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Новини Трускавця та регіону 
Звітуватиме школа мистецтв 

15 травня о 16.00 в залі санаторію «Кришталевий палац» відбудеться річний творчий звіт школи мистецтв міста 

Трускавця, яка підпорядкована відділу культури, повідомила нас заввідділом Світлана Ковальчин. За цей навчальний рік 

представники нашої школи здобули багато нагород, призових місць, наприклад, нещодавно камерний оркестр здобув 

пальму першості на обласному конкурсі. В програмі творчого звіту – концерт, підсумки, нагородження, відзнаки. 

Нагадаємо, що відомий танцювальний колектив «Золоті діти» теж діє власне при трускавецькій школі мистецтв. 

ЖКГ може постраждати 

В комунальників цього року можуть бути серйозні проблеми з фінансуванням галузі, прогнозує заступник міського 

голови Трускавця Віктор Марченко, беручи участь в обговоренні прогнозів щодо бюджету, яке мало місце на нараді у 

вівторок, 11 травня. «Є певне занепокоєння, що може постраждати житлово-комунальне господарство, адже 
фінансування в ньому йде по другій черзі платежів» - пояснив свою позицію Віктор Миколайович. 

Минулого тижня начальник фінансового управління міської ради Микола Федоричак здійснив робочу поїздку до 

Львова власне щодо бюджетного питання. Його настрій після повернення оптимістичним не назвеш. 

Бюджет міста депутати мають прийняти наступного тижня, проте чи є в них усіх бажання допомогти місту, викликає 

сумнів. Тим більше коли на рівні чуток поширюється інформація, що бюджет Трускавця приймати не потрібно, а хто з 

депутатів це підтримуватиме, той є «прогрицаківський» і в розподілі портфелів та ролей, які вже розписала опозиційна 

«рада», може нічого не отримати. Вкотре інтереси міста певна корпоративна група намагається відсунути на другий план 

після відстоювання своїх приватних і вкотре шукають тих, хто потрапив би на їхню вудочку. Як буде цього року – 

покаже голосування в раді. 

Де б знайти 80 тисяч на ліфти? 

Близько 80 тисяч гривень потрібно на здійснення капітального ремонту трьох ліфтів, які не працюють у місті 
(Дрогобицька, 12, Данилишиних, 9, Мазепи, 36). Про це на нараді при міському голові повідомив в. о. генерального 

директора КП «Наше місто» Олексій Балицький. Мер міста Лев Грицак дав доручення в першу чергу віднайти кошти для 

ремонту ліфту в  будинку санаторію «Джерело» (Мазепи, 36), для цього треба десь так 25 – 27 тисяч. В цьому будинку не 

працювали два ліфти, один з них минулого тижня введено в експлуатацію, інший поки що на капремонті. 

Виборча система зазнає змін 

15 травня у Львові, в Національному університеті імені Франка відбудеться круглий стіл на тему «Проект виборчого 

кодексу України». Ініціатором заходу, між іншим, є і Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва і 

місцевого самоврядування. Очікується, що на ньому основна увага буде приділена обговоренню потреби повернення до 

мажоритарної системи на виборах до міських та обласних рад. В статті «Нам потрібне трускавецьке лобі» ми вже 

висловили свою прихильність саме до мажоритарки, оскільки пропорційна система дискредитувала себе і на прикладі 

Трускавця це добре видно. 

Участь в круглому столі від Трускавця візьме начальник юридичного відділу ТМР Наталія Потічна. 

Біля ринку встановлять лавочки 

У вівторок, 11 травня, міський голова проводив прийом громадян, проте через те, що це був перший день після 

вихідних, людей прийшло небагато. В цей день Лев Ярославович дав доручення відповідним службам встановити 

лавочки на зупинці біля міського ринку (з однієї і другої сторони). Так само мер доручив розпочати ямковий ремонт, а не 

чекати, поки погода буде ідеальною. «Дощі можуть йти і ціле літо, то що, нам весь цей час чекати?» - риторично запитав 

Лев Ярославович. Комунальники доручення по ямковому ремонті розпочали в цей же день, 11 травня, серед вулиць, які 

залатали – найбільш потребуючі, в тому і Шашкевича. Хоча, для порівняння, трускавецькі дороги можна назвати прямо 

ідеальними – це якщо порівнювати зі Стебником, Бориславом чи Дрогобичем, нашими сусідами. 

Завтра – сесія  

В четвер, о 10 годині в санаторії «Карпати» продовжить свою роботу чергова сесія міської ради. Очікується, що 

однією з пропозицій, яка пролунає завтра, буде надання статусу «Почесний громадянин міста» Степанові Бандері та 
Роману Шухевичу, як це зробили у Львові та інших містах Західної України. 

«Соціальна діяльність молодіжних організацій» 

Під такою назвою у Трускавці, в приміщенні Управління Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ відбудеться 

конференція. Станеться це в суботу, 15 травня. 

Пройшла жіноча конференція 

У вівторок, 11 травня, в м. Стебник, на базі церкви «Добра Новина» (пастор Володимир Кузьмич) відбулася жіноча 

конференція. Подібні конференції проводяться регулярно, мають вони на меті допомогти жінкам протестантських церков 

поглибити віру, удосконалити знання Святого Письма, зрозуміти важливість дарів Святого Духа. Церква «Добра Новина» 

є харизматичною спільнотою п’ятидесятницького спрямування. 

Власна інформація 



У Трускавецькій Міжнародній клініці доктора Козявкіна пройшли курс лікування 30 тис. осіб з 53 країн світу 

У «Міжнародній клініці відновного лікування» (м. Трускавець) у пацієнтів, які проходили курс відновного лікування 

за методом Козявкіна, підвищення обсягу активності спостерігається у 98% пацієнтів. Про це сказав заступник міністра 

міністерства охорони здоров’я Андрій Мусієнко, з нагоди 20-річчя започаткування роботи за методом реабілітації 

Козявкіна у Трускавці,– передає кореспондент ЗІКу.  

За його словами, з часу коли Володимир Козявкін почав роботу у Трускавці, за його методом реабілітації пройшли 

курс відновного лікування понад 30 тис хворих  з 53 країн світу.  
За словами міського голови Трускавця Лева Грицака, свою роботу Володимир Козявкін розпочав з санаторію 

«Карпати», де йому було виділено 5 поверхів. Пізніше земельна ділянка, яка належала санаторію, була надана для 

будівництва спального корпусу. Трускавецька міська рада виділила землю для будівництва клініки відновного лікування. 

В Трускавці Володимир Козявкін за рішенням сесії міської ради став почесним громадянином міста.  

У 1993 році метод реабілітації Козявкіна був офіційно визнаний в Україні. Основною метою лікування за методом 

Володимира Козявкіна є підвищення якості життя пацієнтів та їх максимальна  побутова адаптація.  

У Дрогобицькому районі збудують вітрові електростанції 

У Дрогобицькому районі компанія «Бетен Інтернасьойналь», яка спеціалізується на альтернативній енергетиці та 

захисті довкілля, планує збудувати вітрові електростанції. Про це сьогодні, 12 травня,повідомив кореспондент ЗІКу з 

посиланням на Дрогобицьку райдержадміністрацію.  

Представники компанії побували у Дрогобицькому районі та обговорили питання можливості встановлення 

електрогенераторів у селі Опака. Якщо буде домовленість з районною та сільською радами, то частина гірських сіл 
району буде мати альтернативне джерело електропостачання.  

Завершено розгляд трудового спору у ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» 

За сприяння відділення Національної служби посередництва і примирення у Львівській області 6 травня проведено 

друге засідання примирної комісії із вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого 

акціонерного товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» та адміністрацією ВАТ. Чисельність працівників у 

підприємстві складає 172 особи. Про це ЗІК повідомили у відділенні Національної служби посередництва і примирення у 

Львівській області.  

У засіданні примирної комісії взяли участь сторони колективного трудового спору, незалежний посередник 

Національної служби посередництва і примирення, представники Львівської обласної державної адміністрації, 

Дрогобицької міської ради, обласного комітету профспілки працівників нафтової та газової промисловості України,  

Об'єднання профспілок Львівщини, територіальної державної інспекції праці. 
У даному колективному трудовому спорі Національною службою посередництва і примирення було зареєстровано 

п'ять вимог найманих працівників: 

1) виплатити заборгованість із заробітної плати за грудень 2009 р., січень, лютий 2010 р.; 

2)  проводити оплату часу простою не з вини працівників згідно вимог статті 113 КЗпП України; 

3) відповідно до вимог статті 49–4 КЗпП України провести консультації з профспілковою організацією про заходи 

щодо запобігання скорочення чисельності працівників чи зведення їх кількості до мінімуму; 

4) не проводити скорочення чисельності працівників з порушенням вимог пункту 2.3. Галузевої угоди між 

Міністерством палива та енергетики  України, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та 

Профспілкою працівників нафтової та газової промисловості України на     2007 – 2008 роки; 

5)  відмінити дію наказів №№ 13,14,15,16,17 від 15–18.02.2010 р. по підприємству як таких, що суперечать чинному 

законодавству та вимогам абзацу 6) підпункту 8.4.2. пункту 8.4. Статуту ВАТ “Дрогобицький машинобудівний завод”. 
Розглянуто першу, третю, четверту та п'яту вимоги найманих працівників. За результатами розгляду та обговорення 

даних вимог найманих працівників членами примирної комісії прийнято рішення. Зокрема: 

– взяти до уваги довідки по підприємству №165 та №166 від 6.05.2010 р. щодо погашення боргу із заробітної плати на 

суму 159,3 тис. грн; 

 – взяти до уваги інформацію адміністрації ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод»  про початок роботи 

підприємства з 11.5.2010 року в режимі  5-денного робочого тижня у травні 2010 р.; 

– взяти до уваги протокол № 4а від 29.04.2010р. спільного засідання адміністрації та координаційного комітету 

найманих працівників ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод»; 

– адміністрації ВАТ  не проводити скорочення чисельності працівників з порушенням вимог пунктів 2.1., 2.3. 

Галузевої угоди;  

– адміністрації ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» до 20.5.2010 року  привести у відповідність до вимог 

чинного законодавства України накази  №№ 13,14,15,16,17 від 15–18.02.2010 р.  
Слід зазначити, що адміністрацією ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» виконано перший етап графіку 

погашення заборгованої заробітної плати, відповідно до якого необхідно було до 1.5.2010 р. погасити борг з заробітної 

плати на суму 150,0 тис. грн. Фактично виплачено 159,3 тис.грн. Другий етап графіку – погашення заборгованої 

заробітної плати на загальну суму 100 тис.грн. до 20.5.2010 р. 

Відділенням Національної служби посередництва і примирення у Львівській області у взаємодії з усіма зацікавленими 

органами буде здійснюватись контроль за станом виконання рішення примирної комісії від 22.4.- 6.05.2010р. по даному 

колективному трудовому спору.   

www.zik.com.ua 
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У Дрогобичі 9 травня відзначили віче-реквієм та мітингом та відкриттям пам'ятника Романові Шухевичу 

У Дрогобичі святкові заходи з вшанування жертв Другої світової війни розпочалися з урочистого відкриття бюсту 

Головному командирові УПА, генерал-хорунжому Герою України Романові Шухевичу. Бюст привезений до Дрогобича з 

Мюнхена родиною Степана Бандери і встановлений при вході до Ратуші. Освятив бюст митрофорний протоієрей о. Тарас 

Гарасимчук. Відтак колона пройшла вулицями міста. Були покладені вінки і квіти до пам’ятників Скорботної матері, 

Степанові Бандері, Іванові Франкові, Борцям за волю України, В.Чорноволу, Герою Радянського Союзу дрогобичанину 

Григорію Геврику, на Полі Скорботи. 
Біля пам’ятника Борцям за волю України відбулося віче-реквієм. У своєму виступі міський голова Микола Гук, 

звертаючись до ветеранів УПА, зауважив, що 9 травня – це їхнє свято. Адже УПА була єдиною українською армією, яка 

під час Другої світової війни боролася за визволення України. 

Поряд на військовому меморіалі відбувся мітинг, організований радою ветеранів Великої Вітчизняної війни, на якому 

переважали червоні прапори. Під звуки салюту до меморіалу були покладені вінки і квіти. У цьому заході взяли участь 

дрогобицькі військові частини, які пройшли повз меморіал урочистим маршем. 

У Дрогобичі заборгованість зарплатні становить 8,8 млн. грн. 

У Дрогобичі у квітні заборгованість зарплатні зросла більше, ніж на 2,5 млн. грн. і нині становить 8,8 млн. грн. Такої 

великої заборгованості зарплатні у місті ще не було. Міська влада планує наступного тижня заслухати звіти керівників 

підприємств-боржників заробітної плати. Нагадаємо, що станом на 1 березня дрогобицькі підприємства боргували 

робітникам 5,5 млн. грн. 

Дрогобицьку п’ятирічну поетку нагородили премією імені Вільгельма Магера 
З німецького м. Нойштадт-Лахен до Дрогобича прийшла приємна звістка. Голова фундації цього міста Рут 

Крайзелмаєр, голова німецько-українського товариства Герман Крайзелмаєр повідомляють, що за особливі досягнення в 

творчості п’ятирічну дрогобичанку Юлію Фиштик нагороджено премією імені Вільгема Магера.  

Нещодавно у дрогобицькому видавництві «Коло» вийшла збірка поезій дівчинки «Пригоди копієчки». Книжечка 

популярна серед Юлиних ровесників, вчить дітей творити добро, бути працьовитими і ощадливими. Додамо, що Юля – 

донька відомого поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв України Йосипа Фиштика. 

У Дрогобичі знеструмили гуртожиток, в якому мешкає понад 300 осіб 

Сьогодні, 12 травня Дрогобицький район електричних мереж ВАТ «Львівобленерго» на вимогу адміністрації ПАТ 

«Дрогобицький завод автомобільних кранів» припинив електроживлення гуртожитку, що в Дрогобичі на вул. 

М.Грушевського, 19. Без світла залишились більше 300 мешканців гуртожитку, серед яких є діти. Цей гуртожиток до 23 

березня 2010 року був у власності ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» і до нині є на балансі підприємства. 

Іван Тихий, www.drohobychanyn.io.ua  

Чудотворні ікони Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ матимуть окремі дні свого почитання 

11 травня у м. Трускавець відбулось засідання Пресвітерської ради. Участь в засіданні, яке розпочалось спільною 

молитвою, взяли архиєреї єпархії: владика Юліян (Вороновський) та владика Ярослав (Приріз), та протопресвітери. Під 

час наради було піднято ряд важливих питань, що стосуються літургійного та адміністративного життя Самбірсько-

Дрогобицької єпархії. Митр. прот. Тарас Гарасимчук (канцлер єпархії) виступив з доповіддю "Про чудотворні ікони 

Самбірсько-Дрогобицької єпархії та дні їх почитання". Зазначимо, що таких ікон на сьогоднішній день є чотири: 

Грушівська, Самбірська, Рудківська (копія) та Пацлавська (чудотворна копія). Доповідач оголосив пропоновані дні 

почитання, які обирались за певними важливими історичними подіями, що стосуються кожної ікони зокрема. Відтак 

пресвітери висловили свої зауваги та пропозиції, вирішивши подати пропоновані дні почитання на розгляд правлячого 

архиєрея. 
Другим доповідачем на засіданні був прот. Микола Витівський (голова Катехитичної комісії), який ознайомив 

присутніх із станом катехизації на теренах єпархії та висловив свої пропозиції щодо покращення методики викладання 

катехизи при парафіях.  

Відтак владика Ярослав представив пресвітерам остаточні напрацювання у справі герба єпархії, який розробляв 

львівський геральдист Андрій Гречило на основі побажань архиєреїв та пресвітерів єпархії. 

На День Матері до с. Грушів відбулось загальноєпархіальне паломництво 

9 травня на День Матері до с. Грушів, що на Дрогобиччині, прибула велика кількість паломників 

на щорічну єпархіальну прощу до чудотворної ікони Грушівської Богоматері та цілющого джерела, 

що знаходиться у місцевому храмі. Богослужіння у храмі Пресвятої Трійці розпочались напередодні в 

суботу увечері. Велику вечірню та акафіст до Пресвятої Богородиці у супроводі співу семінаристів 

Дрогобицької Духовної Семінарії відслужив місцевий парох прот. Зеновій Майкут та віце-ректор 

семінарії прот. Григорій Комар. 
В неділю до відпустового місця прибула піша проща молоді (понад 300 осіб), яка вранці вирушила 

з Дрогобича. Загалом на відпуст до Грушева прибули близько 3000 прочан.  

Цього ж дня відбулась урочиста Архиєрейська Літургія, яку очолив владика Юліян (Вороновський) 

у співслужіння владики Ярослава (Приріза) та понад 20-ти священнослужителів єпархії. 

"Своєю появою у Грушеві у 1987 р. Пресвята Богородиця допомогла нам перебороти рабський 

страх, який довгі роки сіяла безбожна комуністична система, розбудити у своєму серці найглибші 

духовні почуття та тугу за Богом. - Зазначив владика Ярослав, звертаючись з пастирським словом до 

вірних. - Тут ми знову відчули, що ми - християнський самобутній народ, який має свою богоносну 

культуру та правдиву Христову віру, яку старалися знищити вороги правди; у цьому чудотворному місці Господь, за 

молитвами своєї Пречистої Матері, зціляв наші забруднені гріхом душі, повертав утрачений дар віри, подавав надію 

http://www.drohobychanyn.io.ua/


оновлення та відродження". Відтак архиєрей звернув свій погляд до євангельської розповіді про сліпонародженного, яке 

читалось у цей день: "Цьому нещасному чоловікові - сліпонародженому, - який просив милостиню у Єрусалимському 

храмі, Господь відкрив не тільки його очі тілесні, але й дарував духовне прозріння. Жебракуючи він, очікував хоч трохи 

милосердя і співчуття від людей, а отримав найбільшу милість та любов від самого Бога." Наостанок владика привітав 

усіх матерів з Днем Матерів: "Молю нашу небесну Матір – Пресвяту Богородицю, щоб вона взяла всіх наших матерів під 

свій материнський покров та випросила для них у Бога благословення та щастя для всіх наших родин". 

Нагадаємо, що в с. Грушів знаходиться чудотворна ікона Богоматері, яку у 1806 р. намалював іконописець Степан 
Чаповський. 26 квітня 1987 року у Грушеві відбулася подія, яка сколихнула тодішній Радянський Союз. 12-річній 

дівчинці Марії Кізим на балконі невеличкої церкви з'явилася Божа Мати. Подія набула розголосу. До Грушева почали 

сходитись люди як із Західної і Східної України, так із-за її меж - з Кавказу, Росії, Середньої Азії і навіть з далекого 

Сибіру. У червні 1987 року коротко про події в Грушеві подало інформацію Центральне телебачення Радянського Союзу.  

Всі дороги, що вели до Грушева, були заблоковані міліцейськими патрулями, пропускався лише службовий 

транспорт. Перешкоди чинились також і для пішоходів. Однак, незважаючи на відчайдушні кроки влади, Грушів й надалі 

відвідували прочани, які оминали міліцейські заслони, йдучи обхідними стежками. 

о. Олег Чупа, прес-секретар Самбірсько-Дрогобицької єпархії, www.sde.org.ua  

«Volta» збирає друзів 
В суботу, 8 травня, в 

нашому місті відбувся 

звітний концерт клубу 

спортивного бального 

танцю «Volta», 

керівником якого є 

Зоряна Михайлівна 

Денисюк. Побажання п. 

Зоряни «Легкого паркету 
і гарного настрою» для 

глядачів, а ними були 

переважно батьки та 

родичі тих, хто 

займається в клубі, 

збулися. Більше години 

часу присутні мали 

хорошу можливість 

насолоджуватися не лише 

чарівною музикою, але і 

досягненнями вихованців 

клубу. А ними є як 
найменші віком 5 – 6 

років («Шнапі» викликав 

справжнє захоплення радісних батьків), так і сеньйори (так називають танцюристів, яким вже за 35 років). Танго, румба, 

джайв, ча-ча-ча, вальс, а також Бродвей-фокстрот, квікстеп, номери «Шкільна перерва», «Кокетки», бальна хореографія, 

неповторний віденський вальс – все це зачаровувало, змушувало тамувати подих, інколи викликало заздрість. 

На Заході цінується вміння грати на музичному інструменті, знати досконало хоча б одну іноземну мову, вміти 

танцювати. Це вважається правилом хорошого тону, показником освіченості, вихованості, елегантності, навіть шарму. 

Саме Зоряна Михайлівна поєднує в собі всі ці риси, адже вона викладає французьку і англійську мови, володіє грою на 

бандурі. Чарівна пані Зоряна вміє знайти підхід до кожного свого вихованця, незалежно чи це дитинка 6-річного віку, чи 

це підліток, чи юнак, чи літня людина. І це не просто слова, адже вчитися ніколи не пізно, а тим більше вчитися 

танцювати. 
Є ще певні проблеми, як і в усіх, не кожна з учениць має партнера для танцю, тому клуб спортивного бального танцю 

«Volta» запрошує. Танець сприяє гармонії душі і тіла, повноцінному розвитку особистості, формуванню почуття 

прекрасного. Не потрібно шукати хорошого вчителя танцю за 39 земель, за морями-океанами, не варто комплексувати, 

якщо ви не вмієте танцювати. Адже тут, в нашому Трускавці, існує «Volta». 

Володимир Ключак 

Контактний телефон п. Зоряни для запису в клуб «Volta» - 093 59 74 121.  
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