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НагОРОда

яке їхало, таке Й здибало: 
ображениЙ на трУскаВчан регіонал пУблічно заяВиВ 

про підтримкУ ВисУВанця Від «самопомочі»

Пазл зійшовся - Лев Грицак обрав Андрія Кульчинського 
своїм ставлеником на посаду міського голови Трускавця. 
Про існування позалаштункових домовленостей труска-
вецького екс-мера та  підконтрольного йому з часів пере-
бування у БЮТі Кульчинського можна було здогадуватися 
з тональності публікацій на регіоналівському «Трускавець-
кому віснику». А тепер з’явилося й офіційне підтвердження 
– Грицак в одному з інтерв’ю оголосив про те, що Кульчин-
ський, на його думку, є найперспективнішим претендентом 
на крісло очільника Трускавця. Така характеристика з уст 
керівника міської організації регіоналів навряд чи додасть 
рейтингу його протеже. Класика жанру: скажи мені, хто 
твій друг, і я скажу, хто ти. Так і в політиці - скажи, хто твої 
спонсори, і я скажу, з якою метою тебе протягують до влади. 

спроба реінкарнації – жалюгідне видовище
Лев Грицак зник з  політичної орбіти Трускавця у 2010 

році після того, як  програв місцеві вибори. Впродовж остан-
ніх років не переставав капостити нинішній владі через 
підконтрольні йому мас-медіа. Робив це з ідеологічних пере-
конань, прагнучи реваншу для своєї політичної сили, яка, 
за даними міського управління юстиції, нікуди не зникла, 
лише пішла у підпілля. Свідченням цього стало останнє 
інтерв’ю Лева Грицака, так би мовити спроба реінкарнації 
політичного мерця, у якому він говорить про добрі справи, 
які начебто члени міського осередку одіозної партії робили  
для мешканців Трускавця. Але ж «невдячні» трускавчани 
не підтримали головного регіонала на місцевих виборах. 
Лев Грицак досі тримає образу! 

Колишній очільник міста говорить сумбурно й невпев-
нено, неадекватно оцінює події кількарічної давності, скла-
дається враження - галюцинує, видаючи бажане за дійсне. 
Для прикладу, екс-мер розповідає про «вагомі успіхи» у 
становленні Трускавця, як курорту європейського рівня, 
запевняючи, що за його правління питання водопостачання 
міста-курорту було практично вирішене. Мабуть, Лев Гри-
цак переплутав міста. Адже трускавчани пам’ятають, як за 
часів його мерства вода подавалася за жорстким графіком: 

буквально на кілька годин зранку і ввечері. А передвиборча 
обіцянка налагодити цілодобове водопостачання виявилася 
мильною бульбашкою. 

А ще, зі слів екс-очільника міста, він та його команда 
значно поліпшили інфраструктуру міста-курорту, що також, 
м’яко кажучи, є неправдою. Взагалі спроба Лева Грицака 
відбілити своє політичне реноме справляє жалюгідне вра-
ження –  трускавчани знають, яким насправді є його внесок 
у розвиток міста. Загальновідомим є той факт, що маючи 
у 2007-2010 роках більше 100 млн. гривень надходжень 
до міського бюджету розвитку, екс-мер та його команда 
жодного стратегічного питання у Трускавці не вирішили: ні 
водопостачання, ні ремонту доріг, ні енергетичної безпеки. 
Більше того, після восьмирічного «господарювання», значно 
примноживши статки родини, до яких додалися ресторани, 
ринки, земельні ділянки, мережа рекламоносіїв, Лев Ярос-
лавович залишив місту неабиякі борги. Кажуть, що під завісу 
свого мерства Грицак умудрився закласти навіть службову 
автівку, розкішну «Тойоту-Авалон», діючи за принципом: 
після мене – хоч потоп.

Ольга кУЦ

▲ закіНчЕННя На 2-й СТОР. 

акТУалЬНО

трУскаВець посилює сВою 
енергетичнУ незалежність

70 % багатоповерхівок Трускавця 
гріються власним теплом. Уся річ у 
тому, що у 2012 р. за ініціативи місь-
кого голови курортного міста у життя 
втілюється Програма щодо переходу 
житлового фонду оздоровниці на ав-
тономне опалення. 

«Коли постало питання в що 
вкладати кошти - у зношені та діряві 
мережі , чи допомогти людям встано-

вити автономне 
опалення у сво-
їх домівках – ми 
прийняли непро-
сте , однак розум-
не та підкріплене 
енергоощадністю 
рішення – вирі-
шили допомогти 
людям кредитами 
та підсилити їхню 
енергонезалеж-
ність, натомість 
відмовилися ви-
кидувати міль-
йони із місцевої 

скарбниці на зношені по місту те-
плотруби», - пояснює ситуацію із 
опаленням у Трускавці мер міста 
Руслан Козир . 

Результати таких змін не застави-
ли себе чекати – за 4 роки реалізації 

З благословення Святійшого Патріарха Київсько-
го і всієї Руси-України Філарета в Українській Право-
славній Церкві Київського Патріархату заснували 
нову церковну нагороду – медаль “За жертовність 
і любов до України”. Нею нагороджуються люди, 
які виявили активну громадянську позицію, героїзм, 
самопожертву під час подій Революції Гідності, у 
захисті Батьківщини на Донбасі та в Криму, а також 
за волонтерську діяльність та допомогу Збройним 
силам, Національній гвардії, добровольчим баталь-
йонам та іншим військовим формуванням України.

19 вересня у Михайлівському Золотоверхому 
соборі відбулося нагородження групи воїнів та во-
лонтерів батальйону ОУН медалями Української 
православної церкви КП "За жертовність і любов 
до України"

– Новина про включення  мене до списку нагоро-
джених стала великою несподіванкою,  - говорить 
Галина. - Навіть незручно якось було отримувати 
медаль за те, що просто зобов`язаний робити кожен 
нормальний громадянин своєї країни. Тут немає 
жодної заслуги. Це відчуття незручності набуло осо-
бливої гостроти від того, що в цей день нагороду 
отримали дрогобичанка Ірина Іванюш,  справжня  
героїня, яка на фронті зазнала важких  поранень, 

та бійці батальйону ОУН, які зі зброєю у руках за-
хищають Україну. Волонтерство, яке набуло в Україні 
грандіозних масштабів  є нормальним проявом люд-
ської небайдужості, непоказного патріотизму. 

Ми ніби-то всі  любимо Україну.  Але Україна це 
не якесь абстрактне поняття. Якщо хочемо жити 
у гарній країні, маємо створити її своїми руками: 
перемогти у війні, відповідально обирати депутатів, 
дотримуватися закону, сумлінно виконувати свою 
роботу...   НЕ БУТИ БАЙДУЖИМИ! 

галина Шиманська нагороджена медаллю 
“за жертоВність і любоВ до України”

галина Шиманська з чоловіком

▲ закіНчЕННя На 2-й 
СТОР. 
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закінчення. Початок на 
стор. 1

Дерибан по-трускавецьки 
Надходження до міської каз-

ни у період керування екс-мера 
забезпечувалися завдяки тоталь-
ному розпродажу майна та землі 
трускавецької громади. Без відо-
ма Лева Грицака жоден клаптик 
не продавався й не надавався в 
оренду, бо він мав право візува-
ти усі рішення, які виносились на 
сесії міськради. Як стверджують 
депутати тодішнього скликання 
– землі розпродувалися абияк, 
хаотично, інколи – значно ниж-
че ринкових цін. Визначальним 
чинником у цьому процесі був 
зиск для власної кишені міського 
голови. На проведення земель-
них аукціонів Грицак наклав табу. 
Адже відкриті торги мерові були 
не вигідні – тоді ж усі виручені 
кошти надходили б у трускавецьку 
скарбницю, а як же «заслужений» 
відкат від вдячних покупців? Тобто 
відбувався банальний дерибан, 
через який місто недоотримало 
шалених коштів. Це – справжня 
епопея, яку не описати й на кіль-
кох газетних шпальтах. Наведемо 
лише найбільш показові приклади 
оборудок та підкилимних домов-
леностей колишнього очільника 
міста, які проливають світло на 
методи його «діяльності». 

Так, потужний резонанс мала  
історія з продажем земельної ді-
лянки для санаторію «Карпати», 
де Лев Грицак був головним лі-
карем до періоду свого мерства, 
і де керує нині. Кажуть, що біль-
шою частиною активів цієї оздо-
ровниці володіє саме він, тому 
й «по-батьківськи» завжди опіку-
вався своїм закладом. Депутати 
розповідають: у проекті рішення 
сесії навмисне неправильно була 
вказана площа прилеглої до са-
наторію ділянки - землевпоряд-
ники отримали вказівку у 10 разів 
її зменшити. Кому поставили не 
там, де треба і замість більш як 5 
га землі було зазначено -  0, 55876 
га. Ділянка дісталася «Карпатам» 
по 37,4 грн. за квадратний метр, 
що вдвічі дешевше за експертну 
грошову оцінку землі. Кома кошту-
вала міському бюджету понад 2 
млн. гривень! 

Вже притчею во язицех ста-
ла епопея з продажем «Альфі 
-Плюс», де директором - Віктор 
Возняк, 132 га землі біля пит-
ного озера у якості заохочення 

для виконання інвестиційних 
зобов’язань щодо водопостачання 
міста-курорту. У вересні 2011 року 
фахівці контрольно-ревізійного 
управління у Львівській області, 
провівши державний фінансо-
вий аудит виконання місцевого 
бюджету Трускавця за 2007-2011 
роки, вказали на такі порушення: 
ділянку, що є четвертою частиною 
земельного фонду міста, всупе-
реч законодавчим вимогам було 
продано не через аукціон та за 
ціною у 4,9 рази меншою від то-
дішньої ринкової. Внаслідок цьо-
го до бюджету не надійшло 257 
млн. гривень. Беручи до уваги той 
факт, покупець не виконав своїх 
інвестиційних зобов'язань, тери-
торіальна громада не отримала 
ще близько 105,5 млн. грн., які 
мали бути спрямовані на розвиток 
водопостачання міста. 

остап Бендер - відпочиває
Іншим наглядним прикладом 

корупційних оборудок Лева Гри-
цака може слугувати історія про-
дажу продуктового ринку, що на 
вул. Стебницькій, приватній фірмі 
«Славутич». До цієї приватизації 
екс-мер ретельно готувався, адже 
йшлося про примноження його 
родинного бізнесу. У січні 2009 
року КП «Ринок» було віддано в 
оренду «Славутичу», згодом на-
дано дозвіл на будівництво над 
ним нових приміщень. Існує по-
ложення: суб’єкт підприємницької 
діяльності, який вклав у ремонт 
орендованого приміщення 25% 
від залишкової вартості, має пер-
шочергове право на його привати-
зацію. У такий спосіб унеможлив-
лювалося проведення продажу 
громадського майна на конкурсній 
основі.

І наприкінці 2009 року депута-
ти проголосували за включення 
КП «Ринок» у перелік об’єктів, 
що підлягають приватизації. На 
сесійному засіданні це питання 
не викликало бурхливої дискусії, 
яку можна було очікувати з огляду 
його важливість, адже місто втра-
чало останній комунальний об’єкт, 
який давав прибуток. Мабуть, 
свою роль відіграли заздалегідь 
укладені домовленості – подей-
кують, що співвласники «Славу-
тича» не поскупилися на щедру 
винагороду для депутатів. Серед 
трускавецьких народних обранців, 
які віддали свій голос «за», фігу-
рували Андрій Кульчинський, Олег 
Карпин та Олег Габриш, які сьо-

годні опинилися у «Самопомочі».
Рішення про внесення у пере-

лік до приватизації було першим 
кроком у процесі відчуження ко-
мунального майна. Депутати ще 
двічі мали б повертатися до цього 
питання: погоджувати експертну 
оцінку та голосувати за укладення 
договору купівлі-продажу. Замість 
них це зробив за «дорученням» 
екс-мера завідувач міського від-
ділу приватизації та управління 
майном Микола Габшій, видав-
ши відповідні накази. Підготовка 
необхідних документів велася ша-
леними темпами - і у суботу, 30 
жовтня 2010 року, за день до ви-
борів тишком-нишком ринок було 
продано «Славутичу». Вартість 
об’єкту загальною площею понад 
3155, 5 кв. метрів  склала 2 млн. 
799 тис. гривень. Як стверджують 
експерти, щонайменше вп’ятеро 
нижче ринкової ціни. Щасливими 
власниками майнового комплек-
су стали Євген Сухіна, Галина 
Грицак та Олександр Чебанен-
ко. Прибутки від діяльності ринку 
нині  осідають у кишенях приват-
них власників - громада ж міста 
залишилася при своїх інтересах.

Прокуратура Трускавця, здій-
снивши перевірку приватизації 
КП «Ринок», у поданні від 13.04. 
2011 р. вказала на грубі пору-
шення чинного законодавства 
України. Проте й по сьогоднішній 
день ніхто з посадових осіб, при-
четних до незаконного відчуження 
комунального майна, не поніс по-
карання. 

Фарбовані лиси
Про політичні уподобання 

колишнього очільника Трускав-
ця можна розповісти не менше, 
аніж про корупційні скандали, у 
яких він засвітився. Трускавчани 
пам’ятають, Грицак не гребував 
співпрацею з будь-якою політич-
ною силою, тільки б не позбутися 
насидженого мерського крісла та 
добра, нажитого «непосильною 
працею». Екс-мер Трускавця був 
членом комуністичної та аграрної 
партій, «Батьківщини», співпрацю-
вав з СДПУ(о), за його вказівкою у 
Трускавці було реанімоване «Від-
родження», ну а апофеозом стало 
керівництво у міському осередку 
Партії регіонів. 

Нинішній ставленик Грицака, 
головлікар міської лікарні, як ка-
жуть у народі, від свого патро-
на далеко не втік: Андрій Куль-
чинський уже встиг побувати у 

«Батьківщині»,«Народній само-
обороні», у 2006 році балотувався 
на посаду міського голови Трус-
кавця, був довіреною особою Ві-
ктора Возняка на парламентських 
виборах 2012 року, співпрацював 
з кандидатом від Радикальної 
партії Ляшка, а нині – висуванець 
«Самопомочі». Тобто  партійний 
дах Кульчинський завжди собі 
шукав, адже не є самостійним 
та здатним приймати рішення у 
складних ситуаціях попри те, що 
очолює комунальне підприємство. 

Зиск для власної кишені 
Злі язики пліткують, що Грицак 

має кілька земельних ділянок, які 
не встиг приватизувати, й терміни 
оренди яких завершуються, отже, 
є гостра необхідність укласти нові 
договори. «Кишенькова» міська 
влада Трускавця зробить це без 
зволікань. Можливо, за сприяння 
лояльних до Лева Ярославовича 
очільників міста вдасться продо-
вжити й будівництво ще одного 
об’єкту родини Грицаків – го-
тельно-ресторанного комплексу 
на вул. Роксолани. У 2009 році 
за кошти міського бюджету було 
розроблено проект ландшафтного 
дизайну території біля цієї будівлі, 
який мав назву «Детальний план 
забудови парку біля ПК «Мир». 
Благі наміри влади? Якби не так. 
Жодного парку біля «Миру» вже 
давно не існує, його спільними 
зусиллями знищили колишні мер 
та головний архітектор Трускавця. 
А йшлося про банальне жлобство 
– благоустрій біля маєтку Грицаків 
планувалося здійснити громад-
ськими коштами.

Що стосується Віктора Воз-
няка, то і його бізнес-інтереси у 
Трускавці відомі: цей товариш 
спить і бачить, як 132 га біля 
питного озера розпродуються по 
шматках. Міська ж влада вимагає 
від нього виконання інвестиційних 
зобов’язань щодо водопостачання 
та наполягає на тому, щоб озеро 
залишалося у статусі питного. А 
це передбачає, що частина те-
риторії відійде до охоронних зон 
водосховища, а отже – не підля-
гатиме продажу. Подейкують, що 
Віктор Возняк, будучи співвласни-
ком «Полонини», що у курортно-
му парку, звертався з проханням 
надати дозвіл для облаштування 
тут торгівельного центру. Нинішнє 
керівництво міста не поділяє та-
ких планів – у першій санітарній 
зоні господарська діяльність забо-

ронена чинним законодавством. 
От Возняк тепер й сипле обвину-
ваченнями буцімто трускавецька 
влада перешкоджає підприєм-
ницькій діяльності. Так, але лише 
незаконній, пане Вікторе.

Тому більш, аніж зрозумілим 
є той факт, що Грицак та Возняк 
обрали єдиного ставленика на по-
саду міського голови Трускавця. 
Андрій Кульчинський причетний 
до усіх корупційних оборудок екс-
мера, адже як депутат з 2002 року 
слухняно виконував його вказівки, 
голосуючи «як треба». А сьогодні 
вдає з себе реформатора, спеку-
люючи на популістських лозунгах 
на кшталт того, що Трускавець 
потребує ефективних змін. Блюз-
нірство, та й годі! Депутат є від-
повідальним за все, що зроблено 
чи не зроблено у місті, адже є 
суб’єктом владних повноважень. 
То виходить, що Кульчинський 
не дбав про розквіт рідного міста 
впродовж трьох депутатських ка-
денцій, а «прозрів» напередодні 
виборів? 

Перефразовуючи народну 
мудрість, зазначимо: піаритись 
– не мішки носити! Якби не на-
магався Кульчинський нівелюва-
ти досягнення міста, будуючи на 
цьому свою PR- кампанію, йому 
не вдасться спростувати очевид-
ні речі: Трускавець розвивається 
всупереч деструктивній позиції та-
ких «реформаторів», як він. Досяг-
ти стабільності було складно за 
обставин, у яких опинилося місто 
після злочинної безгосподарності 
попередньої влади. Аби усунути 
наслідки її «діяльності» нинішньо-
му керівництву міста довелося до-
кладати зусиль: витягувати місто з 
боргової ями, ремонтувати школи 
та садочки, оновлювати облад-
нання у міській лікарні, будува-
ти комунальні ринки, втілювати 
програму автономного теплопос-
тачання. І це за умов, коли над-
ходження до міського бюджету 
у порівнянні з минулими роками 
були просто мізерним: за п’ять 
років склали близько 25 млн. гри-
вень. Звісно, багато питань ще 
потребують вирішення. Але Трус-
кавець сьогодні – один з кращих 
курортів України, безпечне та ком-
фортне місто. Тому й викликає 
такий інтерес, що є ласим шмат-
ком для продовження дерибану 
«добрими господарями» … 

Ольга кУЦ

яке їхало, таке Й здибало . . .

акТУалЬНО алкоголь непоВнолітнім 
не продаєтьсятрУскаВець посилює сВою енергетичнУ 

незалежність Трускавецькі крамниці та магази-
ни сумлінно дотримуються чинного 
законодавства України щодо заборо-
ни продажу алкогольних напоїв під-
літкам. Як наслідок у місті-курорті за 
останні пів року  не зафіксовано жод-
них порушень щодо продажу спирт-
них напоїв особам, які не досягнули 
16-річного віку. Про таку позитивну 
тенденцію у Трускавці   повідомила 
на оперативній нараді у Трускавецькій 
міській раді керівник служби у спра-
вах дітей Леся Дребот. За словами 
чиновниці, у місті діє розпорядження 
міського голови Руслана Козира від 30 
січня 2015 року, за яким передбачені 

рейди-перевірки магазинів на факт 
дотримання чинного законодавства 
щодо відпуску алкогольних напоїв не-
повнолітнім особам. 

« Від місяця січня до вересня було 
здійснено 18 перевірок по торгових 
магазинах, а у вересні їх було уже 
3. Результати таких рейдів позитив-
ні – в  магазинах , які перевірялися,  
є вивіски-попередження про продаж 
спиртних напоїв неповнолітнім осо-
бам , продавці цих крамниць строго 
дотримуються чинного законодавства 
– не відпускають спиртні напої під-
літкам», - констатувала Леся Дребот. 

закінчення. Початок на 
стор. 1
програми по встановленню індивідуального 
опалення, у місті із 102 багатоповерхівок, які 
грілись від центральних мереж, на індивіду-
альну систему теплопостачання перейшло 
65 будинків, з яких 25 тільки цього року, 
залежними від міських тепломереж залиши-
лися тільки 37 висотних будинки. Як пояс-
нили у КП «Трускавець тепло» - 4 вересня 
їхнє підприємство закінчило приймати від 
населення необхідний пакет документів на 
відключення від центрального теплопоста-

чання. Загалом таких документів тут цього-
річ поступило 566. Необхідні роботи з об-
лаштування в своїх квартирах автономного 
опалення трускавчани мають завершити до 
1 жовтня, кажуть у КП «Трускавець тепло». 
Виходить, що місто-курорт впевненими кро-
ками рухається від застарілого теплового 
колапсу до повної енергонезалежності. 

Нагадаємо, на поточний рік в міському 
бюджеті Трускавця передбачено 347 тис 700 
грн. для надання матеріальної допомоги на 
встановлення індивідуального опалення у 
помешканнях трускавчан. 
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ПОдія ПОліТикУм

Василь Шкляр стаВ членом 
політради "Українського 

об’єднання патріотіВ – "Укроп".  
Василь Шкляр- це людина, яка не потребує 

особливого представлення, адже це письменник, 
якого читають, люблять, поважають, а кожна його 
книга -  бестселлер. Безсумнівний моральний ав-
торитет нації, слово якого - зброя проти зневіри та 
розчарування, лжепатріотизму та популізму. Він, 
чесний та прямолінійний, сьогодні, презентуючи 
власні книги по всій Україні, спілкуючись з людьми, 
не роблячи поділу на Схід і Захід, "своіх" і не дуже, 
робить, мабуть, більше аніж десятки клерків мініс-
терства інформації, справді об'єднуючи  країну. 

Нещодавно письменник висловив свою під-
тримку "Українському об'єднанню патріотів 
-УКРОП", ставши членом політради партії.

"Хлопці, я знаю, що якби не ви, то лінія фронту 
сьогодні проходила б на моїй Черкащині. Можли-
во, в Холодному Яру. Ідучи назустріч УКРОПу, я 
знав, що матиму чимало опонентів навіть у се-
редовищі своїх палких прихильників. Але в мене 
давній і болісний сентимент до наших зросійщених 
земель, особливо до Січеславщини, Криворіжжя, 
де я маю багато друзів і тримаю з ними постійний 
зв’язок. Їду туди і сьогодні. Знаєте, легко бути 
бандерівцем у Галичині, а ти спробуй побути ним 
там. Більшість хлопців саме зі Сходу увійшли до 
полку «Азов», і вони стали героями моєї думи про 
братів азовських «Чорне Сонце». Багато бійців, 
як і волонтерів, сьогодні входять до УКРОПу. " 
-  каже Шкляр.

"Можна по-різному ставитися до будь-якої по-
літичної сили (назвіть мені хоч одну білу й пухнас-
ту), але гріх мати куцу пам’ять. Ще вчора ми за-
хоплювалися, як дніпропетровці відрубали хвоста 

сепаратистській сволоті, а сьогодні, коли там усе 
заспокоїлося, можна махнути на те рукою? Не 
можна! Повірте, перш ніж ухвалити для себе таке 
рішення, я радився, хоч роблю це вкрай рідко, 
з дуже авторитетними людьми, у тому числі і з 
військовими, і не почув жодного заперечення. До 
того ж я маю серйозні культурні проекти саме там, 
на Сході, і сподіваюся ближчим часом вдасться 
зробити чимало. Пам’ятаєте мої давні гіркі слова, 
за які я також дістав безліч нападів: «Не можемо 
інтегрувати Крим і Донбас в українське лоно? Тоді 
віддаймо їх, щоб не мати лиха». Отож я вирушаю 
на Схід…"- наголосив письменник.

закінчення. Початок у 
№14 /571/

Іменник "україна" теж, очевид-
но, праслов'янського  походжен-
ня. Як праслов’янське *krajina 
утворено (за допомогою суфікса 
– ina) від *krajь, так і *ukrajina утво-
рено за допомогою суфікса – ina 
від праслов’янського за своїм по-
ходженням іменника *ukrajь.

Тобто, ймовірно, первісне 
значення іменника *ukrajina – це 
"відділена частина відтинку землі, 
відділена частина території пле-
мені",  з якими Шелухін повязує 
виникнення іменника "україна».

— а як назва "Україна" стала 
охоплювати нинішню величез-
ну територію?

—Протягом VI — V III століть 
східнослов'янські племена або со-
юзи племен поступово переросли 
у феодальні князівства, відомі в іс-
торичній літературі під назвою "лі-
тописних племен", або "племінних 
князівств". У IX столітті внаслідок 
консолідації східнослов'янських 
"літописних племен", яких на той 
час існувало 14 (поляни, древля-
ни, уличі, тиверці, дуліби, бужа-
ни, волиняни, хорвати, сіверяни, 
в'ятичі, радимичі, дреговичі, кри-
вичі, ільменські словени), утво-
рилася проукраїнська держава 
— Київська Русь.

От у зв'язку з перетворенням 
східнослов'янських племен (груп 
племен) у феодальні князівства і 
утворенням Київської Русі слово 
"країна" відповідно й змінило своє 

значення: "територія племені" > 
"територія феодального князів-
ства" > "територія Київської Русі" 

Відповідно змінило своє зна-
чення і слово "україна": "відділе-
на частина території племені" > 
"відділена частина території фео-
дального князівства" > "відділена 
частина території Київської Русі".

— а як ставитись до версії, 
яку свого часу випродукували 
імперська польська і російська 
науки (у першому випадку гово-
рили, що це тому, що ми окраїна 
речі посполитої, а в другому — 
бо окраїна росії")?

— Я ж отак — виходячи з кон-
тексту і беручи до уваги в давньо-
грецькому тексті Євангелія від-
повідники слову, перекладеному 
як "оукраина", — проаналізував 
усі 28 випадків вживання цього 
слова. І теж у жодному з них не 
виявив, що ієромонах Григорій 
переклав цим словом грецькі від-
повідники "окраїна, пограниччя".

"Украйные мѣста", "украйные 
люди" в літописах і в актових 
документах — це, звичайно, не 
"окраїнні міста", "окраїнні люди", 
а міста, люди тієї україни (зем-
лі, князівства, волості, володіння, 
вотчини), про яку йдеться. Це ж 
видно з контексту. Наприклад, у 
листі кримського хана Давлет-
Гірея до великого князя Сигиз-
мунда Августа 1559 року читаємо 
нарікання на козаків: "...тые овьцы 
козаки ваши Украиньные отобра-
ли, кони, кобылы и быдло, стада 

великие безпрестаньне беруть 
и на Украину вашу до Черкась 
и до Канева пригоняють; якожь 
и корованы... на Днепре пере-
возячися на Товани козаки ваши 
Украи ньные погромили и скарбы 
немалые побрали, а вь томь намь 
шкода великая се вчинила". З на-
веденного тексту стає зрозумілим, 
що україна — це територія, на якій 
лежать міста Черкаси і Канів, а 
українні козаки — це козаки, які 
проживали на цій території, на цій 
україні (козацькій).

- коли ж слово "Україна" 
асоціюватися насамперед із 
нашими предками?

- У другій половині XIV століт-
тя більшість князівств Київської 
Русіна основі яких сформувалася 
українська народність, підпали під 
владу Литви і Польщі. Оскільки 
широким значенням слова "укра-
їна" було"відділена територія, 
окрема земля" (значення "край", 
"князівство", "волость", "вотчи-
на", "околиця" конкретизували 
це широке значення), то землі, 
підкорені Литвою (князівства 
Чернігово-Сіверське, Київське, 
Переяславське, більша частина 
Волинського), іноді називалися 
"литовською україною" (маємо 
таку згадку 1399 року). У доку-
ментах XV—XVI століть ідеться 
про "україну подільську" (Ukraina 
Podolska), "україну брацлав-
ську", "україну київську" (Украйна 
Киевская,ukraina kijowska).

Польський король Степан 

Баторій в універсалі 1580 року 
звертається до урядників і шлях-
ти "na ukrainie: ruskiey (галицькій. 
— Ред.), kijowskiey, wolynskiey, 
podolskiey у braczlawskiey 
mieskaiączem". Тут слово "украї-
на" вжито, безперечно, зі значен-
ням "воєводство".

— як дійшло до того, що 
термін, яким називали україн-
ські територіальні одиниці, від-
сунув їх на другий план і сам 
став власною назвою великої 
країни?

— Із розвитком козаччини в 
XVI столітті територія, на якій 
вона існувала, дістала назву 
"козацької україни" (козацьких 
україн). От слова народної пісні: 
"Ой по горах, по долинах / По ко-
зацьких українах / Сив голубонько 
літає, / Собі пароньки шукає". Або 
інші: "Щоб на козацьку Україну і 
кривим оком не поглядали" (дума 
про єврейські утиски й козацьке 
повстання 1648 року).

У XVI — XVII століттях Украї-
ною називали Запоріжжя і Серед-
ню Наддніпрянщину. Посол Вене-
ції Альберто Віміна, посланий до 
Богдана Хмельницького в 1650 
році, у своїй записці "Донесення 
про походження і звичаї козаків" 
чітко визначив межі України на той 
час: країна козаків, яка називаєть-
ся Україною, "простягається від 
кордонів Київського воєводства 
до крайнього рубежу Запоріжжя, 
тобто на 90 миль відстані по ту і 
другу сторону Дніпра".

У добу Хмельниччини (1648 
—1654) назва "Україна" закріпила-
ся за наддніпрянськими землями, 
а згодом поширилася й на східно-
українські землі (Слобожанщину, 
сучасні Харківську і Сумську об-
ласті), які на той час належали Ро-
сії (так звана Слобідська Україна). 
Після поділу України між Росією і 
Польщею внаслідок Андрусівської 
угоди 1667 року з'явилися 1 назви 
"сьогобічна Україна" і "тогобічна 
Україна", а для Лівобережжя — 
ще й

"Малоросійська Україна". За-
карпатські землі в XVII століт-
ті зрідка називалися угорською 
україною (ukraina wegierska,  згад-
ка 1619 року) або мукачівською 
Україною (Munkacsiensis Ukraina, 
1662 року). Що ж Галичини і Во-
лині, то тут люди перейшли від 
самоназви "русин" до "українець" 
на межі X I X — XX століть.

Отже, починаючи з часів роз-
витку козаччини (з XVI століт-
тя), особливо за часів Богдана 
Хмельницького, назва "Україна" 
у значенні "козацька територія, 
козацька (вільна) земля" посту-
пово набувала конкретного гео-
графічного значення — "Козаць-
ка держава Україна", точніше, як 
зазначено в численних картах і 
атласах XVII - XVIII ст., "Україна, 
або Земля козаків" ("Україна, Зем-
ля козаків").

андрій гаНУС
"ЕкСПРЕС", №63, 2015

а Що Ви знаєте про слоВо "Україна"?
чи чУли Ви про УкраїнУ єрихонськУ та УкраїнУ юдеЙськУ? а про "ляхіВ-Українян"? саме час дізнатися!

іСТОРія

21 вересня на центральній пло-
щі Дрогобича відбулося урочисте 
віче з нагоди 924-річчя Дрогобича.З 
великої сцени до дрогобичан з бла-
гословенням звернулися владика 
Григорій (Комар) (УГКЦ) та о. Ми-
хайло Бачинський (УАЦКП).

Відтак слово взяв в. о. міського 
голови, секретар міської ради Тарас 
Метик. Він побудував свій виступ 
на поєднанні історії із сучасністю. 
Зокрема, згадав про дрогобичан-
подвижників національного руху 
Зенона Коссака, Андрія Мельника, 
Дмитра Грицая, які сьогодні сво-
їм героїчним чином надихають  до 
боротьби українське лицарство, що 

тримає оборону східного кордо-
ну України.

З привітанням перед дрого-
бичанами виступив архієпископ 
УПЦ  КП владика Яків, який вру-
чив бійцям АТО нагороди від 
патріарха Філарета.

Дійства на площі  орієнтова-
ні на різний вік і смак. Справа 
від входу до Ратуші справжній 
вуличний концерт зібрало тріо 
перуанців, що на уродини Дро-
гобичу дарували свою автен-
тичну музику. Біля пам’ятника 
Юрію Дрогобичу демонструва-
ли свою приналежність до дро-
гобицької громади переселенці 

з Криму.
Для них немає свята без плову, 

то ж цією коронною стравою на-
ціональної кухні вони пригощали 
усіх охочих. А український колорит 
просто на кожному кроці впадали 
в око і дарували піднесення душі. 
Люди кружляли навколо Ратуші, 
оглядаючи виставку-ярмарок про-
дуктів бджолярства, народних про-
мислів і виробів.

До самісінького вечора у місті 
вирували пісенні пристрасті. Спі-
вали Тарас Курчик, дует «Ярослав-
На», Роман Скорпіон, музичний 
гурт «Бориславські батяри».

дню міста У дрогобичі 
додали колоритУ татарські 

та перУанські мУзиканти
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ОфіЦійНО

кОмУНалка

Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 
жовтня 2015 року

Трускавецька міська виборча комісія львівської області
інФормУє

Згідно додатків1- 2 до постанови  Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року 
№ 170:
роЗмір

грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати міської  ради, висуну-
того у багатомандатному виборчому окрузі, на чергових місцевих виборах

Найменування облас-
ної, міської, 

районної, районної у 
місті ради

Кількість виборців 
станом на 1 липня 2015 

року

Розмір грошової застави, грн.

Трускавецька міська 
рада

16 354 797

роЗмір
грошової застави для кандидата на посаду міського голови на чергових місцевих 

виборах

Найменування вибо-
рів міського голови

Кількість виборців 
станом на 1 липня 2015 

року

Розмір грошової застави, грн.

Трускавецького місь-
кого голови

16 354 797

віДомосТі 
про спеціальні рахунки Трускавецької міської виборчої комісії для внесення грошо-

вої застави місцевими організаціями політичних партій, які висунули виборчі списки 
кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду 

міського голови, та кандидатами на посаду міського голови, висунутими шляхом само-
висування

Назва міс-
цевих виборів 
(вибори депу-
татів місцевої 
ради, вибори 
міського голо-

ви)

Код отримува-
ча (ЄДРПОУ від-
повідної терито-

ріальної виборчої 
комісії)

Рахунок отриму-
вача

Банк отри-
мувача (назва 
територіаль-
ного органу 
Державної 
казначей-

ської служби 
України, в 

якому відкрито 
спеціальний 

рахунок тери-
торіальної ви-
борчої комісії)

Код банку 
отримувача 

(МФО)

вибори 
депутатів 

Трускавець-
кої міської 

ради

33923602 37328022067187 УДксУ у 
м.Трускавці 
львівської 

області

825014

вибори 
Трускавець-

кого міського 
голови

33923602 37328022067187 УДксУ у 
м.Трускавці 
львівської 

області

825014

СПОРТ

У трУскаВці по-ноВомУ 
прибирають місто

У Трускавці змінюють графік 
прибирання вулиць міста. Про ко-
рективи у роботі підприємства, яке 
відповідає за чистоту міста-курорту 
, на нараді у Трускавецькій міській 
раді повідомив керівник фірми «Ко-
мЕко» Олександр Василянський. 
За словами директора, їхнє під-
приємство врахувало зауваження 

міського голови Руслана 
Козира і змінило графік 
прибирання міста.Тепер 
у центр оздоровниці не 
заїжджають машини, пе-
реповнені твердими побу-
товими відходами, з яких 
текли нечистоти, що дає 
змогу утримувати терито-
рію у належному санітар-
ному стані.

«На нашу адресу на-
дійшли скарги від мешкан-

ців та мерії , що переповнені сміт-
тям машини заїжджають у центр 
Трускавця , щоб прибрати його. Від-
так не всі відходи поміщаються. Ми 
вирішили змінити пріоритети у при-
биранні міста. Спочатку вивозимо 
сміття з центру оздоровниці, а потім 
їдемо за побутовими відходами по 
санаторіях. 

ПОдія

У рятУВальникіВ – сВято!
Цими днями надзвичайники при-

ймали вітання – вогнеборці міста від-
значали своє професійне свято. При-
вітати людей, для яких вогонь, стихії, 
повені та потопи – не те, що не страшні, 
а підкоряються їм, завітали побратими 
по професії із Польщі (м.Ясло), пред-
ставники місцевої влади, ветеран МНС, 
95-річний перший начальник Труска-
вецької пожежної частини Павло Ла-
тиш та жителі міста. Опіки у заступниці 
пожежників – Пресвятої Богородиці, 
скульптура якої поставлена при виїзді 
з території частини, для трускавецьких 
надзвичайників, через молебень, про-
сив о. Василь. Відтак дякував рятуваль-
никам за нелегку, але таку потрібну для 
міста та регіону працю. 

Про те, що праця трускавецьких 
надзвичайників давно для них стала 
не просто професією, а хобі, покликом 
душі, життєвим виміром людських по-
дяк – говорив у своєму вітальному сло-
ві начальник трускавецького міського 
відділу ДСНС України у Львівській об-
ласті полковник Микола Лучковський. 
За словами керівника місцевих ряту-
вальників, навіть у день професійного 
свята не всі вогнеборці мають можли-
вість бути присутніми на ньому. Два 
загони трускавецьких рятівників взяли 
участь у тренуваннях на Яворівському 
полігоні. 

Навчання, тренування, виїзди на 
ліквідацію надзвичайних ситуацій в 
різні райони області, відрядження для 
перейняття досвіду закордон - лиш 
короткий перелік щоденних справ 
трускавецьких надзвичайників, - так 
охарактеризував роботу рятувальників 
міста міський голова Трускавця Руслан 
Козир. За словами посадовця, схвальні 
відгуки про місцевих вогнеборців до 
нього надходять з різних міст і сіл по-
стійно. Відтак з рук міського голови вог-
неборці отримали подячні грамоти, а 
грамоти Головного управління Держав-
ної служби України з НС своїм підле-
глим вручив керівник частини Микола 
Лучковський. Приємною несподіванкою 
для рятувальників став лист-подяка від 
жителів Трускавця, який зачитав Рус-
лан Козир, за оперативне реагування 
на пожежу на вулиці Дрогобицькій. 

Сувенірні подарунки від побратимів 
по професії трускавецькі вогнеборці 
отримали від польських рятувальників з 
міста –побратима Ясло.Керівнику поль-
ських вогнеборців Вєславу Лaтoшеку 
полковник Микола Лучковський від 
імені Головного управління Державної 
служби України з НС у Львівській об-
ласті вручив українську нагороду – на-
грудний знак «За заслуги».

марко Подебрій

іВан піцко - наЙкраЩиЙ тенісист 
області серед ВетераніВ

12 вересня у м. Жовква на базі спортивного клубу 
“Лірс”. пройшли змагання за програмою ХХІV спортив-
них ігор Львівщини та VІІІ обласних ігор ветеранів спорту 
з настільного тенісу. Як повідомив в. о. завідувача від-
ділом у справах сім’ї, молоді та спорту ТМР Роман Ко-
валь, який відряджав трускавецьких спортсменів на цей 
турнір, наші тенісисти.достойно захищали честь оздо-
ровниці серед 16 команд з районів та міст області. Так, 
команда м. Трускавця у віковій категорії серед ветеранів 
у нелегкій боротьбі посіла загальнокомандне ІІІ місце і в 
особистому заліку І місце виборов Іван Піцко, а команда 
серед дорослих посіла VІ місце, а в особистому заліку 
Степан Лисканюк здобув ІІІ місце. Вітаємо переможців! 

іван зелінський


