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Новини Трускавця та регіону 
Молодіжний клуб 

Минулого тижня (з понеділка по середу) в трьох школах Трускавця проводилося відкрите анкетування щодо 

доцільності відкриття в місті Молодіжного клубу. Учні мали можливість висловити своє бачення суті та ролі 

Молодіжного клубу, вони також залишили свої контакти для налагодження зв’язку при відкритті такого клубу. 

Будинку-«привида» не стане 

На засіданні міськвиконкому минулого тижня було надано дозвіл на розробку містобудівного обґрунтування 

об’єкту по Шевченка, 14. Цю споруду вже встигли охрестити «будинком-привидом» за непривабливий вигляд 

(це колишній «Дитячий світ», або ж «Мозаїка»). Під час засідання міськвиконкому мер Трускавця показав 

присутнім, який вигляд матиме ця споруда в майбутньому. 

Містобудівні умови отримав і гр. Наджафов М. Н. огли, який доводитиме до пуття нежитлові приміщення по 

вулиці Героїв УПА, 2 («Чародійка»), які він придбав у гр. Жукова. А от ТзОВ «Міф» містобудівні умови на 

внутрішнє перепланування не надали за наполяганням члену виконкому Марченка В. М., який запевнив, що по 

цьому ТзОВ є судовий процес. 

Впорядкувати цвинтар 

Найближчим часом до мера Трускавця на прийом планує прийти група осіб з Товариства Живої Вервиці, яке 

діє у Трускавці. Вірні хочуть допомогти у впорядкуванні могил на цвинтарі біля церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці, де поховані люди різних конфесій та національностей. Перед тим вірні проведуть зустріч із 

господарем цієї території – настоятелем церкви отцем Володимиром Бондарчуком. Є сподівання, що міська 

влада долучиться до процесу впорядкування на цвинтарі, адже ще будучи керівником ГО «Рада міста», Руслан 

Козир брав участь в одноденній акції прибирання на цьому святому для трускавчан місці. 

Мер Дрогобича провів прес-конференцію 

31 січня 2011 року було проведено прес-конференцію для регіональних журналістів владою Дрогобича. Мер 

міста Олексій Радзієвський розповів про здобутки та плани. Це вже третя прес-конференція мера Дрогобича за 

неповні три місяці перебування його на посаді. В кінці грудня провів прес-конференцію і мер Борислава 

Володимир Фірман. Трускавецький міський голова планує провести подібний захід до 100 днів своєї діяльності 

на посту мера, повідомляє наше джерело. Ця дата припадає на 24 лютого, четвер. 

Приймає обласний депутат 

Кожного першого понеділка місяця о 15.00 год. у приміщенні Бориславської міської ради в залі засідань 

виконкому на 3-му поверсі, відбуватимуться прийоми громадян жителів м. Борислава депутатом Львівської 

обласної ради Голобутовським Володимиром Зіновійовичем. Перший прийом громадян відбувся 31 січня 2011 

року. 

Дні прийому: 7 лютого, 7 березня, 4 квітня, 4 травня, 6 червня. У разі якщо на число першого понеділка місяця 

припадає святковий чи вихідний день, то день прийому переноситься на наступне число. 

Для звернення до депутата Львівської обласної ради за наданням одноразової адресної допомоги 

малозабезпеченим громадянам, дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям, одиноким і малозабезпеченим 

матерям та іншим категоріям громадян необхідно подавати такі документи: 

1. Заява на ім'я депутата Львівської обласної ради (Голобутовського Володимира Зіновійовича). 

2. Довідка з місця проживання про склад сім'ї. 

3. Довідка про доходи членів сім'ї (чоловік, дружина, батьки та неодружені діти заявника, які проживають 

спільно з ним). 

4. Акт обстеження матеріально-побутових умов заявника (у разі стихійного лиха). 

Розмір допомоги визначається депутатом обласної ради залежно від матеріального стану заявника та наявних 

коштів. 

А в Трускавці «ВО «Свобода» планує облаштувати громадську приймальню у приміщенні неподалік церкви 

святого Миколая, де довго висіла вивіска «Франкова криниця», а згодом «УМХ». Швидше за все, там 

прийматиме своїх виборців і депутат Львівської обласної ради від «ВО «Свобода» Олексій Балицький. 

Президент знатиме про знущання з комунальників у Трускавці 

Працівники КП «Наше місто» підготували звернення до Президента України Віктора Федоровича Януковича, 

в якому проінформують його про факт психологічного тиску та морального терору зі сторони в. о. генерального 



директора підприємства Т. Копка. В ньому, між іншим, говориться і про факт примусу писати заяви на 

звільнення, ця дія відбувалася в присутності залученої до роботи на підприємстві по договору за 1,5 тисяч 

гривень на місяць п. Надії О., юриста з «Арко» (на виборах – довірена особа теперішнього мера). Людей 

цікавить, для чого на роботу по договору приймають сторонніх осіб, коли на підприємстві така велика 

заборгованість по зарплаті і діє юридичний відділ? 

Аналогічні листи від комунальників Трускавця отримають і Прем’єр-міністр України Микола Азаров, голова 

ВРУ Володимир Литвин, уповноважена з прав людини Ніна Карпачова, а також А. Яценюк, лідер «Фронту 

змін», чия команда тепер верховодить у Трускавці. 

В той же час на понеділковій нараді 31 січня міський голова Трускавця Руслан Козир заявив, що штат 

управлінців на комунальному підприємстві скоротять на 50%, хоча, на його думку, можна було б і на більше. А 

ще Руслан Ярославович сказав щось про саботаж окремих керівників КП «Наше місто» і додав: «Ми своїм 

недоброзичливцям покажемо, як треба працювати! Я не пам’ятаю жодного випадку, коли я згадав би стару 

владу» і косо почав зиркати у сторону журналістів, які принишкли, наче мухи. «Деякі журналісти мають 

завдання так писати, інакше вони заохочення не будуть мати», гостро висловився керманич Трускавця, аж всім 

стало ніяково та соромно. Цікаво, чи висунуть нашого мера на нагородження по номінації «Кращий друг преси» 

в цьому році?  

Що буде 11 лютого? 

11 лютого пройде конференція, яка повинна розставити всі крапки над «і» стосовно нездорової ситуації по 

переселенні будинку учнівської творчості Трускавця в СШ № 3. Відбудеться вона в приміщенні БУТ за участю 

працівників цієї структури, а також влади міста, яка і виступила з такою незрозумілою педагогам, дітям та 

батькам ініціативою. 

Від чого помирають у Трускавці? 

В 2010 році у Трускавці померло 218 осіб, народилося 234. Про це на понеділковій нараді 31 січня повідомив 

головний лікар міської лікарні Осип Свіжинський. Незважаючи на позитивний природній приріст у місті 

кількість населення зменшилася через міграційні процеси. Турбує і смертність осіб працездатного віку. Головні 

причини цього явища – 1) онкохвороби, 2) серцево-судинні захворювання, 3)нещасні випадки, травми, 4) 

хвороби шлунково-кишкового тракту, а найбільше цирози через зловживання алкоголем.  

В той же час по місті безкарно висить реклама, в якій пропонують вечірки, де можна пити аж заливатися і 

реклами ці російською мовою і нема жодних зауважень контролюючих органів, не було по цьому депутатських 

звернень, а ще ж там пропагуються різні аморальні дії. В той же час у Трускавці викликає насторогу стан 

здоров’я дітей та підлітків,фактично кожне друге має якесь хронічне захворювання. Міський голова вбачає 

одним із кроків протидії цьому пропагування здорового способу життя та розвитку спорту. 

Мер хоче взятися за СШ № 3 

В СШ № 3 потрібно довести до кінця басейн, таке доручення завідувачу відділом освіти Оресту Лобику на 

понеділковій нараді 31.01 дав міський голова Руслан Козир. Крім цього, небагато коштів потрібно і для 

облаштування спортивного майданчику біля цієї школи, який заростає травою. «Не все ми будемо жебраками», 

заявив мер. Він дав доручення завідувачу відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Зенону Пристаю 

активізувати роботу з молоддю, самому брати участь в змаганнях та бути активістом, який показує приклад. 

Вода для дрогобичан стане чистішою 

В Дрогобичі розпочнуть реалізацію програми «Чиста питна вода», про це на прес-конференції 31 січня 

повідомив мер Олексій Радзієвський. Дрогобич визнано пілотним містом для реалізації цієї Президентської 

програми у Львівській області після кількох зустрічей Олексія Васильовича у владних кабінетах Києва. І хоча 

вода у Дрогобичі відповідає стандартам, та якість її не є відмінною на 100% хоча б тому, що задіяно процес 

хлорування, вважає дрогобицький голова. Держава пообіцяла серйозну підтримку, планується залучення понад 

5 мільйонів гривень для реалізації проекту. Спочатку програмою будуть охоплені заклади освіти та охорони 

здоров’я, будуть встановлені спеціальні фонтанчики «елегантського типу і вигляду», зазначив Олексій 

Васильович. Окрім цієї програми, будуть впроваджуватися і інші. Зокрема, в Дрогобичі планують впорядкувати 

Привокзальну площу за кошти Укрзалізниці і вона має стати візитівкою міста, розпочато боротьбу з 

«брутальними брудними схемами заволодіння земельними ділянками», від яких мають вигоду і окремі депутати 

міської ради, розпочато реалізацію ряду соціальних проектів. 

Новини спорту 

Трускавчани взяли участь в першості області з боксу, яка проходила в сусідньому Бориславі на базі ДЮСШ 

«Атлант». Про це на понеділковій нараді повідомив завідувач відділом у справах сім’ї, молоді та спорту ТМР 

Зенон Пристай. Наші змагалися і з пауерліфтингу і навіть зайняли третє місце в командному заліку, а Петро 

Олар посів першу сходинку п’єдесталу. В Трускавці пройшов шаховий турнір пам’яті Героїв Крут. 

А 6 лютого на базі СШ № 3 розпочнуться змагання з настільного тенісу. Турнір «Зимовий Трускавець» з цього 

виду спорту пройде на базі ДЮСК «Спортовець» та санаторію «Карпати», повідомив Зенон Мирославович. 



Неділя – день творчих звітів 

6 лютого в Бориславі відбудеться творчий звіт художньої самодіяльності та майстрів мистецтв міського 

Палацу культури. Початок – о 16.00, вхід вільний. 

Відбудеться в цей день і творчий звіт трускавецьких колективів. Розпочнеться він о 12.00 в Народному Домі, 

повідомила на понеділковій нараді завідувач відділу культури ТМР С. Ковальчин.  

52 питання за 3 години 

На наступну сесію Дрогобицької міської ради винесено аж 52 питання, повідомив секретар ДМР Тарас Метик. 

А міський голова Олексій Радзієвський впевнений, що важливі для міста питання не будуть довго 

обговорюватися («заговорюватися», чим грішать у Трускавці), а розглянуть їх досить швидко, можливо навіть 

за 3 години. 

А сьогодні, 1 лютого, в Дрогобичі засідає міськвиконком, на ньому, між іншим, розглядають такі питання: 

«Про погодження переліку об'єктів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів міського бюджету», 

«Про тарифи на послуги з теплопостачання», «Про затвердження режиму водопостачання населенню з 

комунального водопроводу КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради», «Про стан військового 

обліку та бронювання військовозобов'язаних запасу на підприємства, в організаціях та установах», «Про 

погодження Програми забезпечення житлом молодих сімей на 2011 рік у містах Дрогобичі та Стебнику», «Про 

організацію гарячого харчування школярів», «Про батьківську плату за навчання у школах естетичного 

виховання міст Дрогобича та Стебника», «Про прийняття міської цільової програми «Підготовка та проведення 

загальноміських заходів відділу культури та мистецтв виконавчого комітету Дрогобицької міської ради у 2011 

р.», «Про закріплення підвальних приміщень», «Про надання грошових допомог на поховання» та «Про розмір 

допомоги на поховання», «Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міст 

Дрогобича та Стебника за 2010 рік», «Про надання дозволу ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» на розгортання мережі 

доступу до Інтернету у м. Дрогобичі»,  «Про запровадження єдиного тарифу на проїзд пасажирів по регулярних 

маршрутах міста Дрогобича» та інші. 

Власна інформація 

Служба 102 міста Борислава повідомляє 
У період із десятого по двадцяте січня в місті скоєно чотирнадцять крадіжок та два пограбування. Маємо 

також дванадцять випадків погроз фізичною розправою, одне хуліганство, тринадцять випадків нанесення 

громадянам тілесних ушкоджень, одну дорожньо-транспортну пригоду, три факти підробки документів, одне 

шахрайство, шість фактів пошкодження майна, один факт незаконного заволодіння автотранспортним засобом 

та ще сім злочинів, які віднесені до категорії інший порушень закону.   

Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам розкрито дві справи за фактами крадіжки та одним 

пограбуванням. Працівники міськвідділу міліції встановили також особи зловмисників, які погрожували 

громадянам міста фізичною розправою та нанесли тілесні ушкодження. Розкрито також справи за фактами 

вчинення хуліганських дій та шахрайства. Дослідчі перевірки співробітники міліції проводять за фактами 

дванадцяти крадіжок та одним пограбуванням, шістьма випадками навмисного пошкодження майна, трьома 

фактами підробки документів, одним випадком настання смерті та сімома злочинами, що віднесені до категорії 

інших порушень закону. 

Два місцеві парубки посеред білого дня викрали дві металеві труби довжиною 1,5 метра по вул. Гірній. Третю 

трубу викрасти не вдалося. Новоспечені «металісти» зуміли лише частково пошкодити її, підрізавши для 

демонтажу. Правоохоронці затримали зловмисників. Під тиском незаперечних доказів вони дали правдиві 

покази і відпущені за місцем проживання. Вартість викраденого та пошкодженого майна встановлюється. 

У вбиральні ЗОШ № 7 невідома особа нахабно зняла із вух учениці цієї школи сережки. Про факт грабежу 

чергову частину повідомила заступник директора школи. Виїздом на місце події встановлено, що близько 13.00. 

12 січня у приміщені шкільного туалету невідома особа відкрито заволоділа сережками із жовтого металу 

учениці першого класу. Завдяки вміло проведеним оперативно-розшукових заходів за вчинення злочину 

затримано двох громадянок 1991 року, одна із яких виявилася мешканкою Борислава, а друга - сусіднього 

Стебника. Під тиском незаперечних доказів зловмисниці зізналися у вчиненні злочину. За фактом пограбування 

порушено кримінальну справу. Ведеться слідство, після завершення якого матеріали буде скеровано до 

Бориславського міського суду для визначення міри покарання грабіжниць. 

Автобус ЗІЛ «бичок» жовтого кольору, який належав трускавецькому санаторію «Конвалія», викрали невідомі 

зловмисники у ніч із 15 на 16 січня. Водій припаркував на ніч автобус на вул. С. Коваліва на майданчику, що 

охороняється, біля магазину «Барвінок». Зранку автобуса не виявилося. Працівники міського відділення ДАІ 

виявили його неподалік санаторію «Джерельний». У ході проведення оперативно-розшукових заходів з'ясовано, 

що 16 січня під ранок до припаркованого автобуса підійшло двоє чоловіків, яких сторож сприйняв за водіїв. 

Вони поводились дуже впевнено. Без будь-яких зволікань відкрили транспортний засіб, завели двигун, прогріли 



його і виїхали в невідомому напрямку. Лише після появи справжнього водія стало зрозумілим, що транспортний 

засіб викрадений. 

Злочин скоїв непрацюючий, раніше суджений мешканець вул. Грушевського гр. Г. ввечері 11 листопада по 

вул. В. Великого щодо гр. Ф. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння на вул. В. Великого навпроти 

будинку № 65, гр. Г. із наміром здійснити пограбування, підійшов до випадкової перехожої, у якої із рук вирвав 

сумочку. Із викраденою сумкою зловмисник утік із місця події. Проте приховати факт скоєння злочину йому не 

вдалося. Тепер за вчинене доведеться відповідати. Факт пограбування гр. Ф. є лише одним епізодом у 

кримінальній справі, порушеній правоохоронцями проти гр. Г. Судячи із матеріалів справи, у гр. Г. після її 

судового розгляду буде достатньо часу, щоб осмислити свої дії. 

Газета «Нафтовик Борислава» 

Про діяльність Дрогобицької міської влади у січні 2011 року 
На належному рівні відбулися у місті Новорічно-Різдвяні свята. Владі вдалося вперше за останні 20 років 

об’єднати у спільній молитві духовенство і вірних усіх релігійних конфесій. За ініціативою міського голови 

Дрогобича Олексія Радзієвського 13 січня на площі Ринок з нагоди Старого-Нового року відбувся подячний 

молебень за прожитий рік за участю священиків Української Греко-Католицької Церкви, Української 

Автокефальної Православної Церкви, Української Православної  Церкви Московського Патріархату і Римо-

Католицької Церкви. Духовні отці благословили людей на «мирне тихе життя і благі намірення». У своєму 

виступі міський голова Олексій Радзієвський наголосив: «Я абсолютно переконаний в тому, що ми ніколи не 

допустимо міжконфесійних конфліктів».  

Минуло два з половиною місяці з часу початку роботи нової команди. За цей період відбулися  важливі події. 

Зокрема, 5 січня на 2-ій сесії міської ради  було затверджено бюджет 2011 року. Дохідна частина бюджету 

становить 257 млн. 392 тис. грн., видаткова – 257 млн. 242 тис. грн.  

Для забезпечення функціонування бюджетної сфери Дрогобича, яка фінансується з місцевого бюджету, 

щомісяця необхідно 23-25 млн.грн. Цьогорічний бюджет напружений і виконати його буде дуже важко, тому 

кожен розпорядник коштів має у творчому контактів співпрацювати з податковою службою, допомагати 

виявляти резерви. Необхідна активна участь всіх виконавчих структур у  наповненні бюджету. Саме наповнення 

бюджету стане мірилом оцінки роботи кожного посадовця. Найбільші резерви криються у земельному податку. 

Буде взято на облік кожен клаптик землі. Зважаючи на це, доручено терміново провести інвентаризацію землі.  

 З Долотного заводу, який нині називається ТзОВ «Універсальна бурова техніка», розпочинається 

відродження наших бюджетоутворюючих промислових підприємств. З  ініціативи міського голови на 

підприємстві відбулася зустріч голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка з власником 

підприємства Андрієм Іщуком, на якій досягнуто порозуміння щодо найближчих перспектив відновлення 

виробництва. До аналогічної роботи  приступили на ПАТ «Завод автомобільних кранів», «Нафтопереробному 

комплексі «Галичина», ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод». 

5 січня у Ратуші відбулася зустріч міського голови Олексія Радзієвського  з Міністром культури України 

Михайлом Кулиняком. Обговорено проблему фінансового забезпечення діяльності галузі культури Дрогобича і 

Стебника. Так історично склалося, що Дрогобич, переставши бути у 1959 році обласним центром, залишається 

регіональним культурним центром. Як відомо, держава фінансує культуру міста з розрахунку на 1 мешканця. 

Виділені Дрогобичу кошти на 2011 рік забезпечують потребу закладів культури на 50 відсотків. На культурі не 

варто економити, бо ця галузь є потужною підвалиною для інтелектуального зростання громади, тому було 

висловлено прохання до Міністра щодо сприяння у  фінансуванні цієї сфери. 

Михайло Кулиняк пообіцяв уважно розглянути пропозиції щодо поліпшення фінансування галузі культури і 

мистецтва Дрогобича. На зустрічі також порушувалось питання фінансування добудови художньої школи. У 

рамках святкування 70-річчя музею «Дрогобиччина» буде розглянуте питання щодо його звіту у  виставкових 

залах Києва. 

Влада прикладає всіх зусиль, щоб забезпечити всі найнеобхідніші потреби інвалідів. 11 січня людям з 

обмеженими можливостями було вручено 12 колісних крісел, придбаних за кошти державного бюджету на 

загальну суму 50 тис. грн. Це є початком цілеспрямованої роботи з поліпшення умов життя і побуту інвалідів, 

яку влада задекларувала у своїй передвиборчій програмі. Сьогодні в управлінні праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради на обліку перебуває 167 осіб, які потребують 200 

одиниць різних технічних засобів реабілітації.  

Одним з основних напрямків нашої роботи є кадрова політика. Головні вимоги – це передусім професіоналізм 

і висока відповідальність за доручену справу. Влада рішуче позбавляється від тих, хто не хоче дивитися людям в 

очі, від тих, хто повертається до них спиною, не реагує як представник влади на ті чи інші звернення, прохання 

« Ми хочемо зробити все для того, щоби цей будинок, який називається Ратуша, де є найвища державна влада 

нашого міста, став будинком, з якого виходять добрі емоції, щоби кожен дрогобичанин був абсолютно 



переконаним в тому, що сюди можна прийти із проблемними питаннями і отримати ту чи іншу допомогу», - 

наголосив міський голова Олексій Радзієвський. 

Розпочали наводити лад на наших комунальних підприємствах. Нещодавно на засіданні виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради заслухано інформацію про роботу 14 комунальних підприємств за 2010 рік. За 

незадовільну організацію роботи звільнено з посад директора КП "Книгарня "Каменяр" Любов Смиш, директора 

КП "Магазин роздрібної та гуртової торгівлі" Ганну Корягіну, директора КП "Дрогобицький ринок" Станіслава 

Кузьменка, директора  КП "Дрогобицька лазня" Олега Бермеса, директора ДКП "Екран" Казимира Фридлевича, 

директора комунального підприємства "Туристичний комплекс "Дрогобич" Дем'яна Мусійчука. Оголошено 

догани керівникам КП "Хвиля", КП "Школярик", КПГХ "Їдальня гімназії", директорові КП "Кредо". 

Директором КП «Дрогобицька лазня» призначено Олега Вайчуса, в.о директора ринку – Віталія Мойсеєнка. 

Євгеній Шильник призначений виконувачем обов'язків керуючого справами виконавчого комітету міської 

ради.  

Відбулася позачергова сесія міської ради, на якій прийнято звернення до Президента України, Голови 

Верховної Ради України з проханням вжити заходів щодо недопущення скасування Указу Президента про 

присвоєння С. Бандері звання Героя України. 

2 лютого відбудеться сесія міської ради, на якій буде прийнято план соціально-економічного та культурного 

розвитку Дрогобича та Стебника на 2011 рік. 

Найближчі перспективи 

Міський голова Олексій Радзієвський нещодавно побував у Кабінеті Міністрів України, мав тривалу розмову з 

віце-прем’єр-міністром Віктором Тихоновим, під час якої було докладно розглянуто ситуацію у Дрогобичі. Усі 

програми, підготовлені відділом економіки щодо фінансування житлово-комунальної галузі, було прийнято до 

виконання. Для їх реалізації до Дрогобича буде скеровано приблизно 40 млн.грн. 

Звичайно, це не вирішить усіх проблем Дрогобича, який настільки занедбаний, що і 100 млн.грн. буде замало 

для приведення його до належного стану. 

На черзі – вирішення питань дорожнього господарства, адже в Дрогобичі 120 км доріг і жодна з них не 

відповідає сьогоднішнім вимогам. 

У Дрогобичі цього року буде висаджено 100 тисяч декоративних дерев та кущів. Зараз архітектура готує 

рішення про розміщення насаджень, які мають охопити всі мікрорайони, вулиці міста.   

 На часі  створення нової комунальної структури - Інституту розвитку міста. У новій структурі на початку 

працюватиме 3 особи. Вони, зокрема, займатимуться питаннями транскордонної співпраці, що дасть змогу  

залучати для розвитку міста кошти Європейського союзу.  

Ведеться робота з впорядкування управління будівельною галуззю міста – координатором будівельного 

комплексу має стати відділ капітального будівництва.   

У березні у місті планується проведення Всеукраїнського семінару з організації сімейної медицини за участю 

Міністра охорони здоров’я України, що дасть змогу привернути увагу високого державного керівництва цієї 

галузі до нашого міста. 

Ми будемо впроваджувати у Дрогобичі сімейну медицину. Це єдиний шлях, який дасть змогу нам забезпечити 

надання якісних медичних послуг. 

Відділ внутрішньої політики Дрогобицької міської ради 

Без коментарів 

Міському голові м. Трускавець  п. Р. Козиру 

Депутатське  звернення 

«Про публікацію статті на офіційному сайті Трускавецької міської ради» 
Прошу Вас надати мені вичерпну інформацію щодо публікації статті, підписаної Валентиною Гук ―КП «Наше 

місто»: на сцені й за лаштунками, або Хто ходить задом наперед‖ від 21.01.2011 року на офіційному сайті 

Трускавецької міської ради, а саме чи являється Валентина Гук працівником Трускавецької міської ради та на 

якій підставі  здійснила публікацію вищезгаданої статті. 

Додаток: 

1. Копія сторінки офіційного сайту Трускавецької міської ради на 2-х аркушах зробленого 26.01.2011 року о 

16:57:57. 



2. Копія сторінки офіційного сайту Трускавецької міської ради на 2-х аркушах зробленого 26.01.2011 року о 

16:55:19 а саме статті ―КП «Наше місто»: на сцені й за лаштунками, або Хто ходить задом наперед‖ за підписом 

Валентини Гук. 

 Олексій  Балицький, депутат Львівської обласної  ради, фракція ВО “Свобода” 

 

Пізнаймо їх за плодами їхніми... 
29 січня Трускавець відвідав  народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк. Під час 

візиту відбулася зустріч 12-и міських голів, з усіх областей України, обраних від «Фронту Змін, які взяли участь 

у семінарі «Міські голови. Крок до ефективності», На зустріч прибули також і  керівники обласних організацій, 

які також досягли певних результатів своєї діяльності за підтримки партії „Фронту змін‖.  

„... БАГАТО ДЕЧОГО НАМ ТРЕБА ПОВЧИТИСЯ У АНДРІЯ САДОВОГО...” 

У своєму виступі в рамках семінару «Міські голови. Крок до ефективності»  Арсеній Петрович ставив акцент 

на тому, що єдина партія, з якою  під час майбутніх Парламентських та Президентських виборів буде 

пересікатися «Фронт Змін» - це Партія Регіонів.  

- Тільки у чіткій залагодженій співпраці у нас з вами усе „вигорить‖. Люди у містах, обласних осередках 

громадське  життя пов’язують персонально з мером. Не з міською радою, а з міським головою. – Вони не 

розуміють, що, аби отримати відповідне рішення, меру іноді потрібно „торгуватися‖ з депутатськими 

фракціями, які здебільшого лобіюють те, чи інше питання, переслідуючи лише свої меркантильні інтереси. Тому 

я вас прошу, - закликав нардеп своїх „підопічних‖, - використовуйте кошти з міського бюджету ефективно: на 

будівництво дитячих садочків, реконструкцію водомереж... Одним словом, на потреби розвитку міста. І 

примушуйте працювати місцевих депутатів та депутатів облрад  на те, аби по максимуму „вибивати‖ кошти під 

цільові державні програми. З приводу ефективності роботи мера багато дечого нам треба повчитися у 

львівського міського голови Андрія Садового, який збагачений досвідом роботи з депутатським корпусом, вже 

вдруге успішно виграв вибори і отримав булаву міського голови.  

Згодом мали можливість виступити і обговорити свої помилки, напрацювання, та шляхи вирішення проблем 

Трускавецький міський голова Руслан Козир та Володимир Фірман.  

„УКРАЇНА – СІЛЬСЬКА ДЕРЖАВА” 

- Бюджет України – порожній. Тому треба забути про те, що можна легко вибити кошти під ті, чи інші 

державні програми,- зауважив п. Яценюк. Можливість України поповнити свій державний бюджет, на думку 

Арсенія Петровича, насамперед, полягає у тому, аби створити усі сприятливі умови для розвитку сільського 

господарства. Адже України – це сільська держава.  

- Нам складно перемогти США у конструюванні літаків, Японію – у виробництві якісної електротехніки, 

Китай  - у дешевій продукції, яка заполонила ринок. Але нам точно не складно їх нагодувати і таким чином 

відібрати у них їхні гроші, зароблені на побудові літаків і т.д. Над цим треба задуматися не тільки мені, як 

народному депутату, а й кожному з вас, які зобов’язані зрозуміти, що сільське господарство є точкою росту 

української економіки. Україна має посісти місце сильної аграрної держави в світовій економіці. Втім, кроки, 

які зараз робить чинна міська влада (й зокрема на Львівщині) не сприяють цьому. Бюджети Європейського 

союзу фундують (просто „засипають‖ грошима) аграрний сектор. Я зі свого боку, готуючи проект змін до 

закону про держбюджет  щодо компенсації процентної ставки для сільгоспвиробника, зроблю усе можливе, аби 

надати доступ до кредитів агропідприємствам, оживити аграрні біржі та аграрний фонд. А ви помізкуйте, як 

тісніше налагодити співпрацю з фермерами.  

„ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ МІСЬКВИКОНКОМУ ПОВИННА РОМІЩАТИСЯ НА 

САЙТАХ” 

- Заходячи на сайти багатьох міських рад, я не підкреслив для себе нічого позитивного про їхню роботу. 

Тому над цим питанням також треба задуматися. Виборці мають мати якісний доступ до інформації щодо 

ефективності роботи міськвиконкому та депутатського корпусу міських чи обласних рад. Від цього залежить не 

тільки ваш імідж, але й імідж партії. – Зауважив Арсеній Яценюк. – Тим більше, на Львівщині та Івано-

Франківщині, де у нас є більшість політичної підтримки від виборців.  

„МОВА ЙДЕ ПРО РЕАЛЬНУ БОРОТЬБУ ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ДЕМОКРАТІЮ” 

Арсеній Петрович погодився прокоментувати свою заяву стосовно того, що наступною жертвою 

тоталітарного режиму Віктора Януковича можуть стати саме його політичні діячі: 

- Я – опозиційний політик, і ніколи не допущу того, аби особи моєї політичної сили, чи особисто я стали 

жертвою з боку чиїхось політичних переслідувань. Не секрет, що одним із вирішень П Р своїх інтересів, є 

політичне цькування опозиціонерів. Тому, як тільки вони почали свій наступ на одного з опозиційних політиків, 

Юлію Тимошенко, я став на її захист. З гуманної точки зору. Я заступився за неї, як за людину. А не з 

усвідомлення того, що „януковицькі посіпаки‖ після того, як зведуть рахунки з Юлією Тимошенко, підуть в 



наступ на мене. Це мене не дуже хвилює. Я цього не боюся. Йде мова про реальну боротьбу за демократію та 

справедливість, яку влада не повинна обмежувати.  

- Чи плануєте об’єднуватися з тими партіями, які також перебувають в політичній опозиції до діючої 

влади («Громадянською позицією» , чи БЮТОм), аби протистояти Януковичу? 

- Поживемо – побачимо. Я дійсно згоден з думкою лідера „Громадянської позиції‖ Анатолія  Гриценка та 

народного депутата України Івана Кириленка про те, що Янукович «підім’яв»  під себе і судову гілку влади, і 

правоохоронні органи. За рік його роботи економічних успіхів і взагалі чіткої стратегії розвитку в країні немає. 

Є лише на марно втрачений час. Хоча ми й політики конкуруючих політичних сил, проте політична конкуренція 

не може затьмарювати людське бачення – працювати на користь громади, яка нас, політиків, обрала.  

Щодо вірогідності об’єднання з вищезгаданими політичними силами я коментувати не буду. Я коментую 

лише ті події, які відбуваються в державі. І ті, що стосуються самих об’єднань. Згадаймо історію всіх об’єднань, 

коли було підписано різного роду декларації, робилося масу заяв: мовляв, відбувається щось грандіозне... А 

насправді, це все відбувалося тільки на папері. Я не хочу, аби така історія повторювалася знову.  

Я знаю одне. У нас сформувалася якісно нова політична сила „Фронт змін‖. І від неї люди очікують перемін 

до кращого. Той процес розгортатиметься і посилюватиметься й надалі. «Фронт Змін» планує стати реальною 

противагою Партії регіонів до 2012 року.   Українці мають усвідомити, що їх є кому захищати, що є партія, яка 

знає, що таке європейські цінності, що таке верховенство права, яка «дасть людині змогу бути Людиною з 

великої літери в Країні з великої літери.  Ми плануємо стати, як мінімум, партією №2 на Парламентських та 

Президентських виборах. Бо той, хто ставить цілі, хто щиро хоче досягнути мети – обов’язково її досягне. І те 

майбутнє, яке більшість намалювали в сірих тонах, ми розмалюємо в яскраві кольори. 

Ну що ж, час покаже... Як мудро промовляє до нас Біблія: „Пізнаймо їх за плодами їхніми‖ 

Вікторія Лишик, «Львівська газета» 

Зустрічі з владою 
21 січня Стебницький громадський рух провів відкриту зустріч з владою міста за участю регіональних 

журналістів. 

Зустріч розпочалась зі вшанування пам’яті покійного голови Асоціації інвалідів Романа Кіндратишина.  

Присутні керівники громадських організацій, що входять до Стебницького громадського руху, познайомили 

міського голову та його заступників з планами  конкретних організацій на поточний рік та спільних планів 

Стебницького громадського руху. Це, зокрема, розвиток волонтерського руху та проект реабілітаційного 

центру.  

Основна дискусія точилась саме навколо створення на базі приміщення колишньої пральні реабілітаційного 

центру. За словами голови Стебницького громадського руху Павла Побережного, влада не розуміє, для чого 

місту цей проект.  

―Влада готова продати цей об’єкт, а виручені гроші скерувати на ремонт доріг. Але продали практично все, а 

дороги нема жодної. Стебницький громадський рух від свого задуму не відмовиться – хочемо, щоб хоч одна 

будівля залишилась для громади. Зараз спільними силами готуємо відповідну документацію і невдовзі 

направимо конкретну пропозицію до мерії. А для доріг треба залучати кошти із зовнішніх джерел‖ – сказав пан 

Павло.  

Також громадські організації були здивовані, що влада не змогла представити власний план на 2011 рік, а 

більшість питань до міського голови залишились без зрозумілих відповідей. Натомість пан Пецюх, пояснюючи 

це власною непідготовленістю до зустрічі, пообіцяв присутнім надати конкретний план дій виконавчого 

комітету і особисто голови.    

24 січня відбулася робоча зустріч представників Стебницького громадського руху з міським головою 

Дрогобича Олексієм Радзієвським. Серед іншого розглядались варіанти співучасті дрогобицької влади в 

стебницькому проекті реабілітаційного центру та перспективи розвитку в Стебнику волонтерського руху.  

Присутній на зустрічі керівник відділу освіти пан Сушко запевнив, що відділ освіти допоможе громадським 

організаціям щодо волонтерства. Планується, що через відкриті уроки, семінари, тематичні зустрічі  в школах 

проводитеметься роз’яснювальна робота за участю громадських активістів, щоб віднайти молодих волонтерів та 

створити у кожній школі волонтерський пункт. 

Газета «Воля громади» 

Василь Пецюх: «Я завжди цінував правдиву інформацію і нормально сприймав і 

сприймаю критику, якщо вона справедлива» 
У редакцію газети  “Воля громади” 

Прошу опублікувати моє спростування на статтю ―Василь Пецюх іде шляхом Романа Калапача?‖, оскільки 

деякі факти, викладенні в статті або недостовірні, або висвітлені однобоко. 



Найперше хочу спинитися на питанні приватизації 2-го поверху колишнього гуртожитку по вул. А.Мельника, 

4а. Рішення про приватизацію на конкурсній основі 2 – 5 поверхів цього гуртожитку було прийнято на сесії 

міської ради ще 21 травня 2010 р. Конкурсною комісією 27 вересня 2010 року, як це випливає з рішення суду від 

23.12.2010 р., визначений і переможець, тобто покупець 2-го поверху вищезазначеного приміщення. В рішенні 

суду конкретно йдеться про бездіяльність посадових осіб міської ради, які не підписують договір купівлі-

продажу 2-го поверху гуртожитку. Тому, отримавши рішення суду ввечері 29.12.2010 року і не маючи наміру 

підписувати договір купівлі-продажу цього приміщення, я передав його в депутатську комісію, яка відає 

питаннями приватизації комунального майна. В подальшому питання приватизації колишнього гуртожитку буде 

вирішене голосуванням всіма депутатами відкрито з дотриманням всіх вимог законодавства. Або не вирішене 

взагалі. Я сам такі питання ніколи не вирішував і вирішувати не буду. 

Я завжди цінував правдиву інформацію і нормально сприймав і сприймаю критику, якщо вона справедлива. 

Хотів би звернути увагу читачів і на те місце в статті, де йдеться що ―напередодні сесії чотири години тривало 

узгодження основних цифр бюджету і міський голова погодився внести певні зміни. Проте в доповіді 

О.Німеровської залишилося все як було.‖. Дальше говориться, що В.Пецюх жодним чином не відреагував на 

відповідні зауваження одного з депутатів. Але я добре пам’ятаю, що двічі під час розгляду цього питання 

наголошував, щоб у міському бюджеті були відображені цифри, погоджені напередодні, що і було зроблено. 

При нагоді, хочу повернутися і до матеріалу з одному з грудневих чисел газети, де йшлося про призначення 

керівного складу міської ради. Зокрема, в газетній статті було сказано, що керівний склад міської ради 

збільшився на одну посадову особу і на утримання керівного складу буде витрачатися в місяць на 5, 0 тис. грн., 

ніж було до того. Це неправда. Наголошую, що у міській раді залишилося 4 посади керівництва: це голова, 

секретар, заступник з питань ЖКГ та заступник з питань економіки та інвестицій і він же керуючий справами 

виконкому.      

Складається враження, що газета вибрала мішень – це міський голова В.Пецюх. Ще не витрачалися в 2011 

році бюджетні кошти, а вже читачам підказують, що ці кошти вкрадуть. Я не перший рік працюю в міській раді 

і мої підходи до вирішення проблемних питань всі знають. Це максимально використати перш за все наші 

можливості. На ремонт розбитих доріг будемо залучати в тому числі і кошти, які надійдуть від приватизації 

майна та землі. І не обов’язково я повинен пам’ятати про всіх підприємців, які хочуть купити землю, на якій 

розміщені їх об’єкти. Зрештою, купивши землю, вони все одно будуть платити земельний податок. А це 

подається так, що міська рада, продаючи землю, отримує за це хабарі. 

Дивно було з газети дізнатися і про дочасне припинення повноважень. Вважаю це спробою просто не дати 

нормально працювати. Я ніколи не тримався за посади. Коли не працював у міській раді, їздив за кордон на 

заробітки, працював фізично. Я хотів би ні нащо не відволікатись і свій робочий, і позаробочий час 

максимально використати на користь справи, за яку взявся. 

Після призначення керівного складу склалися нормальні робочі відносини з депутатським корпусом. Можливо 

незадоволений керівник партійної фракції ВО «Свобода», представника якого з міста Дрогобича не призначено 

на посаду заступника міського голови Стебника. Я пропонував на посади людей, які живуть в місті або тут 

народилися, щоб вони відчували обстановку, дихали цим містом, знали мешканців. 

Сподіваюся на правдиве висвітлення своїх дій. Я переконався, що на кожній сесії потрібне телебачення, щоб 

нічого не можна було спотворити.    

Міський голова Стебника В. Ф. Пецюх», газета «Воля громади» 

Конфлікт врегулювали – проблеми залишились 
Після десятиденного протесту робітники водоканалу в Бориславі відновили роботу. До врегулювання 

конфлікту, по виник у КП «Бориславводоканал» на ґрунті тривалої невиплати заробітної плати, долучилося 

Львівське обласне відділення Національної служби посередництва та примирення. 

Минулого вівторка на зборах трудового колективу були висунуті та протокольно оформлені вимоги на адресу 

адміністрації підприємства щодо виплати заборгованої заробітної плати. До 14 лютого адміністрація 

підприємства спільно із власником - Бориславською міською радою - повинна виплатити заборговану заробітну 

плату за 2009 рік, а також розробити та погодити із профспілковою організацією графік погашення заборгованої 

заробітної плати за 2010 рік. Сторони конфлікту також дійшли згоди щодо безумовного виконання 

адміністрацією вимог статті 115 Кодексу законів про працю та статті 24 Закону України «Про оплату праці». 

Відтепер зарплата у водоканалі виплачуватиметься у першу чергу, а уже потім підприємство здійснюватиме усі 

інші платежі.  

Окрім того, сторони конфлікту домовились спільними зусиллями домагатися виконання положень частини 8 

статті 78 Господарського кодексу України та частини 4 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» щодо відшкодування різниці у тарифах за надані послуги з водопостачання та водовідведення. 

Перший заступник міського голови Руслан Зелінський не приховує, що для врегулювання конфлікту міській 

владі спільно з адміністрацією підприємства довелося докласти чимало зусиль. На переконання пана Руслана, у 



цивілізованому демократичному суспільстві, якою більшість із нас вважає Україну, заперечувати право людей 

відстоювати свої права чи у якийсь інший спосіб чинити супротив їх законним вимогам було б, по меншій мірі, 

некоректно. Тому перший заступник міського голови на початку розмови відразу наголосив, що жодних 

перешкод чи переслідувань з боку влади щ до протестуючих робітників не було, немає і бути не може. 

Питання виникли щодо того, як і у який спосіб робітники водоканалу почали відстоювати свої права. Без 

вимог, без попередження, із повним ігноруванням процедури, виписаної Законом України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Про факт, - зауважив пан Руслан, - що у часі цей протест 

чомусь співпав із першим днем перебування у відпустці діючого директора підприємства Ярослава 

Лопушанського, якось говорити не випадає. Хочу лише акцентувати увагу мешканців Борислава на тому, що 

категоричну вимогу виплатити заробітну плату робітники поставили не перед директором, який тривалий час 

керував підприємством, а перед виконувачем обов'язків Юрієм Заграєм та міським головою Борислава 

Володимиром Фірманом. І зроблено це тоді, коли підприємство вперше за всю історію свого існування 

оголосило справжню війну несанкціонованому відбору води із водопровідних мереж та за підсумками роботи 

грудня 2010 року отримало позитивний баланс. Усе це дало підстави міському голові назвати акцію громадської 

непокори робітників водоканалу прихованим шантажем міської влади. 

- КП «Бориславводоканал», - продовжує пан Зелінський, - у структурі міського комунального господарства - 

підприємство стратегічне, отож просто так, керуючись одним баченням групи людей, зупинити його роботу не 

можна. Адже, окрім законних інтересів працівників декількох дільниць водоканалу, є ще інтереси мешканців 

Борислава та Східниці. Тому перша реакція влади була визначена буквою закону. Учасники акції громадської 

непокори спочатку були офіційно попереджені, а потім на підставі отриманих письмових пояснень їм 

оголошено догани. 

Перший заступник міського голови також розповів, що під час акції громадської непокори робітників 

водоканалу міській владі спільно із адміністрацією. підприємства довелося працювати за двома напрямками. В 

екстремальних умовах вирішували питання забезпечення міста водою та водночас вживали заходи, щоб 

скерувати цей стихійний протест у русло цивілізованої боротьби за соціально-економічні права. Пан Зелінський 

відзначив, що дії влади можна зараз оцінювати по-різному. Проте єдине, що залишається очевидним, - у ході 

врегулювання конфліктної ситуації міською владою та адміністрацією підприємства жодного разу не було 

поставлено під сумнів законність вимог робітників та саму необхідність ліквідації зарплатних боргів 

підприємства. Адже йшлося про найболючіше – зароблені людьми гроші. 

На жаль, врегулювання трудового конфлікту на підприємстві не вирішило проблем водоканалу. За гірким 

збігом обставин минулого вівторка, саме у день врегулювання трудового конфлікту, виникла загроза 

припинення подачі електроенергії на насосну станцію «Рибник» Цього разу міському голові вдалося домовитись 

із ВАТ «Львівобленерго» про відтермінування дати погашення заборгованості за використану водоканалом 

електроенергію до 31 січня. Загроза зупинки насосної станції «Рибник» не зникла. Конфлікт на підприємстві 

врегулювали, але проблеми залишились не вирішеними. 

Згідно рішення сесії міської ради, у водоканалі працює комісія з вивчення фінансово-господарської діяльності 

КП «Бориславводоканал» та підготовки пропозицій щодо припинення діяльності підприємства шляхом 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

Петро Магур, газета «Нафтовик Борислава» 

Податковим кодексом України збережено спрощену систему оподаткування. 
Перехідними положеннями Податкового кодексу передбачено, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до 

розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва діє Указ 

Президента України від 03.07.1998 р. №727 ―Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 

малого підприємництва‖ (з наступними змінами) з урахуванням таких особливостей, а саме: 

- платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом 

України: податок на прибуток підприємств (для юридичних осіб); 

 податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб – підприємців); 

 податок на додану вартість з операцій із постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на 

митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які 

обрали ставку оподаткування 6 відсотків; земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що 

не використовуються для ведення підприємницької діяльності; плата за користування надрами; 

 Одночасно підрозділом 8 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України передбачені 

особливості справляння єдиного податку.  

А саме: сплатити суми єдиного податку, задекларовані в Розрахунку за четвертий квартал минулого року, 

необхідно було не пізніше 20 січня 2011 р. у повному обсязі на окремий рахунок відділень Державного 

казначейства України, які здійснюють розподіл отриманих коштів. Про це поінформувала ДПА України, 



роз’яснюючи у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу окремі питання застосування спрощеної системи 

оподаткування суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами. 

Платники , починаючи з 2011-го суми єдиного податку за звітні періоди року будуть сплачувати окремо до 

місцевих бюджетів у розмірі 43% загальної нарахованої суми, а 57% на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування — на окремий рахунок, відкритий Державним казначейством України у порядку, визначеному 

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».  

 Аналогічний порядок сплати єдиного податку передбачено для фізичних осіб — підприємців. Детальніше про 

це йдеться у постанові КМУ від 27.12.2010 р. № 1196, яка набрала чинності з 1 січня 2011 року. В новій редакції 

пункту  шостого  Постанови 1196   передбачено процедуру сплати підприємцями єдиного податку, та вказано, 

що: 

- "розподіл сплачених суб'єктом малого підприємництва сум єдиного податку Державною казначейською 

службою не здійснюється. 

Суб'єкт малого підприємництва сплачує: 

- 43 відсотки нарахованого єдиного податку на рахунки відповідного бюджету; 

- 57 відсотків нарахованого єдиного податку на рахунки органів Пенсійного фонду України як частину суми 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;" 

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ у м.Трускавець 

Гордість Стебника 
Україна славиться талановитими особистостями, які несуть у світ красу й духовність. Однак ще більшою 

цінністю для народу є вчитель, який прагне передати свої знання й вміння, – Кузьмич Любов Йосипівна, яка 

працює в музичній школі керівником естрадного відділу та керівником вокального гуртка Будинку художньо-

естетичної творчості учнівської молоді. 

Нещодавно у Львові відбувся Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс мистецтв для дітей і юнацтва 

―Різдвяні канікули-2011‖, в якому взяли участь наші стебницькі діти й чудово виступили. 

Дует ―Щебетушки‖ у складі Ригус Аліни та Андрущакевич Анастасії (музична школа) став лауреатом другої 

премії, а ансамбль ―Щасливі діти‖ разом із солістами Демко Юрієм, Товт Вікторією та Васів Василиною 

(Будинок художньо-естетичної творчості учнівської молоді) – лауреати третьої премії. 

Ці високі результати говорять про те, що творчі, талановиті діти разом з педагогом-професіоналом Любов’ю 

Йосипівною Кузьмич – це велика дружня родина, якій усе під силу. Вони гордість нашого міста! 

Лідія Дзьоба, методист Стебницького Будинку художньо-естетичної творчості учнівської молоді,  

газета «Воля громади» 

Золоті медалі - справа часу! 
Щороку у Львові відбувається Всеукраїнський турнір з кікбоксингу ―Кубок ―Шувару‖. Спортивний клуб 

―Патріот‖ знову взяв участь у цих змаганнях. Зважаючи на високий рівень турніру, керівництво клубу прийняло 

рішення включити до складу команди учасників лише найменшої вікової категорії. 

Наша маленька ―зірочка‖ - Михайлюк Микола брав участь у двох розділах: ―лайт-контакт‖ (легкий контакт) та 

―фул-контакт‖ (повний контакт). Обидва рази здобував почесні треті місця. Ще два представники клубу - 

Лазурко Володимир та Андрій Паламарчук зайняли другі місця у розділі ―фул-контакт‖, кожен у своїй ваговій 

категорії. 

Цього разу представникам ―Патріоту‖ не вдалось привезти золоті нагороди з престижного турніру, що 

проходить у Сихівській гімназії, але гадаю це - справа часу!   

Олег Григоренко, голова ГО “Спортивний клуб “Патріот”, газета «Воля громади» 

 
Незалежне видання «ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ВІСНИК». Всі права застережені. Розповсюджується безкоштовно. 

Засновник, головний редактор та відповідальний за випуск – Володимир КЛЮЧАК. 

Редакція публікує виключно ті матеріали, які збігаються з точкою зору редакційної команди. 

Контакти: E-mail: anda_panda@ukr.net, тел. 097 38 36 112.  

Публікація в Інтернеті: повністю - на www.turportal.org.ua/visnyk «Інформаційний портал курорту Трускавець», 

окремі матеріали на www.protruskavets.org.ua – «Сайт Трускавця про Трускавець».  

 

mailto:anda_panda@ukr.net
http://www.turportal.org.ua/visnyk
http://www.protruskavets.org.ua/

