Ліхтарі
Галицькі.

Отець Євген Андрухів зі сво
їми помічниками виклали
мозаїчні зображення Ісуса
Христа і Пречистої Діви Марії
в парках іконостаса.

Як зазначив отець Ігор Бро�
новський, вже є домовленість
про виготовлення кованих воріт
для іконостаса.

Унікальний і єдиний Галиць�
кий іконостас у пам’ятці архі�
тектури ХІІІ ст. буде завершено
до Великодня.

Нагадаємо, храм Різдва Хри�
стового – це діючий собор Укра�
їнської Греко�Католицької Церк�
ви. Він входить до комплексу
заповідника «Давній Галич».

Встановлення іконостаса
відбувається в рамках рестав�
рації храму.

Проект реставрації розро�
бив інститут «Західпроектрес�
таврація». Документи пройшли
погодження в Києві – в Дер�
жавній службі з питань націо�
нальної культурної спадщини
при Міністерстві культури Ук�
раїни. За роботою слідкують
реставратори та науковці. Від�
хід від канонів не допуска�
ється, інформує РІСУ.

У селі Ясенів�Пільний Горо�
денківського району відбулася
перша Служба Божа у новозбу�
дованому храмі. Її очолив мит�
рополит Галицький УАПЦ кир
Андрій, він і здійснив чин освя�
чення церкви.

Новий храм збудували на місці
дерев’яної старовинної церкви,
яка згоріла 2005 року. Громаду
згуртував місцевий парох –
отець Роман Капріян. Люди
передавали гроші з заробітків,
допомагала коштами влада,
на будові працювали самі.

Під час освячення селяни
плакали, дякували Богу, що до�
чекалися новосілля. На перше
богослужіння прибули чимало
гостей із сусідніх областей і
районів. Адже церква стоїть при
дорозі, що єднає Прикарпаття
з Буковиною.

До 1988 року тут правив чер�
нець отець Іван. У народі ка�
жуть, що він мав дар цілителя.
Багато перейняв від старця і
його учень – нинішній настоя�
тель храму Роман Капріян.

Калушанам у Музей дзво�
нів з Долинщини привезли
100�кілограмовий дзвін. За
розміром – наразі найбіль�
ший. Він із Нового Мізуня.

Дзвін особисто супроводжу�
вав отець Олег Фесняк – на�
стоятель церкви Успіння Пре�
святої Богородиці, що у селі
Новий Мізунь, пишуть «Вікна».
Він розповів, що дзвін спершу
був на парафії села Ангелівка.
Згодом його передали вже у
Новий Мізунь, де парафіяни

храму спробували встановити
його на дзвіниці. Але звук у ньо�
го досить глухий, бо дзвін має
тріщину.

Через дефект його думали
переплавити. Але вартість таких
робіт виявилася чималою. Тож
для дзвіниці тим часом при�
дбали новий – із ливарні Фель�
чинських, що діє у Польщі.

Отець Олег Фесняк додає:
«Цей дзвін у нас на парафії збе�
рігався років 15, мабуть. Куди
його діти, ми не знали. Шкода,

щоби просто пропав. Аж коли
дізналися, що в Калуші збира�
ють колекцію дзвонів, тож вирі�
шили передати і свій».

З якого матеріалу дзвін або
коли він був вилитий, зараз
точно сказати не можна, заува�
жує ініціатор створення музею
дзвонів у Калуші Віктор Павлів.
Дзвін ще потрібно почистити і
дослідити. Проте він наразі
уже є найбільшим у колекції
майбутнього музею.

Н. К.

ÏÎ¯ÄÅØ ÄÀËÅÊÎ – ÏÎÁÀ×ÈØ ÁÀÃÀÒÎ…

НА  ЗЕМЛІ  ОБІТОВАННІЙ
В Ізраїлі мені довелося по�

бувати двічі. Я об’їхав цю неве�
лику за територією країну, у якій
проживає сім мільйонів лю�
дей, з них власне юдеїв шість
мільйонів і майже мільйон па�
лестинських арабів, вздовж
і впоперек від Натанії і Тель�
Авіва до Єрусалима і Вифлиєма,
через Мертве море до Півден�
ного моря і через гірську час�
тину знову до Середземного
моря. Про Ізраїль написано
багато, і я хочу згадати лише
дещо з побаченого.

В Ізраїлі прісної води майже
нема, але куди б ти не поїхав,
вона скрізь є – цілодобово в усіх
оселях, нею крапельно зрошу�
ють пшеничні, житні, кукурудзяні
лани або поля з городиною,
сади. Є вода скрізь – у придо�
рожніх туалетах і навіть у горах.
І всю цю воду отримують шляхом
опріснення морської води. Коли
я був у цій країні, ще не були
відкриті газові родовища шельфу

Середземного моря. В Ізра�
їлі, крім фосфатів, а тепер газу,
нема більшості родовищ корис�
них копалин. А все тут є. Прав�
да, воно дістається дорогою
ціною і ізраїльтянам доводиться
багато трудитися. Навіть уявити
важко, що у них найчистіша у
світі їжа, одна з найкращих освіт
– середня і вища, що більшість
необхідного для життя ця країна
заробляє за рахунок реалізації
своїх наукових досягнень у точ�
них науках, біології і хімії та інших
галузях науки і техніки. В Ізраїлі
велика довіра до середньої
освіти, адже студентами універ�
ситетів стають випускники шкіл
за отриманими оцінками у школі.
Але якщо цих оцінок недостат�
ньо, щоби навчатися в їхніх ви�
шах, то вивчивши пізніше цей
предмет і здавши у школі по�
вторно екзамен можна стати
студентом. Ні в школах, ні в уні�
верситетах корупції або хабар�
ництва нема.

Молодь – юнаки і дівчата
служать у війську по 2,5–3 роки,

бо їхня країна знаходиться в
оточенні аж ніяк не дружніх
держав, і себе треба захищати.
Головним у цій державі є патрі�
отизм не вигаданий, а щирий.

В Ізраїлі ні разу не бачив
автоінспекторів біля доріг, але
у випадку аварії вони з’являлися
мовби з�під землі.

Ізраїльтянам доводиться
важко трудитися і їхнє життя
аж ніяк не встелене квітками.
Але середній вік життя стано�
вить 79,6 років, чоловіків – 77,4,
жінок – 81,5 років, і вони у цьому
не дуже відстають від японців.
Гадаю, що нам, українцям, є
чому навчатися у цього Богом
обраного народу. У своїй поемі
«Мойсей» Іван Франко вказав
українцям шлях до волі на при�
кладі юдейського народу і його
пророка. А ще він писав, що
Україна як держава буде тоді,
коли євреї, що проживають в
Україні, заговорять українською
мовою. Може, так і збудеться.

Роман ЯРЕМІЙЧУК,
доктор технічних наук, професор

Шлюб і сім’я… ці слова
настільки вкоренилися у сві%
домість більшості людей,
що практично стали синоні%
мами. Багато хто навіть не
відчуває різниці між цими
двома поняттями. Та даремно,
адже вона суттєва.

ВІДМІННІСТЬ ШЛЮБУ
І СІМ’Ї
Шлюб повинен бути офі�

ційно зареєстрований, а сім’я
може існувати без реєстрації.

Сім’я об’єднує не тільки по�
дружжя, але й їхніх батьків та
інших родичів.

Шлюб – це історично сфор�
мовані різноманітні механізми
соціального реґулювання (табу,
звичай, релігія, право, мораль)
сексуальних відносин між чоло�
віком і жінкою, спрямованого
на підтримку безперервності
життя. Мета шлюбу полягає

у створенні сім’ї та народженні
дітей, тому шлюб встановлює
подружні й батьківські права та
обов’язки. Треба мати на увазі,
що шлюб і сім’я виникли у різні
історичні періоди.

Сім’я – це спільнота, засно�
вана на шлюбі подружжя (бать�
ка, матері) та їхніх неодруже�
них дітей (власних та усинов�
лених), пов’язаних духовно,
спільністю побуту і взаємною
моральною відповідальністю.
Сім’я є більш складною сис�
темою відносин, ніж шлюб,
оскільки вона, як правило,
об’єднує не тільки подружжя,
але і їхніх дітей, інших родичів
або просто близьких подружжю
і необхідних їм людей.

З першого погляду на ці виз�
начення відразу видно суттєві
відмінності між ними. Людина,
поклавши штамп у паспорті,
вважає, що створила сім’ю,

забуваючи наділити свій шлюб
необхідними складовими ро�
дини. Отже, вступаючи в шлюб,
людина робить перший крок на
шляху до створення сім’ї, але
аж ніяк не завершує цей про�
цес. Кожному одруженому
треба докласти максимум зу�
силь для створення міцної і
дружної сім’ї.

Шлюб, на відміну від сім’ї,
повинен бути офіційно заре�
єстрований в органах реєстрації
актів цивільного стану, і тільки
тоді союз двох людей визна�
ється шлюбом. Родина ж може
існувати і без реєстрації, ґрун�
туватися виключно на бажанні
двох людей бути разом.

Тепер ви знаєте, яка різниця
між шлюбом та сім’єю, і змо�
жете правильно вживати ці тер�
міни.

За dovidka.biz.ua
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З РОСИ І ВОДИ!.. СВЯТОЧНЕ

1 СІЧНЯ
Новий рік.
День народження Степана Бандери,

головного Провідника ОУН.
1868 р. народився Яків Невестюк

(м. Городенка), український письменник,
драматург, лікар, громадський діяч.

1878 р. народився Степан Шухевич
(с. Серафинці на Городенківщині), адво�
кат, отаман УСС і УГА, автор творів «Чуєш,
брате мій», «Моє життя» і «Спомини».

1888 р. народився Михайло Атама%
нюк (с. Стопчатів на Косівщині), україн�
ський письменник і журналіст.

1898 р. народився Василь Дома%
шевський (с. Микуличин), громадський
діяч, організатор профспілки робітників
лісової промисловості, товариства «Про�
світа», споживчого кооперативу «Верхо�
вина», будівництва ґміни в Микуличині.
Був війтом Микуличина.

1903 р. у с. Жаб’є заснована перша
на Гуцульщині «Січ».

1923 р. народився Павло Трибун
(с. Хажин Бердичівського р�ну Житомир�
ської обл.), краєзнавець, вчений�лісів�
ник, кандидат сільськогосподарських
наук. Автор близько 430 наукових та нау�
ково�популярних праць. Член редколеґії
часопису «Зелені Карпати». Почесний
член Українського товариства охорони
природи, почесний член Українського
ботанічного товариства.

1923 р. народився Богдан Ясінський
(с. Княгинин), культурно�громадський
діяч української діаспори, керівник відділу
україніки бібліотеки Конґресу США.

1928 р. народився Степан Гаврилюк
(м. Тисмениця), педагог, організатор
і директор Музею історії Тисмениці, один
з ініціаторів спорудження пам’ятника
Т. Шевченкові та каплиці Івана Хрести�
теля в Тисмениці, автор публікацій на
краєзнавчу тематику в обласній та ра�
йонній пресі.

1933 р. народився Йосип Библюк
(м. Косів), кандидат медичних наук,
голова Івано�Франківського лікарського
товариства, учасник хору «Сурма».

1958 р. народився Микола Рожко
(с. Устя Снятинського р�ну), ректор
Івано�Франківського національного
медичного університету, доктор медичних
наук, професор.

2 СІЧНЯ
1923 р. народився Ольга Стрілець

(с. Замулівка Харківської обл.), україн�
ська письменниця, педагог, кандидат
філологічних наук, член НСПУ. Тривалий
час проживала в Івано�Франківську.

1933 р. народився Петро Шкрібляк
(с. Верхній Ясенів тепер Верховинсь�
кого р�ну), педагог, директор філії
«Гуцульщина» Інституту українознавства
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

1958 р. народився Василь Ласійчук
(с. Нижній Вербіж Коломийського р�ну),
художник, науковий працівник, завідувач
відділу писанкового розпису, завідувач
реставраційних майстерень.

3 СІЧНЯ
1843 р. народився Юліан Пелеш,

український греко�католицький церков�
ний діяч, перший Станиславівський
єпископ (1885–1891).

1893 р. народився Василь Кривоус
(с. Стегниківці на Тернопіллі), український
учитель, громадський діяч. Був у складі
«Куріня смерти», брав участь у бойових
операціях. Учителював у «Рідній школі»
в Рогатині, організував хори, а також стояв
у проводі кружка «Рідної школи» та був
головою філії «Просвіти».

1938 р. народився Микола Пігуляк
(с. Спас Коломийського р�ну), педагог,
перекладач, літературознавець.

4 СІЧНЯ
1953 р. народився Любомир

Михайлів (с. Кропивник Долинського
р�ну), поет, журналіст, краєзнавець, член
НСПУ, голова Рожнятівського РО ВУТ
«Просвіта», депутат обласної ради І демо�
кратичного скликання.

5 СІЧНЯ
1863 р. народився Степан Городець%

кий, священик, культурно�освітній діяч,
голова філії «Просвіти» в Рогатині.

1948 р. народився Зіновій Шкутяк
(с. Грабівка Калуського р�ну), політик,
народний депутат V та VI скликань.

1953 р. народилася Романна Баран
(м. Калуш), дослідниця кераміки Гуцуль�
щини та Покуття, авторка ориґінальних
писанкових розписів і науково�популяр�
ного фільму «Коломия – центр гончар�
ства», завідувачка відділу кераміки
Коломийського музею народного мис�
тецтва Гуцульщини і Покуття, член Спілки
народних майстрів України.

(Далі буде)

КАЛЕНДАР ПРОСВІТЯНИНА
ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ...

СІЧЕНЬ25 грудня Різдво Хрис%
тове. Так підказує григорі%
анський календар. Юліан%
ський стоїть на черзі у новий
рік, щоб отримати право%
славне Різдво.

Між цими двома великими
святами (точніше одним свя�
том, а двома календарями)
перебуває християнський
люд України.

Вже маємо 25 грудня вихід�
ний, але ще залишаємося
в очікуванні Різдва. Ще маємо
здолати певні часові й тради�
ційні пороги, прийти до спіль�
ного Різдва.

Ще довго, бо звички –
велика сила інерції мислення
і невміння сприймати нове.
Ще комусь дуже хочеться
ділити нас, навіть за святковим
принципом і колядами. Тобто:
divide et impera – поділяй
і владарюй.

Сприймаю і в душі святкую
Різдво 25 грудня, не обстав�

лене колядками і святою вече�
рею. Воно в мене в душі.

Інакше й не може бути, адже
одна моя донька в Італії, інша
– в Польщі, небіж у Чехії. Вони
опереджають мене у святку�
ванні Різдва на два тижні, пере�
бувають в силі тяжіння іншої
традиції. Я з ними, бо ми частка
одне одного, частка майже

Рішенням Експертної комісії Міністерства
культури України з питань надання статусу
академічного творчим колективам України
в галузі музичного мистецтва трьом колекти�
вам було надано статус академічного.

Про це повідомляється на сайті Міністер�
ства культури України.

Іванофранківці скаржаться, що в місті активі�
зувалися злодії, які крадуть номерні знаки, а
потім пропонують повернути їх за 700 гривень.

У Телеграм�чаті IF INFO один із користувачів
повідомив про те, що по вулицях Коновальця,
Сорохтея, Грушевського у ніч із 25 на 26 грудня
з авто викрали номерні знаки.

У коментарі чоловік зазначив, що йому відомо
про вісім таких випадків, пише «Галка».

Викрадачі залишають номер телефону й
повертають викрадене за 700 гривень.

Прес�секретар патрульної поліції Микола
Гурак підтвердив інформацію. Зранку до полі�
ції надійшло декілька викликів про зникнення
номерних знаків.

Один із заявників заплатив 700 гривень. Телефо�
ном йому повідомили, де знаходяться номери.

Ще один чоловік зазначив, що машина
з АТО. Викрадачі повідомили, що готові
«пожертвувати» 200 гривень і сказали запла�
тити 500.

Приїхавши на виклик, патрульні опрацю�
вали прилеглу територію і знайшли ще декілька
номерних знаків. Усього – близько десятка.
Деякі власники ще навіть не встигли помітити
відсутність номерів.

На місце виїхала слідчо�оперативна група.
Зараз справою займаються у міському відділі
поліції.

Микола Гурак додав, що у слідчих уже є
доказове відео. На ньому зафіксовано, як
чоловік років 25–30 на одній зі згаданих вулиць
близько 2�ої ночі 26 грудня знімав номери.

Зокрема, статус академічного надано:
симфонічному оркестру Тернопільської об�
ласної філармонії; хоровому колективу Тер�
нопільської обласної філармонії; симфоніч�
ному оркестру Івано�Франківської обласної
філармонії імені Іри Маланюк.

Наш кор.

Під час свят чимало людей
залишають без нагляду свої
домівки. За цим стежать квар�
тирні крадії і, як правило, за
час зимових свят кількість
квартирних крадіжок зростає.
Тому поліція закликає прикар�
патців не втрачати пильності
й заздалегідь подбати про
схоронність свого майна.

Аби ваш дім був неприс�
тупним для злодіїв, потрібно
засвоїти декілька простих і
важливих правил:

пам’ятайте, перш ніж про�
никнути до оселі, злодії часто
проводять своєрідну «розвід�
ку», аби переконатися, що в
квартирі нікого немає. Тому

будьте пильними і не розпові�
дайте про свої статки незна�
йомцям, поїздки з дому – три�
валі чи короткострокові;

не залишайте ключі від квар�
тири під килимком чи в іншому
доступному місці. Обов’язково
встановіть надійні двері та зам�
ки, багаторівневу систему охо�
рони житла. У квартирі можна
встановити сповіщувачі відкрит�
тя дверей, руху, розбиття скла чи
такі, що реаґуватимуть на світло
та звук. А також – ґрати на вікнах.
Особливо якщо живете на пер�
шому чи другому поверсі;

як правило, злочинці звер�
тають увагу навіть на най�
менші деталі. Тож якщо вас не

З 1 січня максимальна
швидкість транспортних
засобів у містах і селах Укра%
їни зменшується з 60 до 50
кілометрів на годину.

«Це сприятиме значному
підвищенню рівня безпеки
дорожнього руху та збере�
женню життя людей», – пояс�
нюють в Уряді.

У Кабінеті Міністрів зазна�
чали, що така норма набли�
зить до Європейського союзу,
бо в більшості країн ЄС доз�
волена швидкість руху транс�
портних засобів у населених
пунктах становить не більше
50 кілометрів на годину, а в
особливих місцях – 30 кіло�
метрів на годину.

21 листопада перший за�
ступник голови Національної
поліції В’ячеслав Аброськін
заявив, що в Україні з початку
року в дорожньо�транспорт�
них пригодах загинули 3184
людини, майже 30 тисяч лю�
дей – травмовані.

Івано�Фран�
ківські обласне
і міське об’єд�
нання ВУТ «Про�
світа» ім. Т. Шев�
ченка та Клуб
української інтеліґенції (КУІ)
ім. Богдана Лепкого

щиро вітають
з 90%річним ювілеєм
Лукію ЛУКОМСЬКУ –

громадсько�культурну діячку,
архітекторку, за індивіду�
альними проектами якої
споруджено різні об’єкти

в Івано�Франківську й області;
з днем народження
Уляну СКАЛЬСЬКУ –

почесного члена «Просвіти»,
президента Клубу української

інтеліґенції ім. Б. Лепкого,
лауреата обласної премії
імені Марійки Підгірянки

та Всеукраїнської премії братів
Богдана і Левка Лепких.
Своєю багаторічною плід�

ною працею, діяльною участю
у важливих громадсько�по�
літичних заходах, своєю люд�
ською щедрістю ви зробили
значний особистий внесок
у процеси духовного відрод�
ження України. Знаємо й
високо цінуємо вашу само�
відданість і просвітницьку
працю на благо нації.

Щиро бажаємо вам міц�
ного здоров’я, творчого
натхнення і многих благосло�
венних літ!

З роси і води!..
Голови ІФ ОО і МО ВУТ

«Просвіта»  ім. Т. Шевченка
Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ

і Василь БОЙКО,
голова КУІ ім. Б. Лепкого

Ярополк БАЖАЛУК

усуціль православної України,
а галичани – гілка двох розга�
лужень – католицизму і право�
слав’я. І ми найближче стоїмо
до переходу в інше Різдво,
нинішнє, при цьому не відмов�
ляючись від «нашого».

У багатьох із нас, подібних
до мене, численні родичі за кор�
доном і ми вже привітали їх зі свя�
том Різдва. А відтак вони нас.

25 грудня багато івано�
франківців були на Літургії
в костьолі Царя Христа. Бо Бог
нероздільний, і це – істина.

…На мою думку, юліанський
календар гальмує нас і в свят�
куванні (одночасному) Різдва,
і в поступі вперед. Ми однією
ногою в минулому, а друга
тягнеться в майбутнє. Тому і в
розвитку відстаємо від решти
християнського світу. Нехай
молитва до Бога про спільність
і єдність допоможе нам.

Василь БАБІЙ,
член НСПУ

Ó ÏÐÎÂÎÄÆÀÍÍ² É Î×²ÊÓÂÀÍÍ²

ВИЗНАННЯ

ÑÈÌÔÎÍ²×ÍÈÉ – ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ßÊ ÓÁÅÐÅÃÒÈÑß Â²Ä ÇËÎÄ²¯Â
буде кілька днів, попередьте
про це сусідів і попросіть
наглядати за квартирою. Не�
величкі хитрощі допоможуть
дезорієнтувати злодіїв;

навіть якщо злодій все ж
таки намагатиметься залізти
до оселі, сповіщувачі одразу
ж повідомлять про це на цент�
ралізований пульт. І вже за
мить на місце події прибуде
група затримання;

якщо ви виявили сліди кра�
діжки у своїй квартирі, нічого
не торкайтеся – відразу теле�
фонуйте до поліції.

Словом, пам’ятайте: ваш
дім – ваша фортеця. Пиль�
нуйте її...

ПИЛЬНУЙ!

ÊÐÀÄÓÒÜ ÍÎÌÅÐÍ² ÇÍÀÊÈ

АВТОНОВАЦІЇ

В І Т АВ І Т АВ І Т АВ І Т АВ І Т АННЯННЯННЯННЯННЯ

ÍÅ ÏÎÑÏ²ØÀÉ

Ми знаємо, наскільки ви за�
смучені тим, що офіційно маєте
20 з гаком днів відпустки в рік.
Зазвичай, за цей час ви встига�
єте поїхати до бабці в село, на
тиждень на море і переглянути
декілька серіалів. Якщо ж вам
завжди не вистачає часу на по�
дорожі, руки сверблять купити
квитки, а серце б’ється частіше
від реклами «розпродаж авіа�
квитків», ми пропонуємо з мак�
симальною користю використо�
вувати державні святкові дні.
Якщо ви поєднаєте державні
свята, вихідні дні й декілька днів
зі своєї відпустки, то матимете
більш як 40 днів відпустки в рік!
Адже державні вихідні краще
провести, гуляючи новим містом,
а не переглядаючи концерт
у честь Дня Перемоги?

Тому ми підготували кален�
дар, щоб ви могли краще роз�
планувати Різдво, Великодні

свята й травневі, використати
вихідний на День Незалеж�
ності чи католицьке Різдво.

Щоб мати додаткових 40
днів відпустки у 2018 році, вам
потрібно взяти лише 10 днів
вихідних. Магія, чи не так?
Розповідаємо, як це зробити
найкраще.

ДЕРЖАВНІ СВЯТА 2018:
1 січня – Новий рік;
7 січня – Різдво Христове;
8 березня – Міжнародний

жіночий день;
8 квітня – Воскресіння

Христове;
1 травня – Міжнародний

день праці;
9 травня – День Перемоги;
27 травня – Зіслання

Святого Духа;
28 червня – День Конституції;

24 серпня – День Неза%
лежності;

14 жовтня – День захис%
ника України;

25 грудня – католицьке
Різдво.

Допустімо, наш вихідний
випадає на четвер. У вас є дві
опції: перша – ви можете за�
лишитись вдома, поспати
довше й переглянути сезон
нового серіалу. Або ж друга –
ви можете взяти вихідний на
п’ятницю й тоді матимете
чотири дні вихідних. Це най�
кращий варіант, щоб відпо�
чити від щоденних турбот.

Перетворіть 11 днів вихід�
них у 40 днів відпустки:

6–8 січня (субота�понеділок,
додатково взяти 1 вихідний);

8–11 березня (четвер�

неділя, додатково взяти 1 ви�
хідний);

6–9 квітня (п’ятниця�поне�
ділок, додатково взяти 1 ви�
хідний);

28 квітня – 6 травня
(субота�неділя, додатково
взяти 3 вихідних);

9–13 травня (середа�
неділя, додатково взяти 2 ви�
хідних);

26–28 травня (субота�
понеділок);

28 червня – 1 липня
(четвер�неділя, додатково
взяти 1 вихідний);

24–26 серпня (п’ятниця�
неділя);

13–15 жовтня (субота�
понеділок);

22–25 грудня (субота�
вівторок, додатково взяти
1 вихідний).

Скористайтесь доброю
порадою Антона Антонова.

ВАРТО УВАГИ

ÂÈÕ²ÄÍ²... ÂÈÕ²ÄÍ²...


