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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
20 грудня 2018 року у Львівському національно-

му аграрному університеті відбулася урочиста ака-
демія «Степан Бандера – незламний борець за волю 
України», присвячена 110-й річниці від дня на-
родження Степана Бандери та 20-й річниці від дня 
заснування музею Степана Бандери у ЛНАУ.

Відкрив урочисту академію ректор Львівського 
національного аграрного університету, академік 
НААНУ Володимир Васильович Снітинський. У 
вступному слові ректор наголосив на важливості 

для сучасників вшанування героїчної постаті Степана Бандери – великого сина України, провід-
ника ОУН, керманича, стратега української визвольної боротьби, що став символом Духу нації. 
В. Снітинський підкреслив той факт, що Степан Бандера студіював у Дублянах, де був старанним 
студентом, активним учасником драматичного гуртка та студентської організації «Основа».

Про вшанування національних героїв та вагу патріотизму як великої християнської чесноти у своє-
му виступі розповів владика Петро Лоза. Владика зазначив, що сильним є той 
народ, який плекає у молодого покоління почуття любові до Бога та землі, на 
якій росте, любові до народу і його провідників.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Михайлович 
Синютка наголосив, що ЛНАУ славиться своїми традиціями та історією, 
але символічно є те, що цей заклад опікується землею – найбільшим і най-
ціннішим скарбом українського народу. Не дивно, що феномен Провідни-
ка ОУН Степана Бандери сформувався саме тут, адже силу і наснагу йому 
дала українська прадідівська земля.
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Початок на с. 1
Керівник Меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Петрович Шеремета привітав учасників урочис- 

тої академії від імені голови Львівської обласної ради Олександра Олександровича Ганущина та побажав розквіту 
Львівському національному аграрному університету і піднесеного патріотизму у вихованні студентської молоді.

Під час заходу з вітальними промовами виступили також радник міського голови Львова Олег Ігорович Мірус 
та голова Конгресу українських націоналістів Степан Іванович Брацюнь. Почесними гостями свята були дирек-
тори музеїв: Оксана Федорівна Бандера, директор Музею-садиби Степана Бандери в с. Воля Задеревацька; Ігор 
Якович Селецький, завідувач Музею Євгена Коновальця в с. Зашків.

Вперше відбулася презентація нещодавно знятого художньо-документального фільму «Степан Бандера: нез-
ламний борець за волю України», сценарій до якого створили керівник інформаційного відділу ЛНАУ Ірина Воло-
димирівна Фостяк та директор Музею Степана Бандери Антоніна Василівна Ковалів.

Важливою частиною заходу стала доповідь «Степан Бандера – ідеолог і провідник українського визвольно-
го руху» кандидата історичних наук, наукового співробітника Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича  
Національної академії наук України Миколи Романовича Посівнича. Про популяризацію та гідне вшанування 
постаті Степана Бандери у Львівському національному аграрному університеті при підтримці ректора ЛНАУ,  
академіка Володимира Снітинського доповіла кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарної освіти 
А.М. Куза. Анжела Михайлівна відзначила великий внесок В.В. Снітинського у створення пам’ятника Степанові 
Бандері в Дублянах та Музею Степана Бандери.

Урочисту академію продовжив святковий концерт, який подарували учасники творчих колективів ЛНАУ – пат- 
ріотична молодь, вихована на традиціях любові до Бога, України та ідеях Провідника нації Степана Бандери. Кон-
церт був присвячений усім героям, хто віддав життя за волю України та її народу. Звучали патріотичні марші  
«О, Україно» у виконанні Народного духового оркестру (керівник – Назарій Банга), марш «Симон Петлюра» – 
Народного ансамблю «Троїсті музики» (керівник – Степан Вус). Гімн українських націоналістів «Зродились ми 
великої години» і «В’язанку повстанських пісень» виконав чоловічий вокальний ансамбль. Народна хорова капела 
«Джерела Розточчя» (керівник – Марія Мандзак) подарувала глядачеві пісню «Хай живе Бандера і його держа-
ва». Усіх вразили пісні у виконанні талановитих студентів університету: «Стрілецький романс» Карини Гюрджян, 
«Чорна вишиванка» Христини Пустовит та Марії Мандзак; «Кленова балада» Михайла Іващенка; Марш юнацтва 
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ОУН «Чуєш, сурми грають» Христини Зозулі; «Кедь ми прийшла карта» Дмитра Ковальчука та вокально-інстру-
ментального ансамблю; «Галичина» Миколи Фаєвича, Андрія Висоцького, Олексія Качмара, Марії Мандзак, Мар-
кіяна Маїка.

Окрасою концерту став український народний танець «Гопак» у виконанні Народного ансамблю танцю  
«Первоцвіт», постановка Заслуженого працівника культури України та художнього керівника Побєди Харісова. 
Фінальна пісня «О, моя свята Україно» у виконанні Марії Мандзак та усіх учасників концерту засвідчила, що ідеї 
Провідника нації Степана Бандери – дороговказ майбутнього України.

Оксана Качмар,  
керівник відділу з організації виховної роботи студентів

Із добрим урожаєм на ниві творчих здобутків  
завершили осінні обжинки колективи художньої  
самодіяльності Львівського національного аграрного 
університету. Осінь була насичена обласними заходами, 
всеукраїнськими фестивалями-конкурсами,  учасника-
ми яких стали Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» 
(керівник – Заслужений працівник культури України 
Побєда Харісов, педагог-репетитор – Вікторія Юр-
ків-Савюк), Народна хорова капела «Джерела Розточчя», 
чоловічий вокальний ансамбль (керівник – Марія Ман-
дзак), Народний ансамбль «Троїсті музики» (керів- 
ник – Степан Вус), Народний дівочий вокально-інстру-
ментальний ансамбль «Берегиня» (керівник – Заслужений працівник культури України Іван Качкевич). 

Ці колективи представили Львівський національний аграрний університет на відзначенні Дня працівників 
сільського господарства, організованого Департаментом агропромислового розвитку Львівської обласної держав-
ної адміністрації та Львівською обласною організацією профспілки працівників агропромислового комплексу.

Незабутніми стали виступи Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» та Народного дівочого вокально-інстру-
ментального ансамблю «Берегиня» на сцені Національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушель-
ницької під час концерту з нагоди відзначення 100-річчя Національної академії наук України. Ці колективи від-
значені Подякою Західного наукового центру НАН України і МОН України. 

Ще одну перемогу отримав на Міжнародному фестивалі мистецтв «Сокальські візерунки» Народний ансамбль 
танцю «Первоцвіт». Мистецтво цього колективу було відзначено найвищою нагородою – Гран-прі фестивалю.  

Гарною мистецькою подією у Львівському НАУ став Всеукраїнський телевізійний фестиваль мистецтв «Ме-
лодія Різдва – 2019», організаторами якого є творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» та 
Львівський національний аграрний університет. Талановиті вокалісти, хореографічні колективи, вокально- 
інструментальні ансамблі подарували різдвяну програму, яка демонструвалася на телебаченні під час Різдвя-
но-Новорічних свят. Від імені усіх виконавців та голови журі, Заслуженого діяча естрадного мистецтва Руслани 
Калини, було висловлено щиру подяку ректору ЛНАУ, академіку НААНУ В.В. Снітинському за високопрофесійну 
плідну діяльність і подвижництво в галузі культури і мистецтва. Вітаємо творчі колективи ЛНАУ, керівників та 
усіх, хто долучився до участі та організації у проведенні фестивалів та конкурсів у нашому університеті.

Надія Піняга, 
культорганізатор відділу з організації виховної роботи студентів

Творчі досягнення колективів  
художньої самодіяльності ЛНАУ
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ІІІ Міжнародна агропромислова виставка 
«Euro-AGRO»

У Львові в приміщенні виставкового центру «Пів-
денний-ЕКСПО» відбулася ІІІ Міжнародна агропро-
мислова виставка «Euro-AGRO», учасниками якої були 
близько 80 вітчизняних і зарубіжних підприємств та 
організацій агропромислового комплексу. Профіль-
ним партнером виставки є Львівський національний 
аграрний університет, працівники якого взяли активну 
участь у всіх основних її заходах.

Експозиція нашого університету була однією з най-
популярніших. Розміщена на ній інформація про основ-
ні наукові розробки, надавані освітні послуги виклика-
ла значний інтерес у представників аграрного бізнесу.  
Непідробне захоплення відвідувачів викликали творчі 
колективи нашого університету, які виступили з кон-
цертом на відкритті виставки.

В рамках виставки відбувся День Львівського на-
ціонального аграрного університету. Основною його 
подією стала конференція «Вчені Львівського на-
ціонального університету – виробництву». Відкрив 
виставку з презентацією доробку університету ректор 
ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Снітинський. На 
конференції наукову продукцію, адресовану різним 
категоріям сільськогосподарських виробників і сіль-
ським територіальним громадам, представили наші 

вчені: професори В.В. Лихочвор, С.Й. Ковалишин,  
П.Д. Завірюха, доценти Г.В. Брик, С.В. Сиротюк, В.С. Бо-
рисюк, Л.Б. Гнесь, О.Й. Дидів, І.С. Рожко, В.В. Шевчук.

Партнерство нашого університету з організаторами 
виставки є традиційним. Воно сприяє налагодженню 
плідних зв’язків з агровиробниками, профільними орга- 
нами виконавчої влади, громадськими організаціями.

Ігор Яців,
проректор з наукової роботи

Інтелектуальна гра «Що?Де?Коли?»
У Львівському НАУ пройшла щорічна інтелектуаль-

на гра «Що? Де? Коли?» на тему «Життя та діяльність 
Степана Бандери, ОУН, УПА та ЗУНР» під національ-
ним гаслом: «Слава Україні! Героям Слава!» Цей захід 
був приурочений ювілейним датам в історії українсь-
кої визвольної боротьби. У вступному слові голо-
ва Первинної профспілкової організації студентів та  
аспірантів ЛНАУ Олег Андрушків привітав усіх учас-
ників і побажав успіхів, гострої думки та злагодженості 
у командних змаганнях. Кожен факультет представив 
по дві команди. Молоді інтелектуали відзначилися 
екстравагантними назвами команд і нестандартним 

підходом до вирішення питань. Гру оцінювало вимог-
ливе журі у складі: керівника інформаційного відділу 
університету Ірини Фостяк, капелана університету отця 
Івана Венгрина, голови ППО студентів та аспірантів 
Олега Андрушківа, заступника голови ППО студентів 
та аспірантів Яни Борщ, голови ССО «Основа» Віктора 
Аторвіна. 

Інтелектуальна гра цього року була дуже напруже-
ною, дискусійною. Особливо цікавими були відеозапи-
тання. За наукову допомогу у підготовці питань особли-
ва подяка доценту кафедри гуманітарної освіти Оксані 
Юрчук. 
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Цьогорічними переможцями стали: І місце – коман-
да «Агрослав» факультету агротехнологій і екології;  
ІІ місце зайняла команда економічного факультету 
«Економікс»; ІІІ місце – команда «Тінь вітру» факульте-
ту агротехнологій і екології. Усі команди за активну гру 
були відзначені грамотами. Переможцям було вручено 
символ гри «Що?Де?Коли?» – статуетку сови, грамоти 
та солодкі подарунки. 

Інтелектуальна гра підтвердила те, що студенти на-
шого університету вивчають історію України, багато 
працюють над своїм інтелектуальним рівнем, цікав-
ляться життям та діяльністю національних героїв і не 
залишаються осторонь усіх важливих подій сучасності.

Яна Борщ,
заступник голови ППО студентів та аспірантів

Рівно 5 років тому в нашій країні з’явився молодіж-
ний рух, що об’єднує талановитих, креативних і артис- 
тичних людей з усіх регіонів України. До святкової дати 
студія «Квартал 95» і компанія «Квартал-Концерт» 
вирішили зробити подарунок усім шанувальникам 
цієї гри, організувавши масштабний всеукраїнський 
тур кращих команд «Ліги сміху» по вищих навчальних 
закладах під назвою #зробимоцеразом. З міста Лева у 
число організаторів, які приймали команди Ліги смі-
ху, увійшли НУ «Львівська Політехніка» і Львівсь-
кий національний аграрний університет. Порадувати 
своїм гумором найпалкіших прихильників проекту 

«Ліга сміху» у ЛНАУ 
«Ліга сміху» приїхала команда «VIP Тернопіль». Наш 
університет дуже тепло зустрів гостей, протягом усьо-
го концерту лунали гучні оплески. Коміки вражали  
своїми жартами та гумористичними сценками. Особ- 
ливо хочеться відзначити жарти Тараса Стадницького, 
відомого в  Україні як «Володька». Перерву між жар- 
тами прикрасив виступ фіналіста другого сезону 
X-FACTOR, учасника команди «VIP Тернопіль» Аркадія 
Войтюка з авторськими піснями, популярними серед 
української молоді – «Вона», «Файно є». Також дуже 
цікавою була розминка з зірковою командою, де глядачі 
ставили питання, на які отримували смішні відповіді. 
Студенти нашого університету теж приємно вразили 
коміків, підготувавши для них плакати з підтримкою 
«Ліга Сміху VIP Тернопіль», «ВІА Кіп’яток». Студенти 
вручили кожному учаснику команди «VIP Тернопіль» 
подяки та пам’ятні фотографії на згадку про творчу  
зустріч.

Від імені студентства ЛНАУ висловлюємо щиру по-
дяку за підтримку у проведенні незабутнього концер-
ту з участю команди «VIP Тернопіль» ректорові ЛНАУ, 
академікові НААНУ Володимиру Васильовичу Снітин-
ському та організаторам компанії «Квартал Концерт».

Віктор Аторвін,
голова ССО «Основа»
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Нові таланти  ЛНАУ
У Львівському національному аграрному універ-

ситеті пройшов щорічний творчий студентський  
фестиваль-конкурс «Нові таланти», організатором 
якого традиційно є студентська самоврядна організа-
ція «Основа» у співпраці з Первинною профспілковою  
організацією студентів та аспірантів ЛНАУ.

Цьогоріч цей захід проходив у стилі «Оскар». Ко-
манди представляли свої номери, орієнтуючись на різні 
фільми та мультфільми. 

Оцінювало учасників компетентне журі: Михайло 
Бучковський – фронтмен гурту «Шосте чуття»; Ми-
хайло Романишин – творець проекту Mishael Novel 
та лідер гурту ROCKOKO, Оксана Качмар – керівник 
відділу з організації виховної роботи студентів ЛНАУ; 
Марія Мандзак – керівник Народного камерного хору 
«Бужани» ЛНАУ; Назарій Банга – керівник Народного 
духового оркестру ЛНАУ; Вікторія Савюк (Юрків) – ба-
летмейстер Народного ансамблю танцю «Первоцвіт» 
ЛНАУ; о. Іван Венгрин – капелан Львівського НАУ. 

Приємно відзначити те, що на святі талантів було багато  
гостей – друзів із інших університетів. Однією із них 
стала голова Об’єднаної ради студентського самовря-
дування аграрних закладів освіти України Анаста-
сія Голос, студентка Полтавської державної аграрної  
академії.

До нагороди були представлені цікаві та креативні 
актори, які були оцінені у різних номінаціях. Журі оби-
рало найкращих з кращих. Кожен факультет таланови-
то представив кожну з номінацій.

Отож, найкращими у вокально-інструментальному 
жанрі були команди факультету агротехнологій і еко-
логії з піснею «Алілуя» та економічного факультету з 
піснею «Crazy in Love». А також гарні голоси та пісні ми 
почули від землевпорядного факультету та факультету 
будівництва та архітектури.

Велику роль у кінематографії відіграє хореографія. 
Найкраще себе проявили факультет агротехнологій і 
екології, продемонструвавши танець головних героїв 
мультфільму «Панда Кунг-фу», та факультет будівниц- 
тва та архітектури, який переніс нас у найяскравіші 
кадри фільму «Маска». Цікаво виступив економічний 
факультет з танцем у стилі героїв фільму «Загін самов-

бивць», а факультет механіки та енергетики розвеселив 
публіку, показавши танцювальну композицію з фільму 
«Ну, постривай!».

Особливими та цікавими були сюжети із фільмів в 
оригінальному жанрі. Переможцем став землевпоряд-
ний факультет, зачарувавши глядачів своєю магією 
та фокусами, як герої фільму «Гаррі Поттер». Факуль-
тет будівництва та архітектури відтворив наче живий  
портрет чарівної Мерлін Монро. Вистава «Вечори на 
хуторі біля Диканьки» у виконанні факультету агро-
технологій і екології повернув нас у чарівне Різдво. 
Економічний факультет показав, як у фільмах чирліде-
ри підтримують свої улюблені команди. Факультет ме-
ханіки та енергетики представив у супроводі бандури 
пісню «River Flows in You» з кінофільму «Сутінки».

Найпопулярнішими у кінематографі є комедій-
ний жанр. Саме у цьому жанрі свою майстерність  
представили команди КВК факультетів. Найкращою 
стала команда «Прораби» факультету будівництва та 
архітектури. Веселу атмосферу подарував землевпо-
рядний факультет («Серцевпорядники»), факультет  
агротехнологій і екології («Агростар»).

Також запам’яталися глядачеві виступи факультету 
механіки та енергетики (команда «АКМ») та економіч-
ного факультету (команда «Долар по 53»).

У номінації «Найкращий образ» переможцем стала 
Валерія Федюшина, студентка економічного факульте-
ту, у номінації «Ведучі» перемогли  Вікторія Яремчук та 
Артем Нагодзина.

Зіркове свято завершилося фінальною піснею 
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Лекторій з нагоди знаменних історичних дат січня
24 січня 2019 року у Львівському національному 

аграрному університеті для студентів було проведено 
лекторій, присвячений знаменним історичним датам 
січня: Дню соборності України та сторіччю проголо-
шення Акту злуки УНР і ЗУНР, Дню пам’яті героїв Крут 
та Дню пам’яті захисників Донецького аеропорту. Уже 
традиційно загальноуніверситетський лекторій прово-
дили викладачі кафедри гуманітарної освіти.

Для студентів землевпорядного факультету доцент 
кафедри гуманітарної освіти, кандидат історичних наук 
О.Ф. Юрчук провела лекцію «Акт Злуки – навіки разом» 
з нагоди відзначення Дня соборності України.

У вступі лектор окреслила передумови та етапи 
об’єднавчого процесу УНР та ЗУНР на шляху до офі-
ційного проголошення Акту Злуки 22 січня 1919 р. 
на Софійському майдані у Києві. Не оминула лектор 
увагою проблему історичного досвіду співпраці Захід-
но-Української Народної Республіки та Української На-
родної Республіки влітку-восени 1919 року в боротьбі 
із більшовицькою армією. Головну ж увагу викладач 
зосередила на ретроспективі відродження та перспек-
тиві утвердження української соборності у процесі на-
ціонально-визвольних та державотворчих процесів як 
доби Національної революції 1917–1921 рр., так і сьо-
годення.

Також до Дня соборності України у Музеї Степана 
Бандери відбувся флешмоб «Україна – єдина», до якого 
долучилися всі охочі студенти ЛНАУ.

Доцент кафедри гуманітарної освіти, кандидат істо-
ричних наук І.В. Баран для студентів факультетів ме-
ханіки та енергетики, агротехнологій і екології, будів-
ництва та архітектури провів лекторій на тему: «Крути 

та Донецький аеропорт – символи нескореності та не-
переможності».

І.В. Баран акцентував увагу присутніх на пам’ят-
них і знаменних датах української історії, які відзна-
чаємо у січні 2019 року, а саме: завершення героїчної 
242-денної оборони Донецького аеропорту (2015 рік); 
20-ті числа січня 2014 р. – перші жертви Революції Гід-
ності; Акт Злуки ЗУНР і УНР (1919 р.), битва під Кру-
тами та ІV Універсал ЦР, який проголошував незалеж- 
ність (1918 р.).

Після цього Ігор Володимирович провів паралелі 
між минулим і сьогоденням, звернувши увагу на те, що 
боротьба за незалежність і соборність України триває і 
сьогодні на Сході країни. Одним із яскравих прикладів 
цієї боротьби є оборона Донецького аеропорту, що ста-
ла героїчною сторінкою нашої новітньої історії, симво-
лом нескореності та непереможності українського духу. 
Присутнім було запропоновано переглянути кілька до-
кументальних фільмів про оборону Донецького аеро-
порту і його захисників.

Підсумком заходу став виступ завідувача кафедри 
гуманітарної освіти, доцента Р.А. Наконечного, який 
відзначив важливість вшанування пам’яті мужніх за-
хисників української незалежності та соборності. 

Сьогодні ми маємо гідний приклад героїзму,  
приклад того, якою великою має бути воля до перемоги. 
Тому нашим обов’язком є зберегти історичну пам’ять 
та будувати своєю працею, навчанням, великою вірою 
у майбутнє міцну, соборну, самостійну Українську дер-
жаву.

Роман Наконечний, 
завідувач кафедри гуманітарної освіти

у виконанні всіх учасників фестивалю під назвою  
«До зірок».

Прикрасили конкурсну програму виступи вже відо-
мих колективів та команд ЛНАУ.

Щиру подяку висловлюємо організаторам конкур-
су: студентській самоврядній організації «Основа», яку 
очолює Віктор Аторвін, та Первинній профспілковій 
організації студентів та аспірантів університету на чолі 
з Олегом Андрушківим. 

На фестивалі «Нові таланти» спалахнула не одна 
зірка, а ціле сузір’я, яке в майбутньому стане окрасою 
творчих колективів нашого університету.

Оксана Качмар,  
керівник відділу з організації  

виховної роботи студентів



Нещодавно представники Львівського 
національного аграрного університету здійс-
нили подорож до Мюнхена. До складу делега-
ції увійшли Ірина Фостяк, керівник інформа-
ційного відділу, Антоніна Ковалів, директор 
Музею Степана Бандери, та Олег Боярчук, 
старший викладач кафедри інформаційних 
систем та технологій. Поїздка відбулася з іні-
ціативи та за підтримки ректора університету, 
академіка НААНУ Володимира Снітинсько-
го, тому висловлюємо йому величезну подяку 
за таку добру справу. 

Програма поїздки передбачала відвідини могили Степана Бандери в рамках підготовки та 
зйомки документального фільму з нагоди 110-ї річниці від дня народження Степана Бандери 
та відвідини українського храму Покрови Пресвятої Богородиці та св. Андрія Первозванно-
го в Мюнхені.

Спершу побували у храмі Покрови Пресвятої Богородиці та св. Андрія Первозван-
ного – катедральному соборі Апостольського екзархату в Німеччині та Скандинавії Укра-
їнської греко-католицької церкви. Собор споруджений у сімдесятих роках минулого сто-

ліття у стилі конструктивізму. Безсумнівно, 
що церква є місцем зустрічі, а разом із роз-
ташованим поруч Українським культурним 
центром – і спілкування місцевих українців. 
Тут працює також Українська суботня школа 
товариства «Рідна школа». Опісля попряму-
вали на цвинтар Вальдфрідгоф, де знаходить-
ся могила Степана Бандери. Цвинтар, згідно з 
проектом архітектора Ганса Грасселя, є пар-
ком чи лісопарком. Могили – поміж могут-
ніх дерев, доволі далеко одна від одної. Про-
кладені асфальтовані доріжки та водогін, усі 

могили ідеально доглянуті. Цим займаються відповідні служби адміністрації цвинтаря.
Неозорий простір «лісу мертвих» – кладовища «Вальдфрідгоф» – поділено рослинними 

живоплотами. «Квартал Бандери» (поле 43) знайти досить легко. Відчувається, що місце 
останнього спочинку провідника ОУН часто відвідують українці – на могилі цвітуть сині та 
жовті квіти, багато свіжих букетів, українські прапорці, свічки. 

Окрім символічних квітів та свічки, пред-
ставники ЛНАУ привезли землю з-під Ака-
демічного корпусу Львівського національно-
го аграрного університету, рідної альма-ма-
тер Степана Бандери, та землю з-під його 
батьківської хати в с. Старий Угринів, що на 
Івано-Франківщині. Таким чином подякува-
ли Бандері за те, що все своє життя боров-
ся за незалежність України, і навіть після 
смерті продовжує свою справу, ставши сим-
волом визвольної боротьби українців. Пере-
бування на святому для кожного свідомого 
українця місці справило незабутнє вражен-
ня.

Гості були приємно вражені логічно продуманою інфраструктурою, кількістю вітряків та 
сонячних батарей, які встановлені просто неба, а також тим, що серед німців є дуже бага-
то велосипедистів. Для них велосипед – це незамінний транспорт у повсякденному житті. 
Впевнені, що українці можуть жити не гірше, ніж німці, але потрібно не боятись брати на 
себе відповідальність, чесно працювати та розумно використовувати ресурси, надані приро-
дою, – і тоді Україна стане справжньою європейською державою.

Інформаційний відділ

Представники ЛНАУ відвідали могилу 
Степана Бандери в Мюнхені
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