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ТрусКаВець ціКаВий 
єВропейцяМ

За ті ж кошти, які за часів минулої влади були не-
ефективно використані на реконструкцію лише однієї 
котельні, нині забезпечено автономними котельнями, 
а отже й якісним теплопостачанням, практично усі 
дитсадки та школи Трускавця. 

Уже п’ятий рік поспіль трускавчани покращують свої 
житлові умови, роблячи їх більш комфортними за раху-

нок встановлення індивідуального опалення. При цьому 
ніхто з мешканців не акцентує своєї уваги на тому, що 
таке покращення житлових умов є частиною міської про-
грами теплопостачання, яка успішно реалізується у місті-
курорті. Самі того не усвідомлюючи, трускавчани беруть 
участь у стратегічному вирішенні проблеми номер один у 
державі: як суттєво зменшити неефективне споживання 
енергетичних ресурсів. І тим більше, ніхто з людей не на-
зиває ці речі енергозбереженням – просто долучаються 
до запропонованої міською владою більш економічної і 
ефективної технології. Втім, цікаво буде згадати, як все 
починалося й що спонукало і людей, і владу до таких дій. 

помилка «пілота»
Трускавчани пам’ятають, що за часів правління містом 

Лева Грицака дозволи на встановлення автономного опа-
лення у помешканнях не надавалися. Проте люди все ж 
робили це самовільно, бо якість і вартість послуг міської 
централізованої системи аж ніяк їх не влаштовували: у 

квартирах було холодно, про гаряче водопостачання – 
лише мріяли. 

Чи не найкритичнішою у ті часи була ситуація з тепло-
постачанням житлового мікрорайону на вулицях Сагай-
дачного і Бориславській. І у 2007 -2010 роках з міського 
бюджету були виділені значні кошти – майже 4 млн. 
гривень – для проведення комплексу робіт з реконструк-
ції, а саме: модернізацію котельні на вул. Сагайдачного, 
часткову заміну теплових мереж у цьому районі, інші 
технічні вдосконалення. Проектувальники реконструкції 
акцентували увагу на енергозбереженні, обіцяючи значну 
економію газу.  Це був так званий пілотний проект, яким 
пишалося тодішнє міське керівництво, покладаючи на 
нього особливі надії: налагодити зразково-показове те-
плопостачання у житловому мікрорайоні і у такий спосіб 
зупинити масове відключення трускавчан від централізо-
ваної системи. Але не так сталося, як гадалося. 

Трускавець з року в рік стає 
привабливішим для іноземних 
відпочиваючих. Таку інформацію 
повідомив на щотижневій нара-
ді у Трускавецькій міській раді 
голова міста Руслан Козир. За 
словами очільника міста, станом 
на початок вересня усі фешене-
бельні п’ятизіркові готелі курорту 
заповнені вщент. 

«Така приємна тенденція 
говорить лиш про одне – Трус-
кавець цікавий європейцям, бо 
здатен надати повний спектр лі-
кувальних, оздоровчих та відпо-
чиваючих послуг справді високої, 
європейської якості», - наголосив 
Руслан Козир. 

Про зацікавлення іноземни-
ми відпочиваючими Трускавцем 
говорять і дані моніторингу кіль-
кості туристів у місті-курорті – 

тільки за 8 місяців 2015 
року у Трускавці відпочи-
ло 110470 осіб. Кількість 
іноземних відпочиваль-
ників за січень-серпень 
2015 року склала 8479 
осіб, що більше на 1534 
особи, або на 22,1% до 
аналогічного періоду 
минулого року. Спосте-
рігається позитивна ди-
наміка гостей у серпні 

2015 року до серпня 2014 року 
з Азербайджану (276%), Білору-
сі (804%), Молдови (122%), та 
Польщі (193%). 

Про збільшення відпочива-
ючих в оздоровниці говорить і 
переповнення швидкісного по-
тягу "Хюндай", що йде з Києва 
до Трускавця, зауважив міський 
голова. Саме у вересні спостері-
гається практично стовідсоткове 
заповнення потяга. 

«Чимало схвальних думок 
доводилося чути від туристів 
з Білорусі, для яких зручною є 
зупинка потягів у Коростині, а 
відтак звідтам добираються у 
Трускавець. Це теж наша пере-
мога у розв’язанні транспортного 
сполучення до Трускавця», - за-
уважив Руслан Козир. 

ВідПочиНоК

         ▲ заКіНчЕННя На 2-й СтоР. 

Керівництво міста останні 
місяці активно вишуковує мож-
ливості виділення земельних 
ділянок для місцевих учасників 
АТО. Таких у місті-курорті близь-
ко 100 осіб, однак із проханням 
посприяти у виділенні ділянок 
для житла наразі звернулось по-
над 20 військових. 

Трускавець є обмежений у 
площі - у межах міста вільних 
земельних ділянок, призначених 
під індивідуальну житлову забу-
дову, немає. Тому коли постало 
питання про реалізацію права 
учасників бойових дій на пер-
шочергове отримання ділянок, 
міський голова Руслан Козир за-
пропонував шукати землю під 
будівництво багатоквартирного 
житлового будинку для воїнів 
АТО. Таку ділянку віднайшли 
на вул. О.Довбуша, практично у 
центрі міста, ще один плюс – ді-
лянка забезпечена комунікація-
ми. Було дуже багато скептиків 
щодо цієї ідеї міського голови, 
але ця ділянка сьогодні  вже 
має кадастровий номер. Коштом 
міської ради виготовлено проект 
землеустрою, проведено попе-
редню зустріч учасників буді-
вельного кооперативу учасників 
АТО «Арей-2015» з компанією 
інвестором-забудовником. За 

попередн і -
ми оцінками 
вартість ді-
лянки скла-
дає близько 
2 млн. грн., 
тобто це є 
і н ве с т и ц і я 
міста у цей 
с п і л ь н и й 
проект.

7 верес-
ня у міській 
раді провели 
засідання ви-
конкому, на 
якому місь-
кий голова 
Руслан Козир поставив на голо-
сування рішення «Про надання 
дозволу на розроблення місто-
будівної документації про вне-
сення змін до детального плану 
території по вул.. І. Мазепи та 
Данилишиних. 62». Цим рішен-
ням дається зелене світло на ре-
алізацію в місті ще двох проектів 
з побудови житла для учасників 
АТО на вул.І. Мазепи 32-34 та 
Данилишиних, 62. За словами 
міського голови Трускавця Рус-
лана Козира , зокрема на Дани-
лишина, 62 є будівля колишньої 
дитячої лікарні , яку можна було 
б перебудувати під сучасний 

новий будинок для атовців. Від 
такого проекту можна було б 
отримати близько 80 квартир, - 
резюмував міський голова. Що 
стосується вулиці І. Мазепи, 32-
34 – там знаходиться земельна 
ділянка , яка колись була виді-
лена для місцевої прокуратури 
. Її також можна було б успішно 
використати для побудови житла 
військовим з зони АТО. Члени 
виконкому позитивно сприйня-
ли ініціативи міського голови та 
проголосували за подальший 
розвиток цього проекту. 

зЕМля

▲ заКіНчЕННя На 2-й 
СтоР. 

учасниКаМ аТо - Зелене сВіТло
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учасниКаМ аТо - 
Зелене сВіТло

закінчення. Початок на 
стор. 1

Хто врятував Трускавець від енер-
гетичного колапсу

Нове керівництво міста на початку 
опалювального сезону 2010 року отрима-
ло Трускавець з цілковито зруйнованою 
системою теплопостачання: заміни по-
требували більше 60 відсотків зношених і 
аварійних тепломереж, лише 12 відсотків 
з них  були ізольовані. Все це спричиняло 
значні втрати тепла, назрівав соціальний 
бунт. Трускавчани відмовлялися платити за 
неякісне теплопостачання – 1 200 позовів 
на неплатників скерувало КП «Наше місто» 
до суду. Результатом «господарювання» 
цього підприємства став борг у майже 25 
млн. гривень. 

А кілька років перед тим, у січні 2008 
сесія міської ради затвердила п’ятирічну 
програму реформування теплопостачан-
ня, яка передбачала заборону переходу 
населення на індивідуальне опалення, 
реконструкцію систем централізованого 
теплопостачання, заміну та ізоляцію ме-
реж. На її реалізацію передбачалося виді-
лити близько 45 млн. грн.(?!). Грошей таких 
міський бюджет у 2008 році не мав – трус-
кавецька земля і практично усі комунальні 
об’єкти уже були продані. Непідкріплена 
фінансово програма стала профанацією. 

Незрозуміло, чим керувалися замов-
ники цієї програми, адже, як стверджують 
фахівці, щоб повністю модернізувати те-
плові мережі та централізовані котельні 
Трускавця потрібно щонайменше три міські 

бюджети!  Але й це не гарантувало б на-
лежного теплоносія через зашлакованість 
і зношеність  внутрішніх мереж – отже їх 
також потрібно було б оновлювати. Чи під 
силу місту проведення таких грандіозних 
капітальних реконструкцій? Запитання 
риторичне. Тому нинішня влада обрала 
інший шлях – шлях найменших втрат як 
для міста, так і для людей.

-На кінець 2010 року майже 40% трус-
кавчан встановили у своїх помешканнях 
автономне опалення, - говорить міський го-
лова Руслан Козир. - Ми зважили на поба-
жання більшості людей і розробили міську 
програму, яка передбачала облаштування 
бюджетних установ автономними котельня-
ми і переведення багатоповерхових будин-
ків на індивідуальне опалення. Крім того, 
ми віднайшли кілька варіантів фінансової 
допомоги тим, хто вирішив встановити 
автономну систему обігріву: це кредити і 
розтермінування плати, а для соціально 
незахищених – відшкодування коштів.

На сьогодні близько 90% мешканців 
багатоповерхівок у Трускавці уже мають 
індивідуальне опалення. Зі слів керівника 
міста, насамперед користь від впроваджен-
ня програми відчули самі трускавчани – 
фактичні витрати населення на опалення 
своїх помешкань зменшилися в середньо-
му у 3,5 рази.

Змінився стереотип мислення
Як бачимо, змінилися самі підходи до 

вирішення питань, змінився стереотип 
мислення. Нинішнє керівництво міста про-
демонструвало готовність до прийняття 

ефективних менеджерських  рішень. Пер-
шою «ластівкою» міської програми тепло-
постачання стала автономна котельня у 
міській лікарні, сьогодні тут завершується 
монтаж твердопаливного котла – альтерна-
тивного економного джерела тепла.

Що стосується реконструкції тепло-
постачання освітніх закладів, то упродовж 
останніх років було зроблено наступне: об-
лаштовано автономні котельні для першої 
школи (використано 740 тис. грн.), для тре-
тьої школи та дитсадка «Дзвіночок», про-
кладено між ними мережі - 1 млн. 095 тис.
грн). У котельні, що на вул. Івасюка, кому-
нальне підприємство «Трускавецьтепло» 
змонтувало два нові котли, які працюють 
для дитсадків «Ялинка» і «Зірочка». Також 
прокладено теплотраси  до цих садочків, 
на що використано 920 тис. грн. Відповід-
но до проектно-кошторисної документації 
вартість встановлення модульних котелень 
у дитсадках «Сонечко» та «Теремок» ста-
новить 1 млн. 315 тис. грн.  «Сонечко» 
вже має свою систему обігріву, окрім того 
будівлю утеплили та оновили фасад, на 
черзі – «Теремок». Тобто, практично за ті 
ж кошти, які за часів минулої влади були 
неефективно використані на реконструкцію 
лише однієї котельні, нині забезпечено ав-
тономними котельнями, а отже, й якісним 
теплопостачанням та гарячою водою прак-
тично усі дитсадки та школи міста. А якби 
ті 4 млн. грн. у ті часи були розподілені 
між людьми у вигляді субвенцій на вста-
новлення індивідуальних систем обігріву, 
то питання якісного теплопостачання уже 

було б зняте з порядку денного. Додамо, 
що 4 млн. грн. тоді  і сьогодні – це неспіс-
тавні суми.

Окрім закладів освіти, позбулися цен-
тралізованого опалення й будівлі міської 
ради – перейшли на електричний обігрів. 
За два роки нове обладнання себе повніс-
тю окупило. 

від енергоколапсу - до енергонеза-
лежності

Міська програма теплопостачання пе-
редбачає, що до 2017 року Трускавець 
повністю відмовиться від централізованого 
тепла й перейде на автономне. Такий крок 
гарантуватиме енергетичну незалежність 
та безпеку міста-курорту і відповідатиме 
вимогам часу.

-Уряд ставить завдання, аби ради-
кально зменшувати споживання енерго-
ресурсів. Практика показує: ті речі, які ми 
робимо, реалізуючи міську програму те-
плопостачання, мають позитивний ефект. 
Сьогодні Трускавець зменшив споживання 
газу на третину, - наголошує міський голова 
Руслан Козир. – Наступним нашим кро-
ком буде термомодернізація бюджетних 
установ та багатоквартирних будинків, що 
також сприятиме підвищенню енергоефек-
тивності.

Про таку ситуацію з теплопостачанням, 
яка є в Трускавці, сьогодні мріє чимало 
міст України. Секрет трускавецького успі-
ху – простий: думати про завтрашній день 
міста, кожного громадянина, мислити стра-
тегічно  і працювати для людей.

ольга КУЦ

закінчення. Початок 
на стор. 1

«Гадаю, що найкращий 
механізм реалізації про-
екту побудови житла для 
учасників АТО - це заклю-
чення тристоронніх угод 
між інвестором-забудовни-
ком, воїнами АТО і міською 
радою, де місцева влада 
виступає замовником цьо-
го житла і гарантом того, 
що земельна ділянка буде 
використана за призначен-
ням. Думаю, що при тако-
му механізмі дій – справа 
обов’язково досягне пози-
тивного результату», - наго-
лосив на засіданні міський 
голова Руслан Козир.

Окрім позитивного рі-
шення виконкому , 8 верес-
ня після практично двомі-
сячної перерви, депутати 
трускавецької міської ради 
зібралися на позачергове 
51 засідання сесії і також 
обговорили питання побу-
дови житла для воїнів АТО. 
Зокрема, депутат Сергій 
Мицик  висловив пропо-
зицію подати звернення 
голові Дрогобицької РДА 
Максиму Лісогору та сіль-
ським головам Модрицької 
та Станильської сільських 
рад з проханням вишуку-
вати можливі на їхніх те-

риторіях земельні ділянки 
, які можна було передати 
учасникам АТО під будів-
ництво , садівництво та ве-
дення городництва. У свою 
чергу депутат Євген Юник 
порекомендував звернути-
ся до генерального дирек-
тора ТзОВ «Альфа Плюс» з 
пропозицією щодо виділен-
ня фірмою 2 га землі для 
учасників АТО з можливим 
викупом за ціною продажу 
її ТзОВ "Альфа Плюс". На-
гадаємо, що попередня ка-
денція депутатів продала 
цій фірмі 132 га землі і вони 
до цього часу незадіяні. 
Пропозиція Євгена Юника 
отримала більше схваль-
них відгуків, і з поправкою 
– про купівлю не 2, а 10 га 
була підтримана більшістю 
депутатів. До її детального 
розгляду депутати повер-
нуться на найближчому за-
сіданні чергової сесії.

Що вдасться із запро-
понованих різних думок 
та проектів зреалізувати 
найшвидше – покаже час. 
Сьогодні ж очевидно інше – 
керівництво Трускавця дає 
зелене світло на добру та 
необхідну справу – побу-
дову житла для воїнів АТО і 
готове у цьому максималь-
но їм сприяти.

Мар'яна Шкіль

СоЦіалКа

Вірус  ачс  надЗВичайно небеЗпечний
африканська чума свиней (аЧс) - хвороба Монтгомері - 

інфекційне вірусне захворювання домашніх і диких свиней яке 
швидко поширюється в зовнішньому середовищі та легко про-
никає у сприйнятливий організми.Викликається ДНК-вірусом, 
що належить до родини Iridoviridae. Вірусоносійство АЧС про-
довжується 2 роки і більше. Вакцин і медикаментів, які захища-
ють від цієї хвороби, не існує. Все поголів'я свиней у господар-
ствах, куди проникає вірус, гине. Люди на африканську чуму 
свиней не хворіють. Вірус стійкий до висушування, заморожу-
вання та гниття. При кімнатній температурі вірус зберігається 
протягом 18 місяців, а інфекційну активність в холодильнику 
зберігає від 6 до 10 років. Під дією прямих сонячних променів 
вірус гине через 12 годин. Для дезінфекції найефективнішими 
є розчини їдкого натру (2-3%), формальдегіду (2,5%), розчин 
хлорного вапна (15-20%). Знешкодження вірусу відбувається 
протягом години. Свині заражаються через тісний контакт з хво-
рими або інфікованими тваринам, а також поширюється через 
корми, пасовища, забруднений транспорт, у якому перевозять 
хворих тварин, предмети догляду й утримання, стічні води та 
обслуговуючий персонал. Комахи, хижі птахи і звірі, собаки 
можуть бути переносниками вірусу. В разі забою хворих тварин 
м'ясопродукти є фактором поширення хвороби.

як запобігти занесенню вірусу аЧс в господарство?
-Утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допуска-

ючи їх вигулу та контакту з іншими тваринами.
-  Обслуговувати  тварин  лише  у  змінному  спецодязі, 

використовуючи окремі засоби догляду та інвентар.
- Не дозволяти відвідування тваринницьких приміщень 

стороннім особам.
- Не купувати  тварин у невстановлених для цього місцях 

без ветеринарних документів.
- Не забивати хворих свиней, не переробляти  туші за-

хворілих свиней.
- Не утримувати у приватному господарстві свиней, якщо 

Ви мисливець на диких свиней.
- Не згодовувати свиням харчові відходи, що містять сви-

нину чи продукти забою без проварювання.
пам'яТаЙТе!

При підозрі на АЧС сповістіть фахівця ветеринарної меди-
цини, краще перестрахуватись, аніж наразити на небезпеку 
всіх сусідів.

Державна ветеринарна служба міст Дрогобич, Трускавець 
, Борислав, Стебник та смт.Східниця тел. (03244) 1-06-57, 
(03244) 2-23-85, (03248) 5-01-05.

загорський о.В.,
начальник управління

ветеринарної медицини -
головний державний ветеринарний інспектор

у м.дрогобичі 

2690 сіМей у ТрусКаВці оТриМуюТь субсидії
Цьогоріч у Трускавці звернулися за отриманням 

субсидій. 1 769 сімей. Такі цифри озвучили в управ-
лінні праці та соціального захисту населення Труска-
вецької міської ради. За словами керівника відділу 
Віри Ільницької, ще 921-ій сім’ї, які отримували суб-
сидію протягом опалювального періоду 2014-2015 рр., 
компенсацію від держави призначено автоматично. З 
числа отримувачів житлових субсидій 669 сімей скла-
даються з непрацездатних осіб: пенсіонерів та інва-
лідів, 31 сім’я є багатодітною, 724 – це сім’ї з дітьми. 

Із середньої суми 505,26 грн., які платять сім’ї 
за житлово-комунальні послуги, що звернулися за 
субсидією , 293,62 грн. відшкодовуються державою, 
кажуть в управлінні праці.

Нагадаємо сім’ям, які ще не перебувають у про-
грамі житлових субсидій однак хочуть дізнатися ви-
черпну інформацію про отримання відшкодувань від 
держави , слід звертатися за телефоном гарячої лінії 
у Трускавці 5-41-93 або в громадську приймальню 
управління.

офіЦійНо
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іСтоРія

Подія

а Що Ви ЗнаєТе про слоВо "уКраїна"?
чи чули Ви про уКраїну єрихонсьКу Та уКраїну юдейсьКу? а про "ляхіВ-уКраїнян"?

саМе час діЗнаТися!
ми пишаємося тим, що є на-

родом, хрещеним уже понад ти-
сячу років. і водночас більшість 
із нас не знає, що тільки трохи 
молодші наші імена - Україна й 
українці, які чимало людей вва-
жає чи не Шевченкового віку.

А ще, як з'ясувалося, зовсім 
мало людей знає, чому ми так 
називаємося. А більшості відома 
канонічна версія російської і поль-
ської імперських історіографій. 
Останніми роками походження 
назви "Україна" стали приділяти 
трохи уваги у навчальних посібни-
ках, та небагато. Притім усі автори 
як один покликаються насамперед 
на дослідження єдиного серйоз-
ного дослідника цього питання у 
наш час — академіка Національ-
ної академії наук, директора Інсти-
туту мовознавства ім. 0.0. Потебні 
Віталія Скляренка.

Цей визнаний фахівець у га-
лузях історичної акцентології, ети-
мології, історії української мови є 
автором праці  "Походження назви 
"Україна", яку наразі неможливо 
прочитати в інтернеті, бо її там 
просто немає. 

—  отже, пане скляренко, як 
і коли з'явилося ім'я, яке нині 
мають десятки мільйонів лю-
дей в Україні й у світі?

— Традиційно вважається, що 
слово "україна" вперше трапля-
ється в Іпатіївському літописі під 
118 роком. У версії '''Оукраина". 
Насправді ж існують навіть давні-
ші письмові джерела, в яких ужито 
це слово. Одним із таких джерел є 

давньоруський переклад XI століт-
тя з грецької мови твору Йосифа 
Флавія "Історія Юдейської війни": 
"Иродь же, поемь 5 спирь своих, 
а римлян 5, а оружникь 1000, а 
конникь 100 и йде на Єрихоньскиа 
украины". З контексту зрозуміло, 
що тут слово "украина" означає 
"земля" — "на єрихонські землі".

Другим джерелом, у якому 
слово "україна" зафіксовано ра-
ніше, ніж в Іпатіївському літописі, 
можна вважати "Слово св. Григо-
рія, укладене в тлумаченні його...", 
яке є давньоруським (початок XII 
століття) перекладом із грецької 
мови (зі вставками місцевого ха-
рактеру) твору Григорія Богослова 
"Слово на Богоявлення". Читає-
мо: "нь и ныня по украинамь ихь, 
молятся проклятомоу б(о)гоу ихь 
пероуноу, хьрсоу, и мокоши, и ви-
ламь". Наведена цитата - вставка 
перекладача.

А в уже згаданому Іпатіївсько-
му і в Галицько-Волинському літо-
писах слово "україна" (або похідні 
від нього утворення) вжито 6 разів! 
Під 1187 роком в Іпатіївському  лі-
тописі  ідеться  про смерть пере-
яславського князя Володимира 
Глібовича внаслідок застуди під 
час походу на половців: "и плака-
шася по немь вси Переяславци... 
бѣбо князь добрь, и крепокь на 
рати... и всякими добродѣтелми 
наполнень, о нем же Оукраина 
много постона".

— а чому саме Україна? яке 
по ходження цього слова?

— Походження назви "Укра-

їна" привертало увагу багатьох 
дослідників, але остаточно це пи-
тання не з'ясовано й досі. У часи 
української бездержавності в Речі 
Посполитій і Російській імперії (а 
потім і в радянській) утвердилася 
головно версія, що згадана назва 
походить від слова "край" у зна-
ченні "кінець" (точніше, від при-
йменникової конструкції "у края"). 
Тобто первісне значення цієї на-
зви — "погранична (порубіжна) 
територія, погранична (межівна) 
земля".

Наприклад, наприкінці XVIII 
століття польський історик Гронд-
ський писав, що земля, де жили 
козаки, була на краю Польської 
держави, а тому й називалася 
Україною.

Наведену етимологію радян-
ський дослідник Олег Трубачов 
підсилив зближенням давньої ет-

нічної назви східних слов'ян анти 
з давньоіндійським anta — "кінець, 
край", тому що анти справді за-
ймали південно-східний край те-
риторії слов'янства, відомий зго-
дом під назвою "Україна". Цікаво, 
що знаменитий канадський нау-
ковець українського походження, 
президент УНР в екзині Ярослав 
Рудницький трохи раніше від Тру-
бачова ототожнював назву "анти" 
("пограничники") з назвою "укра-
їнці".

Привертає увагу й етимологія 
знаного вченого початку XX століт-
тя (а також міністра юстиції і генп-
рокурора УНР) Сергія Шелухіна. 
На його думку, згадана назва утво-
рена від дієслова "украяти" (відрі-
зати). Отож первісне значення на-
зви -  "відрізана (украяна) земля". 
Слід згадати також етимологію ро-
сійського дослідника XIX століття 

Великанова, який пов'язує назву 
"Україна" із санскритським укхра-
іїа — "пагорб, земляний насип" 
і встановлює первісне значення 
назви — "рубіж, охоронюваний 
сторожовими курганами".

В історично-белетристич-
них працях можна прочитати, 
що назва "Україна" походить 
від імені племені укрів чи укра-
нів, яке колись, можливо, жило в 
Подніпров'ї...

— а як вважаєте ви?
- Пов'язання назви "Україна" зі 

словами "край", "країна", на мою 
думку, загалом правильне.

Іменник "край", безперечно, 
праслов'янського походження.

На означення простору в 
праслов'янській мові вживався 
суфікс -ina, наприклад *dolina 
"долина" (від *dolь "низ"), *nizina 
"низина" (від *nizь "низ") тощо. 
За допомогою цього суфікса від 
* krajь) з просторовим значенням 
був утворений іменник *krajina) зі 
значенням "територія племені". 
Названий іменник дуже добре збе-
рігся у слов'янських мовах, у тому 
числі і українській. Ось як пояснює 
слово "країна" один із наших слов-
ників: "територія, що становить єд-
ність із погляду історії, природних 
умов , населення тощо; держава; 
місцевість, область".

андрій гаНУС
"ЕКСПРЕС", №63, 2015

День міста у Дрогобичі святку-
ватимуть 20 та 21 вересня. Таке рі-
шення було прийнято на засіданні 
організаційного комітету, яке відбу-
лося у середу, 9 вересня. Усі за-
плановані заходи відбуватимуться 
в рамках патріотичної тематики, без 
помпезності, але у святковій атмос-
фері. 

Обидва святкові дні розпочина-
тимуть з молитви та святкових лі-
тургій у храмах міста.

Дрогобичанам та гостям міста 
пропонують відвідати виставки у 
бібліотеках, де вони зможуть озна-
йомитися з історичним минулим 
Дрогобича.

Традиційно, 20 та 21 вересня на 
площі Замкова гора та прилеглій 
до неї частині площі Ринок відбува-
тиметься ярмарка, де будуть пред-
ставлені різноманітні вироби ручної 
праці, бджолярства та інша продук-
ція. Учасникам святкового дійства 

запропонують скуштувати страви як 
української кухні, так і страви інших 
національностей. Для малечі та ді-
тлахів функціонуватимуть різнома-
нітні атракціони, які також планують 
розмісти на площі Замкова гора. 
Доповнять святкову атмосферу та 
колоритність ярмарки своїми висту-
пами Троїсті музики.

У дворику ратуші буде відбувати-
меться фотовиставка "Дні Європи у 
Дрогобичі" та виставка вишиваних 
робіт, які дрогобичани та гості міста 
зможуть оглянути під звучання хо-
рової музики.

У неділю, на великій сцені відбу-
ватиметься танцювальний марафон. 
Після його закінчення, організатори 
планують майстер-клас від майстрів 
танцю та масовий танцювальний 
флешмоб.

Відтак, на сцені виступатимуть 
місцеві колективи та молодь. На за-
вершення першого святкового дня 
заплановано виступ відомої співач-
ки — Софії Федини.

Шанувальникам нічних пригод, 
організатори пропонують взяти 
участь у нічній екскурсії романтич-
ним Дрогобичем, яка відбудеться 
ввечері 20 вересня.

День міста, 21 вересня, розпо-
чнеться зі святкового Богослужін-
ня. Після Богослужіння, дрогобичан 
та гостей запрошують на святкову 
ярмарку та відкриття фестивалю 
"дрогобицькі цибульники". За тра-
дицією, в післяобідню пору, на площі 
відбудеться святкове віче. Опісля 
на центральній площі міста пройде 
святковий концерт, який планують 
завершити о 21:00 год.

Мобільний 
соціальний офіс 

ТерценТру допоМагає 
офорМляТи субсидії

В територіальному цен-
трі соціального обслугову-
вання проведено чергове 
засідання «Мобільного со-
ціального офісу». Пенсі-
онери міста мали змогу 
поспілкуватися з працівни-
ками управління праці та 
соціального захисту насе-
лення та пенсійного фонду.

Заступник начальника 
пенсійного фонду Олек-
сандр Кропивницький від-
повів на численні запитання 
присутніх. Завідувач відділу 
субсидій Ольга Гарасим’як 

розповіла учасникам зустрі-
чі про зміни до Положення 
про порядок призначення 
та надання населенню 
субсидій для відшкодуван-
ня витрат на оплату жит-
лово-комунальних послуг. 
А завідувач сектором з 
прийняття рішень Романія 
Шимків показала усім ба-
жаючим як правильно за-
повнювати бланки заяв та 
декларацій для оформлен-
ня субсидій та відповіла на 
запитання щодо нарахуван-
ня субсидій.

аКтУалЬНо

ПРодоВЖЕННя У НаСтУП-
НоМУ НоМЕРі

924-ліТТя дрогобича 
ВідЗначаТиМуТь дВа дні

доРоги ЗручносТі для ВодіїВ
У Трускавці побільшало дорожніх 

знаків та паркомісць. Зокрема, новий 
дорожній знак з’явився на виїзді із 
провулку Тихого на вул. Річки і тепер 
чітко вказує напрям руху по провулку 
та виїзду з нього. Окрім того у міс-
ті-курорті збільшили кількість пар-
комісць на вулиці Т.Шевченка до 23 
місць та на вул. Річки – до 20. Про це 

на щотижневій нараді у Трускавець-
кій міській раді повідомив керманич 
міста Руслан Козир. За його словами, 
впровадження одностороннього руху 
в центральній частині Трускавця та 
суттєве збільшення в ній паркомість 
дозволить уникнути заторів та не-
порозумінь серед водіїв, буде більш 
безпечним для пішоходів.

Односторонній рух автотранспор-
ту буде й на вулиці Шевченка, біля 
кінотеатру «Злата», зауважив мер. Це 
нововведення теж підкріплять дорож-
німи знаками. Планується, що й низка 
інших вулиць в центральній частині 
міста також будуть з одностороннім 
рухом. Відповідні документи готують-
ся на розгляд виконавчого комітету. 
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Вода

у Тарифній Війні ТрусКаВець ЗдобуВ переМогу
Минулого тижня Уряд ухвалив 

рішення, яке припиняє практику 
застосування єдиного тарифу 
на водопостачання та водовід-
ведення.

Більше року вла-
да Трускавця спільно 
з керівництвом місь-
кого водоканалу вела 
надзвичайно потужну 
роботу щодо захисту 
населення міста від не-
справедливих тарифів, 
затверджених Націо-
нальною комісією, яка 
здійснює регулювання 
у сфері комунальних 
послуг. Рішення про 
значне зростання цін 
було прийняте 1 липня 
минулого року, коли Нацкомісія 
на основі розрахунків, поданих 
дрогобицьким водоканалом, 
встановила єдиний тариф на 
водопостачання та водовідве-
дення для усіх категорій спожи-
вачів, позбавивши трускавецьке 
підприємство статусу надавача 
послуг. На практиці це означало, 
що трускавчани змушені були б 
відшкодовувати всі витрати КП 
«Дрогобичводоканал» на забез-
печення водою споживачів Стеб-
ника, Дрогобича та населених 
пунктів Дрогобицького району. 
А також інвестиційну складову 
дрогобицького водоканалу на 
свій розвиток та навіть обслуго-
вування водозабору у селі Уріж, 
до якого Трускавець взагалі не 
має жодного відношення. Тобто 
помірний тариф для свого спо-
живача Дрогобич отримував за 
рахунок завищеного тарифу для 
трускавчан.

З таким рішенням Нацкомі-
сії категорично не погодилися 
ні Трускавецька міська рада, ні 
керівництво міського водокана-
лу. І,захищаючи інтереси труска-
вецької громади, звернулися в 
Антимонопольний комітет Украї-
ни зі скаргою, на яку ця державна 
інституція відреагувала і надала 
відповідним державним комісіям 
обов’язкові для розгляду реко-
мендації. Паралельно розпоча-
лися судові процеси з оскаржен-
ня рішення Нацкомісії.

Варто наголосити, що труска-
вецький водоканал першим під-
няв на державному рівні питання 

врегулювання тарифів на водо-
постачання та водовідведення. 
Вимога Трускавця стосовно удо-
сконалення механізму їх форму-
вання отримала підтримку від ще 

150 водоканалів країни, керів-
ники яких були одностайними – 
єдиний тариф для усіх категорій 
споживачів є неефективним та 
несправедливим.

На основі пропозицій Трус-
кавця експерти Міністерства 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства України розробили 
проект Постанови Кабміну про 
врегулювання тарифної політики 
у сфері водопостачання. Проте 
ухвалення Постанови затягува-
лося, й трускавецький водоканал 
опинився у надзвичайно скрутній 
ситуації. Дрогобич нараховував 
підприємству неіснуючі борги, 
які безуспішно намагався стяг-
нути через суди, у мас-медіа на-
гніталася істерія, до якої було 
залучено депутатський корпус 
міста Котермака та «експертів» 
на кшталт Кондзьолки. Але ке-
рівництво міста-курорту спільно 
з очільниками водоканалу не 
відступали від обрано шляху, 
виборюючи право трускавчан на 
справедливі тарифи.

-Ми заручились підтримкою 
народних  депутатів: у травні до 
Кабміну  звернулись 28 представ-
ників міжфракційного парламент-
ського об’єднання «Львівщина» 
з проханням пришвидшити ухва-
лення постанови, - розповів ви-
конавчий директор ТзОВ «Трус-
кавецький водоканал» Петро 
Іванишин. – Велися перемовини 
з усіма міністерствами, дуже ак-
тивно у цьому напрямку працю-
вав міський голова Руслан Козир, 
який мав зустрічі у міністерствах 

економіки, фінансів, юстиції. Рус-
лан Ярославович також ініцію-
вав звернення до лідерів фракцій 
провладної коаліції у Верховній 
Раді, до прем’єр-міністра Украї-

ни, яке підтрима-
ли керівники міст 
та водоканалів 
України з Львів-
ської, Київської, 
Дніпропетров-
ської, Черкась-
кої, Рівненської, 
Х а р к і в с ь к о ї , 
Одеської, Запо-
різької областей. 

-Це була ці-
леспрямована 
системна діяль-
ність, - продо-

вжує Петро Іванишин, демон-
струючи громіздку папку, у якій 
підшито сотні листів та звернень 
в інстанції усіх рівнів. – Впродовж 
останнього часу відчутною була 
підтримка голови Львівської  ОДА 
Олега Синютки, за що ми йому 
надзвичайно вдячні. 

До слова, саме Петро Івани-
шин відіграв вирішальну роль у 
прийнятті трускавецьким водо-
каналом рішення щодо відстою-
вання справедливих тарифів для 
своїх споживачів. У той час він 
прийшов працювати на підпри-
ємство виконавчим директором, 
і, заручившись допомогою місь-
кої влади, ініціював звернення 
в Антимонопольний комітет та 
оскарження постанови Нацкомі-
сії. Підприємство, за свідченнями 
його працівників, без підтримки 
керівництва міста не наважилось 
би судитися з державою.

Згодом, за активної участі 
Петра Іванишина було зроблено 
ще один важливий крок  – від-
новлено експлуатацію питного 
водосховища, що значно змен-
шило залежність міста-курорту 
від Дрогобича. Одне слово, усі 
ділянки роботи трускавецького 
водоканалу активізувалися саме 
з запровадженням на наполяган-
ня керівництва Трускавця посади 
виконавчого директора «Труска-
вецького водоканалу», який вод-
ночас є представником міської 
ради на цьому підприємстві. А, 
отже, дбає у першу чергу за ін-
тереси громади.

ольга КУЦ

КоМУНалКа

Такі чіткі вимоги до комунальників міста-
курорту поставив міський голова оздоровниці 
Руслан Козир. За словами мера, Трускавець як 
місто релаксації та здоров’я має приваблювати 
своєю чистотою, охайністю та належним благо-
устроєм. 

«Численні розкопки тротуарів, площ та при-
будинкових майданчиків, які залишають після 
ремонтних робіт працівники водоканалу та інших 
служб міста - є недопустимими на довгий період. 

А у нас часто-густо люблять все розрити і не 
відомо кому залишити , щоб наводили там лад. 
За таку безвідповідальність настав час оголошу-
вати посадовцям стягнення», - охарактеризував 
ситуацію у місті Руслан Козир. 

У свою чергу керівник комунального під-
приємства «Парк курортний» Назар Веретка 
пообіцяв, що розкопки по місту силами їхніх 
працівників ліквідовуватимуться ефективніше, 
оскільки комунальники до даних робіт тепер за-

у ноВий наВчальний ріК                      
- З ноВиМ спорТиВниМ ЗалоМ
Учням трускавецької школи 

– гімназії №2 неабияк пощасти-
ло – цього року уроки фізичного 
виховання у них проходитимуть 
у оновленому спортивному залі. 
Старий зал ремонту не те що по-
требував , а волав про нього . Уся річ 
у тому, що у березні 2013 р підлога 
спортзалу провалилася прямісінько 
посередині і стала світити пусткою 
та тхнути гниллю. Тож тренувати 
дітей було ніде. 

«За часів правління попере-
дньої влади у 2008-2009 рр. у цьому 
спортзалі вже робили ремонт. Та 
як з’ясувалося згодом, неякісно. За 
словами експертів, підлога зігнила 
з кількох причин – не дотрималися 
відповідної технології при її поклад-
ці, використали неякісні матеріали 
та не подбали про вентиляцію під-
логи. Результати таких недопра-
цювань вилізли боком – підлога 
зігнила, створила чимало проблем 
навчальному закладу, а гроші, які 
пішли на неякісний ремонт, можна 
вважати, були викинуті на вітер», - 
пояснює ситуацію Михайло Шубак, 
керівник місцевого відділу освіти.

У 2014 р за сприяння чинного 
мера Руслана Козира – на ремонт 
спортзалу терміново вишукали ко-
шти у бюджеті і почали готувати екс-
пертну документацію на цей об’єкт. 
Новий ремонт найперше розпочали 
із стяжки підлоги, поклали надій-
ну цементну основу , щоб підлога 
служила не 1-2 роки , а декілька 
десятиліть і не створювала клопо-
ту. Враховуючи скачок цін на рин-
ку – кошторисну вартість проекту 

у 2015 р довелося перерахувати, 
пояснили у відділі освіти. Відтак і 
фініш робіт припав на початок цього 
навчального року. Сума, яку затра-
тили на ремонт спортзалу, стано-
вить близько 400 тис. грн. За них 
вдалося повністю оновити весь зал, 
замінити на якісну, а головне надій-
ну підлогу, привести до належного 
стану стіни спортзалу, стелю, на 
підлозі здійснено відповідну розміт-
ку спортивних майданчиків. Окрім 
спортивного залу, реконструювали 
і роздягальню, тож діти тепер пе-
реодягаються до уроків фізичного 
виховання у чепурних та затишних 
приміщеннях. У рамках кардиналь-
них ремонтних змін вдалося спо-
рудити і душові кабінки для дітей. 
А стару гардеробну переробили у 
компактний тренажерний зал. Ра-
дості дітей та вчителів від таких по-
зитивних змін немає меж – кажуть в 
таких сучасних умовах працювати і 
вчитися одне задоволення, за що і 
дякують керманичу міста.

«Ми дуже щасливі, що маємо 
оновлений спортивний зал. У день 
знань ми вирішили вручити від імені 
вчителів та дітей нашого навчально-
го закладу подячну грамоту місько-
му голові, що так оперативно і якісно 
відреагували на нашу проблему», - 
каже директор НВК «Школи-гімназії 
№2» Роман Гудзеляк. 

Ще одним позитивним кроком у 
змінах в гімназії стала заміна систе-
ми опалення оновленого спортив-
ного залу та всіх інших приміщень 
престижного навчального закладу. 

іван Микитюк

оСВіта

ПРиКРі фаКти

У Дрогобичі зловмисники взялися 
за нищення благоустрою в самому 
центрі міста – під Ратушею.

«Так, біля магазину «Зброя», 
що межує з площею Ринок, пова-
лено турнікет. Попри встановлення 
обмежувачів руху, окремі водії до-
зволяють собі їздити пішохідними 
зонами, через газони і зелені наса-
дження, – говорить один з посадовців 
міської ради. – Ще однією оказією 
є паркування автомобілів на троту-
арах, пішохідних зонах та газонах. 
Мало того, що таке паркування пе-

решкоджає руху пішоходів, так ще 
й руйнує благоустрій, нищить зеле-
ні насадження. Прикладами такого 
хамства є площа Замкова гора та 
вулиця Ковальська. Активно почали 
зникати ливневі решітки та люки».

«Останнім часом у місті ведеть-
ся активно робота з облаштування 
благоустрою, встановлюються турні-
кети біля пішохідних зон, ремонтують 
дорожнє покриття тощо. Однак одні 
працюють, творять, а інші нищать, 
ще й обмовляють перших, – заува-
жив в.о. голови міста Тарас Метик.

благоусТрою - першочергоВа уВага
лучатимуть і субпідрядників. Власних рук на все не вистарчає. 

Окрім благоустрою у місті, «Парк курортний» завершує 
прокладання бруківки на Майдані Незалежності, зокрема 
на бульварі Торосевича. Там бруківку у необхідних місцях 
вирівнюють та замінюють пошкоджену на нову. Змін зазна-
ла і вулиця Стебницька, бруківкою там вимостили частину 
дороги, яка колись була у старих плитах. Однак свій час 
вони уже відслужили. Замостили бруківкою і дорогу біля 
“Технолюксу” , зауважив керівник КП «Парк курортний». 
Важливо і те, що бруківці, яку клали на вулиці Стебницікькій, 
дали друге життя – свого часу нею було замощено частково 
вулицю Т.Шевченка, яку нещодавно обладнали у пішохідну 
зону. Однак , за словами експертів, бруківка цілком придатна 
до експлуатації та готова служити десятиліття. 

олександр Сорока

кп “редакція 
міського ра -

діомовлення” 
м.Трускавця з 

10 вересня ц.р. 
встановлює 

нові  тарифи на 
передвиборчу 

агітацію. 
відтепер 

одна секунда 
ефіру коштує 
одну гривню.

одні ТВоряТь, інші ниЩаТь


