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Звільнити українських
політичних в'язнів Кремля!

#Save Oleg Sentsov
Release Ukrainian political
prisoners of Kremlin!
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Рік без віз: що змінилося?
11 червня минув рік відколи
Україна підписала угоду про
безвізовий режим із країнами Європейського Союзу. За
офіційними даними Державної
міграційної служби України
впродовж цього часу кордон
з ЄС перетнуло близько 20
мільйонів українців, умовами
безвізу скористалися 550 тисяч
осіб, а 37 тисячам мандрівників
відмовили у пропуску на митниці. Кількість поданих заяв на
оформлення шенгенської візи
скоротилася вдвічі, а охочих отримати біометричний паспорт
назбиралося аж 5 мільйонів,
що майже у три рази більше,
ніж було 2016 року. Безвізовий
режим розширив можливості
для українських заробітчан у
Польщі, через що йому закидають потужний поштовх до
трудової міграції.
Коли термін дії шенгенської візи
у моєму паспорті добіг кінця,
постало питання: подаватися
на неї знову чи оформляти
новий паспорт — другий
варіант виявився дешевшим,
потребував меншої кількості
зібраних документів і обіцяв
десятирічну можливість
подорожувати, на противагу
вдвічі меншому терміну дії
візи. Добре пам’ятаю, як сама
намагалася зареєструватися до
електронної черги, завчасно
бігла (у прямому значенні
цього слова) до ЦНАПу, щоб
не пропустити призначеної
години, чекала там ще дві з
половиною, мовляв „ваша
черга нічого не означає“, потім
нервувала, збираючи мільйон
документів, аби повернути
кошти за оплату послуг, які
в банку переказали не на
той рахунок, і врешті чекала
впродовж двох місяців на
свій „терміновий“ паспорт.
Щоправда, наразі скористатися
готовим документом була
нагода лише один раз.
Українці отримали більш реальну
можливість подорожувати
Європою — нині організувати
мандрівку дешевше та менш
часо- й нервозатратно, але
чи справді вони відчули це на
власному досвіді?

Зоряна Яремко, студентка четвертого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Досі перетинала кордон із візою“
Моя віза закінчилася лише в лютому цього року, тому
безвізом, відповідно, не користувалася. Нещодавно
забрала біометричний паспорт, чекала довго — 3 місяці і 10 днів. Мені пощастило, що не планувала нікуди
їхати і мала час зачекати, але це дуже довго. Тепер значно
простіше, я знаю, що можу поїхати в будь-який момент, непотрібно заздалегідь нікуди звертатися. Під час моїх поїздок за цей рік можу сказати, що
на кордоні тих, хто з візою, і тих, хто з біометрикою, пропускали однаково.
Ольга Мамчур, випускниця Інституту архітектури:

„За рік я відвідала три нові країни“
Звичайно, стало простіше їздити за кордон — це надало мені можливість відвідати вже кілька країн, у
яких я раніше не була. Мені двічі відмовляли у візі:
першого разу були проблеми із консульським збором,
другого разу проблема була, здається, у часі, вже й не
пригадаю. З біометричним паспортом значно простіше
їздити, знаю точно, бо мала три візи — тепер не знімають відбитків пальців,
не запитують про додаткові документи. Завдяки безвізу за цей рік поїздок
було дуже багато, я відвідала чотири країни, три з яких — нові. Щоправда,
паспорт робили дуже довго — переживала, що не отримаю до поїздки. На
терміновий чекала не сім днів, а місяць.

Дмитро Пайончківський, студент першого курсу
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій:

„У майбутньому планую
скористатися безвізом“
Сам я безвізовим режимом ще не скористався, але моя
сестра виробила собі біометричний паспорт і їздила з
ним. Каже, що подорожувати стало простіше: за її словами,
на кордоні усе відбувалося значно швидше, тому довго чекати, як це було
раніше, не довелось. Мінус у довгому чеканні на паспорт — незважаючи на
додаткову оплату за терміновість, сестра отримала його лише через 2 місяці.
У майбутньому також планую скористатися безвізом, але наразі — сесія.
Ольга Марчак, студентка четвертого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Віза значно ускладнювала
подорож“
Зараз я подаю на біометричний паспорт і хочу зауважити, що це значно простіше. Раніше я їздила за
студентською шопінг-візою, яка передбачала те, що за
кордоном я мала збирати фактури, зберігати їх, а подаючи
документи на нову візу я мусила їх прикріпляти до документів. Це ускладнювало як саму подорож — важливо було не забути про чеки, доводилось
витрачати час на їх отримання, так і оформлення візи.
Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА
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позиція

Олег Сенцов:
„ Я не програв і пощади не прошу!“

1

-2-3… 33… 35… 37… Нині вже весь світ кричить про те, що в російській
тюрмі помирає український кінорежисер Олег Сенцов, затриманий
незаконно, заарештований за сфабрикованими справами лише за те,
що… українець. Він показав сильніший характер, аніж того очікували
російські спецслужби. Коли не допомогли відкриті листи до керівництва
наймогутніших держав світу, він оголосив голодування, щоб не дати
замовчати правду — на території РФ, у застінках їхніх катівень десятки,
якщо не сотні українців, про багатьох із яких навіть не знають.

Понад чотири роки
триває неоголошена війна,
якою російські найманці хочуть роздерти нашу країну
і день за днем винищують
найсильніших, які повірили, що саме вони мусять
вберегти свою землю від ворога. А він наступає на всіх
фронтах — ведуть масовані
інформаційні атаки, які вселяють зневіру і байдужість,
викрадають, заарештовують тих, хто міг лише хоча
б якось бути причетним до
протистоянь російській
агресії і згноюють їх у тюрмах, винісши вироки на десятки років.
Олег Сенцов голодує
від 14 травня. Єдина умова
припинити цю безтермінову акцію — звільнити всіх
українських політв’язнів,
які перебувають на території РФ. У своєму листі він
наголошує: „Не треба нас
витягати будь-якою ціною
— перемога від цього не
наблизиться. Використовувати нас як зброю проти во-

рога — так. Знайте, що ми
не слабке ваше місце. Якщо
нам судилося стати цвяхами
в кришці труни тирана, то я
хотів би бути таким цвяхом.
Просто знайте, що цей цвях
не зігнеться“.
Акції на підтримку Олега Сенцова та інших українців пройшли майже у сотні
різних міст світу. Його відчайдушність і сила характеру не залишають байдужими. Позиція переможця
у безвихідній ситуації — це
більше, ніж багато-хто робить, перебуваючи в комфортних і сприятливих
умовах. Звертаючись у сво-

їх листах до нас,
до них, до цілого
світу він каже: „Я
не програв і пощади не прошу. Я
добре усвідомлював, на що йшов,
за що опинився
тут і ні про що не
шкодую“.
До країн G7
Сенцов написав:
„Шановні панове! Дякую
Вам за те, що ви і ваші
країни робите для
України. Нам ще багато належить зробити
самим і з вашою допомогою. Наприклад,
перемогти в цій гібридній війні з нашим
ворогом. Щодо ситуації з українськими
політв’язнями, я сподіваюся, що ви щось
зможете зробити для
вирішення їхніх доль
і не будете зосереджуватися на одній особистості, наприклад, мені. А допоможете багатьом. Удачі
вам у вашій нелегкій справі!
Слава Україні!“.
Студентство Львова
організувало низку різних
заходів на підтримку українського політв’язня. Їхня
позиція однозначна — не
можна мовчати! Нещодавно молодь пройшла мовчазною ходою з центру міста
до російського консульства.
— Це була хода мовчазна, але водночас дуже
гучна — під гул барабанів.
Обличчя ми закрили чорними пов’язками, які біля

консульства зняли і викинули у смітники — так
продемонстрували, що не
мовчатимемо. Ми несли
плакати з портретами всіх
українських політв’язнів,
які зараз перебувають у
тюрмах Росії. Після нашої
акції активніше виступили й інші громадські організації, відбувся біговий
марафон, де багато учасників одягнулися у футболки з портретами Сенцова та закликами за його
звільнення, — розповів
студентський мер Львова
Олександр Николяк. —
І відкрито підтримувати
наших земляків — це насправді дуже важливо. Бо
якщо ми не кричатимемо
про те, що відбувається, то

не досягнемо успіху. Єдиний правильний варіант
залучати якомога більше
людей, які не бояться про
це говорити й кричати на
ввесь світ. Надалі плануємо підготувати відеозвернення до російської молоді й через мережу інтернет
поширювати їх. Для нас
Олег Сенцов приклад надзвичайного патріотизму й
людини зі сильним характером. Він довів, що кожен,
незалежно від ситуації, обставин спроможний на гідний вчинок!
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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на часі

Сім’я має бути не стартапом,
а успішним проектом

М

и вже звикли до думки: щоб досягати успіху, потрібно постійно
вдосконалювати свої знання та практичні навички, йти в ногу
з вимогами сучасного ринку праці. І також звикли до того, що
будувати стосунки не потрібно вчитися, бо все якось складеться.
Та насправді це не так!

Львівський обласний форум
„Українська сім’я: виклики і завдання“, який відбудеться 13 вересня,
порушить чимало важливих і суперечливих питань щодо родинних
цінностей, зловживання питаннями гендерної політики та стане
спонукою до пошуку шляхів порозуміння і розв’язання нагальних
проблем.

— Основне завдання і місія Форуму, як, зрештою, і всього, що робимо
в межах громадської діяльності, —
зміцнення авторитету сім’ї, поширення сімейних цінностей. Одне з
головних завдань — спонукати законодавців та урядовців затвердити національну родинну стратегію,
напрацювати план дій та системно
розвивати соціальний інститут сім’ї.

Кожен, хто відвідає Форум, матиме
можливість заявити про свою позицію щодо цінності сім’ї, — розповіла
головна організаторка заходу, голова правління громадської організації „Платформа розвитку стосунків“
Ольга Матвійчук.
Заплановано, що в межах Форуму представники державної влади,
громадських організацій, Церков,
родин та молодь обговорять наявну ситуацію у сфері сім’ї та напрацюють конкретні пропозиції щодо
розвитку інституту сім’ї.
Закінчення на 13 с. m

новий погляд

„Небо над головами“ — фільм для
переосмислення життя

В

ісімнадцять хвилин, на створення яких пішло понад два роки праці,
сотні гігабайтів зібраної інформації і переосмислення значимості
віри в людину тоді, коли вона перебуває на краю, коли оступилася,
коли шукає на що опертися. Короткометражний документальний
фільм молодого режисера Василя Возняка „Небо над головами“,
який презентували у Львові 11 червня, — про дитячу колонію та цілу
систему через долю однієї людини — юнака Богдана, який вийшов
на волю за зразкову поведінку, та життя з нової сторінки.

Можна по-різному сприймати
тих, у кого щось пішло не так, хто
зробив помилку — свідомо чи ні,

можна бути переконаним в
абсолютній правоті каральної системи і в тому, що „безневинні там не опиняються“.
А можна спробувати хоча б
трохи привідкрити вікно за
колючим дротом і показати, що там теж є люди, без
сумніву, різні, і спробувати
поглянути вглиб проблеми,
зрозуміти, що спричинило
ті чи інші проступки.
Фільм, який Василь Возняк планує подавати на різні
конкурси, щоб привернути більше уваги до питання
підтримки в’язнів, зокрема
малолітніх, показує, яким є життя
там, куди приходять лише ті, хто повинен, чи ті, хто зрозумів — по-ін-

шому просто не можна сподіватися
змін.
Головна ідея стрічки, як каже священик, керівник відділу Патріаршої
курії УГКЦ із душпастирства в пенітенціарній системі України, автор
ідеї фільму о. Костянтин Пантелей,
донести: так, є покарані й ув’язнені,
але є суспільство, яке має долати цей
кордон, цікавлячись долями тих людей. Якщо ми цього не робитимемо,
то це протиставлення: ми (суспільство) і вони (в’язні) ще довго існуватиме. Ми всі носимо часточку неба
всередині себе і повинні пам’ятати,
що там, де більша рана, потрібно
більше зусиль, щоб її загоїти.
— Вперше про можливість бути
волонтером у колоніях і в’язницях я
дізнався ще сім років тому. Тоді мав
деяке упередження, якісь страхи, непевність, та, приїхавши туди з друзями, зрозумів, що можу докластися
до потрібної справи. На прохання
отця Костянтина мав зробити відеоролик на цю тему. Розпочавши роботу, так заглибився, що вийшов документальний фільм. Спершу він мав
Закінчення на 14 с. m
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працевлаштування

Хімічне підприємство запрошує студентів

Представник підприємства розповів про особливості діяльності
„Рівнеазоту“. Однак головним мотивом його візиту було запрошення
наших студентів на роботу, практику, стажування. Як наголосив на початку зустрічі керівник виробничої
практики відділу Олег Логуш, тепер
на підприємствах украй не вистачає
кадрів, тому керівники часто готові навчати і перенавчати студентів

| Світлина Ірини Мартин

П

редставник ПрАТ „Рівнеазот“, директор департаменту управління персоналом
Олександр Кривенко зустрівся зі студентами кафедри хімії і технології неорганічних
речовин Львівської політехніки. Зустріч організував відділ
працевлаштування та зв’язків
із виробництвом Львівської
політехніки.

та випускників, створювати їм усі
сприятливі умови для того, щоб ті
здійснили свій перший кар’єрний
крок.
Аби потрапити на роботу на
„Рівнеазот“, треба пройти навчальні курси, скласти іспит та отримати
допуск до роботи. Початкова зарплата — від 6 тисяч гривень, залежно від фаху працівника. Олександр
Кривенко запевняє, що на підприєм-

стві, яке ще рік тому простоювало,
є перспективи зростання, а також
діють усі соціальні гарантії. Зустріч
завершилася відповідями на запитання студентів.
У перспективі між Відділом працевлаштування та зв’язків із виробництвом і ПрАТ „Рівнеазот“ буде
укладено угоду про співпрацю.
Ірина МАРТИН

міжнародна співпраця

Професори Кінґстонського університету
відвідали Львівську політехніку

Н

априкінці травня за програмою Erasmus+KA1 відбулося кілька
візитів професорів Кінґстонського університету (Лондон,
Велика Британія) до Львівської політехніки. Це результат
багаторічної співпраці між учасниками проекту: Національним
університетом „Львівська політехніка“, Львівським державним
університетом безпеки життєдіяльності та Кінґстонським
університетом.

Професори з Великої Британії
відвідали з робочими візитами ІКНІ,
ІНЕМ, ІБІД, ІІМТ. Також відбулася
підсумкова нарада учасників проекту Erasmus+ із нагоди завершення академічного року. У ній узяли
участь представники всіх учасників
проекту. На нараді виступив координатор від Кінґстонського університету доктор Алан Флауерс. Він коротко узагальнив результати обміну
викладачами, подякував учасникам
проекту за високий рівень підготовки та говорив про перспективи
співпраці.
Насиченим цікавими зустрічами, лекціями та воркшопами став

останній навчальний тиждень для
студентів кафедри АСУ, з якими
зустрілися доктори Кінґстонського університету — Берил Джонс та
Алан Флауерс. Останній розповів
студентам про можливості участі
у програмі студентської кредитної
мобільності, особливості навчання в Кінґстонському університеті
та критерії відбору, а доктор Берил
Джонс прочитала лекції про розподілені бази даних, технології Data
Mining, провела воркшопи, на яких
розповіла про роботу з базами даних
ORACLE. Під час науково-педагогічного семінару для студентів і викладачів Берил Джонс розповіла про

методики й сучасні технології, що
допомагають викладачеві та студентові взаємодіяти більш інтерактивно й продуктивніше. Слід сказати,
що наші наукові зв’язки з доктором
Джонс налагодилися у березні 2018
року під час стажування у Кінґстонському університеті за програмою
Erasmus+, на якому я побувала разом
із асистентами кафедри ІТВС Іваном
Ізоніним та Миколою Логойдою.
Берил Джонс також відвідала форум „Інноваційна весна“, зустрілася із керівником Lviv Tech StartUp
School професором Назаром Подольчаком, а також кількома командами, які працюють над своїми
проектами на базі Lviv Tech StartUp
School. Під час цих зустрічей вдалося домовитися про співпрацю між
студентами Кінґстонського університету та Lviv Tech StartUp School.
Анастасія ДОРОШЕНКО,
доцент кафедри
АСУ Львівської політехніки
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рецепт успіху

Майбутні фахівці нової генерації

М

агістр першого року навчання кафедри міжнародних відносин
Наталія Долішна брала участь у цьогорічному Всеукраїнському
конкурсі наукових робіт із нової спеціальності „Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії“ і посіла
в ньому друге місце.

Дослідження студентки мали на
меті розробити рекомендації для
аналітичних центрів, які суттєво
підвищили б їхній вплив на діяльність державних органів влади.
Дівчину цікавила думка експертів
стосовно визначення поняття „аналітичний центр“. У Європі його називають „фабрикою думок“ із певними критеріями (в Україні їх ще
теж нема, бо українські аналітичні
центри — неурядові організації).
Опитування допомогло зрозуміти,
чому наші аналітичні центри не користуються таким попитом, як за
кордоном. У ході підготовки наукової роботи провела моніторинг серед міністрів: як часто вони заходять
у фейсбук, за якими аналітичними
центрами стежать, з якими підтримують контакти. А ще аналізувала
форми усталення інформаційної діяльності відомих аналітичних центрів України (веб-сайти, соціальні
мережі, онлайн-публікації, друковані видання, конференції). На основі опитування написала наукову
роботу, сформулювала певні рекомендації.
— Навчання на кафедрі, ставлення викладачів до нас допомогло
мені впевнено реалізовувати свої
ідеї з кола моїх інтересів, — вважає
Наталія. — А мене цікавлять аналітичні центри, інформаційна безпека, особистості та медіаграмотність.
Я — практик, тому мої наукові дослідження мають прикладний та практичний характер. Власне тому мені й
було цікаво взяти участь у конкурсі,
щоб зуміти наблизитися до людей,
що працюють у галузі, яку я представляла.
— Чим для Вас було корисне це дослідження?
— Воно додало мені впевненості
у собі. Цьому, звичайно, посприяла
й кафедра, де я пройшла дуже хорошу практику в плані аналізування
інформації. Ми пишемо дуже багато міні-наукових робіт. Це сильно
розвиває навики, вчить серед різ-

номаніття обирати основну інформацію, легко комунікувати з аналітиками, політиками, експертами. Я
брала участь у двох безпекових
форумах від Благочинного фонду Арсенія Яценюка
„Відкрий Україну“, які проходили у Києві та Німеччині, познайомилася з відомими українськими аналітиками. Вони тепер часто
надають мені найсвіжішу
інформацію для дальших досліджень (хочу
у магістерській роботі зробити глибший
аналіз роботи
аналітичних
центрів, напрацювати
практичні
рекомендації застосування). Приємно, що моє опитування дає практичні результати: аналітичний центр Фонду „Демократичні
ініціативи“ модернізував свій вебсайт, зробив його доступнішим і
простим для пересічних людей.
— Чи бачите себе у науці?
— Звичайно, доки вчуся, хотіла
б і надалі провадити наукові дослідження. Та мені більше подобається
практична робота. Хочу спробувати себе в ролі аналітика. Планую
наступного року взяти участь у
конкурсі на стажування в аналітичних центрах України (Центрі
Разумкова, Фонді „Демократичні
ініціативи“, Міжнародному центрі
перспективних досліджень, Інституті стратегічних досліджень), який
щороку організовує Міжнародний
центр „Відродження“. Хочу спробувати свої сили, зрозуміти, як на
практиці працюють аналітичні
центри, як розробляють аналітику
тощо. Оскільки люблю працювати з
інформацією, мрію працювати міжнародним журналістом політичного
напряму: люблю подавати інформацію візуально. Мені також дуже по-

добаються іноземні мови, які добре
знаю. На кафедрі часто обговорюємо
різні політичні теми, аналізуємо їх,
маємо своє бачення політичних процесів, які відбуваються в Україні й у
світі. Цікавить мене й галузь медіа.
— Наталію знаю трохи більше
року, відколи став науковим керівником її бакалаврської роботи, — говорить старший викладач
кафедри міжнародної інформації
Андрій Гачкевич. — Відтак, студентка й далі під моїм керівництвом готувала свою роботу на
конкурс. Власне, вона продовжила своє бакалаврське
дослідження, присвячене
тематиці аналітичних
центрів в Україні. Загалом, ідея досліджувати
цю тему виникла через
те, що в Україні є потреба в додатковому інформаційному
центрі, який надавав
би інформацію не
тільки для політиків,
державних діячів, а й
для звичайних громадян. Вони теж повинні бути добре обізнані з політичними процесами в країні, щоб свідомо
приймати розумні рішення, що стосуються кожного з них і суспільства
загалом. Мушу сказати, що працювати з нею легко й просто. Наталія
— дуже відповідальна, сумлінна у
виконанні всіх завдань. Вона ретельно ставилася до процесу підготовки матеріалів, педантично виконувала мої поради, ініціативна,
не боялася зустрічати нові виклики.
Їй цікаво дошукуватися до істини,
давати свої пропозиції і їх реалізовувати. Ці дві якості — ініціативність і сумлінність — є, на мою
думку, доброю характеристикою
Наталії як студентки, головним
рецептом її успішного навчання,
наукових досліджень і, звичайно,
активної участі в студентському
житті. Мені дуже хотілося б, щоб
наша співпраця продовжилася написанням магістерської роботи.
До речі, Наталія входить до складу
кафедральної наукової програми
і має ще час, щоб проявити себе в
науковій царині.
Катерина ГРЕЧИН
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наукові розробки

Камінь спотикання Грибовицького
сміттєзвалища

Г

оловні наукові напрями, над якими працює кафедра екології
та збалансованого природокористування Інституту сталого
розвитку, — природоохоронні технології.

Найбільше, що нині хвилює науковців кафедри, — наведення ладу
та уникнення екологічної небезпеки
на Грибовицькому сміттєзвалищі. Ці
питання розв’язують давно й успішно
спільно з науковцями кафедри фізичної хімії Франкового університету.
— Ми вважаємо це пріоритетним
завданням, бо Львів і далі потерпає
від екологічних проблем, — говорить
завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування професор Мирослав Мальований. — На
якийсь час їх нібито було вирішено,
однак не до кінця. Окрім того, що ми
— науковці, то ще й львів’яни, тому
нам не байдуже, яким містом ходимо.
— Чому ж так довго не вирішують
цю проблему?
— Грибовицьке сміттєзвалище
— дуже заполітизована тема. У ній
сплетено багато всяких інтересів,
тому там тяжко знайти „золоту“ серединку. Однією з тих проблем, що дозволила б розпочати рекультивацію, є
утилізація фільтратів на звалищі (за
різними оцінками — це десь 150–
200 тисяч куб. м. забрудненої води,
кольору і консистенції гноївки). За
нашими дослідженнями, вирішити
справу можна у два етапи. Перший
етап передбачає попередню очистку
тієї каламутної води. Далі вона мала
б надходити вже діючим трубопроводом на львівські каналізаційні
очисні споруди, доочищатися разом
з муніципальними стоками. Керівник
проекту з Франкового університету
доцент Лідія Бойчишин досліджувала
хімічну стадію переробки води. Ми ж
— біологічну. Нашому замовникові
— комунальному підприємству „Збиранка“ — запропонували добру й економну технологію. На жаль, з різних
причин, зокрема й політичних, нашу
розробку не впроваджено. Натомість
місто починає інтенсивно застосовувати технологію, запропоновану
однією з Рівненських фірм (років
десять тому вона зробила для Львова
установку, яка й досі нормально не
запрацювала).

— Припустімо, що води почали очищувати. Та чи витримають таке навантаження наші каналізаційні очисні
споруди?
— За такою схемою працює дуже
багато сміттєпереробних комплексів
за кордоном. Загалом, міські проблеми потрібно вирішувати поступово і
тоді нас не чекатиме ніякий колапс,
зокрема й із каналізаційними очисними спорудами.
— Що ще є каменем спотикання на
Грибовицькому сміттєзвалищі?
— Найперше — тотальна загальна
недовіра до влади, яка дурила народ
десятки років. Необхідною умовою
є спочатку зробити на сміттєзвалищі технічну рекультивацію, тобто
Грибовицьку „гору“ зрівняти до 18
градусів, зробити там цивілізовану
ділянку. Її можна рівняти двома способами: засипати землею (яку треба
було б звідкись привозити, звичайно
зі шкодою для довкілля), або тим же
сміттям. І тут усе знову впирається в
„активістів“ і місцевих жителів, які
не дозволяють вирівнювати ділянку
сміттям. Вони погоджуються лише
на землю, що дуже проблематично
й економічно накладно. Але це вже
нікого не цікавить. Далі на цій ділянці можна було б висадити дерева,
кущі, посіяти траву. Звичайно, років
з двадцять треба було б відкачувати
газ, який утворюватиметься під час
розкладу сміття.
— Складається враження, що є
групи людей, які, прикриваючись „правильними“ гаслами, зацікавлені у сміттєвому хаосі.
— Це теж не виключено. Якби не
політика та чиєсь бажання зберегти в
місті напружену ситуацію зі сміттям,
то ми вже поступово позбувалися б
цього клопоту. Маємо чимало громадських організацій, які активно долучаються до цього процесу, хоча я,
якщо відверто, не дуже їм довіряю, бо
в їхніх діях теж дуже багато піару. Активісти в різних соціальних мережах
нібито „дозволяють“ робити сміттє-

переробний комплекс будь-де, тільки
не у Львові. Це утопія, адже це наше
сміття і ми маємо з ним самі наводити
лад, а не якесь село за багато кілометрів від міста. На мою думку, замість
того, щоб утворювати пікети то тут
то там, краще хай би так активно контролювали процес будівництва того
комплексу і його технологічне наповнення. Є ще одна проблема, чому
існують такі „активісти“: влада десятиліттями нічого не робила, а лише
роздавала обіцянки, тож не дивно,
що терпець у людей урвався. З того
користають нечисті на руки ділки.
— Чи бачите щасливий фінал цієї
історії?
— Сподіваюся, що все ж переможе здоровий глузд як населення, так
і влади. Маємо брати приклад, скажімо, із Відня, де такий завод збудовано в центрі міста. Туди навіть водять
людей на екскурсію. Якщо не почнемо щось робити, то ніколи не будемо
мати порядку зі сміттям.
— Вашу розробку наразі поклали
„під сукно“. Не опускаються руки від
цього?
— Наукова думка нуртує і цього
ніхто не може змінити. Наша розробка готова до експлуатації. І це головне. Нині ж працюємо над подібною
технологією для менших полігонів
області, зокрема для Миколаївського району. Дрогобич збирається якось
вирішувати цю проблему. Ми навіть
хотіли подати грант для їхнього сміттєзвалища, але до всього просто не
доходять руки. Тим паче, що треба
ще й про навчальний процес дбати.
Катерина ГРЕЧИН
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МОЛОДІЖНІ ОРІЄНТИРИ

за філіжанкою кави

Відчуваю, що у виборі
я не помилилася

У

Вибір
Змалку я любила створювати
красиві речі. Це стосувалося і подарунків, які треба було гарно запакувати, і того, щоб просто розмалювати стіну чи намалювати там сонечко
— по-справжньому красиве, не каляки-маляки, як у ранньому віці. Мені
реально хотілося малювати й робити
гарні речі.
У школі не ходила на мистецькі
гуртки, не мала практичних навичок у малюванні. Отож, у голові я
мала велетенські дивовижні речі,
які не могла втілити, тому довелося
оперативно вивчати живопис, рисунок, композицію, але, на диво, мені
дуже швидко це вдалося. У 10 класі
брала приватні уроки малювання у
художниці, яка мене консультувала,
розповідала про різні закони рисунку, живопису. А вже наступного року
ходила до репетиторів у Політехніці.

Навчання
Починала займатися малюванням з наміром спробувати те, що
мені добре вдається. Вже коли ходила
до репетиторів, то зрозуміла, що хочу
саме в Політехніку і саме на дизайн.
Це був мій пріоритет №1. Тепер маю
стовідсоткове відчуття, що це те, що
треба.
Мені подобається, що викладачі
нашої спеціальності дуже активні.
Вони не „застоюються“, вміють не
лише викладати, а й практично застосовувати знання. Подобається їхнє
постійне намагання показати нам
щось сучасне. Вони розповідають про
новинки у дизайні, можуть порадити
цікаву книжку.
Дизайну притаманна постійна
мінливість, динамічність. І викладачі допомагають нам орієнтуватися
в цьому. Дизайн — це творіння. Це не
рутинна робота, яку ти повинен виконати. Тут треба створювати щось
нове, красиве і функціональне, що
дуже важливо, оскільки дизайн має

конкретне призначення — створення
речей корисних, а не тільки естетично
привабливих, наприклад, картин, які
користі як такої, крім естетичного задоволення, не мають.
До пленерів не долучалася. Більше люблю малювати в домашній обстановці, аніж надворі, на природі,
серед пейзажу.
Не розумію, як можна робити
щось абияк. Вчуся успішно. Однак
маю проблеми, пов’язані з невчасним
здаванням робіт. Завжди хочу виконати повний обсяг, однак не роблю
це поступово, а відкладаю — і потім
усе нараз, хоча результат отримую
добрий. Мені важко себе дисциплінувати, бракує пунктуальності. Треба
навчитися себе організовувати.

Уподобання
Люблю читати. Прочитані книжки записую. Найбільше захоплення
— фентезійна література і науково-фантастична. Намагаюся прочитувати всіх сучасних авторів. Найулюбленіші — Марина і Сергій Дяченки. Найближчим часом планую
переключитися на класику. Раніше
читала щороку по 30 книжок. Тепер
— значно менше. Мені від цього сумно. Однак на читання залишається
дуже мало часу, більшість забирає
навчання. У шкільні роки моїм улюбленим предметом була зарубіжна
література. Вчителька вміла зацікавити, заохотити до обговорення.
Навіть найнудніша книжка шкільної
програми на уроці ставала цікавою.
Нині мені бракує таких обговорень,
бо коли сам читаєш книжку, розумієш
її по-своєму, робиш свої висновки,
але під час обговорення дізнаєшся,
як це сприймають інші.
У класичній гімназії я вивчала
старогрецьку й латину. Тому із задоволенням прочитую всі написи на
пам’ятках архітектури й розумію їх.
Від 7 класу беру участь у конкурсах знавців української мови
ім. П. Яцика. Зазвичай виборюю 2–3

| Світлина Ірини Мартин

шкільні роки Марта Микитюк планувала продовжити родинну
філологічну традицію, однак у старших класах несподівано
розвинулося її дитяче захоплення. А тому дівчина вже два роки як
стала студенткою Інституту архітектури, здобуває фах дизайнера.

місце на обласному рівні. Було й перше. Чому продовжую брати участь у
цих конкурсах? Хочеться тренувати
свою мовну вправність, перевіряти
свої знання. Торік я на університетському рівні серед нефілологів здобула друге місце, цього року — перше
на університетському й на обласному.
Завдання різних рівнів відрізняються, найбільше подобаються університетські — вони практичні й
конкретні. Серед найпоширеніших
— визначити „правильно-неправильно“, знайти граматичні помилки.
Однак на всеукраїнському конкурсі
цього року були досить суперечливі варіанти відповідей, часто надто
близькі або нелогічні.
Чи піду наступного року на конкурс? Так. Хочу вибороти призове
місце на всеукраїнському етапі. Зазвичай готуюся самостійно. Для цього маю посібники, матеріали з підготовки до ЗНО.
Люблю гарне кіно. Не подобаються комедії і жахи. Найбільше мені
близькі історичні й пригодницькі
фільми, створені на реальних подіях.
Буває, що не пам’ятаю з історії про
якусь подію, побачу про неї у фільмі,
потім щось знайду, прочитаю — і вже
в пам’яті є цей факт.
Відпочиваю по-різному, залежно
від настрою. Іноді хочеться спокою
— побути у затишному тихому місці, а іноді — активного відпочинку:
кудись поїхати, на щось подивитися.
Подобається гірський відпочинок.
Люблю долати вершини. Пікуй,
Парашка, Говерла, Піп Іван, Довбушанка, Хом’як. Невдовзі вкотре знову піду на Парашку.
Записала
Ірина МАРТИН
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закордон

Наскільки світ відкритий для українців?

11

червня 2018 року з нагоди річниці запровадження безвізового режиму
України з Європейським Союзом Президент України Петро Порошенко
на своєму twitter-акаунті написав: „Перша річниця дії безвізу — це відповідь
усім „зрадофілам“, які запевняли, що нам його ніколи й не дадуть. Цифра
у більше 555 тисяч подорожей чудово демонструє, що ми впоралися!“. Що
ж змінилося за цей рік?

Незважаючи на залякування українців про
скасування угоди ЄС через повільне і недостатньо якісне реформування
України, підсумками року
безвізу також стало повідомлення першого заступника голови Державної прикордонної служби
України Василя Серватюка
про відсутність, станом на
сьогодні, загроз порушення питання про перегляд
у Європейському Союзі
умов безвізового режиму
з Україною.
Нагадаємо, запровадження безвізу спростило для українців подорожі до держав-членів ЄС:
Австрії, Бельгії, Болгарії,
Греції, Данії, Естонії, Іспанії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Люксембургу,
Мальти, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції,
Хорватії, Чехії, Швеції, а
також — до чотирьох держав-асоційованих учасників Шенгенської угоди:
Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну та Ісландії.
Подорож до Великої Британії та Ірландії й надалі
вимагає візових документів, однак віце-прем’єр з
питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе нещодавно висловила сподівання
стосовно готовності сполученого королівства удосконалювати процедуру
візового режиму, з метою
зменшення її довгостроковості. Бажаний безвіз
з Канадою наразі також

Україні „не світить“ — невідомо навіть, коли буде
розглянуто можливість
його надання. Попри таку
категоричність, Посол
Канади в Україні Роман
Ващук розповів, що наразі канадське міністерство
імміграції вдосконалює
існуючий механізм — ба-

українців світ ще ширше.
Зокрема 31 грудня 2017
року безвізовий режим
почав діяти між Україною
та Об’єднаними Арабськими Еміратами. У лютому
2018 року наша держава
скасувала візи з державою Антигуа і Барбуда,
а також наблизилася до

гаторічні й багаторазові
візи для українських громадян.
Для своїх мандрівок за
останній рік українці найчастіше використовували
автомобільний транспорт
— „пальму першості надійно й стабільно утримує
Польща, як країна першого в’їзду до ЄС“ — інформує Державна прикордонна служба України. За
інформацією страхової
компанії „Українське Туристичне Страхування“,
завдяки візовим пільгам
та доступним цінам лідерами популярності серед
українців тривалий час
були Туреччина та Єгипет, запровадження безвізу в кілька разів збільшило
кількість українських туристів, що подорожують
Європою.
Щобільше, угода з ЄС
про безвізовий режим
стимулювала керівництво України відкрити для

завершення переговорів
про взаємне визнання
документів і безвізовий
режим з Республікою Корея. У березні 2018 року
Україна підписала угоду
про безвіз з Катаром. У
квітні стало відомо, що
ми готуємося до скасування віз із Колумбією — нині
відбувається максимальне
сприяння завершенню
відповідних формальностей. Серед квітневих
новин була й інформація
про фактичну готовність
тексту угоди про безвіз з
Македонією. З першого
травня запрацював такий
режим з китайською провінцією Хайнань, а ще через десять днів Управління консульського обслуговування Департаменту
консульської служби МЗС
України сповістило про
потенційну можливість
скасування обов’язковості віз з чотирма країнами
Латинської Америки —

Уругваєм, Перу, Колумбією та Мексикою.
Нині Україна та всі держави, що мають безвізовий
режим з ЄС, очікують на
ухвалу Європарламенту та
Ради ЄС про затвердження нових правил в’їзду
до Шенген-зони, що має
невдовзі з’явитися. Зміни
полягають у створенні Європейської системи авторизації та інформації про
подорожі (ETIAS), що називають основним елементом міграційної реформи
в ЄС, мета якого — підвищити безпеку Європи від
потрапляння потенційно
небезпечних осіб: терористів, носіїв небезпечних
хвороб та нелегальних мігрантів. За обробку даних
у системі кожен турист
сплачуватиме 7 євро, проте отриманий дозвіл буде
дійсним упродовж трьох
років. Якщо нововведення
й буде ухвалено, чинності
воно набуде не раніше
2021 року, тому перейматися про платний в’їзд до
зони Шенгену наразі рано.
У 2018 році, за умови
наявності закордонного
паспорта, без візи українці можуть побувати у
52 країнах. На 34 позиції
збільшується перелік для
власників біометричного
закордонного документа.
За внутрішнім паспортом
українці можуть поїхати до Росії та Туреччини
(якщо внутрішній паспорт
— біометричний). Ще 38
держав пропонують мандрівникам оперативно
оформити візу в аеропорту або на кордоні. Інші 10
вимагають оформлення
електронної візи, але ця
процедура не є складною.
Докладніше з режимом
в’їзду громадян України
до іноземних держав можна ознайомитися на сайті
МЗС України.
Анастасія МОЗГОВА
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нескорені

П
Вони боролися за волю України

родовжуємо знайомити наших читачів зі львівськими політехніками, які боролися за волю
України з польським, німецьким і радянським окупаційними режимами.

Ярослав Ленчик

Народився 1930 року в
Перемишлі. Учасник підпільної юнацької організації. 1949 року, під час
навчання у Львівському
політехнічному інституті (нафтовий факультет),
його заарештували і засудили на 25 років „особливих таборів“. Покарання
відбував у Жезказгані
(Казахстан). Брав участь
в українському культурному житті політв’язнів.

SSФрагмент листа
Я. Ленчика з табору.

Після звільнення жив
у Золочеві. Помер 1993
року.

Микола Дубас

Народився 30 листопада 1932 року у с. Метенів на Зборівщині. Навчався у Золочівській середній школі, де створив
Початок у числах 9—18

неповнолітніх його було співупорядником низки
звільнено без зняття су- літературно-художніх і
димості й мобілізовано в публіцистичних видань.
Радянську армію. Службу
Член Національної
відбував у будівельному спілки письменників
батальйоні на Камчат- України. Автор повіці. 1956 року повернув- стей „Шлях починався
ся в Україну, закінчив в негоду“ (2001), „На
електромеханічний фа- чужих широтах“ (2003),
культет Львівського по- „На стриноженому коні“
літехнічного інституту. (2011); публіцистичних
Працював інженером із видань „Слова пост мовавтоматизації процесів чання“ (2002), „На зламі
виробництва в енерге- століть“ (2015), кількох
тиці. Має 13 авторських книжок поезій, наукових
свідоцтв на винаходи.
публікацій, передмов до
Підтримував контак- літературно-художніх і
ти із шістдесятниками. У культурологічних книг,
1991—1998 рр. завідував численних публіцистичнауково-дослідним відділом
Львівської організації „Меморіал“ ім. В. Стуса. Редагував
альманах творчості колишніх
політв’язнів
„Біль“ (1990—
1999 рр.), журнал „Воля і SSТюремна фотографія М. Дубаса
Батьківщина“
(1995–2003 рр.). Засну- них статей, рецензій,
вав серію видань „Біблі- репортажів, споминів в
отека альманаху „Біль“, українських та зарубіжбув упорядником чи них виданнях.

юнацьку підпільну організацію „Наша
зміна“. 10 червня 1949 року під
час складання іспитів на
атестат зрілості
його заарештували і засудили на 10 років
„особливих таборів“. Покарання відбував
у Мордовії та
Омську.
1954 року
відповідно до
указу Президії Верховної
Ради СРСР про
перегляд справ SSТитульний лист збірки поезій М. Дубаса
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Фото цих нескорених наразі знайти не вдалося.

Микола Матвійчук
Народився 1909 року
в с. Глушин Бродівського району. Закінчив
Львівську політехніку
1940 року за спеціальністю інженер-агроном.
Працював у Ветеринар-

ному інституті. Керівник
розвідки Крайової екзекутиви ОУН. Заарештували 1940 року, на „процесі 59-ти“* засудили
до страти. Розстріляли
1941-го.

* Процес 59-ти (інша назва — Процес другої екзекутиви ОУН) —
великий політичний процес, який відбувся 15-18 січня1941 року
у Львові в приміщенні обласного управління НКВС (тогочасна
вул. Пелчинська, зараз — вул. Вітовського). Перед судом постали
59 молодих українців, переважно студенти львівських вишів. Їх
обвинувачували у приналежності до Організації українських націоналістів, в антирадянській діяльності та підготовці повстання
проти радянської влади. Львівський окружний суд засудив усіх
59 обвинувачених: 42 з них, у тому числі 11 жінок та дівчат, на
найвищу міру покарання — розстріл. Двадцять засуджених було
розстріляно одразу після закінчення судового процесу. Пізніше
тим, кого не розстріляли, смертні вироки замінили на 10 років
ув’язнення. А 5 липня 1941 року, значна частина з них здійснила
втечу із підпаленої більшовиками в’язниці у Бердичеві.
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Володимир Комар
Народився 1917 року в
с. Лисятичі на Стрийщині
в родині священика. Закінчив гімназію, був керівником гімназійної організації ОУН. Навчався
у Львівській політехніці.
1940 року його заарешту-

вали і на „процесі 59-ти“
засудили до розстрілу (вирок замінили на 10 років
ув’язнення). На початку
війни врятувався під час
спроби енкаведистів знищити в’язнів бердичівської
тюрми.

Андрій Кушка
Народився 1932 року
на Львівщині. Навчався
у Львівській політехніці. Засновник підпільної
організації „Загін юних
повстанців“ в с. Колоденці Куликівського району
Львівської області. Заарештували його у квітні
1952 року і засудили на 25
років таборів і 5 років позбавлення прав. 1956 року
після перегляду справи

звільнили від дальшого
покарання. Того ж року разом із однодумцями створив підпільну організацію
„Об’єднання“, яка діяла до
1959 року. Жив у Куликові Нестерівського району,
брав активну участь у роботі громадських організацій.
Підготувала
Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде

людські долі

Французька піаністка — радянська
каторжанка
Всім стражденним: Вмирай або живи!
Це відоме кредо постало перед французькою піаністкою та совітською каторжанкою
Вірою Лотар-Шевченко.
Віра Лотар (фр. Véronique
Lautard)
народилася 10 березня 1901 року
в Парижі. Її батько —
француз, професор Сорбони, мати — іспанка,
філолог. З чотирьох років Віру навчали музики
і мов. Знала вона майже
всі європейські мови.
У дванадцять років виступала з оркестром під
орудою відомого музики
Артуро Тосканіні, а вже
в п’ятнадцять із золотою
медаллю закінчила Паризьку консерваторію.
Давала численні концерти, її вважали вундеркіндом. Стажувалася також у

Віденській консерваторії.
Дуже швидко зрозуміла,
що найтяжче грати
просту музику, наприклад, Моцарта.
Вийшла заміж за
українця Володимира Шевченка. Його
батько Яків після
революції 1905 року
емігрував до Франції,
а 1917 року повернувся на Батьківщину. Сина
Володимира він залишав
у Парижі завершити навчання. За деякими даними, Яків Шевченко пов’язаний по сестринській
лінії з родиною Тараса
Шевченка.
Після завершення навчання Володимир Шевченко дуже хотів виїхати
на Батьківщину батька. І
ось нарешті він отримав

дозвіл на виїзд. І приїхали вони чомусь до…
Ленінграда. Поселили їх
у крихітній кімнаті гуртожитку. Він, Віра і два
сини Володимира від
першого шлюбу. Зустріли
їх дуже непривітно.
Володимир був інженером-акустиком, тала-

новитим творцем смичкових інструментів. У
Парижі його порівнювали зі Страдіварі. А
тут для нього не знаходилося праці за фахом, тож він брався
за будь-яку роботу,
а Віра продавала свій
одяг, щоб вижити.
Лише заступництво
відомої піаністки Марії
Юдиної дало Вірі можливість зіграти перший концерт. Посипалися квіти,
пропозиції та контракти.
Родина отримала квартиру. Цілий рік вони були
щасливі.
На початку 1941 року,
перед самою війною, Володимира раптом заарештували та, ймовірно,
Закінчення на 12 с. m
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одразу ж розстріляли. З
усією своєю французькою
відважністю і темпераментом, в якому кипіла іспанська кров матері, Віра
кинулася до НКВД, кричала, плутаючи російські
слова та французьку мову,
що її чоловік — прекрасна, чесна людина, патріот, і якщо вони цього не
розуміють, то вони дурні,
божевільні, фашисти…
„Тоді беріть і мене!“, —
сказала у відчаї.
Взяли і її. І буде Віра
Лотар-Шевченко 13 років валити ліс в Тавді
Свердловської області.
Як згадувала, перші роки
в таборі були найстрашніші. Багато років пише
чоловікові листи в різні
табори… Дізнається про
його смерть дуже пізно,
невідомою залишається і
доля дітей.
Співкамерники простим кухонним ножем на
її нарах вирізали клавіатуру фортепіано, і кожну
вільну хвилинку Віра намагалася бути біля свого
німого інструмента. У
таборі навчилася грати на
баяні й акордеоні, оскільки про рояль чи піаніно
там не могло бути й мови.
Серед в’язнів організувала невеликий ансамбль
баяністів. Вони навчилися грати класику навіть
на звичайних гребінцях
до волосся.
Звільнившись із табору, прямо з вокзалу, в
пошматованій тілогрійці
(фуфайці) з останніх сил
бігла пізнім вечором до
музичної школи Нижнього Тагіла, стукала в двері,
благаючи дати можливість підійти до рояля. Їй
дозволили, і тут раптом
її охопив страх. Не мала

відваги доторкнутися до
клавіш. Пальці піаністів
швидко дерев’яніють,
якщо не грати, а вона 13
років не підходила до інструмента. Крім того, її
пальці неправильно зрослися після допиту, на якому старший слідчий капітан Алтухов, не поспішаючи і смакуючи кожен
удар, руків’ям пістолета
ламав їй пальці. Прізвище
садиста запам’ятала на все
життя.
Їй здавалося, що Шопена можливо й зіграє, а
ось Баха точно ні. Змогла,
змогла!
За зачиненими дверима класу, боячись зайти,
стояли й плакали вчителі.
Вони зрозуміли, звідкіля
вона прибігла у цій подертій фуфайці. Грала цілу
ніч і заснула за інструментом. А прокинулася
вже педагогом цієї школи.
Директор музичної
школи Марія Миколаївна Машкова була першою
особою, яка посприяла
Вірі, взяла на роботу, поселила при школі. З першої зарплати Віра взяла
на прокат кабінетний рояль, з наступної — довге
чорне концертне плаття,
хоч про виступи у стінах
філармонії могла тоді
тільки мріяти. Вона грала
дітям класику. Найбільше любила Баха, Бетховена, Ліста, Шопена та
Дебюссі. Щасливі були ті
діти, які могли її слухати!
Працювала концертмейстром у міському театрі
Нижнього Тагіла. А вже
згодом стала солісткою
обласних філармоній у
Свердловську і Барнаулі.
19 грудня 1965 року в
„Комсомольской правде“
було опубліковано нарис Симона Соловейчика
„Піаністка“ про долю Ло-

тар-Шевченко (він почув
її гру на одному з концертів у Барнаулі). Ця публікація зробила її ім’я відомим. Віра отримала величезну кількість листів,
її концерти проходили з
аншлагами.
Відомий академік Сибірського відділення АН
СРСР запропонував піаністці жити й працювати в
Академмістечку. Так вона
стала солісткою Новосибірської державної філармонії. На її концерти
квитки в перший ряд не
продавали — місця тут
призначалися лише для
тих, хто пройшов сталінські табори.
Віра Лотар-Шевченко зуміла відновитися як
музикант і вела активну
діяльність: Москва, Ленінград, Омськ, Свердловськ, Чита, Хабаровськ,
Красноярськ, Кіров, Київ і
Львів — у цих містах вона
виступала з концертами.
У Львові вона дала два
фортепіанні концерти у
філармонії і прес-конференцію в приміщенні
львівської преси.
Пригадується: стоїть
немолода жінка з привітним обличчям і дуже погано пофарбованим волоссям (в Радянському Союзі
не було якісних фарб).
Журналісти запитують:
чому при абсолютному
знанні всіх європейських

мов вона не вивчила російську, навіть перебуваючи стільки років у російськомовному середовищі,
чому не повертається до
Франції, до родини?
Її запрошували повернутись до Франції — вона
відмовилася.
1957 року Віру знайшов
старший син її чоловіка
Денис. Він вижив у блокадному Ленінграді і став,
як і батько, майстромакустиком. Був дуже талановитим, отримав Велику
золоту медаль Міжнародного конкурсу альтистів.
Померла Віра Лотар-Шевченко 10 листопада 1982 року. Похована
в Академмістечку на Південному цвинтарі Новосибірська. На її могильній плиті висічено слова:
„Життя, в якому є Бах,
благословенне“.
Від 2005 року в Новосибірську проходить конкурс імені Лотар-Шевченко. Коли перші переможці
Міжнародного конкурсу
грали у пам’ять і на честь
Віри Лотар-Шевченко,
присутній на концерті
французький посол плакав і крізь сльози говорив,
що у Франції про неї вже
ніхто не пам’ятає.
В загальних рисах доля
Віри Лотар-Шевченко
лягла в основу сюжету художнього фільму „Руфь“
(1989 р.) із відомою акторкою Анні Жирардо в головній ролі. 1991 року про
неї відзнято інший, документальний фільм „Ми ще
будемо жити справжнім
життям“. Це слова з листа
Віри до чоловіка, якого
тоді вже не було в живих.
Анна КОС,
Соломія ХАРАМБУРА
(Музей історії Львівської
політехніки)
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Сім’я має бути не стартапом,
а успішним проектом
m Закінчення. Початок на 4 с.

— Нам важливо побачити, що
відбувається на законодавчому рівні, чи депутатський корпус розуміє
реальну проблематику сім’ї. Одна з
цілей цієї зустрічі якраз і полягає в
тому, щоб привернути увагу до викликів і загроз у сім’ях та спільно
напрацювати ефективні алгоритми
дій. Хочемо, щоб цей форум став
місцем для комунікації і порозуміння. Плануємо порушувати досить гострі питання, які нині стали
справжнім каменем спотикання для
нашої держави. Це зокрема виклики і загрози гендерної ідеології та
її пропаганди у школах; неусвідомлення цінності життя та батьківства; соціальне сирітство; зранення
і травматизація війною; комерційне
сурогатне материнство; відсутність
регламентів використання біотехнологій та інші, — додала Ольга.
Одна із тем, яку підготували на
Форум, — „Сучасна сім’я: від партнерства до конкуренції“. Адже, як
вважає організаторка, сучасні ролі
в сім’ї суттєво змінилися, а моделі
поведінки — здебільшого ні. Тому
молодь потребує більше знати про

психологію чоловіка і жінки, вміти
ефективно комунікувати і домовлятися для того, щоб родина була
успішна. У межах Форуму відбуватимуться різні майстер-класи, діятимуть майданчики для дітей. А на
завершення — спільний перегляд та
обговорення фільму під відкритим
небом.
— Упродовж травня-червня
та вересня-жовтня схожі форуми
проходитимуть у різних областях.
Тож ми — не одні. І ці обговорення
та напрацювання не будуть лише
декларативними, бо будемо стежити, щоб їх впроваджували в життя.
Один із пунктів резолюцій форумів
наголошуватиме на тому, що сімейна політика мусить бути відділена
від соціальної політики, питання
сімей має розглядати і розв’язувати окремий державний орган. Ми
маємо працювати не лише над вирішенням проблем, а йти на випередження і здійснювати профілактичні заходи. Якщо подбати про
конструктивні, гармонійні та щасливі стосунки в сімєї, то не потрібно буде в таких великих масштабах
як сьогодні ліквідовувати проблеми
насилля, сирітства, алкоголізму,

безробіття та злочинності в державі. Довіра до світу формується
на основі добрих взаємин матері й
дитини, спроможності відповідати за свої вчинки, розпочинається
з усвідомлення батьком своєї ролі
та цінності у вихованні дитини, —
додала наостанок Ольга Матвійчук.
Громадська організація „Платформа розвитку стосунків“ з’явилася лише два роки тому. Та за цей
час встигла організувати чимало
цікавих і корисних заходів, серед яких інтерактивний, навчально-розважальний курс про стосунки
„Гостинець“, однойменний міжрегіональний табір, а також стала
співорганізаторами всеукраїнського фестивалю Lviv Family Fest.
Цьогоріч започатковано інтенсивний курс про біоетичні основи статевих стосунків. Зі слів засновниці
ГО, кожен, хто відчуває потребу чи
покликання сприяти розвитку стосунків та популяризації цінності
сім’ї, може долучитися до їхньої
команди.
Наталія ПАВЛИШИН
Cвітлина
ГО „Платформа розвитку стосунків“
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„Небо над головами“ — фільм для
переосмислення життя
m Закінчення. Початок на 4 с.

тривалість майже півтори години,
а згодом я вирішив скоротити його
до вісімнадцяти хвилин і зосередитися саме на долі Богдана, — розповів режисер Василь Возняк.
Із Богданом, який згодився розповісти про своє життя у фільмі,
режисер познайомився саме під час
одного з волонтерських візитів.
Хлопчина каже, що коли арештували, був озлоблений, однак у певний
момент відчув, що настільки втомився від такого способу життя,
яке вів, що вирішив кардинально
змінитися.
— Для мене основна мотивація
більше не порушувати закон — довіра людей. Це прекрасно! Особливо, коли знають, що ти відсидів.
А ще значно краще, коли можеш
утверджувати те, що змінився, —
наголосив під час обговорення
фільму хлопець.
Ще одна грань цього допрем’єрного показу фільму — загострення
уваги на тому, що кожен може стати променем світла в житті людей,
які його найбільше потребують.
Отець Костянтин розпочав свою
роботу з підлітками в колоніях
2006 року. Впродовж усього часу в
цьому йому допомагають монахи-

ні, які провадять там
катехизацію.
— Роль священика — постійна взаємодія, присутність. Та
в певний час
стаєш протокольною
особою і діти
втрачають
зацікавлення
до зустрічей і
розмов. Тому так
важливо, щоб було
різноманітне служіння: і монаше, і волонтерське. Я у в’язниці є свідком присутності Бога, як Він діє в дуже трагічних і часто непоправних ситуаціях
життя, як змінює душі і з темряви
кидає потужне світло, якого мені
у світському житті не доводилося
зустрічати. Тому треба приводити
волонтерів, щоб вони бачили це,
— зазначив священик.
Він наголосив на тому, що особливо відчувається брак підтримки
перед самим звільненням ув’язнених і зразу після виходу на волю.
А це надзвичайно важливо. Бо, за
статистикою, саме перші три місяці — кризові. Сьогодні найбільше

бракує ініціатив із
боку волонтерів,
які допомагають зарадити
таким людям
у цей час.
Це величезний виклик!
Лейтмотив
фільму, коли
Богдан виходить на волю і
каже: „Бачу далеко і страшно“.
Тому саме в той
момент і потрібен
хтось, хто не скеровуватиме, а скаже: „Не бійся,
я — поряд“. Факт присутності особи, яка готова підтримати, має величезну силу. Утвердження в добрі
робить людей добрими, а якщо переконувати, що людина зла, вона й
чинитиме зло.
Назва фільму — „Небо над головами“ — рядок із авторської
пісні композитора, учасника програми Х-фактор, Івана Сюська, яка
стала саундтреком. Вона досить
символічна, бо нагадує, що кожен
із нас — рівний перед Богом, незважаючи на свої вчинки.
Наталія ПАВЛИШИН
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Наше маленьке українське
„Євробачення“

Фільм Сергія Лозниці „Донбас“
та дебютну кінострічку Романа
Бондарчука „Вулкан“ незабаром
покажуть на Мюнхенському міжнародному кінофестивалі. Фільм
„Вулкан“ також відібрано для участі
у конкурсній програмі 53-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових
Варах. Світова прем’єра фільму відбудеться 1 липня. Тим часом світова
прем’єра фільму „Донбас“ відкрила офіційну конкурсну програму
„Особливий погляд“ цьогорічного
Каннського кінофестивалю. Стрічка
отримала приз за найкращу режисерську роботу.

Х

то як, а вітчизняні й деякі закордонні музиканти вже готуються
до 27-ї річниці Незалежності України. Мова про національний
проект „Українська пісня — 2018“, відбір учасників до якого
завершився минулого тижня.

Проект реалізовуватимуть уже
втретє, буде більш масштабний,
ніж до цього, проте незмінно матиме на меті пошук нових унікальних
творчих облич в українській музичній індустрії. Цьогоріч „Українську пісню“ підтримує телеканал
„Україна“. 24 серпня популярне
шоу каналу „Музична платформа“
транслюватиме на всю країну концерт, який стане підсумком цього
проекту.
Співзасновник, організатор
„Української пісні“ і головний режисер її пісенного шоу Василь Вовкун запевняє, що концерт буде позбавлений зайвої патетичності, однак
матиме патріотичний і естетичний
сенс. Місце його проведення — „Арена Львів“ — диктує свій мегаформат.
Цього разу збільшено відео-візуальний ряд і розширено сценічний простір. „Це наше маленьке українське
„Євробачення“, дуже сучасне і за
звучанням, архітектонікою сцени не
подібне на все, що роблять інші“, —
резюмував Василь Вовкун.
До 15 червня тривала подача заявок на участь у відбірковому турнірі.
До оргкомітету за тиждень до того надійшло понад 250 заявок. Після 15-го
в усіх соцмережах і на офіційному
сайті проекту два тижні триватиме
голосування за найкращих, на думку
користувачів інтернету, виконавців.
Окрім цього, працюватиме експертна
рада, котру організатори вирішили
оприлюднити.
— Два попередні рази не оголошували експертну раду, яка обирала
найкращі пісні для проекту. Рішення
було зумовлене бажанням уникнути
закулісних ігор. Тепер постановили
— нехай імена членів ради будуть відомі всім. Це свого роду експеримент
— які музичні пропозиції з’являться
від молодих? Цілком можливо, що повернемося до старого, закритого формату, — пояснив генеральний продюсер проекту, співак Тарас Курчик.
Десятеро переможців відбіркового туру вийдуть на сцену на

„Арена Львів“ 18 серпня. Разом із
молодими виконавцями й гуртами
виступатимуть і хедлайнери — „ВВ“,
Pianoбой, O. Torvald та інші знані
українські й зарубіжні виконавці.
Музиканти із-за кордону співатимуть пісні з власного репертуару,
але умовою виступу є й виконання
хоча б однієї українськомовної композиції.
— Гастролюю на багатьох континентах — об’їздив Канаду, США,
майже всю Європу, готую новий альбом. Дуже люблю українську мову як
одну з найбільш мелодійних у світі. Ваш музичний ринок перебуває
на високому професійному рівні,
є багато талановитих виконавців.
Польським артистам, як і українським, важко пробитися в медіа, бо
англосакська культура має великий
вплив. Тому наша участь у проекті
— спроба розповсюдити власну музику поза межами своєї країни, —
розповів засновник і гітарист польського рок-гурту Chemia, який буде
хедлайнером „Української пісні“,
Войцех Бальчун.
Після концерту проект не припинить своєї діяльності: молоді
виконавці й хедлайнери відвідають
декілька українських міст, зокрема
на Сході. Організатори думають і
про інші форми популяризування
української пісні.
Наталя ЯЦЕНКО

Уже вчетверте Львів став столицею українського графіті —
більше 70-ти художників зі всієї
України та з Варшави перетворювали стіни будинків Сихова
на мистецькі об’єкти. Художніх
змін зазнали інженерні споруди
за адресами вул. Хоткевича, 14,
вул. Драгана, 10 та пр. Червоної Калини, 68а. Паралельно відбувалася
виставка, присвячена графіті-каліграфії в галереї „Фарбований
лис“, вул. Заводська, 31. Створення графіті-полотна дало змогу
збільшити кількість легального, а
отже якісного графіті в міському
середовищі.
21 червня у Львові від 10.00 до
20.00 відбуватиметься ряд
культурних заходів, приурочених до Дня В’єтнаму. Програма
Дня передбачає святкування на
пл. Ринок — концерт, виступи в’єтнамських спільнот, показ в’єтнамських костюмів, виставка-продаж
товарів народного вжитку, продуктів харчування та предметів рукоділля в’єтнамських підприємств,
частування стравами національної
в’єтнамської кухні. У планах — тиждень в’єтнамського кіна, а наприкінці серпня — бізнес-форум.
У галереї „Зелена канапа“ до першого липня діє виставка живопису Олесі Казнох „Орна земля“.
Експозиція складається з більш ніж
20 живописних творів олійними
фарбами на полотні з використанням старих вишивок та мережок.
Вона вже третя у творчій біографії
мисткині і є продовженням попередньої, „з тією лиш різницею, що
в поле моєї уваги потрапили орні
землі на узбіччях доріг, якими я
мандрую“.
За матеріалами інформагенцій
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Акварельні замальовки найважливішого

Д

оцент кафедри дизайну та основ архітектури Львівської
політехніки Ігор Юрченко приблизно тридцять років
займається аквареллю. „Аудиторія“ не раз писала про його творчі
подорожі й виставки, відкриття в університеті акварельної школи.
Цього разу зазирнемо глибше — яка різниця між східною і західною
мистецькою культурою простежується тепер з погляду художника,
як відбуваються пленери і що передує виникненню картини?

Схід і Захід
— Якщо говорити про Європу,
то свій слід у її мистецтві й культурі
загалом залишила школа Баухаузу:
менше декору, орнаменталізації,
більше мінімалізму щодо форми.
Продовжує панувати постмодернізм, що дає змогу людині бути
вільною в творчості, але й вимагає від неї вибору того, що
покаже іншим — не раз ми бачимо не зовсім прийнятні для
споживача речі. Хоч тепер завдяки інтернету йде змішування
культур і азійський регіон економічно розвивається, Європа
залишається центром творення
мистецьких ідей та концепцій.
На Сході я би виділив школу Китаю. Вона має традиційні риси, які мені подобаються:
спостерігаючи за природою (як,
скажімо, росте бамбук чи плаває
рибка), мистець одним ударом
мазка здатен виразити форму й
зміст, при цьому дуже добре в
картині працює простір. Академічна ж сучасна школа в Китаї надто
прив’язана до соцреалізму. Роботи її
представників вражають великими
розмірами — акварельні картини мають по два-три метри. Зате акварель
у цій країні за популярністю нічим
не поступається олійному живопису.
Найбільш плачевний стан акварелі у пострадянських країнах.
Колись вона мала свою нішу, та згодом перейшла в техніки допоміжні
і втратила привабливість. Причина,
ймовірно, в тому, що її матеріали не
такі довговічні й не такі світлостійкі.

Пленери, виставки,
майстер-класи
— Залишаюся як представник
України організатором фестивалю
акварелі в італійському місті Фабріано. Цьогоріч я там провів власний
майстер-клас, була й виставка укра-

їнських митців, політехніки Ольга
Чоломбітько, Інна Мосор й Ольга
Лисенко потрапили в її каталог.
Наступним місцем, яке надихає до
творчості, вчетверте для мене стала
Албанія. Цього року в ній відбувалися виставка і пленер (художники, які
не могли приїхати на пленер, стали
учасниками виставки в Тирані). Крім

цього, низка майстер-класів, один з
яких випало провадити мені. Під
час пленеру нас привозили до якогось цікавого містечка, як от Берат,
Влора, де ми гуляли й вибирали собі
ті місця, котрі хотіли зобразити.
Наступного дня — інше історичне
містечко. Два-три дні ми малювали
узбережжя Адріатики. Згодом була
збірна виставка в туристичному Саранда. На жаль, через часті переїзди
мені довелося перейти на менший
формат картин — А5, А6 і малювати етюди. Взагалі, роблю загальний
шкіц композиції, а згодом насичую
її деталями.
В останній день перебування в
Албанії художники мали зустріч із
мером Тирани. Він нагородив медалями представника акварельної школи Китаю доктора Чана, президента
світової організації акварелі Атанура Догана і мене як популяриза-

тора Албанії через свої твори. Поза
тим я популяризував і Політехніку
— ходив у її фірмовій футболці. Всі
питали, де є такий заклад. Шкода, що
на футболці відсутній напис англійською. Проте мені подобається матеріал, з якої вона зроблена, — дуже
добре в ній у спеку.

Творення зблизька
— Раніше я був більш академічний. Тепер переходжу до узагальнення форм, намагаюся вводити
великі мазки. Оскільки ще не маю
досвіду трансформації фігури, то
людей на картинах наразі нема. Не
обмежую себе сюжетно, працюю і
по сухому, і по мокрому папері, з
різними матеріалами. Знаходжу
тематику й виношую її інколи
декілька років — шукаю відповідні пластику, формат, зображальну мову. Коли втомлений,
то малюю реалістичні речі.
Для створення окремих художніх ефектів, буває, використовую сіль. А ось туш чи інші
засоби у твори вводити не буду,
бо то як на джинсовий костюм
нашити рюші. Воно, звісно,
можливо, але потрібно знайти форму для комбінації. Крім
цього, на акварельну виставку не
подаси таких робіт, бо є вимога
— 80–90% акварельної техніки, а
решта — технік додаткових.
На творчість впливає все. Дивлюся різні фільми, мені цікава їхня
побудова, розвиток сюжету. Читаю
переважно фахову, інколи філософську літературу. Подобається ритмічна музика, де є динаміка, близька
до форм, які малюю.
З натхненням у мене гаразд, якщо
не засмічені мої серце й душа. На
жаль, дуже мало людей, які вкладають у тебе позитив, натомість багато таких, що створюють дискомфорт
розповідями і вчинками. А художник
же — це той, хто вбирає.
Ті, хто бачать мої картини, переважно захоплені технікою та їхньою
кольоровою гамою, поєднанням кольорів, композицією. З критичних
зауважень колег — більше малювати
і менше займатися наукою (досліджую етнокультурні традиції в сучасному дизайні).
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
7. Давньогрецький струнний щипковий музичний
інструмент, подібний до ліри. 8. Одночасне звучання кількох звуків на одній висоті. 9. Голова муніципалітету. 10. Український поет, літературознавець,
правозахисник. 11. Рівний, прямокутний майданчик
для гри в теніс. 13. Черепаха, яка дала Буратіно золотий ключик. 15. Умовна говірка якогось соціального
середовища, в якій є специфічні слова, незрозумілі
для сторонніх; жаргон. 16. Величина на шкалі приладу, від якої починається відрахування температури,
тиску. 17. Плід злакових рослин. 19. Муза ліричної
поезії. 21. Рослина родини бобових, баранячий горох.
22. Угорський народний танець. 23. Змагання на гребних, вітрильних або моторних суднах. 24. Видатний
англійський мореплавець ХVІІІ ст., який відкрив багато островів в Океанії. 26. Італійський композитор,
котрий написав оперу на честь відкриття Суецького
каналу. 27. Радник дипломатичного представника з
військових питань. 29. Молода вівця, яка ще не ягнилася. 30. Муза, опікунка історії. 31. Королева серед
квітів. 33. Розділовий знак. 34. Кондитерський виріб
з родзинками. 35. Довга глибока канава, природна або
спеціально викопана. 36. Буддійський храм у країнах
Далекого Сходу. 37. У давньоримській міфології богиня світанкової зорі.
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Вертикально:
1. Виконавець, який досконало володіє технікою свого
мистецтва. 2. Розчинення гірських порід водою, внаслідок чого утворюються такі форми рельєфу як печери,
лійки. 3. Металевий стрижень, який є еталоном висоти
звуку при настроюванні музичних інструментів і при
співі. 4. Обертова хрестовина, яку встановлюють для
проходження людей по одному. 5. Головний герой твору Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“.
6. Найвищий співочий голос. 12. Автор п’єси. 14. Різ-
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ноколірна пластична маса для ліплення. 18. Французький кіноактор, який грав у фільмах „Високий блондин у
чорному черевику“, „Іграшка“, „Невдахи“. 20. Головна
артерія, що виходить із серця. 24. Одиниця ваги в метричній системі мір. 25. Народне гуляння, маскарад, що
супроводжується іграми, танцями. 26. Держава-анклав у
Європі. 28. Відхилення від головної теми для висвітлення або уточнення другорядних чи додаткових питань.
31. Високий чоловічий співацький голос. 32. Гармонійне поєднання кількох музичних звуків або голосів, що
сприймаються як звукова єдність.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
26 червня — Міжнародний день боротьби з наркоманією та незаконним
обігом наркотиків.
28 червня — День Конституції України.
28 червня — День молоді.

Пам’ятні дати
21.06.1781 — народився Сімеон Дені Пуассон, французький математик і механік, автор праць з теоретичної механіки, математичного аналізу, математичної фізики (відоме рівняння Пуассона).
21.06.1897 — народився Юрій Кондратюк, український піонер космонавтики.
Загинув як ополченець під Москвою в
1941 році.
22.06.1941 — початок війни гітлерівської Німеччини проти СРСР.

23.06.1852 — помер Карл Брюллов,
російський живописець, автор картини „Останній день Помпей“; брав
участь у звільненні Т. Шевченка з
кріпацтва.
23.06.1870 — помер український письменник i етнограф Амвросiй Метлинський.
23.06.1891 — помер Вільгельм Едуард
Вебер, німецький фізик, який спільно
з К. Гауссом розробив систему електричних і магнітних одиниць.
23.06.1917 — у Києві Центральна Рада
видала I Універсал, який проголошував
автономію України.
24.06.1793 — у Франції ухвалили першу
в iсторiї людства республiканську конституцiю.
24.06.1894 — ухвала рішення про відновлення Олiмпiйських ігор.

24.06.1914 — народився Мирослав-Іван
Любачівський, Патріарх Української
Греко-Католицької Церкви.
25.06.1886 — народився iсторик, академiк Iван Крип’якевич.
25.06.1957 — помер український художник Осип Курилас.
26.06.1976 — помер талановитий український графік Василь Касiян.
26.06.1954 — під час повстання у більшовицькому концтаборі в Кiнґiрi знищено
пiв тисячi українських жiнок-полiтв’язнiв,
які потрапили під гусениці танків.
27.06.1964 — у Вашинґтоні відкрито монумент Тарасові Шевченку.
28.06.1911 — помер Архип Тесленко,
український письменник.
28.06.1996 — Верховна Рада України
ухвалила Конституцію України.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав
Національний університет „Львівська політехніка“:
залікову книжку на ім’я: Стецько Валентина
Василівна;
студентський квиток № 11000168 на ім’я: Пампушик Владислав Іванович;
залікову книжку на ім’я: Кравчук Олександр
Юрійович;
залікову книжку № 17138121 на ім’я: Броневич
Дмитро Ярославович;
студентський квиток на ім’я: Киризюк Ігор
Арсенійович;
залікову книжку на ім’я: Ткаленко Євген Олександрович;
студентський квиток № 11812055 на ім’я: Качковський Дмитро Олександрович.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

Примітка: непряма реклама, ювілейні та інші статті на замовлення —
50% від тарифів.

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

Система знижок

За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

Колектив Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює глибокі співчуття декану магістратури Ірині Ярославівні Казимирі з приводу тяжкої
втрати — смерті її матері
Зеновії Іванівни Казимири,
яка працювала старшим викладачем кафедри іноземних мов.

Колектив Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки висловлює глибокі співчуття асистенту кафедри радіоелектронних пристроїв
та систем Дарії Романівні Бачик з
приводу важкої втрати — смерті

Колектив кафедри радіоелектронних пристроїв та
систем ІТРЕ висловлює щирі
співчуття асистенту Дарії
Романівні Бачик з приводу
непоправної втрати — передчасної смерті

батьків.

батьків.
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МНОГАЯ ЛІТА!
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МНОГАЯ
ЛІТА!

Редакція тижневика ,,Аудиторія“ щиро вітає з днем
народження першого проректора Національного
університету „Львівська
політехніка“, професора

Від усього колективу
вітаємо з ювілеєм провідного спеціаліста кафедри хімічної інженерії Інституту хімії
та хімічних технологій Національного
університету „Львівська політехніка“

Володимира Андрійовича
ПАВЛИША.

ѓ

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приват
них осіб.
Вартість оголошення
•	комерційного характеру: до 30 слів — 70,00 грн.; від 30 до 60 слів —
140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн.;
• співчуття — 30,00 грн.;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.; від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публікацій — знижка 10% від
суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголошення — десять днів до виходу
газети.

Володимира Васильовича
ОГОРОДНИКА.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, успіхів у роботі, радості, щастя, любові. Хай
люди шанують, а дім буде наповнений теплом і затишком.
З повагою колектив
кафедри хімічної інженерії

Організатори запрошують усіх охочих долучитися до святкування Олімпійського дня —
познайомитися й поспілкуватися із зірками
спорту Львівщини та взяти участь у різних
спортивних майстер-класах. Кожен учасник
отримає пам'ятний сувенір.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
Е-mail: audytoriya@gmail.com
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