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В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧЕНО 20-ЛІТТЯ ВІДРОДЖЕННЯ КООПЕРАЦІЇ 
 

Протягом 2-х тижнів (з 7 по 22 липня) відбувалися різні заходи в рамках 

Всесвітнього Фестивалю Українських Кредитних Спілок, присвяченого 20-річчю 

відродження фінансової кооперації в Україні та з нагоди Міжнародного року 

кооперації, проголошеного ООН. Головним організатором всіх заходів виступила 

кредитга спілка «Вигода», яка 14 червня цього року також відзначила свою 20-ту 

річницю і є першою діючою кредитною спілкою, яка постала в незалежній 

Україні. Значна частина заходів цих святкувань є також підготовчим етапом до 

відзначення 70-ліття УПА. Кожний з восьми окремих заходів мав свою специфіку 

і взяти в них участь мали можливість бажаючі як з України так і з поза меж нашої 

країни, що і відбулося.  

 

Матір Божа Зарваницька стала покровителькою української кооперації в усьому світі. 

 

День 7 липня 2012 року назавжди буде вписаний в 

літопис українського кооперативного руху, як один з 

найважливіших днів в історії його розвитку. Саме в цей 

день, який збігся з Міжнародним днем кооперативів та ще 

й в Міжнародний рік кооперації, проголошений 

Організацією Ооб’єднаних Націй, українські 

кооперативні об’єднання було віддано під опіку Матері 

Божої Зарваницької. Чин посвяти здійснив архієпископ і 

митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Кир 

Василій Семенюк в присутності та молитовній єдності 

тисячної громади представників українських кредитних 

спілок як з України так і з поза її меж. Власне учасниками 

цього величного і незабутнього дійства були члени 

кредитних спілок та їх рідні і друзі з Львівщини, Івано-

Франківщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Київщини 

та інших регіонів України, а також з США та Канади, які 

прибули 7 липня до Марійського Духовного Центру 

Зарваниця як прочани екуменічної прощі з нагоди 

відкриття Всесвітнього Фестивалю українських 

кредитних спілок. 

Всесвітній фестиваль українських кредитних 

спілок це комплекс заходів впродовж 2-х тижнів з 7 по 22 

липня, які проводяться з нагоди 20-ї річниці відродження 

української кооперації в незалежній Україні та 20-ліття 

кредитної спілки «Вигода». Саме Проща до Зарваниці стала 

своєрідним відкриттям цих ювілейних святкувань, які завершаться 

аж 22 липня етнофестивалем «Стрийські потоки», що проходитиме 

в селі Розгірче на Стрийщині. Проща з самого початку задумувалась 

як екуменічна, в якій би могли взяти участь представники різних, 

традиційних для України, християнських конфесій. Прочани мали 

можливість взяти участь у святкових Літургіях, які одночасно 

служилися у верхньому та підземному храмах собору для прочан 

різних конфесій. Відтак, після віддання української кооперації під 

покров Матері Божої Зарваницької, відбулося соборне водосвяття, 

освячення ікони Матері Божої Зарваницької, подарованої Владикою 
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Василієм кредитній спілці «Вигода», а також освячення іконок, хрестиків, медальйонів та інших речей, 

які принесли прочани, та кроплення свяченою водою всіх присутніх.  

До цього урочистого дня було укладено 

спеціальну Молитву за утвердження українського 

кооперативного служіння у світі, яку благословив 

Владика Тарас Сеньків, Апостольський адміністратор 

Стрийської Єпархії УГКЦ. Саме під час спільного 

прочитання цієї молитви відбулося урочисте віддання 

українські кредитні спілки під опіку Матері Божої 

Зарваницької. Кожний учасник отримав текст цієї 

молитви, оформлений як пам’ятка: з іконкою 

Зарваницької Богородиці, зазначенням дати та іншою 

пам’ятною інформацією. Відтепер всі бажаючі українці 

в Україні та за її межами будуть дякувати і просити 

нашого Спасителя через молитовне звернення до Його 

Матері Пресвятої Богородиці, використовуючи єдиний 

текст Молитви за утвердження українського 

кооперативного служіння у світі.  

 

Хто живий в ряд ставай – гасло цьогорічного бардівського табору «ГАЛАКТІОН-2012». 

 
Протягом неповних чотирьох днів (з 12 по 15 липня) на галявині під колишнім скельним 

монастирем поблизу села Розгірче на Стрийщині понад пів сотні справжніх українських бардів та 

любителів авторської пісні і співаної поезії мали творче спілкування та конкурсні змагання в кількох 

номінаціях, які були організовані як бардівський табір «Галактіон-2012» в рамках Всесвітнього 

фестивалю українських кредитних спілок, присвяченого 20-й річниці відродження української кооперації 

та 20-літтю створення кредитної спілки «Вигода» у м.Стрию. Організатором табору вистув Стрийський 

клуб авторської пісні «Галактіон» імені Романа Купчинського, як давній партнер КС «Вигода» у справі 

активізації громадського життя, поширення української культури та розбудови громадянського 

суспільства. 

На конкурс зголосилося 15 осіб, які поодиноко або об’єднані в дуети та малі гурти склали 19 

конкурсних заявок на право поборотися за звання лауреатів та дипломантів. Протягом двох днів звучала 

пісня з вуст конкурсантів перед досвідченими членами журі на чолі з відомим українським бардом Ігорем 

Жуком, а також на вечірніх, відкритих для відвідувачів (місцевих жителів та гостей зі Стрия), концертів 

під відкритим небом на імпровізованій сцені. Вдячні слухачі і глядачі обдаровували талановитих 

виконавців своїми щирими оплесками та позитивною 

енергетикою, яка постійно панувала в цьому 

середовищі концентрації творчих особистостей. 

Завершився захід 15 липня гала-концертом у 

Народному Домі міста Стрия з оголошенням та 

нагородженням переможців конкурсної програми. У 

концерті взяли участь не лише переможці конкурсу, 

але й члени журі Ігор Жук (Київ), Алла Титатенко 

(Суми) та Іриней Турканик (Стрий), гості табору-

фестивалю та друзі Стрийського клубу «Галактіон» 

Наталка Криничанка (Львів), Петро Федорів (Івано-

Франківськ) та інші. Загалом учасниками заходу були 

автори та виконавці бардівських пісень з Сумщини, 

Львова, Івано-Франківська, Миколаєва, Дрогобича, 

Борислава, Сокаля, Стрия. 
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Стрий зібрав найталановитішу плеяду українських художників. 

 
Ще звечора 13 липня до Стрия з різних регіонів України почали прибувати майстри пензля, а вже 

14 липня прибуло понад два десятка іменитих художників, які разом з групою художників зі Стрийщини 

взяли участь у художньо-мистецькому пленері «Стрийська палітра» ім. Івана Хандона, що проводився в 

рамках святкувань з відзначення 20-ліття відродження української кооперації та 20-ї річниці створення 

кредитної спілки «Вигода». В той же день гостей ознайомили з містом Стриєм, провівши для них 

екскурсію вулицями міста, оскільки одним із завдань для художників в рамках пленера було 

відображення на полотні міської архітектури та інших особливостей Стрия. Офіційне відкриття пленеру 

художників відбулося 15 липня в Народному домі відразу після завершення гала-концерту бардівського 

конкурсу, який проходив в рамках табору «Галактіон-2012» поблизу с. Розгірче. Гості вже з перших 

годин висловлювали задоволення організацією заходу та прийняттям, лише бідкалися чи встигнуть у 

стрімкій круговерті різних, пропонованих їм, заходах культурної програми, завершити свої роботи та 

гідно представити їх на конкурс, а відтак і на благодійний аукціон, який мав відбутися 21 липня. 

Співорганізатором пленеру також було Стрийське мистецьке об’єднання «Стрий-КО», очолюване 

стриянкою Дарією Михаць. Відповідальним за організаційне забезпечення був Юрій Комарницький, а 

організаційне сприяння та забезпечення побуту люб’язно погодився надати колектив Стрийського 

вищого художнього професійного училища на чолі з його директором Олегом Капалом. Очолити 

конкурсне журі мистецького пленеру запросили відомого стрийського художника Ігоря Завозіна. На 

конкурс подавалися дві роботи: одна тематична про місто Стрий, а інша на вільну тему. Крім Стрия, 

художники побували у місті Моршині, де їх приймав сам міський голова Руслан Ільницький та два дні 

перебували у Карпатах (с.Дубина), включаючи і відвідування садиби, нині покійного, знатного 

художника, політв’язня Івана Хандона у с.Корчин на Сколівщині. 

Частина учасників пленеру художників також взяли участь і в урочистій ході Стриєм при 

відкритті етнофестивалю «Стрийські потоки» 21 липня та побували на книжковій толоці, яка проходила в 

Народному домі протягом 20-21 липня. Підсумки художньо-мистецького пленеру було зроблено на 

урочистому зібранні учасників, організаторів та гостей, що відбулося у виставковому залі Народного 

дому, приміщенні яке донедавна використовувала КС «Вигода», зробивши там прекрасний ремонт, що 

надав просторим залам ошатного вигляду. В часі урочистого закриття пленеру були визначені та 

нагороджені автори кращих виставлених картин, а стрияни насолодитися спогляданням чудових 

мистецьких робіт. Запланований благодійний аукціон не відбувся з огляду на те, що цей захід потребує 

більшої організаційної та технічної підготовки, адже рівень учасників пленеру дуже високий, оскільки 

тут зібралися митці, що вже мали не одну виставку своїх робіт, в тому числі і міжнародного рівня, 

частина з них є членами Національної спілки художників, визнаними на різних рівнях талантами в царині 

образотворчого мистецтва. 

За підсумками роботи журі, яке оцінювало картини учасників пленеру, було визначено та 

нагороджено переможців конкурсу. В номінації «Малюємо Стрий» кращою визнали картину Оксани 

Іванюк з м.Пирятин Полтавської обл., другою стала робота в стилі модернізму від закарпатця Петра 

Ряски, і третім в цій номінації суворе але справедливе журі віддало перевагу львів’янці, студентці 

Академії мистецтв Софії Зайченко. Натомість в номінації «Карпати» тон задавали стрияни. Відповідно 

кращою роботою було визнано роботу стриянина Олега Софілканича, на другому місці картина Михайла 

Юсип’юка з Івано-Франківська, і третім в цій номінації став, знову таки наш земляк, викладач гімназії 

ім.Андрея Шептицького Мирон Довганич. Переможці отримали грошові премії з рук голови Спостережої 

ради кредитної спілки «Вигода» Петра Маковського. Всім іншим учасникам члени журі вручили 

дипломи учасника всеукраїнського пленера «Стрийська палітра».   

 
Відбулося відкриття нового туристичного маршруту «ГОРАМИ НАШОЇ СЛАВИ». 

 

З нагоди 70-ліття створення УПА в рамках Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок, 

заходи якого впродовж двох тижнів пошановували 20-ту річницю відродження кооперації в Україні, а 

також були приурочені до 20-ліття кредитної спілки «Вигода», в період 14-19 липня відбувся похід групи 

активістів за новим, спеціально розробленим, маршрутом карпатським краєм. Шестиденний похід групи 

ентузіастів став формальним відкриттям цього нового маршруту під назвою «Горами нашої слави» та 

проходив під гаслом «І стали нам ті наші гори твердинею у лютий час». Розпочався захід о 6-й годині 
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ранку від пам’ятника Степану Бандері в м.Стрию зі спільної молитви та благословення декана 

Стрийського УГКЦ, митрофорного протоієрея о.Івана Барабаша.  

Протягом шестиденної мандрівки загальна кількість учасників змінювалася від 12 до 15 осіб. 

Повністю маршрут подолали Роман Мартинів з Жовківського р-ну, Олеся Климець з смт.Дашава 

Стрийського р-ну, Вікторія Коцур та Андрій Стронціцький з м.Стрия і Богдан Сидорак з м.Моршина. На 

різних ділянках долучалися любителі гір з Моршина, Стрия, Сум, Львова, сіл Довге та Корчин. В 

середньому за день  проходили близько 15 кілометрів. Здійснено сходження на гірські вершини, урочища 

та хребти, зокрема: Скелі Довбуша, Ясна Гора, урочище «Підцапове», вершини Яворина, Чорна Сигла, 

Магура, перевал Щавна, вершини «Сколівських Бескидів» Маківка, Кудрявець, Лопата, Хом, Ключ, 

Парашка, Кичера. Окрасою маршруту стала г.Кудрявець, з якої практично видно майже всі навколишні 

вершини, що розташовані на маршруті «Горами нашої слави», а в нічний час в далині добре видно вогні 

Сколього, Стрия, Трускавця, Дрогобича та інших населених пункти Сколівського, Стрийського, 

Дрогобицького районів Львіщини.  

На початку маршруту в Гошеві та в кінці маршруту в Корчині встановлено і освячено оригінальні 

таблиці про маршрут «Горами нашої слави» з текстами українською та англійською мовами. 

Символічним ідеологічним початком маршруту на Долинщині є криївка «Роберта» (Ярослав Мельник) на 

горі Яворині, а завершенням маршруту на Сколівщині – криївка Головного осередку пропаганди (ГОСП) 

ОУН і УПА, де провідником тривалий час був «Полтава» (Петро Федун), на горі Кичера поблизу 

Корчина. Після освячення таблиці в Корчині відбулося символічне закриття походу, де до дійства 

долучилися учасники художньо-мистецького пленера «Стрийська палітра» ім.Івана Хандона. Знаного 

художника і патріота Івана Хандона, який народився і помер у Корчині, учасники заключного дійства 

вшанували спільною молитвою на його могилі та відвідуванням помешкання, до якого гостинно 

запросила всіх його онука Тетяна.   

На загал маршрут є середньої складності і його, на думку учасників мандрівки, необхідно 

скоригувати щодо тривалості, збільшивши до 8-денного. Мандрівники, долаючи протягом кожного дня 

певний відтинок пішого маршруту, надвечір ставали наметовим табором на нічліг. На місці 

розташування табору завжди відбувалася церемонія відкриття та закриття табору з молитвою і підняттям  

державного прапора. Вечірні ватри супроводжувалися цікавими гутірки про визвольну боротьбу та 

виконанням патріотичних пісень. Учасники походу також склали свою пісню про всі заходи в рамках 

Всесвітнього фестивалю українських кредитних стпілок, яку виконали у селі Розгірче спільно з громадою 

етнофестивалю «Стрийські потоки» в часі церемонії нагородження переможців конкурсу. 

Після опрацювання всіх відповідних матеріалів, пов’язаних з історією території, якою пролягає 

маршрут, та аналізу самого першого походу, заплановано випуск туристичного путівника за цим 

маршрутом, а також проведення ознакування самого маршруту на місцевості. В подальшому зацікавлені 

групи мандрівників зможуть проходити повністю чи якусь частину маршруту «Горами нашої слави», 

насолоджуючись красою карпатського краю та збагачуючись безпосередньою інформацією про героїчну 

боротьбу українських патріотів за відновлення української держави, за її незалежність, за наше з вами 

майбутнє та майбутнє наших дітей. Цей маршрут є однією з чисельних сторінок української слави та 

звитяги, яка повинна мати не лише відображення на мандрівних мапах, але й навічно закарбуватися в 

серцях патріотів нинішнього і майбутніх поколінь. 

 
Щорічна хресна хода на гору Яворина – данина пам’яті про тих, хто боровся за Українську 

Державу. 

 
Хресна хода на Яворину це традиційний захід в місцевості, де діяла старшинська школа УПА під 

назвою «Олені» (Долинський р-н на Івано-Франківщині). Цей захід передбачає організований 

молитовний процес за аналогією «Хресної дороги» і цього року присвячувався українським жінкам, які 

боролися за Україну протягом минулого 20-го століття (подвижники духу, ідеї та чину). Для бажаючих 

взяти участь у цьому заході, КС «Вигода» пропонувала організаційне сприяння у поїздці з м.Стрия 

(учасникам пропонувалося покрити 50% вартості транспортних витрат). Записуватися можна було за 

робочими телефонами спілки до 10 липня включно, але, на жаль, список зголошених був невеличким, 

тому обійшлися наявними приватними транспортними засобами і додаткових автобусів не винаймали. 

Виїзд зі Стрия відбувся зраненька 14 липня разом з групою мандрівників, які відправлялися за новим 

маршрутом «Горами нашої слави».  



 5 

Організаторами цієї щорічної хресної ходи є монахи чоловічого монастиря на Ясній горі в с.Гошів 

та жіночого монастиря, зокрема сестра Володимира, яка є ідейним натхненником та безпосереднім 

організатором. Хресна хода в першу чергу пов’язана з бункером "Роберта" (Краєвий провідник ОУН 

Карпатського краю Ярослав Мельник). Активними учасниками ходи є ветерани визвольних змагань та 

їхні нащадки. Перший день завершується спільною ватрою та співанням патріотичних пісень, ночівлею в 

наметах. Другий день - ранкова Служба Божа на горі Яворина, перехід в с.Липа до пам’ятника "Роберту", 

а вже опісля від’їзд по домівках. В тому ж часі в цій місцевості (на Яворині) в останні роки традиційно 

відбувається ряд інших патріотичних та духовних заходів з великою кількістю учасників з різних 

місцевостей. 

Цього року невелику групу представників Стрийщини на хресній ході очолювали стрийський 

декан о.Іван Барабаш та голова оргкомітету всіх заходів в рамках Всесвітнього фестивалю УКС п.Петро 

Маковський. Велике духовне піднесення, глибокі патріотичні переживання, які відчували учасники 

хресної ходи, спонукають їх заохочувати інших до цього заходу в наступні роки. Промовистими також є 

фото та відеоматеріали, які частково зможуть передати інформацію про цей прекрасний духовно-

патріотичний захід, який започаткований у 80-ті роки минулого століття, коли ще панувала радянська 

влада. 

Надвечір 14 липня в районі гори Яворина і мандрівники за маршрутом «Горами нашої слави» і 

учасники ходи знову зустрілися в районі Сьомої стації Хресної Ходи. Після повернення частини 

учасників ходи до Стрия (з потреби долучення до інших заходів Фесту), учасники мандрівки мали також 

молитовний хід і молилися за провідниць кооперативного руху різних часів: Ольгу Бачинську на Девятій 

стації, Катерину Осташ (одна із 13-ти засновників КС «Вигода») на Десятій стації, Наталю Кобринську 

на Одинадцятій стації. А перед тим, зранку 15 липня, була Служба Божа, де всі мали можливість 

приступити до тайни Сповіді та Святого Причастя. 

  
У Трускавці проходив ІІ-й Форум українських кредитних спілок. 

 

 Протягом 4-х днів з 18 по 21 липня 2012 року в м. Трускавці відбувався Форум кредитних спілок з 

метою обговорення професійних питань, узгодження інтересів ринку, держави та інших суб'єктів, 

залучивши до обговорення і науковців. Така форма професійного спілкування кредитних кооператорів та 

представників інших інституцій започаткована минулого року і повинна стати щорічним традиційним 

заходом. Цього року Форум став однією з важливих складових відзначення 20-ліття відродження 

кооперації в Україні та проходив у рамках Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок. 

Головним організатором саме цього заходу була Всеукраїнська Асоціація Кредитних Спілок в особі 

президента ВАКС п.Вікторії Волковської.  

 У форумі взяли участь 103 особи, в тому числі державні службовці, науковці,  представники 

кредитівок, гості з інших країн, зокрема представники українських кредитних спілок Америки та Канади, 

представник Киргизстану, Німеччини, а через інтернет додатково було зорганізовано зв'язок з 

представниками Литви, Німеччини, Канади. Кредитна спілка “Вигода”, як один з основних 

співорганізаторів, забезпечила проведення робочих засідань в добрих умовах щодо приміщення, 

озвучення, комунікаційних зв'язків, забезпечення інтернету, харчування, транспорту та цікавого 

організованого дозвілля. Крім представників кредитних спілок України та зарубіжних гостей в роботі 

Форуму взяли участь: директор юридичного департаменту Нацбанку Віктор Новіков, голова наглядової 

ради ВАКС Галина Шатирко, перший заступник голови Львівської ЛОДА Богдан Матолич, начальник 

управління фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України Валентина Ящук, а також 

Швець Олег Станіславович, який представляв державного регулятора для кредитних спілок - 

Національну комісію регулювання ринку фінансових послуг та Андрій Оленчик, який представляв Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб. В рамках програми заходу відбулися пленарні засідання та круглі 

столи, на яких обговорювалися різні питання, пов’язані з діяльністю кредитних спілок, співпрацею з 

іншими учасниками фінансового та економічного ринку загалом, а також з державними інституціями.  

Учасники конференції 19 липня взяли участь в урочистому вечорі, який зорганізувала кредитна 

спілка “Вигода”, презентувавши свої здобутки двадцятилітньої діяльності не лише на фінансовому ринку, 

але й у громадському житті. На святковий вечір, крім учасників форуму, прибули представники спілок, 

які об’єднані у Львівській асоціації кредитних спілок, щоб привітати свою найстаршу сестру – кредитну 

спілку «Вигода». У святковій вечірці також взяли участь члени Спостережної ради та Ревізійної комісії 
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КС «Вигода». Мистецькою окрасою вечора стали музичні композиції від стрийського вокально-

інструментального ансамблю «Говерла» та оркестру української музики «Барви Карпат» (оркестр 

об’єднює визначних музикантів з Дрогобича та Львова). Впродовж чотириденного проведення форуму 

його учасники також відвідали музей Івана Франка в Нагуєвичах, взяли участь у відкритті 

етнофестивалю «Стрийські потоки», побували на книжковій толоці «Купуй і читай українське», оглянули 

прекрасні художні полотна мистецько-художнього пленера «Стрийська палітра» імені Івана Хандона, 

побували в селі Розгірче на самому етнофестивалі. Рясний дощ, який розпочався разом з урочистою 

ходою вулицями Стрия, нікого не злякав, всі називали його радше благодатним, а ніж проливним.  

 На згадку про ювілейні святкування всі учасники форуму отримали від кредитної спілки “Вигода” 

спеціально виготовлені торбинки з вміщеним кооперативним календарем на 2012 рік, розширеним звітом 

спілки за минулий 2011 рік, горнятком з логотипом, вимпелом, а також в кожний подарунковий пакетик 

було вкладено по одному сувеніру від американських колег. Представників окремих спілок та інших 

інституцій нагородили спеціальною пам’ятною відзнакою КС «Вигода» за успішну тісну партнерську 

співпрацю впродовж тривалого періоду. Всі учасники були задоволені заходом та висловлювали слова 

вдячності організаторам. 

 
Книжкова толока у місті Стрию зібрала рекордну кількість літераторів та видавців. 

 

 Одним з важливих заходів, що проводилися в рамках Всесвітнього фестивалю українських 

кредитних спілок, безперечно, була книжкова толока у місті Стрию, яка проходила під гаслом «Купуй і 

читай українське». Цей великий і величний захід в історичному столітньому міському Народномі домі 

Стрия зібрав одночасно понад пів сотні літераторів, кілька десятків видавництв та чисельну аудиторію 

вдячних читачів. Ідейним натхненником та основним організатором цього непересічного заходу 

(виняткового навіть для активних стриян) була пані Люба Хомчак з Миколаєва, яка подібні заходи 

щорічно організовує у своєму рідному Миколаєві. У Стрию вже один раз проводилася книжкова толока, 

але вона не мала такого розмаху та відповідної організаційно-фінансової підтримки. Цього разу все було 

значно організованіше, урочистіше та більш чисельно. 

 Відкриття книжкової толоки відбулося зранку у п’ятницю 20 липня, де від імені організаторів з 

вітальними вступними словами виступили: заступник міського голови Стрия п.Таїсія Гайдукевич, голова 

Спостережної ради КС «Вигода» п.Петро Маковський, голова літературно-мистецького об’єднання 

«Хвилі Стрия», поет Віктор Романюк та безпосередній організатор толоки п.Люба Хомчак, а на початку з 

благословенням до присутніх звернувся канцлер Стрийської Єпархії УГКЦ о.Володимир Ждан. Відтак 

свято української книги тривало до пізнього вечора та продовжилося наступного суботнього дня, 

протягом якого паралельно розпочиналися або завершувалися інші заходи в рамках Всесвітнього 

фестивалю українських кредитних спілок. Це, можливо, трохи ускладнювало працю організаторів, серед 

яких чільне місце посідає кредитна спілка «Вигода», але натомість це дало можливість побувати на 

книжковій толоці і багатьом гостям, які прибули до Стрия з різних регіонів України та навіть з поза її 

меж. До цієї групи гостей належать учасники Форуму українських кредитних спілок, який протягом 4-х 

днів проходив у Трускавці, учасники тижневого художньо-мистецького пленера «Стрийська палітра» 

імені Івана Хандона, частина учасників конкурсної програми етнофестивалю «Стрийські потоки», які 

взяли участь в урочистій ході вулицями Стрия на чолі з головою журі конкурсу Ніною Матвієнко та 

іншими поважними гостями. 

 Програма книжкової толоки була вибудувана таким чином, що відвідувачі могли на власний смак 

відвідати тематичні відкриті виступи та дискусії у великому залі Народного дому, взяти участь у 

читацьких обговореннях в більш тісному колі з авторами улюблених книг, відвідати цікаві зустрічі з 

авторами творів для дітей, придбати книги та отримати автографи від присутніх авторів. Крім того можна 

було обміняти власні книги на інші (працював, так званий, книгообмінник), а також скористатися 

безпрограшною лотереєю. Бажаючі могли пожертвувати на видання маловідомих творів українського 

письменника минулого століття, сотника армії УНР Івана Зубенка. 

Впродовж двох днів було багато інших цікавих моментів на толоці. Це, наприклад, зустрічі в 

малому залі з Марією Чумарною, Галиною Вдовиченко, Галиною Пагутяк, Дарою Корній. Із презентацій 

у великому залі варто згадати зустріч з дуже цікавим і гарним письменником Володимиром Лисом, його 

дружиною, надзвичайною поетесою Надією Гуменюк, талановитим знавцем слова з Мукачева 

Мирославом Дочинцем. Також емоційною була зустріч з Іриною Фаріон, правда трохи зіпсувало 

враження те, що багато людей, після зустрічі з Василем Шклярем, вийшли щоб отримати автограф, а інші 



 7 

поспішали на закриття художньо-мистецького пленеру «Стрийська палітра». Ще було чимало гарних та 

цікавих зустрічей, наприклад непересічний Олександр Смик своїм поетично-пісенним репертуаром дуже 

вдало доповнив зустріч з Романом Ковалем та Василем Шклярем. Однак, при всьому позитиві, слід 

визнати, що, на жаль, публіка в Стрию не є достатньо читаючою, інакше зали могли бути переповненими 

мешканцями 60-тисячного міста, а натомість в окремі моменти складалося враження, що кількість гостей 

переважає кількість присутніх стриян. Описати все, що відбувалося на книжковій толоці впродовж 20-21 

липня 2012 року, є дуже складно бо кожен відвідувач по своєму сприймав і переживав це величне свято 

українського друкованого слова, української книги. Як приклад такого особистого сприйняття, нижче 

подаємо допис учасника книжкової толоки зі Львова пана Василя Гуменюка. 

 2012-й - 70-ті роковини утворення УПА. Лейтмотивом дійства стали публікації, в яких тим чи 

іншим чином висвітлюється повстанська тематика, причому не лише упівська, але й взагалі ХХ-го 

століття. З роздумами на цю тему виступили Ярослав Сватко, Тетяна Байда, Микола Посівнич та ряд 

інших. Депутат львівської обласної ради Богдан Сидорак представив щойно видані спогади соратниці 

Петра Федуна-«Полтави» Дарки Малярчин-Шпиталь. Очікувався приїзд лауреата Шевченківської премії 

Михайла Андрусяка, але з причин особистих не відбувся. Зате презентував свою нову книгу про Івана 

Ремболовича відомий дослідник Холодного Яру Роман Коваль. Гідну компанію йому склав лауреат 

народної Шевченківської премії 2011-го, автор українського бестселера “Чорний ворон (Залишенець)” 

Василь Шкляр. Приємно відзначити, що тандем донеччанина і придніпровця в лічені хвилини зібрав 

повнісінький зал, а плановане годинне дійство тривало вдвічі довше (після нього автори ще хвилин 40 

роздавали автографи на своїх виданнях). У підсумку учасники і гості “книжкової толоки” розходилися з 

твердим переконанням: на всіх етапах підневільного багатосотлітнього існування українці мали не лише 

законне право, але й святий обов’язок на спротив денаціоналізації та боротьбу за державність. Тому 

учасники цієї боротьби в свідомості нашого народу – однозначно герої, як би їх не клеймували ті, хто 

спить і бачить Україну в складі своєї імперії. 

Палітра книг і видавців була великою й багатогранною. Кожен присутній мав нагоду 

познайомитися з новинками в будь-якій сфері – прози, поезії, мистецтва, документалістики, 

мемуаристики, поспілкуватися з авторами, придбати наявне чи замовити відсутнє. Як і слід було 

сподіватися, “книжкова толока” у Стрию явно вдалася, зблизивши тих, хто пише і видає, з тими, хто 

читає – тобто виконала своє пряме призначення. Залишається побажати, аби наступного разу було більше 

учасників з обох боків, а насамперед – молоді. 

 

Етнофестиваль «Стрийські потоки» розкриває багатство автентичної української культури. 

 

Захід, на який очікувало багато людей і який започаткував на Стрийщині щось нове і незвичне, 

пройшов досить успішно. Організатори доклали максимум зусиль, щоб все, що планувалося, відбулося в 

повному обсязі не зважаючи на жодні перешкоди, зокрема абсолютно несприятливу дощову погоду. 

Йдеться про заключний захід «Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок», а саме про 

Перший етно-фестиваль-конкурс «Стрийські потоки», який проходив протягом 20-21 липня 2012 року в 

с.Розгірче на Стрийщині. 

Відкриття фестивалю «Стрийські потоки» відбулося зранку 21 липня у місті Стрию на майдані 

Незалежності біля пам’ятника Будителям. Перед тим, учасники конкурсної програми, члени журі, 

організатори, представники кредитних спілок, учасники інших заходів, що в цей час проходили в рамках 

святкувань 20-ліття відродження української кооперації, пройшли урочистою ходою вулицями Стрия від 

Народного дому до майдану Незалежності. Відкрила Фестиваль голова журі Ніна Матвієнко, яка 

закликала присутніх плекати все українське: українську пісню, українську мову, автентичну українську 

культуру. 

Після відкриття, учасники конкурсної програми відбули в с.Розгірче, де, власне, в подальшому і 

проходили всі заходи дводенного фестивалю «Стрийські потоки». Першого дня відбулися виступи самих 

конкурсантів, а вечірня програма складалася з двох концертів: виступу молодої перспективної співачки зі 

Львова Оксани Мухи та відомого автора і виконавця Тараса Чубая. Зранку наступного недільного дня 

члени журі, організатори заходів та гості фестивалю взяли участь у Святковій Літургії, яка служилася в 

місцевому храмі УГКЦ с.Розгірче.  

На самій фестивальній території, не зважаючи на дощову погоду, як і першого дня, працювали 

виставки та виставки-продажі різних мистецьких виробів, працювала виїзна торгівля тощо. Дві години 

перед гала-концертом було надано для виступів різних колективів художньої самодіяльності та окремих 
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місцевих і приїжджих талантів, а в ролі ведучої цієї частини дебютувала молода 15-літня просвітянка зі 

Стрия Софійка Маковська. На одному з творчих майданчиків фестивалю працювала майстриня Ольга 

Савчин, яка на ткацькому верстаті організувала процес в якому всі бажаючі могли власноруч долучитися 

до виготовлення символічного рушника єднання. Таких бажаючих виявилося близько 50 осіб, в тому 

числі і голова журі Ніна Матвієнко. До кінця фестивалю цей рушник було виткано і продемонстровано зі 

сцени фестивалю в часі його закриття. 

Загалом на конкурс етнофестивалю “Стрийські потоки” зголосилося чимало учасників з різних 

регіонів України, а 47 з них було допущено до ІІ-го туру, тобто надано право виступити на сцені з одним 

із підготовлених вокальних творів, музичних композицій чи інших творів у відповідності до 4-х 

номінацій конкурсу. Виступи конкурсантів ретельно оцінювало компетентне журі, до якого входили 

досвідчені Святослав Максимчук, Володимир Кузик, Тарас Лазуркевич, а очолювала Ніна Матвієнко. 

Обов’язки режисера фестивалю було покладено на ініціаторку самої ідеї етнофестивалю Оксану Король, 

а функції адміністратора в організаційно-підготовчий період виконувала Марта Стадник. Вони ж, Оксана 

та Марта, були ведучими підсумкового гала-концерту. Директором фестивалю є Петро Маковський, який 

одночасно був головою оргкомітету, що відповідав за всі заходи в рамках Всесвітнього фестивалю 

українських кредитних спілок. За господарську частину, забезпечення функціонування всіх побутових 

потреб відповідали Іван Гарбовський та Юрій Мокрицький. А допомагали в різних потребах та сприяли в 

організації забезпечення порядку на території фестивалю члени волонтерської групи, яких зголосилося 

більше як пів сотні. Всі волонтери вирізнялися з поміж інших відвідувачів яскравими, червоного кольору, 

спеціально виготовленими футболками з написом «Волонтер» та назвою фестивалю. 

За результатами конкурсу було визначено переможців та відзначено інших учасників. Для 

вручення нагород на сцену було запрошено членів журі, а також сільського голову с.Розгірче Миколу 

Маланія, голову оргкомітету Петра Маковського, його заступника, депутата Львіської облради Богдана 

Сидорака. Перед нагородженням учасників привітав співом місцевий церковний хор села Розгірче. За 

участь у фестивалі грамоти отримали: Глухова Діана, Дует «Лілея», Яворська Христина, Гордєєва 

Анастасія, Рак Вероніка, Матвєїчева Вікторія, Гасин Олена, Курилишин Христина, Ендрюс Діана, 

Цимбаліста Юліана, Грушицька Мар’яна, Каліцун Богдана, Ціхоцька Наталя, Шевчук Ольга, Дорош 

Галина, Дан Флоріна, Дяків Василина, Каленюк Олег, Грушицька Ганна, «Два крила», Сивоус Вікторія, 

«Дивоцвіт», Гурт «Арт-міф», Гурт «Просто неба», Гурт «Гогодзи», Ансамбль «Гомін», Щербан Михайло, 

Театр «Шарж». Заохочувальні призи отримали: Сивоус Вікторія, Курилишин Христина, Яворська 

Христина, Теркала Ірина, Роговський Себастьян, Винницька Оксана, сімейний ансамбль «Родина», дует 

«Сімейний» подружжя Грушицьких, Ендрюс Діана, Єфремова Олена. Право виступити у Гала-концерті 

поряд з лауреатами було надано володарям приза «Заохочення» Роговському Себастьяну, Теркала Ірині, 

дуету «Сімейний», ансамблю «Родина». 

Нагороди лауреатам Третього ступеню вручив Заслужений артист України, доцент Тарас 

Лазуркевич. Лауреатами Третього ступеню стали: у номінації «Українська музика в академічному 

форматі» – ансамбль «Сонячна струна»; у номінації «Сучасна українська естрадна музика» – Анна 

Брацук; у номінації «Пісенний та інструментальний український автентичний фольклор» - Оксана 

Берездецька; у номінаціє «Усна українська народна творчість» – Ігор Борщик. 

Нагородження лауреатів ІІ ступеня проводив член Національної спілки журналістів України та 

творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» Володимир Кузик. Лауреатами Другого 

ступеню стали: у номінації «Українська музика в академічному форматі» – Віталій Соболєв; у номінації 

«Сучасна українська естрадна музика» – Василина Жалівців; у номінації «Пісенний та 

інструментальний український автентичний фольклор» - Марія Візнюк; у номінації «Усна українська 

народна творчість» – Тарас Чорний. 

Нагороди лауреатам І ступеня вручила Народна артистка України, герой України, лауреат 

Шевченківської премії Ніна Матвієнко. Лауреатами Першого ступеню стали: у номінації «Українська 

музика в академічному форматі» – Ірина Кондратюк; у номінації «Сучасна українська естрадна музика» 

– Ростислав Фединець; у номінації «Пісенний та інструментальний український автентичний фольклор» 

- Леся Лесенко; у номінація «Усна українська народна творчість» - Вероніка Шостак. Гран-Прі 

конкурсу (з грошовою винагородою в 10 тисяг гривень) отримала Ольга Акулова (29 років, м.Донецьк). 

Після нагороджень, учасники гала-концерту подарували глядачам свої чудові виступи. Крім 

конкурсантів у гала-концерті взяли участь і гості фестивалю, зокрема відомий моршинський зразковий 

театр української пісні «Джерельце» під орудою його незмінного керівника Ірини Король. Після гала-

концерту публіку забавляв фіналіст телеконкурсу «Голос країни -2» Назар Савко, а завершились виступи 
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на сцені концертом співачки року Ірини Федишин. Вели концертну програму Оксана Король та Віталій 

Човник. Святковий феєрверк став заключним акордом завершення етнофестивалю «Стрийські потоки» та 

завершенням всіх святкувань 20-літнього ювілею відродження української кооперації та 20-ї річниці 

створення кредитної спілки «Вигода», що включали 8 різних заходів протягом двох тижнів від 7 до 22 

липня. 

Василь Щекун, 
Прес-секретар Фесту 

 


