МЕМОРАНДУМ
про співпрацю
м. Рогатин

25 липня 2017 року

З метою збереження локальної історії та історично-культурної спадщини, розвитку міста
Рогатина та його популяризації у світі,
Рогатинська міська рада в особі Міського голови Насалика Сергія Степановича (надалі –
“Сторона 1”), з однієї сторони та
Громадська організація «Єврейська спадщина Рогатина» в особі Президента Осборн
Марли Раучер, яка діє на підставі Статуту (надалі – “Сторона 2”), з другої сторони, котрі
надалі разом іменуються – “Сторони”, підписали цей Меморандум про співпрацю.
1. Ми декларуємо, що маємо спільну зацікавленість у збереженні матеріальної та
нематеріальної єврейської спадщини в місті Рогатині та його околицях, як важливого
фактору для розуміння й усвідомлення мультикультурної історії. Ми розуміємо, що
історична спадщина, як матеріальна, так й нематеріальна, відіграє роль точки дотику між
мешканцями міста, людьми, що з нього походять, відвідувачами, яких цікавить 400-літня
історія його єврейської громади у співвідношенні з загальним історичним контекстом. Ми
розглядаємо відновлення та підтримання єврейської спадщини в Рогатині, як елемент
довгострокової стратегії урбаністичного розвитку, елемент розширення спектру культурних і
освітніх програм в місті та регіоні, що допоможе будувати мости між минулим, сьогоденням
та майбутнім.
2. Ми маємо намір реалізовувати спільні проекти на благо міста Рогатина та його мешканців,
надавати допомогу одне-одному в цьому, залучати зовнішні ресурси (фахівців, гранти тощо)
та популяризувати досягнені результати.
3. Ми не обмежуємо нашу співпрацю у часі та не ставимо її в рамки наперед визначеного
переліку спільних проектів. При цьому ми хотіли б виділити наступні напрямки роботи:
•

відновлення, документування та збереження міських єврейських цвинтарів, їх
гармонійне включення в міський простір,

•

відновлення єврейських надгробків, розкиданих в місті та околицях і їх перевезення
на цвинтарі,

•

дослідження, документування та ознакування місць єврейських масових поховань
воєнних часів та упорядкування меморіалів,

•

дослідження та відновлення будинків, що до Другої світової війни використовувалися
єврейською громадою міста Рогатина,

•

розвиток та популяризація Музею «Опілля», зокрема його постійної експозиції, що
присвячена єврейській громаді регіону та її зв’язкам з іншими громадами,

•

розвиток та популяризація Інтернет- та інших цифрових ресурсів, що стосуються м.
Рогатина, історії його єврейської громади та її мультикультурних зв’язків,

•

проведення освітніх заходів,

•

популяризація Рогатина та єврейської спадщини міста в Україні та в світі,

•

загальна координація інших проектів, невідкладних дій та використання
можливостей, що відносяться до єврейської спадщини Рогатина.
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4. Реалізація проектів відбувається після їх погодження та у тісній співпраці між сторонами,
детально висвітлюється для громадськості.
5. Жодні наші зусилля по збереженню спадщини, як і будь-яка інша діяльність в Рогатині та
за кордоном, не спрямовані на поновлення прав власності на будь-яке майно в Рогатині, або
в інших місцях. Ми віримо, що матеріальна єврейська спадщина належить мешканцям
Рогатина.
Підписанням цього Меморандуму ми підтверджуємо готовність до наполегливої, стабільної
та довготривалої співпрраці на користь громади Рогатина та України.
Сторона 1
РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Сторона 2
ГО «ЄВРЕЙСЬКА СПАДЩИНА РОГАТИНА»

Адреса: 77000, Івано-Франківська обл.,
Рогатинський район, м. Рогатин,
вул. Шевченка, будинок 5

Адреса: 79013, м. Львів,
вул. Грабовського, 14/10

Ідентифікаційний код: 04054323

Ідентифікаційний код: 41047464

Міський голова

Президент

Насалик Сергій Степанович

Осборн Марла Раучер

[з підписом та печаткою]

[з підписом та печаткою]
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