
Там, де я родився, там мій рідний дім;

Слави, щастя, долі дай там, Боже, всім!

Ю. Федькович



Вулиця В’ячеслава Чорновола

Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні – маючи,

щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого

вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і

знову довга дорога до волі.

В.Чорновол



Вулиця Богдана Лепкого

Літературний музей Прикарпаття (1986 р.)

Бийте в дзвін,в дзвін на тривогу,щоб збудився малий і

великий… Гать будуйте кріпку і високу…,щоб внуки дідів не

прокляли, що не вміли краю боронити…

Б.Лепкий



Вулиця Лесі Українки

У літературі – титан духу, дочка Прометея, Співачка

досвітніх вогнів… хто ж вона, Лариса Петрівна Косач знана в

усьому світі, як Леся Українка?



Сквер і пам’ятник

«Руській трійці» 

Я. Головацький, М. Шашкевич і І.Вагілевич



Вулиця Маркіяна Шашкевича

Гей на степу густа трава, степом вітер віє,

Не по  однім козаченьку стара неня мліє.

Гей, на степу сивий туман, кургани курились,

Не по однім козаченьку вдовиці лишились.

М. Шашкевич 



Вулиця Івана Вагілевича

Іван Вагілевич зібрав найбагатшу серед слов'янських

фольклористів колекцію давніх колядок і щедрівок та народних

пісень.



Вулиця і парк 

ім. Тараса Шевченка

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі.

Т. Шевченко



Вулиця та обласний дитячий театр 

ляльок ім. Марії Підгірянки

Я - самоук, несміливе дитя Підгір'я.

Описувала, що мені старі ліси розказували.

Та не знаю, чи розуміла добре смерекову мову...

А писала, бо чула душевну потребу.

М.Підгірянка



Вулиця, театр, та бібліотека  

ім. Івана Франка

У Франковій спадщині

містяться такі глибокі оцінки

людських взаємин, які не

старіють, чарують нас сьогодні й

захоплюватимуть нащадків,

збуджуватимуть і в майбутньому

художню та наукову творчість.

І.Драч



Вулиця Василя Стуса

Горить свіча – а спробуй відшукай людину на всю велику

Україну

В. Стус



Вулиця Григорія Сковороди

В його творчій постаті виразно виявилися риси новочасного

письменника зі своїми власними поглядами на життя. … він є

найвидатнішим за своєю індивідуальністю поетом у староруській і

давній українській літературі на величезному просторі часу - від

автора «Слова о полку Ігоревім» до Котляревського і Шевченка.

І.Франко



Вулиця  Олександра Довженка

Олександр Довженко, вмів все найважливіше і зазняти на

відеоплівку, і написати, і сказати:

- Двоє дивляться вниз. Один бачить калюжу, другий – зорі.

Що кому?

- Життя коротке - поспішайте творити добро.



Вулиця  Івана Миколайчука

Він зачарував нас… Він світився дивовижним світлом…

Така чистота, така пристрасть, така емоційність вихлюпувалися з

нього, що ми були приголомшені і забували про все…

С. Параджанов



Вулиця Ольги  Кисілевської

О. Кисілевська записувала перлини української усної

народної творчості: пісні, казки, оповідання, перекази та народні

звичаї.
Саме з ініціативи нашої славної краянки, починаючи від

1929 р., в Україні в другу неділю травня святкують День матері.



Вулиця Володимира Самійленка
Діамант дорогий на дорозі лежав,

Тим великим шляхом люд усякий минав,

І ніхто не пізнав діаманта того,

Йшли багато людей і топтали його,

Але раз тим шляхом хтось чудовий ішов,

І в  пилу на шляху діамант він найшов,

Камінець дорогий він одразу пізнав,

І додому приніс, і гарненько, як знав,

Обробив, обточив дивний той камінець

І уставив його у коштовний вінець.

Сталось диво тоді: камінець засіяв,

І промінням ясним всіх людей здивував,

І палючим огнем кольористо блищить,

І проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була,

І мислива рука її з пилу взяла.

Полюбила її, обробила її,

Положила на ню усі сили свої,

І в народний вінець, як в оправу ввела,

І як зорю ясну, вище хмар піднесла,

І на злість ворогам засіяла вона,

Як алмаз дорогий , як та зоря ясна.

І сіятиме вік, поки сонце стоїть,

І лихим ворогам буде очі сліпить.

Хай же ті вороги  поніміють скоріш,

Наша ж мова сія щогодини ясніш!

Хай коштовним добром вона буде у нас,

Щоб і сам здивувавсь у могилі Тараса,

Щоб поглянувши сам на створіння своє,

Він побожно сказав: “ Відкіля нам сіє?!”

В. Самійленко



Вулиця Леся  Курбаса

3 листопада 1937 року Леся Курбаса розстріляли в урочищі

Сандормох в Карелії. Наступного дня там же розстріляли 1111 етапованих із

Соловецького кремля — «в честь подготовки к празднованию ХХ-летия

Великой Октябрьской социалистической революции». Серед 1111

розстріляних – М. Зеров, П. Филипович, М. Вороний, В. Поліщук, В.

Підмогильний, М. Куліш, М. Ірчан, М. Яловий, О. Слісаренко, А.

Крушельницький, М. Яворський, В. Чехівський...

«…Титан, творець, пророк-інтуїт, революціонер-велетень.»

М. Семенко



Вулиця Гната Хоткевича

Як бандурист, переробив бандуру на свій лад, додав мелодійності

бандурі, який пізніше був названий як «Хоткевича спосіб». Цей спосіб

Хоткевича гри на бандурі досі мандрує світом і в Канаді та Австралії існують

капели бандуристів імені Г. Хоткевича, в Австралії цей спосіб і досі

використовує бандурист Віктор Мішалов.

Г. Хоткевича в Карпатах дивувало все: і розкішна природа, і гуцули зі

своїми звичаями, обрядами та віруваннями. «як роззявив рота від здивування,

то так і з роззявленим ротом ходив усі ті шість років». Письменник став

великим співцем нашого краю. П’єса і роман про Довбуша та етюди «Гірські

акварелі» належать до перлини світової мініатюри «Гуцульські образки».



Вулиця Івана Котляревського

Ти – України вірний син!

Хвала і слава невмируща

За той щасливий твій почин! 

О. Пчілка

«Енеїда» І.Котляревського з'явилась в епоху, коли історичні обставини

поставили під знак питання майбутнє української мови, а також і всієї

української культури. Бути чи не бути українському народові?

Бути! – відповіла на це питання поема Котляревського».

О. Білецький



Вулиця Михайла Коцюбинського

Творчість Коцюбинського увійшла у золотий фонд 

української літератури, а коли говорити про літературу 20 століття, то 

саме він був однією із найяскравіших зірок, які її утверджували.

В. Шевчук



Вулиця Миколи Вороного

За Україну, За її долю, За честь і волю, За народ! – таке 

творче кредо Вороного – патріота.



Вулиця Миколи Гоголя

«Перед Гоголем должны благоговеть как перед человеком,

одаренным самым глубоким умом и самою нежною любовью к

людям!…истинный ведатель сердца человеческого! Самый мудрый философ и

самый возвышенный поэт должен благоговеть перед ним как перед

человеколюбцем! Я никогда не перестану жалеть, что мне не удалося

познакомиться лично с Гоголем. Личное знакомство с подобным человеком

неоцененно, в личном знакомстве случайно иногда открываются такие

прелести сердца, что не в силах никакое перо изобразить!»

Т. Шевченко



Вулиця Марка Вовчка

Найбільшу славу принесла їй повість «Маруся» — історія

дівчинки, що гине, допомагаючи запорожцям. Твір отримав нагороду

Французької академії й був рекомендований для обов’язкового

читання у французьких школах. Марко Вовчок знала більше десять

мов.



Вулиця Ольги Кобилянської

Усі мої думки тобі, народе вільний, і пісня серця, музика

душі тобі.

О. Кобилянська



Набережна ім. Василя Стефаника

Його новели – як найкращі народні пісні, в яких нема

риторики, ані сентиментальності, а тільки наочне, голе, просте, не

підфарбоване життя, дуже часто сумна дійсність, але оздоблена

золотом найправдивішої поезії.

І.Франко



Вулиця Леоніда Глібова

Скажу я, люди добрі, й вам

(До казки приказка годиться,

Хоч і панам):

Не плюй в колодязь: пригодиться

Води напиться.

байка Л. Глібова «Лев та Миша»



Вулиця Василя Симоненка

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

В. Симоненко



Вулиця Дмитра Макогона

«В тяжку, безсонячну годину,

В часи кровавих сліз і мук, –

Любіть, кохайте Україну

І не щадіть для неї рук.

Ні рук, ні серця не жалійте,

Не жийте марно, мов у сні,

А зерно правди сійте, сійте …»

Д. Макогон



Вулиця Цвєк Дарії

Дарія Цвєк (1909-2004) — відома як авторка кулінарного

бестселеру «Солодке печиво», який має у себе вдома чи не кожна

галицька господиня.



Спинилась Божа Мати,

заплакала сльозами…

Звела Марія руки

Безкровні, як лілеї:

Вулиця Павла Тичини

… ідіте на Вкраїну,

Заходьте в кожну хату

– ачей Вам там покажуть,

Хоч тінь його розп’яту

П.Тичини



Вулиця Михайла Вербицького 

Вербицький для нас є не тільки музикантом, а й також символом

нашого національного відродження в Галичині.

С. Людкевич

Ще не вмерла України, 

ні слава ні воля…

(музика М. Вербицького)



Вулиця Павла Чубинського 

Ще не вмерла України, ні слава, ні воля.

Ще нам браття українці, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.

Запануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Державний гімн України 

( слова П. Чубинського)



Вулиця Володимира 

Крушельницького

«Він українець, свідомий українець, усею душею відданий

своїй країні та своєму народові…»

І. Франко



Вулиця Ольги Дучимінської

…метелик квітку пестить, обніма

і ласкаво шепоче: квіточко моя:

я з такого краю, де сонце ночує,

де золоте поле немов з оксамиту,

небо з шовкового виткане блакитну,

вітри навівають думи боєвії,

народ в душі носить гарячі мрії,

і з такого краю я до вас лечу,

Вам усім вітання несу

з дорогої нам усім країни –

я, квіточка кохана, лечу з України

О. Дучимінська



Вулиця Святослава Гординського

Там в'ється з ватер дим і тужно на трембіті

Блукає в далину землі моєї спів,

Проходив Довбуш там, що волю ніс у тайстрі,

Опришківських пісень ще чути там луну

С. Гординський



Вулиця Михайла Драгоманова

Він був сотворений на духовного провідника великої нації… він

зробився і буде довго ще сумлінням нашої нації, ясним, непідкупним і

непоблажним, правдивим компасом для грядущих поколінь, як їм жити і як

працювати.

І. Франко



Вулиця Михайла Максимовича

Бери, пройдисвіте, назад

Твоє гнилеє слово,

Коли поваживсь нам сказать:

Забути рідну мову!

І не зови себе вовік

Ти нашим другом, братом…

М.Максимович



Вулиця Осипа Юрія Федьковича

Там, де я родився, там мій рідний дім;

Слави, щастя, долі дай там, Боже, всім!

А найпаче нені і вітцеві мому,

Мир во віки вічні, мир у ріднім дому.

Ю.Федькович



Вулиця родини Заклинських

Родина, яка багато зробила для України і українців…



Вулиця Олеся Гончара

«Собори душ своїх бережіть, друзі... Собори душ!...»

О.Гончар



Вулиця Володимира Івасюка 

На репетиціях, концертах, зустрічах я відчував його небуденність,

інтуїція підказувала мені, що маю справу , непересічною людиною. Та він

завжди був для мене невпізнанним і незбагненним,як і кожна людина

великого таланту. Як і кожна видатна особистість.

Н.Яремчук

Пісні: «Червона рута», «Я піду в далекі гори», «Балада про дві

скрипки», «Казка гір», «Два перстені», «Я твоє крило», «Запроси мене у сни

свої», «Мальви».



Вулиця Зеновія Красівського

Народе мій, народе Божий

З Набужжя, Сяну і Дніпра,

Ти піднімався в час тривожний

На захист волі і добра.

Ти відбивав страшні навали,

Ростив врожайні  пшениці,

Твої сини поля орали,

Стиснувши зброю у руці. 

Гей-гей-гей-гей, брати гетьмани,

Народ чекає ваших дій.

Ніколи доля не обмане

Того, хто йде за волю в бій.

З.Красівського



Вулиця Григорія Квітки-

Основ’яненка

Грицю, Грицю, до роботи!

В Гриця порвані чоботи...

Грицю, Грицю, до телят!

В Гриця ніженьки болять...

Грицю, Грицю, молотити!

Гриць нездужає робити...

Грицю, Грицю, врубай дров!

Кахи-кахи! Нездоров...

Г.Квітка-Основ’яненко



Вулиця Осипа Сорохтея

Цикл «Голгофа» – це своєрідне читання «Євангелія» в

хронологічній послідовності: «Тайна вечеря», «Христос перед Пилатом»,

«Хресна дорога», «Розп’яття», «Зняття з хреста».



Вулиця Івана Нечуя-Левицького

Повість «Кайдашева сім’я» належить до найкращих оздоб

українського письменництва…

І.Франко

Се-колосальне, усеобіймаюче око України…



Вулиця Панаса Мирного

Панас Мирний порівнював Марію Занковецьку із зорею, що

світить на всю Україну і взяв її біографію за основу драми «Не вгашай духу».

Проблеми внутрішнього життя, переживання душі людської

переважно цікавлять цього письменника - психолога. Люди з усіма

людськими рисами стоять у нього на першому плані.

С.Єфремов



Вулиця Миколи Міхновського 

Це було велике серце. В ньому палав такий вогонь любові до

України, що в іншій країні він запалив би мільйони сердець бажанням

патріотичного подвигу, а серед нашої інтелігенції запалилися цим вогнем

лише одиниці. Найбільшою його заслугою було надання великого творчого

розмаху українським національним почуттям. Малесеньку любов до пісень

і вишиванок він розпалив у полумя великої любові до Україні.

С.Шемет



Вулиця Михайла Старицького

З перших кроків самопізнання на полі народнім я загорівся душею і

думкою послужить рідному слову, огранувати його, окрилити красою і

дужістю, щоб воно стало здатним висловити культурну освічену річ,

виспівати найтонші краси високих поезій

М.Старицький

Ніч яка, Господи! Місячна, зоряна: 

Ясно, хоч голки збирай… 

Вийди, коханая, працею зморена, 

Хоч на хвилиночку в гай! 



Вулиця Максима Рильського

Хвилюється широкий лан зелений,

Волошки, ніби зіроньки, блищать,

На тонких стеблах крапельки студені

Минулого дощу веселчасто горять.

І дівчина, обсипана квітками,

Іде, немов пливе лебедонька в воді,

І грають променистими вогнями,

Неначе квіти, світлі очі молоді.

Вони до мене так привітно сяють,

Що в серці стиха струни золоті дрижать,

І знов пісні мої пливуть, лунають.

В там, в гаю, — пташки дзвенять, дзвенять,

І щастя на душі, і тихий спокій…

М.Рильський



Площа Адама Міцкевича

Адам Міцкевич, без сумніву найбільший поет польської нації і один

із найгеніальніших людей, яких видало людство.

І.Франко



Вулиця Василя Сухомлинського

«Серце віддаю дітям»

В.Сухомлинський



Вулиця Олега Ольжича

Лірика О. Ольжича — це сповідь воїна, відкритого й чесного в бою,

який чітко усвідомлює, що тільки ціною власного життя прокладається шлях

до свободи, до виборення права бути органічним складником генетичної

пам'яті народу ...

Ю.Ковалів



Вулиця Михайла Павлика

Основним джерелом про жіночу долю Михайло Павлик вважав

народні пісні та перекази. І сьогодні вони хвилюють нас своїм соціальним

змістом.

«Вивчаючи «жіночу долю» на основі пісень, М.Павлик зазначав,

що лише той, хто сам долав в житті неволю і біду, хто сам побачив і пережив

її, - міг і повинен переконатися, що «нема такої страшної неволі, як неволя

дівчат і жінок».

В.Качкан



Вулиця Василя Пашницького

Василь Пашницький - перший директор

Станіславської обласної бібліотеки, педагог,

книголюб, краєзнавець .



Вулиця Бориса Грінченка

Чотиритомний «Словарь української мови» Бориса Грінченка 

став вершиною його праці – словником української живої мови. 

(1907—1909рр.). 



Вулиця Івана Драча

Збірка творів Драча «Корінь і крона» була відзначена Державною 

премією України ім. Т. Шевченка у 1976 р.

«Саме зараз, незважаючи на кровопролиття, кується нація. Або 

вона відбудеться як така, або знищиться і стане добривом для сусідніх

держав».

І.Драч



Вулиця Шота Руставелі 

Шота Руставелі — видатний грузинський поет ХІІ століття, автор

славнозвісної поеми «Витязь в тигровій шкурі».

Надзвичайна популярність поеми Ш. Руставелі на його

Батьківщині, поему «Витязь у тигровій шкурі» вшановують нарівні з

Біблією. В неприступних горах Грузії є люди, котрі знають напам'ять усі

півтори тисячі строф поеми Руставелі...



Вулиця Івана Труша

Нам треба стояти… ногами на нашій землі, головою бути в Європі, 

а руками обхоплювати якнайширше справи української нації

І.Труш



Вулиця Марка Черемшина

Творчість Марка Черемшини «ввібрала в себе нев'янучу красу й

привабливість того краю, який породив письменника-народолюбця і

надихав його високопоетичне слово. У кожній новелі Марка Черемшини так

чи інакше відбився духовний світ його земляків гуцулів-верховинців, їх

уявлення про природу й суспільство, про добрі й злі сили, їх віковічні

прагнення до вільного, щасливого життя».

О.Засенко



Вулиця Назарія Яремчука

«Кожен з нас повинен постійно бути в польоті — крізь

долю, над суєтою. І при цьому, однак, не відриватися від землі.

Пам’ятати святі речі — хто тебе народив, навіщо живеш, звідки ти,

чого прагнеш, що скажеш людям, з якої криниці п’єш живу воду.

Н.Яремчук



Дякуємо за 
вашу увагу!


