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Дорогі надвірнянці!
Прийміть щирі вітання із найвеличнішим
релігійним
святом – Різдвом
Христовим та Новим
роком! У ці благовісні дні всі ми поособливому, сповнені
любові до своїх рідних, до своєї землі,
усією громадою долучаємося до надзвичайно важливої,
сакральної події для
кожного з нас, для наших родин, для нашого народу, яка змінила
історію цілих цивілізацій, подія ця – народження Спасителя.
Очікувані Різдвяні церковні дзвони
наповнять наші душі
вірою, кожну оселю
очистить та захистить спільна молитва,
а цьогорічне Різдво
стане початком щас-

ливої дороги в новий успішний рік.
Тож нехай Різдво згуртує усіх нас – і тих, хто зустрічає ці свята в дружньому сімейному
колі, і тих, хто знаходиться далеко від рідної домівки, – чистим сяйвом незгасних людських
чеснот та цінностей. Пам’ятаймо і про тисячі українських героїв, які у ці дні продовжують
невтомно захищати наш спокій. Нехай їхня міць та мужність надихає кожного з нас!
Щиро зичу, щоб благодатне світло Різдвяної зірки осяяло Ваші серця та оселі великою
духовною радістю, подарувало тепло спілкування у колі найдорожчих людей, надихнуло на
нові благородні справи задля розвитку та процвітання рідного краю.
Хай в кожній родині панує мир і спокій, а усіх нас об’єднує прекрасна Батьківщина,
якою ми можемо пишатися.
Христос Рождається! Славімо Христа!
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Шановні прикарпатці!
Щиро вітаю вас із
Новим роком та Різдвом Христовим!
Рік, що минає,
був непростим для
нашої держави, але
він нас згуртував і
дав поштовх у майбутнє.
Зустрічаючи новий 2017 рік
, святкуючи Різдво
Христове, побажаймо один одному Любові та Віри в себе й
Україну.
Кожна
справа,
над якою ми працюємо, – це внесок у
добробут усіх українців. Є певні досягнення, успіхи. Ми
пройшли цей шлях
із гідністю й честю.
У новому 2017
році перед нами будуть нові виклики.
Ми далі йтимемо
шляхом реформ та
розвитку: поставленої мети - досягнемо, завдання - виконаємо.
Сподіваюсь, що 2017 буде успішним для України, для кожного з нас.
Від усього серця бажаю всім міцного здоров’я, миру, достатку, злагоди, творчого натхнення і професійних здобутків, націлених на спільний результат.
Нехай у ці святкові дні у ваших оселях зберуться усі, хто вам дорогий і близький. Хай з
Божої милості здійсняться усі ваші найзаповітніші мрії та найсміливіші задуми.
Щасливих, яскравих подій й усього найсвітлішого та найкращого бажаю вам у Новому
році. Нехай Різдвяна зірка зігріє радістю ваші серця, наповнить їх добротою, милосердям
і любов’ю.
З Новим роком! З Різдвом Христовим!
Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті Михайло Ноняк

З повагою, голова районної державної
адміністрації Олександр Кеніз

Фестиваль «Тепле Різдво в Надвірній»
22 грудня у День християнського свята Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною,
уже традиційно на майдані Шевченка, відбулася церемонія відкриття новорічної ялини.
Відкриття ялинки дало офіційний старт новорічним святам. Яскраві вогні на зимовій красуні запалилися і наповнили місто чарівною
атмосферою Нового року і Різдва. Вже другий
рік поспіль з відкриттям новорічної ялинки
припадає і початок культурно-мистецького
проекту «Тепле Різдво в Надвірній», яке триватиме протягом місяця з 22 грудня по 22 січня за сприяння і підтримки Надвірнянської

міської ради, Надвірнянської районної ради
та Надвірнянської РДА. Підготовлена велика
мистецька програма фестивалю, в якій братимуть участь понад 600 художніх колективів не
тільки нашого району, а й з інших областей.
Діятиме також різдвяна ярмарка, проводитимуться благодійні акції (збір коштів на онкохворих дітей), майстер-класи.
На святковий захід завітало чимало дітей та дорослих, а також керівництво району та міста.
Привітав усіх надвірнянців з Новорічними
святами голова РДА Олександр Кеніз, який по-

бажав краянам миру, добра та злагоди. Також
усіх привітав і Надвірнянський міський голова
Зіновій Андрійович, який зазначив, що споконвіків, навіть у часи утисків і переслідувань,
в кожній надвірнянській домівці завжди лунала українська мова, звучала українська колядка, вшановувались християнські звичаї та
дотримувались народні традиції. І тому тепер
всі повинні свято берегти свої традиції, звичаї
й обряди, бо це – культура великої прадавньої
української нації. Також голова подякував
всім, хто долучився до організації свята, особливо комунальним службам, які щоденною
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сумлінною працею забезпечили все необхідне
для святкування циклу новорічно-різдвяних
свят в місті Надвірна. Згадав міський голова і
наших Героїв, які в холодних зимових окопах
продовжують невтомно захищати рідну землю
від ворога і побажав, щоб перша Різдвяна Зірка стала провісницею миру, злагоди, порозуміння та єдності українського народу.
Надвірнянські пластуни передали представникам місцевої влади Благодатний вогонь,
який символізує мир і єдність.

Продовження на стор. 2 >>>
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Шанована
святочна громадо!

Дорогі краяни!
Ось і завершується 2016 рік. Ми знову перегортаємо ще одну сторінку нашого життя, нашої історії.
Дозвольте мені особисто та від імені депутатського
корпусу Надвірнянської районної ради привітати вас
з наступаючим Новим 2017 роком та світлим святом
Різдва Христового!
Хай рік прийдешній додасть усім нам нових сил
для зміцнення та утвердження нашої держави і принесе мир та добробут нашій країні.
Вірю, що 2017 рік стане роком стабілізації суспільно-політичного життя, економічного та соціально-культурного розвитку району.
Нехай свято Нового року та Різдва Христового
принесуть радість і спокій до Вашої оселі, додадуть
здоров’я й наснаги, стануть початком нових здобутків і успіхів в ім’я процвітання України та розвитку
нашого Надвірнянського району.
Веселих свят! Щастя, тепла, любові, сімейного затишку, успіхів та натхнення.
Христос рождається! Славімо Його!
Голова Надвірнянської
районної ради,
Іван Гурмак

З наближенням радісних свят, коли наші серця наповнюються добром і
надією, щиро вітаю Вас з Новим 2017 роком і величним Різдвом Христовим!
Небо і земля торжествують, ангели співають і радіють люди народженню
Христа - Спасителя людства, прославляючи в кожній оселі колядками та піснями цю радіснуподію: «Бог Предвічний народився, прийшов днесь із Небес,
щоб спасти люд Свій весь…»
Новий рік - це завжди народження надій на краще, на здійснення найбільш заповітних мрій і помислів. Рік, щоминає, був насичений важливими
та знаковими подіями, рік наполегливої і напруженої праці, незважаючи на
складний для країни час. Адже, вдалося втілити в життя ряд проектів та заходів, спрямованих на розвиток Надвірної, яка підтверджує статус міста, що
впевнено крокує в європейське майбутнє. Висловлюю слова подяки жителям
міста, духовенству, комунальним службам, депутатам та членам виконавчого
комітету, апарату міської ради, керівникам підприємств, установ та організацій за підтримку, розуміння, злагоджену роботу всіх, хто сумлінно працював
і працює на благо розвитку Надвірної, нашої громади та гідно представляє
інтереси кожного її представника.
У час, коли будемо святкувати Різдво, пам’ятаймо про наших Героїв, які
в холодних зимових окопах продовжують невтомно захищати рідну землю
від ворога. Нехай їхні міць та мужність надихають кожного з нас, а наша підтримка та добрі слова додають їм сили і вселяють віру у перемогу.
Сподіваюсь, що перша Різдвяна Зіркастанепровісницею миру, злагоди,
порозуміння та єдності українського народу іблагословить на добрі справи, задля добробуту та благополуччя нашої громади.Хай у Різдвяну Ніч на
українську землюзійде Господнє благословення, кожна надвірнянська оселя
наповниться сімейним щастям, щирою любов’ю, гараздами та достатком, а
свято народження Сина Божого згуртує всіх нас для щасливого та мирного
майбутнього України!
Веселих Різдвяних свят і щасливого Нового року!

О.Кеніз: «25 років тому ми консолідувалися
навколо ідеї української державності
і довели, що ми — народ»
На початку грудня у Надвірнянській міській бібліотеці для юнацтва відбулось засідання «круглого столу» на тему «Всеукраїнський
референдум 1 грудня 1991 року».
Захід відбувся за участі керівництва
районної та міської влади, депутатів
обласної та районної рад, істориків та краєзнавців Надвірнянщини,
представників громадських організацій, політичних партій та засобів
масової інформації. Розпочала засідання директор Надвірнянської центральної районної бібліотеки Галина
Волошин з короткою історичною довідкою про події 1991 року.
Далі про ті буремні часи згадували учасники, які стояли біля витоків історичного становлення Незалежності України. Їх привітали зі

знаменною датою голова Надвірнянської райдержадміністрації Олександр Кеніз, голова районної ради
Іван Гурмак, заступник міського голови Василь Василенко.
Олександр Кеніз у своєму виступі зазначив, що результат референдуму мав величезне значення: після
нього Україну як незалежну державу
визнали більше 100 країн світу. «25
років тому ми консолідувалися навколо ідеї української державності,
довели світові і, перш за все, собі,
що ми — народ, який прагне творити власну долю на власній землі.
Нині, як і тоді, маємо бути єдиними
в наших прагненнях та діях. Адже
тільки так ми зможемо побудувати
вільну, демократичну, сильну, економічно і духовно багату державу -

Христос рождається! Славімо Його!
Надвірнянський міський голова,
Зіновій Андрійович

Редакція газети
«Життя Прикарпаття»
щиро вітає своїх читачів
із Різдвом Христовим
та Новим 2017 роком!
Шановні читачі газети «Життя Прикарпаття», прийміть щирі вітання з нагоди новорічних свят та Різдва Христового!
Нехай ці святкові зимові дні принесуть мир,
спокій і злагоду, впевненість у майбутньому.
Ми живемо в чудовій країні, любимо її і
прагнемо звичайного людського щастя, кращого майбутнього для наших дітей, процвітання народу України.
Нехай новий 2017 рік виправдає найкращі прагнення і стане для вас та ваших рідних
роком позитивних змін і втілення заповітних
мрій, а для нашої рідної України - роком миру,
злагоди та процвітання!
Христос Рождається!
Славімо Його!

>>> Продовження. Початок на стор. 1
Окрасою свята стала 50-річна
ялинка заввишки 15 метрів. Навколо неї зібралися сотні людей, які
прийшли на відкриття. Спеціально
для новорічного дерева виготовили
викладачі художньої школи, станції
юних техніків, волонтери унікальні
дерев’яні іграшки у вигляді пташок,
ангеликів і інших святкових персонажів. Традиційно працюватиме
на святковому майданчику «Тепла
пошта». На різноманітний смак гостей відкриється ярмаркове містечко,
де можна буде придбати різноманітні авторські смаколики і сувеніри.
На урочистій церемонії відкриття новорічної ялинки, виступили
духовий оркестр РБК, зразковий
аматорський колектив «Хоробрі
мандрівники»
Переріслянського
СБК, колектив «Світлячки» Гвіздського СБК, народний аматорськийфольклорний колектив «Шовкова
косиця» РБК.
Протягом цілого місяця біля головної ялинки для надвірнянців та
гостей міста передбачена насичена
культурно-мистецька програма: виступи всеукраїнських, обласних та
районних аматорських колективів,
свято пампуха, святкові дискотеки,
конкурс огляди – вертепів і маланок,
майстер-класи.
Програма фестивалю «Тепле
Різдво в Надвірній»
31 грудня - 1 січня– святкова но-

ворічна дискотека (мистецька агенція «Фист») з 18.00 год.
08 січня - виступ національного
академічного ансамблю «Гуцулія»
та колективу товариства українців
Хорватії з 17.00 год.
09 січня (св. Степана) троїсті
музики (Зарічанського, Чорнопотоківського СБК, гурт «Рушничок»
Делятинського НД), колядники Зеленського СБК, народний аматорський фольклорний колектив «Біла
криниця» Чорноославського сільського клубу. «Свято пампуха» з
14.00 год.
з 13 на 14 січня (старий Новий
рік, св. Василя) – святкова дискотека (мистецька агенція «Фист») з
22.00 год .
14 січня (св. Василя) - вокальні
колективи колядників Надвірнянської, Делятинської, Ланчинської,
Тисменичанської дитячих музичних
шкіл, «Маланка» НГВУ «Надвірнафтогаз»
з 14.00 год.
15 січня - районний фестиваль
Різдвяного дійства (конкурс-огляд
вертепів і маланок) з 12.00 год.
16 січня - народні аматорські вокальні ансамблі: «Черлені Пацьорки» Делятинського НД, «Скарбниця» Гвіздського СБК, вертеп
Делятинського НВК з 17.30 год .
20 січня - народні аматорські
фольклорні колективи: «Відлуння
Карпат» Пнів-ського СБК, «Пере-
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Україну,» - наголосив голова Надвірнянської РДА. Також він привітав
усіх із 25-ю річницею Всеукраїнського референдуму, який закріпив
історичне рішення – Акт проголошення незалежності України.
Учасники засідання за «круглим
столом» дійшли висновку, що вибір
1 грудня 1991 року був правильним
і достойним українського народу,
а також закликали бути свідомими
свого вибору, примножувати славу
держави та рідного краю величними
вчинками, гідними звершеннями,
власним подвижництвом і новаторством. Адже українцем є той, хто бажає добра цій державі.
Інформаційно-аналітичний відділ
Надвірнянської РДА

весло» Фитьківського сільського клубу, колядники Ліснотарно-вицького,
Переріслянського
СБК, Лоївського сільського клубу
з 17.30 год.
21 січня - колядники Цуцилівського НД, Молодківського СБК,
Назавизівського сільського клубу,
народний аматорський фольклорний колектив «Шовкова косиця»
РБК, колядники Волосівського СБК
з 14.00 год.
22 січня - закриття фестивалю.
Естрадно-духовий оркестр РБК
14.00 год.
Львівський академічний духовний
театр «Воскресіння» з 18.00 год.
Святкова дискотека (мистецька
агенція «Фист») з 20.00 год.
В програмі фестивалю: виступи
колективів – учасників VII Міжнародного фестивалю «Коляда на
Майзлях» (згідно окремої програми
з 08 по 15 січня) з 18.00 год.
Також з 03 січня – майстер-класи
Надвірнянської дитячої художньої
школи, районного центру дитячої
творчості, районної станції юних
техніків (згідно окремої програми).
Хедлайнери фестивалю: національний академічний ансамбль «Гуцулія» Івано-Франківської обласної
філармонії; Львівський академічний
духовний театр «Воскресіння»; гурт
«Joryj Kłoc» (м. Львів).
Інформаційно-аналітичний
відділ Надвірнянської РДА
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«За 25 років службу розвалили», голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк
Останнім часом Міністерство інфраструктури України акцентує увагу не тільки на ремонті доріг у державі, а
й на збереженні автошляхів. Одним з методів запобігання
руйнуванню доріг в пору активних великовагових перевезень є контроль маси вантажівок. Ці функції покладено
на Державну службу України з безпеки на транспорті.
Тож голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк розповів
про роботу державного відомства.
«Ніхто не вірив, що цього року нам вдасться запустити вагові комплекси по всій країні. Але нам це
вдалося. ГВК гнили по складах. Дякуючи Укравтодору, їх підлатали, так би мовити «поставили на ноги»,
перевірили і запустили. До того ж обладнано чимало
нових майданчиків по усій країні. У своїй більшості
ринок вантажних перевезень зрозумів, що потрібно
берегти дороги і ніхто з цим не сперечається. Реально
такий прорив зроблено вперше за два роки. Ще багато
чого потрібно удосконалювати. В мене є плани підняти цю службу на високий професійний рівень. І я це
зроблю. Є підтримка профільного міністерства, підтримка Кабміну. Спільними зусиллями все зробимо», зазначив Михайло Ноняк.
Також голова Державної службу України з безпеки на
транспорті Михайло Ноняк , розповів про заходи щодо
протидії корупції в середині Служби та рівень матеріального забезпечення і співпрацю з іншими державними установами: «Зараз я не можу сказати, що наші
працівники «кристально чисті», але немає тої корупції,
яка була колись. На ГВК її немає. Наскільки можу, я борюся з цим. Я всіх попередив, якщо буде підтверджений
факт хабарництва, така людина буде відразу звільнена і
з нею будуть працювати компетентні органи. Зараз ми
створюємо новий підрозділ - антикорупційне управління. Буде ще сектор оперативного контролю. Це люди,
які будуть виїжджати в області для перевірки без попередження. Я особисто буду підписувати наказ, підготов-

лений керівником цього відділу. Тобто, без бюрократії
і зайвих питань. Приїжджаючи до області вони будуть
перевіряти і перевізників, і самих працівників Укртрансбезпеки, у тому числі, і керівництво. Але загалом піймати людину за руку дуже складно. Мають працювати
відповідні органи. Якщо є чисельні скарги та заяви на
якогось працівника і в нас є підстави сумніватись у його
порядності, то людині пропонуємо звільнитись. Щодо
матеріального забезпечення то багато чого не вистачає.
Реально службу розвалили за 25 років. Необхідно все
відновлювати. Плануємо кожному інспектору закупити необхідне обладнання, планшети, щоб вони могли у
будь який момент при перевірці зайти у необхідну базу
даних і перевірити все що потрібно. Для територіальних управлінь треба закупити комп’ютери, оргтехніку.
До речі, пересувні лабораторії (ГВК, які планується
закупити) будуть обладнані відповідними спецзасобами не тільки для перевірки ваги. Додатково планується обладнати їх відеоспостереженням, щоб ми у будьякий час могли перевірити чим насправді займаються
працівники і де знаходяться. Це ще один механізм боротьби з корупцією. Зрозуміло, що в будь-якій роботі
є певні проблеми, і є різні відносини в областях. Але
тут на центральному рівні є повне порозуміння і з керівником Укравтодору, і з Нацполіцією. З боку Укравтодору повна підтримка. Намагаємось разом оперативно
вирішувати проблемні питання. В областях це залежить
від людського фактору. Є певні проблеми. Бувають непорозуміння. Намагаємось на центральному рівні впливати, щоб у них в областях було нормальне спілкування. В нас вже проведено ряд круглих столів. Все це дає
впевненість щодо продуктивної роботи нашої служби і
в майбутньому».
За матеріалами
Тетяни Локацької, news.pn

Думка депутата

Сергій Волошин :
«за користування надрами
видобувники платитимуть
місцевим бюджетам»
Верховна Рада підтримала в другому
читанні законопроект щодо справедливого розподілу рентної плати за видобування нафти, природного газу і газового
конденсату.
За відповідний законопроект №3038-1
проголосувало 259 парламентаріїв.
Свою думку про даний документ висловив депутат Надвірнянської районної
ради від БПП Сергій Волошин.
«Документом пропонується внести
зміни до низки статей Бюджетного кодексу.Зокрема, пропонується встановити, що до доходів загального фонду державного бюджету зараховуються 95%
рентної плати за користування надрами
для видобування нафти, природного газу
і газового конденсату.
Законопроект також передбачає, що до
доходів загального фонду районних бюджетів буде перераховуватися 1,5% рентної плати за користування надрами для
видобуваннянафти, природного газу і газового конденсату.
У доходи загального бюджету обласним бюджетам буде передаватися також
1,5% рентної плати. У доходи загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів —
2% рентної плати.
Зараз 100% рентної плати за користування надрами для видобування нафти,
природного газу та газового конденсату
зараховується до загального фонду державного бюджету.

Закон набуде чинності з 1 січня 2018
року.
Насправді неодноразово представники місцевого самоврядування виступали
з подібними пропозиціями і ми також
їх підтримували, ухвалюючи відповідні
звернення. Норми законопроекту відповідають політиці бюджетної децентралізації і це дуже приємно. Прийняття цього
документа також дозволить забезпечити
сприяння місцевої влади нафтогазовидобувним компаніям в отриманні відповідних дозволів на видобуток нафти і газу.
Кошти отримані в результаті видобутку зараховуватимуться до районних
бюджетів за місцезнаходженням видобутку відповідних природних ресурсів.
Перерозподіл рентних платежів дозволить мотивувати місцеву владу сприяти
розвитку видобутку природних ресурсів.
Це дасть змогу збільшити надходження
до місцевих бюджетів дасть додаткові
можливості для розвитку місцевих громад на тереторії яких проводиться видобуток відповідних природних ресурсів.
Надвірнянщина в цьому напрямку має
великі перспективи, адже на території
району є чималі поклади нафти і газу.
Потрібен тільки господарський підхід
до розробки нових родовищ і самого видобутку природних ресурсів» - зазначив
депутат Надвірнянської районної ради
від БПП Сергій Волошин.
Спілкувалась Ніколь Вайт

У Делятині
відзначили День
Збройних сил України

До Дня Збройних сил України та 25-ї
річниці їх створення у Делятинській
військовій частині А1807 відбулися
урочистості. Відкрив урочистості полковник Юрій Грицик, який відзначив
високий рівень бойової підготовки військової частини та висловив вдячність
керівництву районної влади за підтримку у вирішенні організаційних і матеріальних питань військових.
З цієї нагоди присутніх привітали
голова районної державної адміністрації Олександр Кеніз, голова районної
ради Іван Гурмак, директор Благодійного фонду «Карітас» Івано-Франківськ
УГКЦ о. Володимир Чорній, командир
військової частини А1807 Юрій Грицик, бойовий офіцер, командир 108-го
окремого гірсько-штурмового батальйону Василь Думанський та заступник
Надвірнянського районного військового
комісаріату Іван Шликов.

www.WEST-INFO.IF.UA

У своєму вітальному слові голова
райдержадміністрації Олександр Кеніз
привітав військовослужбовців краю
зі святом подякував їм за патріотизм,
мужність і самовідданість, з якими
вони виконують обов’язки у сьогоднішніх умовах.
Кращих військовослужбовців було
відзначено подяками, грамотами Івано-Франківської обласної ради, відзнаками обласної державної адміністрації
та обласної ради “За бойову звитягу”,
грамотами Надвірнянської районної
державної адміністрації, районної ради
та цінними подарунками.
Після офіційної частини заходу відбувся святковий концерт за участю
кращих творчих колективів та солістів
району.
Інформаційно-аналітичний відділ
Надвірнянської РДА
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Місто Надвірна на шляху сталого розвитку:
реалізація міжнародних та обласних проектів
Головними завданнями в роботі Надвірнянської міської ради є створення сприятливих умов для комфортного проживання
мешканців, забезпечення роботи галузей
житлово-комунального господарства, безперебійної роботи комунальних служб, покращення та розбудова інфраструктури міста
(будівництво та ремонт доріг, благоустрій,
покращення санітарного стану, освітлення
вулиць тощо), зміцнення обороноздатності
нашої держави, соціальна допомога учасникам АТО та їхнім родинам тощо. Для успішного виконання цих та інших завдань крім
власних сил, в своїй роботі міська рада залучає кошти і з інших джерел фінансування,
зокрема завдяки участі в обласних, всеукраїнських конкурсах та міжнародних грантів
підтримки місцевого самоврядування.
Так, вже сьомий рік поспіль міська рада
успішно бере участь в обласному конкурсі
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. З 2011 року міська рада подала на розгляд обласної конкурсної комісії 78
проектів, спрямованих на покращення благоустрою міста, розвиток спортивної інфраструктури, підтримку освіти та соціального
захисту населення, покращення умов проживання, проведення відпочинку та дозвілля
мешканцями міста тощо, і 16 разів визнавалась переможцем проектів на загальну суму
понад 4 913 770 грн.
В 2016 році реалізовано 4 обласні проекти, 1 – в процесі впровадження. За результатами 5 обласного конкурсу проектів і
програм розвитку місцевого самоврядування
міська рада визнана переможцем п`яти проектів, один з яких має назву «Від дитячого
майданчика до спортивного містечка». Проектом передбачено встановлення на території міського парку ім.І.Франка багатофункціонального спортивного майданчика, що
відкриває можливість для занять декількома
видами спорту: баскетболом, волейболом та
великим тенісом.
В минулому році міською радою було подано на розгляд конкурсної комісії 10 проектів, 4 з яких визнано переможцями. В 2016
році проведено реалізацію таких проектів:
1. «Садочок для дитини другий дім – тепло та затишно у нім», яким передбачено
заміну старих фізично зношених вікон на
нові енергозберігаючі в ДНЗ «Квітка Карпат» (замінено 66 вікон). Вартість проекту –
288 652 грн., з яких 120 000 грн. – кошти
обласного бюджету, 168 652 грн. – кошти
міського бюджету. Реалізації даного проекту
забезпечила створення комфортних умов перебування в дошкільному закладі педагогів
та дошкільнят, покращення температурного
режиму, підвищення рівня енергозбереження
в дитячій дошкільній установі, зменшення
видатків на енергетичні ресурси та поліпшення естетичного вигляду дитячого садка
“Квітка Карпат”. Завдяки впровадженню
цього проекту, а також міжнародного проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за 2 останніх роки вдалось повністю
замінити всі застарілі вікна в ДНЗ «Квітка
Карпат» на сучасні енергозберігаючі склопакети (замінено 142 вікна).
2. «До боротьби їх кликав рідний край» капітальний ремонт (нове будівництво)
символічної могили «Борцям за волю України» по вул.Соборна в м.Надвірна. З плином
часу та внаслідок дії різних погодних факторів символічна могила зазнала часткових
руйнацій, перебувала в аварійному стані і
тому потребувала фактично нового будівництва. З метою збереження для майбутніх
поколінь пам’яті про подвиги загиблих Героїв України міський голова Зіновій Андрійович зініціював написання проекту, яким
передбачено реконструкцію (нове будівництво) символічної могили “Борцям за волю
України”. Вартість робіт становить 508 683
грн., з яких 120 000 грн. – кошти обласного
бюджету, 388 683 грн. – міського бюджету.
Реалізація даного проекту спрямована на забезпечення збереження культурних та історичних пам’яток задля вшанування пам’яті
полеглих земляків-борців за волю України
та про їхні славні подвиги.
3. «Місто Надвірна – місто мікрорайонів» - проектом передбачено проведен-

ня капітального ремонту прибудинкових
територій мікрорайону Руднєва. При написанні даного проекту, проведено детальне
обстеження всіх прибудинкових територій
і визначено перелік тих, які перебували в
найжахливішому стані. В цей перелік потрапили території біля будинків Руднєва, 2, 3; Кобринської, 9, 10, 11, 12, 13 та
М.Черемшини, 4. Вартість проекту складає
336210,31 грн., з яких 120 000 грн. – кошти
обласного бюджету; 216210,31 грн. – кошти
міського бюджету. В рамках даного проекту облаштовано прибудинкову територію
будинків №2,3 по вул.Руднєва загальною
площею близько 240 м². Крім того, відновлено входи в під’їзди будинків по вул.Кобринської, 12 та 13 і вул.М.Черемшини, 4,
а також міжбудинковий проїзд будинків по
вул.Кобринської, 9, 10 та 11.
4. «Франковими стежками» - проектом
передбачено облаштування пішохідних доріжок в міському парку ім.І.Франка з метою
створення належних умов для організації дозвілля та відпочинку жителів міста; упорядкування парку та покращення привабливості
міста в цілому. На даний час проект в процесі впровадження. Передбачений бюджет –
234 819 грн., з яких 120 000 грн. – кошти обласного бюджету, 114819 грн. – кошти міського бюджету.
В 2016 році на розгляд Ради VIІ обласного конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування міською радою
подано 21 проект на загальну суму 6 162 629
грн. Згідно розпорядження Івано-Франківської обласної ради від 25.11.2016. № 902-р
«Про підсумки обласних конкурсів розвитку
місцевого самоврядування» Надвірнянська
міська рада визнана переможцем 3 проектів
на загальну суму 1 583 762 грн., а саме:
1. Проект «Нове поле для футболу –
нові здобутки юних футболістів» – передбачає заміну штучного покриття на спортивному майданчику біля стадіону «Нафтовик»,
призначеного для гри в міні-футбол з метою
покращення спортивної інфраструктури міста та створення належних умов для фізичного розвитку та занять спортом. Загальна сума
проекту становить 583 762 грн. В тому числі: кошти міського бюджету – 333 762 грн.;
районного бюджету – 100 000 грн. та кошти
обласного бюджету – 150 000 грн.
2. Проект «Великі зміни малими кроками. Замок Куропатви XVI століття в селі
Пнів» – спільний проект Надвірнянської
міської ради з Пнівською сільською радою
та Надвірнянською районною радою. Його
мета – розвиток туристичної інфраструктури
регіону та відновлення й збереження архітектурної пам’ятки національного начення
шляхом реставрації західної вежі Пнівського
замку. Загальна сума проекту становить 780
000 грн. В тому числі: кошти обласного конкурсу проектів та програм – 400 000 грн.; Надвірнянська міська рада – 150 000 грн.; Пнівська сільська рада – 100 000 грн. та кошти
організацій-партнерів – 130 000 грн.
3. Проект «Дітям тепліше – батькам
спокійніше» – передбачає проведення
заміни системи теплопостачання в ДНЗ
«Пролісок» для створення належних умов
перебування дошкільнят та вихователів у
навчальному закладі. Загальна сума проекту становить 220 000 грн. В тому числі:
кошти міського бюджету – 70 000 грн. та
обласного – 150 000 грн.
Вже другий рік Надвірнянська міська
рада демонструє ефективність та успішність
у реалізації міжнародного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» (МРГ). 14 липня 2015 року відбулося підписання Угоди про партнерство між
Європейським Союзом/Програмою розвитку ООН МРГ та Надвірнянською міською
радою. В нашій області тільки два міста
стали партнерами даного проекту: Надвірна та Коломия. Завдяки злагодженій і тісній
співпраці в Надвірній успішно реалізовано
7 проектів, а ще 3 на даний час на стадії
впровадження, загальна вартість яких складає понад 3 840 000 грн. Надвірнянській
міській раді вдалось залучити 2 268 000 грн.
міжнародних інвестицій.

Одна із складових даного проекту є саме
підтримка новостворених ОСББ на території міста. Тому розпорядженням міського
голови у міській раді створено Ресурсний
центр громад, головною метою якого є надання юридичної, технічної та адміністративної допомоги новоствореним ОСББ,
їх консультування, планування, координування, впровадження та моніторинг діяльності організацій громад та ОСББ для
впровадження громадських ініціатив на
території міста Надвірна.
Цього року в число учасників проекту
потрапили 7 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та 2 заклади
освіти. Ще один проект в рамках програми
«SmartCity» («Розумні міста»).
Реалізація міжнародних проектів відбувається за спільного фінансування ЄС/ПРООН
(50%), Надвірнянської міської ради (45%),
ОСББ (5%) та підтримки і методичної допомоги координаторів проекту та ресурсного
центру громад при міській раді. В рамках
міжнародного проекту за допомогою міського бюджету на даний час існує ще один
механізм покращення умов проживання в будинках житлового фонду міста, зокрема для
існуючих та новостворених ОСББ.
В 2015 році в м.Надвірна було реалізовано 5 мікропроектних пропозицій, згідно
яких була проведена заміна: мереж водо- та
електропостачання в будинку №2 по вул.Котляревського (ОСББ «Едельвейс»), покрівлі даху в будинку №14 по вул.Черемшини
(ОСББ «Берізка») та вікон в Надвірнянській
ЗОШ №2, ДНЗ «Квітка Карпат» та будинку
№18 на м-ні Шевченка (ОСББ «Ювілейний»). В цьому році для участі в міжнародному проекті відібрано 4 ОСББ:
1.ОСББ «Хронос» (Руднєва, 25): на
даний час завершено реалізацію проекту,
згідно якого проведено капітальний ремонт
покрівлі даху будинку №25 по вул.Руднєва.
Покриття даху будинку внаслідок впливу
різних погодних умов фізично зносилось і
через атмосферні опади до осель потрапляла зайва вологість. Тому покрівля даху потребувала нагального капітального ремонту.
Крім заміни покрівлі даху та встановлення
ринв і водостоків, було здійснено нижню
підшивку даху та заміну вікон в місцях загального користування.
2. ОСББ «Добробут 2010» (вул.Франка,
4а) – при будівництві даного будинку не було
передбачено облаштування прибудинкової
території вуличним освітленням, тому за підтримки Надвірнянської міської ради, ресурсного центру громад було вирішено подати
заявку на реалізацію проекту, спрямованого
на нове будівництво мережі вуличного освітлення придворової території будинку №4а по
вул.Франка, з використанням фотосонячних
елементів та впровадженням енергозберігаючих, енергоефективних та інноваційних заходів. Реалізація даного проекту значно покращила умови проживання та забезпечила
безпеку мешканцям даного будинку в нічний
та вечірній час. Оскільки житловий будинок
№4а по вул.Франка тісно межує ще з чотирма багатоквартирними житловими будинками, вуличним освітленням тепер частково
забезпечені і їхні прибудинкові території.
3. ОСББ «Черемош-8» (Купчинського,
8) – проектом передбачено проведення капітального ремонту покрівлі даху та модернізації фасаду будинку шляхом утеплення.
Перша частина проекту на даний час реалізована, а саме: здійснено заміну покрівлі
даху та утеплено фасад з використанням
сертифікованого будівельного матеріалу у
вигляді мінеральної вати. Друга частина проекту буде впроваджена в наступному році.
4. ОСББ «Злагода-10» (М.Черемшини,
10) – проект на даний час на стадії впровадження, яким передбачено капітальний
ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання та водовідведення, системи
енергопостачання, заміна вікон та вхідних дверей на енергозберігаючі в місцяхз
агальногоко ристування в будинку №10 по
вул.М.Черемшини. Даний будинок введений
в експлуатацію в 1968 році. До 2016 року
перебував на балансі КП «Надвірнянський
житловик», працівники якого до цього часу
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регулярно проводили роботи капітального
і поточного характеру з метою утримання
даного будинку в належному стані. Варто
віддати належне даному комунальному підприємству, адже його силами здійснено за
останній рік великий об’єм робіт, а саме:
замінено ринви та водостоки на 7 багатоквартирних житлових будинках, облаштовано дитячі майданчики, проведено ремонт
внутрібудинкових електромереж, фасадів, в
9 будинках замінено старі вікна на енергозберігаючі в місцях загального користування, здійснено капітальний ремонт покрівель
даху на будинках, які постраждали внаслідок стихії 20.06.2016 року, встановлено
козирки над входами в під’їзди, проведено
благоустрій прибудинкових територій, встановлено додаткові лавочки тощо. Щодо проведення робіт по покращенню інфраструктури житлового фонду міста як і в 2016,
так і надалі, пріоритетними будуть обирати
ті будинки, де відсутня заборгованість за
оплату послуг, які надає КП «Надвірнянський житловик».
Як уже неодноразово зазначалось, Надвірнянська міська рада на даний час і на
2017 рік одним з основних напрямків у
своїй діяльності визначила саме підтримку
новостворених ОСББ. Вже сьогодні спільними зусиллями керівництва міста та голів
об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, залучаються всі можливі ресурси
для створення належних умов проживання.
Також в Плані соціально-економічного розвитку на 2017 рік передбачатимуться кошти
для співфінансування робіт для покращення
умов проживання в будинках, де є створені
ОСББ, а це облаштування прибудинкових
територій, заміна вікон та дверей в місцях загального користування, капітальний ремонт
мереж, покрівлі даху, фасаду та ін.
Спільно з громадською організацією
«Надвірнянський туристично - інформаційний центр» в рамках програми «Smart
City» за підтримки Спільного проекту ЄС/
ПРООН МРГ розпочинається реалізація
ще одного міжнародного проекту “Надвірна – безпечне місто: встановлення системи
відеоспостереження в громадських місцях міста”. Даним проектом передбачено
встановлення в місті відеонагляду, а саме:
30 відеокамер на перехрестях, де спостерігається інтенсивних рух транспорту,
в’їздах, виїздах міста, місцях загального
користування та масового скупчення громадян, в міському парку, зоні відпочинку з
метою моніторингу руху транспорту, оперативно реагування на факти незаконного
нищення зелених насаджень, організації
нелегальних сміттєзвалищ та інших порушень правил благоустрою міста, а також
проведення контролю за дотриманням належного санітарного стану, збереженням
комунального майна та елементів благоустрою. 17 жовтня 2016 року в Надвірнянській міській раді відбулось підписання
грантової угоди щодо впровадження даного проекту. Також ГО «Надвірнянський
туристично-інформаційний центр» проведено відбір підрядної організації, яка після
підписання договору підряду приступить
до безпосереднього виконання необхідних
робіт по реалізації проекту.
2015-2016 рр. видались досить успішними для Надвірнянської міської ради щодо
ефективного впровадження міжнародних та
обласних проектів. В наступному році міська
рада і надалі направлятиме кошти з міського
бюджету та інших джерел фінансування на
вирішення вкрай наболівших питань.
Надвірнянська міська рада закликає всіх
мешканців житлового фонду міста, не жити
очікуваннями, не боятись брати ініціативу
в свої руки, а втілювати в життя свої ідеї.
Тільки спільними зусиллями і налагодженій
співпраці, завдяки участі в різноманітних
програмах та проектах, за підтримки та допомоги Надвірнянської міської ради, можна
досягнути бажаних результатів.
Прес-служба
Надвірнянської міської ради
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У Яремчі знають, як законно обійти закон

В. Онутчак
22 грудня на сесійному засіданні десятої
сесії Яремчанської міської ради було винесено доволі неоднозначний проект рішення
про виділення земельних ділянок у центральній частині міста поблизу новоспорудженої церкви для будівництва гаражів.
Вдумайтесь тільки, яке цільове використання землі - «для будівництва гаражів». Якщо
врахувати, що пропонується виділити більше десятка ділянок по 0,0100 га, то вийде
не така вже мала площа.
У проекті рішення йшлося: керуючись ст.
ст. 12, 118, 121, 198 та п.1 розділу 10 Перехідних положень Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 35, 50 Закону України
«Про землеустрій», розглянувши звернення
громадян та клопотання підприємств, установ, організацій про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою, передачу
земельних ділянок у користування (оренду)

вул. Курортна
та власність із земель комунальної власності,
поновлення договорів оренди землі, внесення змін та доповнень до рішень міської ради,
тощо, Яремчанська міська рада вирішила:
проекти відведення земельних ділянок подати на затвердження міської ради.
Йдеться про відвід земельних ділянок
у центрі міста біля нової церкви (у районі
будинку по вулиці Свободи, 295) для будівництва індивідуальних гаражів. Кожна із зазначених ділянок має площу 0,0100 га. Усіх
ділянок більше десятка. Серед претендентів
на дорогу яремчанську землю в центрі міста чимало представників, приближених до
яремчанської місцевої влади.
Під час сесії по даному питанню рішення не було прийняте. Депутати дане питання
відклали, але чи на довго?
Виникає запитання: а чи варто біля церкви
будувати гаражі, невже іншого місця для спорудження гаражів у Яремчі немає, як тільки
в самому центрі міста? Друге запитання: а чи
всім із перекислених осіб украй потрібні ді-

В. Губарчук
лянки для будівництва гаражів, якщо з цього
списку претендентів не в усіх є автомобілі?
Усе це дуже схоже на банальний, як каже
М. Саакашвілі, «междусобойчик-договарняк» для отримання земельних ділянок. Звичайна схема: домовились, проголосували,
прийняли колегіальне рішення, за яке ніхто
жодної відповідальності не понесе, ну в найгіршому разі - суд скасує рішення ради, але
ніхто з ініціаторів роздачі земельних ділянок
покарання не понесе. Тому і ризикують –
раптом, «пронесе»?
Але на цьому маніпуляції в Яремчі не
закінчуються. Нещодавно Яремчанський
міський голова, користуючись своїм правом,
призначив на посаду радника міського голови Ірину Губарчук. І все бнічого: має голова
право обирати собі радників, але є невеликий
етичний момент. Посаду радника обійняла
дружина секретаря Яремчанської міської
ради Володимира Губарчука, представника
ПП «Воля». Можливо, це банальний збіг обставин, і пані Ірина, очевидно, спеціаліст високої категорії
з досвідом роботи в органах місцевого самоврядування, а її поради
вкрай потрібні чинному міському
голові, але все одно це дуже дивне призначення. Запитаєте чому?
Як на мене, то, по-перше, не слід
розглядати виконком як потенційне місце роботи для всієї сім’ї, бо в
Яремчі виходить так: спершу приходить на роботу хтось один, а далі
перетягує усіх родичів. І чим вища
посада – тим більше родичів працює. А по-друге, це ж дуже хитра
схема уникнення конкурсу на заміщення будь-якої із вакантних посад
у відділах міськвиконкому. Чомусь
цього самого конкурсу не оголошено, як це передбачено чинним законодавством України. Чому не відомо, але в практиці Яремчанського
виконкому зафіксовано кілька випадків, коли люди призначались
спочатку радниками міського голови (на цю посаду особа призначається без
конкурсу, хоча посада й належить до категорії службовців органів місцевого самоврядування), а потім переводились на службу у
відділи міськвиконкому, уникаючи конкурсу.
Процедура законна, але чи призначення у
такий спосіб з етично-моральної точки зору
є корисними для громади? Та й чи годиться
секретареві міськради Володимиру Губарчуку, який під час кожного публічного виступу
розказує, як змінила його свідомість війна, як
ми тут, у тилу, маємо жити «по-новому», користуватися такими методами? Складається
враження, що цей представник «Волі» прийшов не втілювати зміни в громаді, а покращити власне матеріальне становище (обрати
найкращу земельну ділянку серед виділених
учасникам АТО, отримувати зарплату із величенькою надбавкою-премією, працевлаштувати дружину)…
Що насправді відбувається в Яремчанській міській раді? Невже кругова порука?
Візьмімо до прикладу нещодавній випа-

док, коли депутат Яремчанської міської
ради Віра Галайко, представник «Радикальної партії» О.Ляшка, нанесла тілесні
ушкодження жительці м. Яремче Тетяні
Іщук. Поліція розслідує справу вже майже
чотири місяці і ніяк не може передати її в
суд. І головне: громада мовчить! Можливо,
хтось зумисне намагається злити справу,
щоб не опорочити ім’я депутата? Якщо
це справді так, то гріш ціна всім тим, хто
каже, що ми змінилися після Майдану, бо,
коли представник влади так цинічно й побандитськи знущається з власних виборців, а всім до цього байдуже, то про яку
перемогу народу можемо говорити?! Наступним може стати кожен із нас, перш за
все – кожен, хто має власну позицію й не
готовий прогинатися на догоду місцевим
чиновникам. Моральний обов’язок кожного свідомого яремчанця зараз – зробити
так, щоб не було соромно за громаду, щоб
такі хамські й непорядні вчинки депутата
викликали осуд суспільства, бо ж чи можна такій людині делегувати власні права на
управління містом…
Випадків такого недолугого маніпулювання законом на території Яремчанської міської
ради чимало. Так хочеться запитати в очіль-

ників місцевої яремчанської влади: «Камо
грядети ? (куди йдете), панове патріоти? Чи,
бува, не заблудились? Може, зупинитись
пора?» - й згадати слова Івана Франка:«Не
пора, не пора, не пора Москалеві й ляхові
служить! Нам пора для України жить».
І ще одне повинні знати яремчанці, що
сьогодні багато вихідців з Яремчанщини
успішно працюють у сусідньому районному центрі Надвірній. Де їх шанують і поважають, а своєю сумлінною працею вони
вносять чималий вклад в розбудову Надвірнянщини. Запитаєте, чому так? Просто на Яремчанщині склались обставини
за яких реалізувати себе не можливо. Тому
бачимо разючу різницю між сусідніми містами. Надвірна – розвивається, і це добре
видно поглянувши на впорядковані міські
парки, прибудинкові території, міські вулиці та і в цілому інфраструктура міста
знаходиться на належному рівні. Нажаль у
Яремчі такого не побачиш. Якщо є поодинокі оази впорядкованості, які здебільшого
належать приватним структурам, то через
кілька десятків метрів обов’язково натрапите на «срач».
Всеволод Кисілевський

У місті Яремчі відбувся
благодійний вечір

Помічники Святого Миколая
Нещодавно у місті Яремчі відбулася
непересічна подія: у міському будинку
культури пройшов благодійний вечір. Громада міста втретє збиралась разом, щоб
подарувати незабутні миті щастя дітям із
сімей, що проживають у складних обставинах. Кожен, хто відвідав благодійний вечір, зміг зробити внесок у допомогу дітям
напередодні свята Миколая.
Благодійний вечір розпочався концертною програмою учнів та вчителів Яремчанської дитячої школи мистецтв і вихованців Центру позашкільної роботи дітей та
юнацтва. А далі відбувся аукціон, на який
було виставлено понад 40 різноманітних
лотів. Загальна сума коштів, зібраних під
час благодійного аукціону, – 37 000 грн. Ці
гроші витрачені для придбання подарунків до свята Миколая 67 дітям із сімей, що

С. Волошин
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проживають у складних обставинах.
«Традиційно, як і кожного року, ми
приїжджаємо до міста Яремча, міста на
схилах Карпат, де відбувається цей благодійний захід. Тут люди доброї волі допомагають діткам,»- сказали ведучі заходу –
мистецька агенція «Хлопці по виклику»,
додавши: «Приємно, що є меценати, які
готові підтримувати дітей із сімей, що
опинилися в скруті. А ми як ведучі готові
завжди приїхати, щоб допомогти тим, хто
цього потребує».
Один з учасників благодійного вечора депутат Надвірнянської районної ради
Сергій Волошин вважає, що таті заходи
є вкрай потрібними і дуже добре, що на
Яремчаншині такі добрі страви стають
традицією.
Благодійні заходи продовжилися дитячим концертом 19 грудня, який організували вихованці Центру позашкільної
роботи дітей та юнацтва. Саме сюди Миколай запросив усіх дітей міста та тих,
кому дісталися особливі подарунки. Після концерту діти із сімей, що проживають
у складних обставинах, отримали з рук
Миколая подарунки: теплі речі, зимове
взуття і, звісно ж, солодощі.
Організатори – ГО «Центр соціальних
та ділових ініціатив» і відділ молоді та
спорту міськвиконкому - ще раз дякують
усім благодійникам, учасникам, артистам
і ведучим заходу, а також партнерам: піцерії FESTA, ресторану «Краєвид», супермаркетам «Вопак» та «Норма».
Всеволод Кисілевський
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ПРОСВІТА
Дорогі просвітяни !

Щиро вітаємо Вас із радісними святами — Різдвом Христовим та Новим роком!
З нагоди Нового 2017 року та Різдва Христового сердечно бажаємо всім та щасливо відсвяткувати різдвяно-новорічні свята, почерпнути у них духовної сили й
відчуття єдності української нації та української родини. Бажаємо радості та миру в серцях, щастя і благополуччя, подальших успіхів на просвітянській ниві!
Зичимо усім міцного здоров’я, особистого щастя, родинного затишку, незламного національного духу, життєвих гараздів та статків, прихильності
людської долі, Божого благословення!
З Новим роком, шановні просвітяни! З Різдвом Христовим!
Керівництво Надвірнянського РО «Просвіта» Богдан Березицький, Ганна Мохнач, Михайло Ноняк, духівник о.Роман Григораш

Надвірнянська «Просвіта»
зорганізувала Андріївські вечорниці
День Андрія Первозваного вважається найбільшим передноворічним святом, яке відзначається на Україні ще з давніх
часів. Свято припадає на 13 грудня. Напередодні цієї дати в
наших краях було прийнято збиратися на андріївські вечорниці, з якими пов’язано безліч народних звичаїв. Власне цей
звичай підтримали надвірнянські просвітяни та зібрались у
будинку «Просвіти» на андріївські вечорниці. У заході взяли
участь представники преси, зокрема знімальна група телерадіокомпанії «Надвірна». Головною метою заходу було пригадати давні звичаї на Андрія, які раніше були на Надвірнянщині та задокументувати їх.
У 2018 році Надвірнянська «Просвіта» відзначатиме 110
років з початку своєї діяльності. У задумах товариства є мрія
зібрати якомога більше інформації про історію Надвірнянської «Просвіти», її членів, а також видати книгу та зняти
фільм про діяльність за час від створення і до наших днів.
2017 рік має стати для надвірнянських просвітян роком кропіткої праці та втілення амбітних планів. Можна стверджувати, що 12 грудня 2016 року на андріївських вечорницях було
покладено початок документуванню історій та звичаїв просвітянської діяльності на Надвірнянщині.
Найстарші просвітяни Адам Бунь, Олександра Волинська, Іван Пилипюк, Олексій Заведюк , Мирон Струк,
Ганна Мохнач та ще більше двох десятків членів товариства зібрали гостей в будинку «Просвіти» на вечорниці, де згадували, як святкували вечорниці у Надвірній у
першій половині минулого століття. Просвітяни розповідали життєві історії про те, як за традицією цього вечора
й ночі хлопці робили різноманітні дрібні капості дівчатам:
викрадали й ховали предмети одягу, прикраси, деяким
паннам знімали хвіртки і відносили на сусідні вулиці. З
настанням темряви хлопці лякали дівчат на вулицях або
стукали у вікна, говорячи на різні лади й намагаючись таким чином звернути на себе увагу. Дівчата ж у цей час займалися таємними обрядами - проводили ворожіння на судженого і на результат майбутнього сімейного життя. Щоб
дізнатися, звідки буде наречений, дівчата кидати знятого з
ноги черевичка або дерев’яну паличку якнайдалі через голову. Кинутий предмет уважно розглядали, оскільки вважалося, що суджений прийде в будинок з того боку, куди
вказує носок взуття чи дерев’яна паличка.
Також була традиція ліпити пиріжки і кликати кота:
до чийого пиріжки першим підійде кіт, та дівчина, за
повір’ям, вийде першою заміж. Були випадки, коли кмітливі дівчата в пиріжки додавали м’яса, і кіт віддавав перевагу улюбленому продукту.

Надвірнянська міська «Просвіта»
Традиційно Андріївські вечорниці супроводжувалися веселими співами, довгими дівочими посиденьками, знайомствами й заграваннями молоді. У давні часи цього вечора з
нетерпінням очікувала молодь, бо це був єдиний день у році,
коли парубкам прощалися всі їхні витівки. І хлопці цим користувалися. У тих батьків, у яких були дочки на виданні, але
яким забороняли ходити на вечорниці, хлопці не раз знімали
в ніч перед Андрієм ворота, брали воза, плуга, борону та закидали на гребінь хати чи хліва. Або розбирали перелаз чи
паркан та встановлювали його поперек вулиці.
Святого Андрія вважали захисником і провісником людської долі, тому ввечері перед святом ворожили. Крім ворожінь, дівчата щиро молилися, вірячи, що хто молиться свято-

му Андрію, тому він допоможе знайти коханого.
Сьогодні відзначають свято Андрія Первозваного у
вечір напередодні. Хоч Андрій Первозваний - християнський святий, але в народній традиції звичаї і обряди в
день цього святого мають стародавній, дохристиянський
характер: угадування майбутньої долі, ворожіння. У наш
час це свято сприймається як давній звичай. Саме ворожіння здійснюється більш символічно, але десь там, у глибині душі дівчата вірять, що Андрієва ніч допоможе їм
пізнати свою долю й дізнатися, чи вийде вона заміж, а чи
доведеться знову дівувати цілий рік.
Всеволод Кисілевський

1 грудня 1991 року українці
зупинилися на порозі реальної Незалежності
Національна ідея тоді і
сьогодні – це план побудови
успішної української держави з залученням всіх.
Напередодні 1 грудня 1991 року, тобто
після 24 серпня, вся Україна була охоплена
єдиним поривом: реальної альтернативи незалежності не було. Це підтвердив результат
референдуму: «за» незалежність проголосував майже 91% від 86% всіх, хто взяли участь
у голосуванні. Було близько 25% від всіх виборців тих, хто був проти незалежності і тих,
хто не взяв участі в голосуванні, - радянські
функціонери, ідеологи компартії і ветерани
радянських спецслужб або просто байдужі.
За два місяці до референдуму з чітким планом реалізації всього потужного українського потенціалу виступив В’ячеслав Чорновіл.
Його план полягав у тому, що всі професійно
готові до пропагування ідеї української державності і її реальності, повинні включитися в невтомну працю по всій Україні. Тобто

стати агітаторами:у себе вдома, в селі, місті,
в районі, області. А також за межами – на
сході, півдні та в Криму. Не будучи головою
«»Руху, але будучи лідером нації, В.Чорновіл
закликав своїх прихильників зі всіх крайових
організацій долучитися до цієї праці. І велика кількість патріотів по суті, а не за гаслами,
впряглися в цього воза і тягнули його до завершення референдуму. Мені було доручено
працювати в Одесі й області. Результат голосування в області – 85,38% «за».
Можу відповідально стверджувати, що
влада міста й області прихильно ставилася
до незалежності. Майже за рік до референдуму в місті було засновано українську гімназію. Засновниками її були міськвиконком і
облвиконком. Мотив був такий: засновники
були впевнені, що Україна стане незалежною,
і вони хочуть, щоб їхні діти досконало володіли українською державною мовою. Мотив
по-одеськи прагматичний. Мені довелося
працювати впродовж двох місяців з двома
водіями. Вони досить швидко оцінили важли-

вість нашої праці і були для мене надійними
помічниками. Наша праця передбачала надання допомоги місцевим організаціям «Руху» і
«Просвіти» по всій області. Харизматичним
лідером у той час був голова Одеської крайової організації «Руху» Віктор Цимбалюк.
Крім того, в Одесі працювала потужна група
інтелектуалів: кілька науковців та викладачів
ВНЗ Одеси від «Просвіти». Я мав посвідчення
представника Центрвиборчкому в області. Ми
в складі 5 – 6 чоловік обстежили значну кількість виборчих дільниць у місті та в районах,
мали зустрічі з керівниками райвиконкомів.
Ми шукали і знаходили порозуміння всюди.
Але спілкування наше відзначалося повагою
і толерантністю, що в багатьох випадках, на
мою думку, трансформувалося в позитивний
результат референдуму.
Вважаю за необхідне зауважити про ще
один суттєвий момент тодішньої ситуації в
області. ЗМІ в Україні і центральні московські впродовж кількох років переконували
всіх і вся, що південні області не бажають
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жити в бандерівській державі і створять собі
республіку Новоросію з столицею в Одесі.
Ця чистої води фейкова ідея виявилася всього плодом хворої уяви збанкрутілих у ті часи
радянських спецслужб. Свідченням їхньої нікчемності став і провал ГКЧП, що мав своїм
наслідком розпад СРСР. Напередодні сучасних подій московська влада намагалася реанімувати цей проект…
Вкрай важливо інформувати сучасників
про те, що сам В’ячеслав Чорновіл впродовж двох місяців напередодні референдуму
об’їздив всі області півдня і сходу. Правильніше сказати, що він там перебував постійно.
Яскравим свідченням цього було те, що його
кандидатуру на посаду президента висунули
шахти Донбасу ім. Стаханова ВО «Червоноармійськвугілля» та ім. ХХІ з’їзду КПРС ВО
«Добропільвугілля» і трест «Харківенергочормет» м. Харкова. Показовим є те, що на
виборах Президента В.Чорновіл переміг у

Продовження на стор. 7 >>>

7

ІСТОРІЯ

До Бога, до храму...

Село Поляниця лежить у високогірній
чашоподібній долині річки Прутця на висоті 860 м над рівнем моря. Його територія —
1544 га, населення — понад 800 мешканців. З
усіх сторін воно оточене гірськими хребтами
й вершинами гір: праворуч — гора Хом’як
(1542 м) та Синяк (1645 м), ліворуч — гірський хребет Діл довжиною 4 кілометри.
Християнська церква, храм Божий —
найсвятіше місце для кожного християнина,
це дім молитви, Святої Літургії. Складним і
тривожним був шлях історичного розвитку
духовної святині Поляниці. Село має давні традиції активного релігійного й національного життя. Про це свідчать розповіді
старожилів, архівні документи, друковані
матеріали. У Центральному державному
історичному архіві України у Львові зберігається «Інвентар Богослужебної каплиці
Введення в храм Пресвятої Богородиці в Поляниці Поповичівській», де сказано: «Каплиця, взглядно церковна філійна (від матірної
церкви в Микуличині), збудована у формі
хреста з дерева м’якого, на підмурівку, з копулою, критою бляхою». Ця подія відбулась
1873 р. У деканальній візитації парохіїМикуличина у грудні 1896 р. вказано, що каплицю
Богослужебну в Поляниці застраховано в товаристві «Дністер» на 300 зл.
За кошти князя Йоана Ліхтенштейна II,
який з 1894 року отримав право на полювання та рибальство у Східних Бескидах, 1912
року було зведено дерев’яну, хрестовидну,
однокупольну церкву, первинно криту ґонтами. Газета «Галичанинъ» 11 (24) вересня 1912 р. писала, що церкву збудовано в
околицях Татарова на гарному місці, серед
пралісів, за проектом архітектора Фр. Мончинського з Кракова, а розмалював її краків-

>>> Продовження. Початок на стор. 6
Харківській області харків’янина і заступника
голови ВРУ В.Гриньова.
Критичним моментом тодішніх виборів
і референдуму була наявність п’ятьох кандидатів від Народної ради – В.Чорновола,
Л.Лук’яненка, І.Юхновського, В.Гриньова і
Л.Табурянського. В.Чорновіл орієнтовно за
два тижні до початку виборчої кампанії запропонував усім кандидатам зустрітися і визначитися з єдиним кандидатом. Він заявляв,
що якщо цим одним буде не він, то особисто
цього єдиного підтримає всіма силами. Цю
пропозицію на тих же умовах він пропонував ще двічі – через два тижні після початку
виборчого процесу і за два тижні до голосування. Реакції не було ніякої. То схоже, що
консенсус із цього питання був зумовлений
впливом якоїсь сили. Зрештою, у лютому 2013 року один з когорти «незгодних»
Л.Лук’яненко заявив на ТБ «Галичина»: «Ми
були впевнені, що першим президентом мав
бути комуніст, а другим президентом – червоний директор». Ця впевненість і запере-

ський художник К. Машковський. У часописі зазначалося, що він дотримувався суто
гуцульських узорів.
У збереженому «Інвентарі» храму зазначалось, що «кивот у формі церкви, чотирикутний, з копулою. Дах кивоту золочений,
всередині обтягнутий білим атласом. Дуже
гарний іконостас «Селедін», мальований і
золочений щирим золотом». У церкві були
такі книги: Євангеліє із золоченою оправою,
Служебник новий, Требник 1873 р., Акафістник 1883 р., Апостол 1906 р.
Князь Й. Ліхтенштейн II придбав для
церкви 4 морги поля, а також побудував за
власні кошти дзвіницю і резиденцію з чотирьох кімнат і кухні. На балансі церкви в
Поляниці перебували чотири дзвони, один
із них у міжвоєнний період був у Яблуниці.
Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці з часу будівництва і до 20 грудня 1926
р. належала до матірної церкви Пресвятої
Трійці в селі Микуличині. Душпастирями в
період будівництва церкви були парох о. Тадей Галайчук і сотрудник о. Михайло Ганушевський. Згідно з «Інвентарем» церкви, її
освятив 27 вересня 1913 р. Станиславівський
єпископ Григорій Хомишин. На церемонії
освячення були присутні князь Йоан Ліхтенштейн II, декан о. Корнилій Мандичевський, о. Володимир Лісинецький з Гвозда
та місцеве духовенство.
З 20 грудня 1926 р. церква в с. Поляниця
перейшла до матірної церкви в с. Яблуниці,
яка спочатку називалась церквою прор. Іллі,
а з 1930 р. — Успення Пресвятої Богородиці.
Душпастирем у той час був о. Василь Луцький, а з 2 червня 1920 р. до вересня 1944 р. —
о. Василь Фроляк. У червні 1938 р. в Яблуниці і Поляниці були проведені Святі Місії

за участю єпископа Григорія Хомишина та
ректора Станиславівської греко-католицької
духовної семінарії о. Авксентія Бойчука.
Не оминули Поляницюй лихоліття Другої світової війни. 1942 року церкву спалили
угорські вояки. Та не зникла людська духовність. Попри фальш і жорстокість післявоєнних років, громада без дозволу влади
вирішила збудувати 1947 року невелику за
розміром церкву. Місцеві майстри таємно
підготували будівельний матеріал, і в дивовижно короткий термін звели храм у верхній
частині села.
Більшість мешканців Поляниці не прийняли московського православ’я. Церква
тривалий час була зачинена, хоча іноді використовувалась для похоронних відправ.
У селі діяла підпільна громада вірних, Богослужіння відправляли священики катакомбної УГКЦ: монах-студит о. Петро-Порфирій Чучман, о. Михаїл Косило, єпископ
Павло Василик, о. Іван Бойко, о. Іван Качанюк, о. Василь Івасишин. Незважаючи на
пильне око тодішніх спецслужб, священики
сповідали, потайки хрестили, вінчали, проводили в останню дорогу. У роки заборони
батьківської віри Св. Літургії підпільно відправлялись у помешканнях ЗеновіїШкромиди, Василини Григорович, Дмитра Капштана, Юрія Тимофія, Миколи Молдавчука,
Гафії Щерб’юк, Степана Молдавчука, Івана
(Паладія) Молдавчука.
У віддаленому урочищі Поляниці Богдан о. Михаїл Косило не тільки доглядав
пасіку від Делятинського лісокомбінату, а й
проводив заняття зі студентами підпільної
семінарії. За престіл їм служив віддалений
вулик — і над галявиною линув тихий літургійний спів. Нині на цьому місці збудована
капличка, де щорічно на третій день Зелених
свят відбуваються Богослужіння за участю
священиків — учнів підпільної семінарії о.
Михаїла Косила та численних вірних.
У січні 1989 р. Яремчанська міськрада
розглянула заяву про реєстрацію релігійної
громади РПЦ в Поляниці. Священиком на
той час у Яблуниці і Поляниці був о. Богдан
Артиш. Мешканці села вирішили збудувати
нову велику церкву. Було складено кошторис і план майбутньої сакральної споруди,
затверджено проект будівництва. Двадцять
восьмого березня 1990 р. відбулось посвячення місця під майбутній храм.
Вихід УГКЦ з підпілля мешканці Поляниці сприйняли з великим піднесенням. На парафію скеровано о. Мирослава Чернявського, через рік — о. Василя Палійчука. Місцеві
майстри під керівництвом Юрія Тимофія та
Олексія Москаля до храмового свята 1991 р.
завершили будівництво величної дерев’яної
п’ятикупольної, хрещатої у плані церкви.
Чин освячення храму здійснив 3 грудня 1991
р. єпископ-коад’ютор Павло Василик.
3 1992 р. духовну працю на парафії проводили адміністратор о. Іван Лозинський та
сотрудник о. Михайло Ступчук. Святиню
прикрасили вишитими рушниками та хоругвами. Праворуч від входу до церкви спо-

рудили дерев’яну двоярусну дзвіницю із 4
дзвонами. На старому дзвоні, оздобленому
рельєфним орнаментом, вказане ім’я фундатора — «Іван Молдавчук з сім’єю (1871)» та
є зображення св. Миколая.
З 15 грудня 2001 р. адміністратором
церкви є о. Богдан Скірчук — енергійний,
священик (2015 року його призначено деканом Яремчанським). 2003 року для церкви
було виготовлено новий іконостас (майстер
— Василь Купецький з Тернополя). Кивот,
престіл, два бічні вівтарі, проскомидійник,
тетрапод — роботи члена Національної спілки художників України Івана Ткачика з Микуличина. 2006 року на церковному подвір’ї
встановлено хрест із розп’яттям, який виготовили Іван Шатрук з м. Косова та Павло
Тимофій з Поляниці. 2009 року завершено
будівництво церковної резиденції, де розміщена катехитична школа. Проведено опалення храму і благоустрій території.
Активність мешканців Поляниці є величезна і в пожертвах, і в безкорисливій праці, і в
духовних заходах. Варто назвати імена жертводавців, народного депутата України Олександра Шевченка, а також Василя Кравчука,
Юрія Соловчука, Миколи Поляка, Миколи
Молдавчука, Петра Щерб’юка, Василя Кілійчука та багатьох інших. Отець Богдан Скірчук
налагодив співпрацю громади з місцевою владою, яка дослухається до потреб церкви.
При церкві діють Марійська дружина,
Згромадження «Матері в молитві» та Вівтарна дружина. Велика увага приділяється вихованню молоді в християнських традиціях,
організації церковного хору, який співом і
молитвою прославляє Творця й Богородицю.
Отець-декан Богдан Скірчук є добрим організатором, який скеровує в правильне русло
людські наміри й діла. Це дійсно «жива парафія», тут постійно проводяться різні християнські заходи. Тому парафію в Поляниці свого часу неодноразово відвідували колишній
ректор УКУ, нині Єпископ Паризької єпархії
УГКЦ Борис Гудзяк, Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир
Війтишин, Єпископ Харківського Екзархату
Кир Василь Тучапець, Єпископ КоломийськоЧернівецької Єпархії Кир Василь Івасюк, ігумен Гошівського монастиря о. Дам’янКастран
ЧСВВ, посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, отець-доктор, професор Літургії Петро
Галадза з Канади, народний депутат України
Олександр Шевченко, внук Івана Франка Рональд Франко, генерал цивільного захисту
Василь Яремчук та інші.
Ось уже 25 років церква Введення в храм
Пресвятої Богородиці є виявом непохитної
християнської віри, прикладом єдності і
згуртованості громади. Красується на фоні
гір величава сакральна споруда на радість і
славу Господню та на спасіння вірних.

чення проведення виборів влади всіх рівнів
у Незалежній Україні після референдуму й
зумовили наш сьогоднішній стан. У нас збереглася до цього часу радянська влада, комуністи мали більшість у ВРУ до 2002 року,
була майже повністю знищена традиційна
економіка, до цього часу малий і середній
приватний бізнес є пригнічений і його доля
в бюджеті становить 8 – 12%. Для порівняння – в США МСПП наповнюють бюджет на
70%, в Європі – на 45 – 60, в країнах Балтії
– до 35%. Отже, приватне підприємництво
впродовж 25 років перебуває під постійним
пресом, а то й під загрозою знищення. А ми
знаємо, що саме комуністична система жорстокого розправилася з приватним підприємництвом і не припускала навіть думки про
його існування. Примара комунізму, а фактично командно-адміністративна система,
сковує українську економіку і владу до цього
часу. Саме це породило ще від 1917 року систему тотальної корупції. Ідеологи цієї системи сьогодні пишуть «наукові праці», захищають дисертації, доводячи правильність
тодішніх геростратів.

У той доленосний історичний момент
В.Чорновіл пропонував об’єднатися в режимі
українського «круглого стола», діяти разом і
перемогти. Цієї перемоги не бажали. Чому?...
У критичних умовах сьогоднішнього моменту важливо не повторити помилок впродовж всієї нашої історії, особливо 1991 року.
Сьогодні треба засвоїти стару як світ істину: не важливо, що думають чи хочуть,
що кажуть, що роблять, а важливо, що з того
всього вийшло. Через порушення цієї моделі
в 1991 – 1992 роках досить активна псевдо
еліта просто знищила урожай на українській
ниві, зораній віками, политій кров’ю мільйонів борців за незалежність усіх поколінь, засіяній шістдесятниками...
Необхідно провести загальноукраїнський
«круглий стіл». Ініціатива має виходити від
влади й авторитетних фахівців-патріотів.
Сьогодні вони об’єднані в русі «1 грудня».
Назву кількох із них: Любомир Гузар, Мирослав Мартинович, Юрій Щербак, Тарас
Стецьків і багато інших. Залучити до цих
процесів конструктивну частину учасників
Революції гідності й війни на сході, молодих

представників від ряду сучасних партій. Ці
люди – наше загальнонаціональне багатство
й надбання. Завдяки цьому молоді інтелектуали, патріоти долучаться до цих процесів
як рівноправні учасники. Але діалог має вестися не довкола інтересів окремої партії чи
угруповання, а забезпечення успіху держави
й народу. Потрібно амністувати весь тіньовий капітал за умови його інвестування в
реальну економіку. Прийняти комплекс цивілізованих виборчих й економічних законів.
Бізнес повинен добровільно відмовитися від
влади, а нове законодавство має гарантувати
правила функціонування бізнесу. Так, як є в
цивілізованому світі. Тоді Україна стане по
суті державою всіх українців, влада залежною від народу, а не навпаки. Звичайно, що,
крім згаданих законів, після виборів потрібно
прийняти цілу систему законодавчих актів як
основу незворотності й поступальності української успішності. Це не ілюзія. Це працює
у світі. Просто треба це зробити!

www.WEST-INFO.IF.UA

Світлана ФЛИС,
ст. науковий співробітник
Музею етнографії та екології
Карпатського краю м. Яремче,
член НСКУ, НСЖУ

Учасник тих подій
Богдан Березицький
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АКТУАЛЬНО

В команді Яремчанської міської організації
ПП «Громадянська позиція» відбулися зміни
Відбулись зміни у команді Яремчанської міської організації політичної партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. У зв’язку з переходом на дипломатичну службу та переїздом на проживання в Королівство Тайлад Малахівського
Тараса Степановича та складанням ним повноважень голови
Яремчанської міської організації політичної партії «Громадянська позиція», а також складення депутатського мандату
Яремчанської міської ради відбулись наступні зміни:
1. Відповідно до чинного Законодавства України депу-

Д. Дедерчук

татський мандат отримав наступний кандидат у депутати з
виборчого списку кандидатів у депутати до Яремчанської
міської ради 7-го демократичного скликання Дмитро Дедерчук . Яремчанська міська виборча комісія на своєму засіданні
визнала повноваження депутата Яремчанської міської ради
7-го демократичного скликання Дмитра Дедерчука.
2. Відповідно до Статуту політичної партії «Громадянська
позиція» відбулись збори Яремчанської міської організації
політичної партії «Громадянська позиція» на яких головою
міської парторганізації було обрано Кисілевського Всеволода Степановича. Відповідно до норм чинного Законодавства
України Головне територіальне управління юстиції в ІваноФранківській області прийняло рішення про внесення змін
до відомостей про зміну керівництва Яремчанської міської
організації політичної партії «Громадянська позиція».
Про перші кроки у розмові з нашим журналістом розповіли депутат Яремчанської міської ради від ПП «Громадянська позиція» Дмитро Дедерчук і голова Яремчанської міської організації політичної партії «Громадянська позиція»
Всеволод Кисілевський.
«В першу чергу у своїй депутатській роботі звертатиму
увагу на вирішення проблем на моєму виборчому окрузі. Для
мене найголовніше в межах своїх повноважень допомагати
простим виборцям. Маю в планах створити вуличні комітети
для вивчення існуючих проблем та їх вирішення. Про здобутки рано щось говорити. Пройде час у буду звітуватись про
реалізації своєї передвиборчої програми», - зазначив депутат
Яремчанської міської ради Дмитро Дедерчук.
«Для мене найголовніше оновити команду Яремчанської
міської організації ПП «Громадянська позиція», підвищити партійну відповідальність членів організації, згуртувати

В. Кисілевський
навколо себе однодумців які хочуть якісних змін для Яремчанщини. Перші кроки вже зроблено , партійна організація
поповнилась новими членами. Далі будемо працювати над
розбудовою структури міської організації політичної партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та доносити
інформацію про програмні засади і діяльність нашої партії
до широкого загалу мешканців Яремчанщини», - підсумував
голова Яремчанської міської організації політичної партії
«Громадянська позиція» Всеволод Кисілевський.
Спілувалась Ніколь Вайт

Авторська колонка

«Україна не Росія»

Запрошуємо відвідати
Ресторан-музей «Гуцульщина»
м. Яремче, вул. Петраша 2,
тел. (03434) 2 23 78
ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
на 2017 рік
Вартість передплати:
●● на 12 місяців - 36 грн
+ оплата послуг пошти
4,00 грн
●● на 6 місяців - 18 грн
+ оплата послуг пошти
2,60 грн
●● на 3 місяці - 9 грн
+ оплата послуг пошти
2,00 грн

У своїй книзі «Україна не Росія» другий президент України
Леонід Кучма описує людей цієї
землі так: « У них повага до особи.
У них це у крові. Вони ввічливі.
Вони порівняно з нами більш м’які
і чемні. У їх повсякденній мові є
слово «пан». Це необразливе слово. Цим словом вони виявляють
повагу до людини. «Пан, пані»…
Повага до закону в їх характері,
їм притаманна правосвідомість,
не така зародкова й нігілістична як
у харків’янина чи дніпропетровця.
А звідси - повага до власності.
Не може бути поваги до особи,
до закону , без поваги до особистої
власності.
А з шануванням власності
пов’язані їх хазяйновитість, акуратність в роботі , схильність до
торгових операцій.
Навіть хода у мешканців їх
містечок не та, що у мешканців
Харкова.
І говорять вони не так голосно і
сміються не так лунко.
І щонайбідніша хата у них виглядає куди більш солідно від хат
на наших теренах.
Навіть у радянські часи Захід
закінчувався там, де закінчувалась
їхня земля – Західна Україна.
А їхні недоліки , як і має бути
, є продовженням кращих рис. Західна Україна справа тонка.

Нам, східнякам
дивно, що на світі
існує інша Україна,
яка ніколи не входила до складу Російської імперії.
Західні українці
винятково віддані
своїй мові, берегли
її від поглинання іншими мовами, як би
важко не було.
Цими особливостями Західної
України багато в
чому визначається
її місце у сучасній
Україні і її поведінка протягом багатьох років незалежності.
Вони входять до
тої частини нашого
народу, яка краще
за всіх зберегла українство, українську мову, користується нею не
тільки у Верховній раді , а й в домашній обстановці.
Галицько-Волинське
князівство було справжньою європейською державою. Данило Галицький був королем.
Їх села як маленькі містечка.
Нам, східнім українцям, нелегко уявити, що ось є люди нашого
племені, які відчували західні

впливи і що західний українець
набагато ближчий за своїми уявленнями й звичками - до чеха ,
поляка, а у чомусь навіть до австрійця, ніж до росіянина або
східного українця. Західна Україна – це частина Заходу, частина
Центральної Європи і за багатьма
статтями вона попереду».
Володимир Борис,
телеведучий,
член НСЖУ
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