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"Богданівці" у Черче — бути!
Галина Богун.

Газета "Голос Опілля", 

10 серпня 2012 р. №32 (1628)

У вівторок голова облдержадміністрації М. Вишиванюк відвідав Рогатинський район. Зокрема, разом із заступником

Р. Гусаком, начальником Головного управління освіти та науки ОДА З. Болюк, начальником управління культури ОДА

В. Федораком вони побували у санаторії "Черче". Головний лікар лікувально5оздоровчого закладу М. Падучак розповів про

його діяльність, проблеми та здобутки. М. Вишиванюк побував на місці, де колись стояла відома вілла "Богданівка",

збудована для письменника Богдана Лепкого. Нині тут пам'ятний знак. Упродовж останніх років громада села разом із

керівництвом санаторію ініціює відновлення цієї історичної споруди. Уже є проект будинку, оскільки збереглось чимало

світлин довоєнного часу, коли письменник приймав тут багатьох гостей — відомих особистостей: митців, громадських

діячів тощо. Створено благодійний фонд "Мінеральний живець "Черче", голова наглядової ради якого академік Ярослав

Яцків.

На одному із засідань сесій обласної ради З. Болюк, депутат обласної ради, звернулась до усіх підтримати ініціативу про

відновлення "Богданівки". Ідея знайшла підтримку в особі керівника області — М. Вишиванюка. Саме тому, перебуваючи

в Черчі, як зауважив голова ОДА, поставив собі за мету вивчити можливість втілення цієї ідеї в життя.

"Богдан Лепкий — велика особистість для України, якого радянська влада заглушила, а українська забула,— сказав

М. Вишиванюк. — Ми повинні віддати йому належне: відновити музей. Тому закладемо цього року капсулу під спорудження,

наступного — включимо в план будівництва на 2013 рік. Так що в Черчі збудуємо музей2садибу Б. Лепкого".

Голова РДА Й. Нижник запропонував керівнику області оглянути місцеву школу. Нині тут перекривають дах. До почат5

ку навчального року будівельники повинні закінчити всі роботи. Кошти на їх проведення виділили Головне управління

освіти і науки ОДА у сумі 96 тис. грн. і район — 375 тис. грн. Також у Черченській ЗОШ І5ІІІ ст. цього літа замінили вікна

на енергозберігальні на суму 40 тис. грн., за кошти Головного управління освіти і науки ОДА. Поряд із ЗОШ — навчально5

реабілітаційний центр для дітей з вадами опорно5рухового апарату обласної ради. Його директор Н. Шемберко продемон5

струвала готовність закладу до роботи у новому навчальному році, показала доробки як вихованців, так і вчителів центру.

"У Рогатинському районі роблять дуже багато в плані будівництва соціально2культурних об'єктів, — підкреслив голова

ОДА М.Вишиванюк. — На перший погляд, це непомітно. Проте Рогатинщина щомісяця щось відкриває, здає в експлуатацію.

І це надзвичайно велика робота, яка в першу чергу спрямована для людей".

9 листопада 2012 року в санаторії “Черче” відбулися урочистості з нагоди 1403річчя від дня народження Богдана Лепкого



25 жовтня в селі Черче відбулося урочисте закладення

наріжного каменя під забудову вілли "Богданівка", пов'яза5

ної з перебуванням у с. Черче Богдана Лепкого. В листопаді

2012 року виповнюється 140 років з дня народження видат5

ного українського поета, прозаїка, літературознавця, кри5

тика, перекладача, громадсько5культурний діяча та худож5

ника.

Ініціатива відновлення вілли "Богданівка" належить

головному лікарю санаторію "Черче" Михайлові Падучаку
та отримала підтримку голови облдержадміністрації

Михайла Вишиванюка, голови райдержадміністрації

Йосипа Нижника та громади села.

Урочистості відбулись за участю заступника голови обл5

держадміністрації Романа Іваницького, голови райдержад5

міністрації Йосипа Нижника, заступника голови районної

ради Володимира Штогрина, заступника голови райдерж5

адміністрації Ірини Кобути, головного лікаря санаторію

"Черче" Михайла Падучака, громади села та відпочиваль5

ників санаторію.

Поблагословив місце майбутньої будови вілли "Богда5

нівка" місцевий священик о. Василь Кривень.

У фундамент вілли "Богданівка" помістили капсулу з

"Посланням нащадкам".

Під час урочистостей прозвучали пісні (на слова Б. Леп5

кого) у виконанні вокального ансамблю санаторію. 

У 305х роках минулого століття тут містився популяр5

ний "Мінеральний живець "Черче", директором управи

якого був композитор Левко Лепкий, брат письменника.

Віллу Богдану Лепкому подарувала громада Черче і Бере5

жан до його 605річчя.

За словами місцевої вчительки Віри Хімій, це була "ака5

демія галицької інтелігенції", куди приїжджали письмен5

ники, художники, музиканти. У 1982 році за одну ніч віллу

було зруйновано, щоб, як сказав головний лікар санаторію

"Черче" Михайло Падучак, "стерти з пам'яті народу навіть

згадку про Лепкого".

У 1991 році на місці, де стояв будинок, встановлено па5

м'ятний знак. А тепер розпочато відновлення вілли. (фото 1)

Ідею підтримали голова обласної державної адміністрації

Михайло Вишиванюк, Львівське земляцтво братів5рогатин5

ців, яке очолює письменник Роман Коритко, та Благодій5

ний фонд "Живець "Черче", який очолює уродженець Ро5

гатинщини, академік Ярослав Яцків з Києва. "До віднов5

лювальних робіт будуть залучені громади, меценати", —

запевнив голова Рогатинської райдержадміністрації Йосип
Нижник.

“У відновленій віллі "Богданівка" створять садибу2музей

Богдана Лепкого, який стане філіалом обласного краєзнавчо2

го музею”, — сказав на урочистостях під час закладення

символічного каменя під віллу заступник голови облдерж5

адміністрації Роман Іваницький. Рогатинці кажуть, що

відновлену, збудовану заново, віллу "Богданівка" буде

включено до туристичних маршрутів Прикарпаття.

Довідково. У "Зверненні до майбутніх поколінь" зна5

читься: "Збувається мрія працівників санаторію "Черче" і

жителів села Черче… Ми віримо, що напруженою працею, у

злагоді, взаємодопомозі, при підтримці громади, меценатів ми

збудуємо віллу "Богданівка". Вітаємо усіх, хто своїми діями

докладеться до нашої спільної справи з відновлення, розвитку

та збереження історико2культурної спадщини Богдана Леп2

кого. Любі нащадки! Любіть свою землю! Хай стежка до вілли

"Богданівка" завжди буде людною".

Видатні постаті
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25 жовтня 2012 р.

Освячення наріжного каменя вілли "Богданівка"

Молодь санаторію "Черче" покладає квіти до пам'ятника

Виступ хору села Черче на урочистостях
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Відкриває урочистості головний лікар санаторію “Черче” Михайло Падучак

Виступає голова ради фонду “Черченський Живець” Ярослав Яцків
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Виступає письменник Роман Коритко
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Після урочистостей в конференц3залі санаторію “Черче” відбувся святковий концерт

В гостях у санаторію “Черче” вокально3інструментальний ансамбль “Шіді3ріді Бенд” (Радехівської школи мистецтв)


