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СЕСІЯ ЗАВЕРШИЛА РОБОТУ. МІСЬКИЙ
ГОЛОВА ЗАЛИШИВСЯ НА ПОСАДІ
Минулого четверга продовжила роботу 79 сесія міської ради шостого демократичного скликання. Мали
прозвітувати начальники
усіх ЖЕКів, а підсумувати
розгляд комунальних питань повинен був перший
заступник міського голови.

КОЛИ БУДЕМО З
ВОДОЮ?

Чистота нашого міста –
справа кожного
• Àêòóàëüíî
Так вже склалося, що
проблема чистоти нашого
міста стала однією з найболючіших. Переповнені
контейнери, забруднені
водойми, засмічені вулиці –
це вже звичний вигляд для
бориславців. А наш парк
вже давно перетворився на
сміттєзвалище. Щоб хоча б
якось покращити ситуацію,
у п’ятницю, 20 березня,
та у суботу, 21 березня, у
міському парку культури та
відпочинку «кипіла» робота.
Небайдужа молодь зібралася для спільної роботи,
щоб звільнити від навалів
сміття місце, де б мали відпочивати люди та бавитися
діти, від навалів сміття.
Першими взялися за роботу
активісти громадської організації «Цвіт нації». Хоча
і прийшло їх небагато, та
зробили чимало. Та й погода для такої справи була
сприятлива. А вже наступного дня прибирання парку
продовжили громадські
організації «Нащадки Бандери» та «Молодь за зміни».
Вони прибрали територію
дитячого містечка, звідки
винесли близько сорока
мішків сміття.
Активно долучилися
до прибирання території
парку також активісти ГО
«Еко-культура» Ольга Максимович, Ванда Солецька, Ганна Глод та Надія
Онисько.
– На превеликий жаль,
на радіозвернення та запис
на офіційному сайті Бори-

славської міської ради про
толоку відгукнулися лише
три організації і відділ гуманітарної політики. У
п’ятницю, 20 березня, члени
ГО «Цвіт нації» прибирали
ділянку при вході у парк
з боку вулиці Карпатська
брама. У суботу, 21 березня,
МГО «Молодь за зміни» та
«Нащадки Бандери» прибрали дитяче містечко та
прилеглі території. Соромно сказати, та складається
таке враження, що більше
нікому чистий парк не потрібен. Люди вже настільки
збайдужіли, що їм ліньки
вийти із своєї зони комфорту і зробити щось корисне
для міста.
Окрема розмова про тих,
хто не має елементарного
виховання і смітить собі під
ноги пляшками, бляшанками, обгортками, памперсами, і навіть шприцами з
відкритими голками... І по
цьому парку ходять діти,
які реально наражають своє
здоров'я на небезпеку.
Скільки було молоді на
Бориславському Майдані?
Революція Гідності не принесла вагомих результатів... Одиниці почали зміни
із себе, решта чекають змін
верхівки, забуваючи: щоб
функціонувало суспільство,
потрібно відновити коріння.
На теперішній час у Бориславі немає відповідальності за засмічення довкілля,
як і немає контролюючого
органу. Зате є ще люди,
які жертвують власним

часом та силами заради
усіх, зокрема і заради тих,
хто цей парк перетворив на
смітник, – зазначив спеціаліст відділу гуманітарної
політики з питань молоді
і охорони громадського порядку, голова громадської
організації «Цвіт нації»
Віктор Кравцов.
А через тиждень, 27 березня, на спільну весняну
толоку у міському парку
вийшли працівники міської ради, міського Палацу
культури, дитячої школи
мистецтв та інших установ й організацій. Завдяки
такій плідній роботі наш
парк готовий до Великодніх
свят, звичайно, якщо кожен
шануватиме працю інших.
Здавалося б, стільки людей працює над тим, щоб
місто виглядало чистим –
двірники кожного ранку виходять на роботу, щоб прибрати вулиці. Та не можна
відкидати відповідальності
за чистоту міста з нас самих.
Часто люди забувають про
особисту культуру, кидають
сміття навіть прямо з вікон
будинків, не доносять до
сміттєвого контейнера, а
залишають, де заманеться,
йдучи вулицею, викидають фантики, пластикові
пляшки прямо під ноги.
Для кожного з нас має бути
правилом дотримання чистоти не лише в себе вдома,
а й у місті, бо його чистота
залежить від совісті кожного мешканця.
Ірина ГЕРЯК.

Засідання виконавчого комітету
У понеділок, 30 березня,
у залі засідань Бориславської міської ради відбулося
позачергове засідання виконавчого комітету. Одним
з ключових питань, які
розглядалися у порядку
денному, «Про погодження тарифу на послуги з
перевезення пасажирів автомобільним транспортом
на маршрутах загального
користування у м. Бориславі». За результатами
громадських слухань було
запропоновано тариф у
розмірі 3,50 грн.
За словами начальника
відділу економіки та торгівлі Бориславської міської

ради Лева Попеля, останній раз тарифи на перевезення переглядали у червні
минулого року. Тоді тариф
підвищили від 1.50 грн. до
2.25 грн. Та у зв’язку з тим,
що стрімко зросли ціни на
паливно-мастильні матеріали, перевізник звернувся
із необхідністю підвищити
тарифи до 3.50 грн.
Незважаючи на інтенсивні обговорення цього питання, рішення про підняття
тарифу так і не прийняли.
Наступні питання порядку денного «Про погодження Програми соціально-економічного та культурного
розвитку м. Борислава на

2015 рік», «Про затвердження розрахункового
коефіцієнту співвідношення кількості безоплатного
перевезення пасажирів для
громадського транспорту
міського сполучення» та
питання «Про організацію
і проведення навчально-польових зборів з учнями 11-х
класів загальноосвітніх
навчальних закладів міста
у 2014-2015 навчальному
році та затвердження положення про їх проведення»
були обговорені і прийняті
рішення виконавчим комітетом.
Наш кор.

Власне з цього запитання
розпочав сесійне засідання
депутат Василь Піх. Він
зазначив, що люди запитують, коли запасатися водою
і коли її відключать. Кажуть,
що відключать воду 31 березня, і знову на десять днів,
і попросив міського голову
дати відповідь: чи буде таке
відключення, чи ні. А потім
запитав, чи є заява міського
голови про його відставку,
чи ні? Бо знову ж його запитують виборці, а він не знає,
що сказати.
Відповідав міський голова
Володимир Фірман.
– Питання перше – по
воді. Є попередження, що
на 31 число водопостачання
знову буде відключено. А
щодо приватизації водоканалу, розповсюджують
чутки, нібито це вигадки, що
привласнити наш водоканал
мають наміри «донецькі».
Міський голова зачитав
заяву на його ім’я від Гапонюка Руслана Володимировича
(м. Донецьк, вул. Куйбишева, блок 22, кв. 36). А далі
продовжив.
– Бачимо, що країна починає мінятися. Є сподівання,
що «Укрнафта» стане нормальною структурою, якою
вона була до 2002 року. І
тоді в нас не буде таких
проблем. Є стратегічні підприємства на рівні міста, а
є підприємства стратегічні для держави. Це ті, які
займаються електро- чи
газопостачанням. Вони не
повинні належати приватним структурам. І 31 березня
буде, можливо, остання така
«атака» на нас, на Борислав.
Чи вистоїмо, чи ні – побачимо. Принаймні знаю, що
готуються зміни до Закону
щодо заборони відключення
водопостачання.
Щоб ви зрозуміли, «Обленерго» від коштів по різниці
тарифів нічого не отримує.
Вони просто списують цю
заборгованість. Але вони
хочуть мати «живі» гроші,
або «живі» активи. Якщо
ми здамося, то за оті кошти
різниці в тарифах за наші
чи державні кошти вони
вирішать усі проблеми водоканалу і свої. І моя заява
про відставку буде залежати
від того, чи готові ми відстоювати свої інтереси, чи ні.
Хочу цю сесію, яку розпочав,
довести до кінця. Якщо ви
мене підтримаєте, то будемо
відстоювати, якщо ж ні – то
моя заява про відставку піде
в хід. Моя позиція чітка…

ПРО СМІТТЯ І
ВСЯКИЙ
НЕПОТРІБ
Депутат Андрій Ровенський зазначив у виступі, що

його депутатська дільниця,
мабуть, найбільша в місті,
адже це і частина вул. Шевченка, Карпатська Брама,
провулок Алмазний, вул.
Гірна, Палія, і частина вул.
Шкільної. І дуже багато
непорядків із прибиранням
сміття. На вул. Палія є і витоки води, і позабивана каналізаційна система навіть
здохлими котами. Скільки
депутат не звертався до
відповідних служб, адже
люди звертаються до нього за допомогою, ніхто не
реагує. На сміттєвих майданчиках взагалі твориться
невідь-що. Сміття з контейнерів викинуть до машини,
а те, що на майданчику,
так і залишається. Зокрема по вул. Шевченка. Та
й по всіх інших сміттєвих
майданчиках. Не може
так бути. Якщо «Ком-ЕКО»
прибирає сміття, то повинно виконувати свою роботу.
Не можна далі миритися
із таким станом. Або вони
працюють, або щось із тим
треба робити.
Міський голова прокоментував, що «Ком-ЕКО»
навіть підняли тарифи за
вивезення сміття. Але від
того не стало ані чистіше на
сміттємайданчиках, ані не
кращими стали оті контейнери для сміття. Від того,
що ми пішли їм назустріч,
вони краще працювати не
стали. Ми можемо впливати на них тільки тоді,
коли це буде комунальне
підприємство. А при тому
нахабства не бракує. І на
позаминулій нараді, наголосив міський голова,
керівника міського відділення «Ком-ЕКО» довелося попросити залишити
нараду.

СКІЛЬКИ
МОЖНА
ПІДВИЩУВАТИ
ТАРИФИ?

Депутат Михайло Лазар
ще раз повернувся до громадських обговорень з приводу підвищення тарифів
на міських перевезеннях.
– То треба мати совість,
коли зарплати не піднімаються, коли оплата за
газ зросте ледь не втричі
зросла, ще зараз піднімати
тарифи на міські перевезення, на оплату за сміття,
на водопостачання. Не
можемо зовсім «добивати»
мешканців міста. Тому
пропоную прийняти мораторій щодо підвищення
тарифів. Ми не повинні
ще й самі тут, у місті, при
тому, що такий складний
час у державі, збільшувати
соціальну напругу.

ЗВЕРНЕННЯ
ДО ДЕПУТАТІВ
ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛРАДИ

Депутат Олег Городиський зачитав звернення
депутатського загалу міськради до колег обласної
ради. Суть його в тому, щоб
колишню будівлю дитячої
міської лікарні передати

під реабілітаційний центр
воїнів АТО.
Рішення з цього питання
вже було прийнято на минулому засіданні виконкому.
Але, як сказав пан Олег,
це рішення вже було зачитане на сесії обласної ради
представником від партії
«Удар». Наступного вівторка до Борислава буде відряджена комісія депутатів
облради та представника
або департаменту охорони
здоров’я.
Доповнив головний лікар
міської лікарні депутат Віталій Головчак. Він сказав,
що, безсумнівно, ця ідея
має бути реалізована. Але
потрібно подумати про те,
щоб сам корпус колишньої
дитячої лікарні був доведений до належного стану,
тобто відремонтований і
готовий прийняти наших
героїв. Як продовжив міський голова, для доведення
до нормального стану цієї
будівлі на нинішній час
потрібно приблизно шість
мільйонів гривень. Але
зараз медицина фінансується із держбюджету. Тому
обласна рада повинна нам
допомогти у тому, щоб наші
герої, які приїдуть для реабілітації після важких боїв
на сході України, справді
потрапили у комфортні і
гідні умови.
Тож на голосування
поставлено звернення до
облради і депутати його
підтримали одностайно.

ВОДОКАНАЛ
МОЖНА
ВІДДАТИ В
КОНЦЕСІЮ
Депутат Олександр Зварич знову провернувся до
перспектив водоканалу.
На його думку, цю тему ми
розглядаємо дещо однобоко.
– Так, ми ратуємо за комунальне підприємство. Я
теж цю думку підтримую.
Якщо ми знайдемо навіть
тих десять мільйонів, то для
мене, як мешканця міста,
треба знати: звідки будуть
ті джерела фінансування?
Тому вважаю, що громаді
треба розказати і про інші
методи, що допоможуть
стати на ноги нашому водоканалу. Перетворення його
у приватне чи акціонерне підприємство я відразу
відкидаю, погоджуюся з
міським головою, що це
неправильний шлях. Але
є ще концесія. Тобто, можна віддати в оренду чи в
тимчасове користування
інвестору. Два чи три роки
назад був такий інвестор.
Не знаю, чи він тепер має
таке бажання, буду знати
наступного тижня. Прізвище його – Дубневич. Він сказав, що готовий взяти наш
водоканал в концесію, але
при умові, що він щорічно
вкладатиме у підприємство
кошти. Не називаю суму,
але та сума не п’ять і не десять мільйонів гривень. Ми
розуміємо, що то за гроші.
(Поч. Продовження
на 3 стор.).
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Антикорупційний фронт:
слово законодавцям
не може бути одиначком,
він має покровителів, яким
заносить частину хабарів.
Як би там не було, суд таки
виніс очікуване рішення
про арешт з правом виходу
під заставу.
Проте чому до ланцюжка
боротьби за чистоту державного апарату не включено
законодавців? Свого часу
за Януковича було ухвалено новий Кримінальний
кодекс. Спритники з його
оточення з юридичними
дипломами, всі оці лавриновичі, кивалови, портнови
і лукаші, свого часу переконали «Батю», що оцим
вони вбивають двох зайців:
демонструють, з одного
боку, Європі ліберальність
і гуманність законодавства
незалежної України, а з
другого – створюють можливості для власних злодіїв
пережити складні часи у
разі неприємностей. Новий

Мабуть, навіть пенальті
після фіналу японського
чемпіонату світу з футболу
не викликало в українців
таких емоцій, як затримання за підозрою в корупції
прямо на засіданні уряду
обер-брандмейстера країни
та його заступника. Залишається тільки пожалкувати, що про подію не було
проголошено заздалегідь,
бо в Україні якомога більше
людей (а не тільки члени
уряду!) мало б побачити на
власні очі в прямому ефірі,
як за одну-єдину мить хазяїн життя перетворюється на
людину в наручниках.
На жаль, закони жанру вимагають дотримання
режиму найсуворішої таємниці, чого врешті-решт
вдалося досягти: знайомі
журналісти розповідають,
що за лічені хвилини до
арешту Бочковський, нічого
не підозрюючи, домовлявся
з фотографами про красиві
фотки, щоб прикрасити
ними чи то сайт відомства,
чи то якесь видання на
кшталт «На сторожі людського спокою, майна та
життя – вогнеборці рапортують!».
Проте вже через день повідомлення з Печерського
суду примусили похвилюватися всіх, хто повірив у

кодекс надав можливість
реалізувати принцип «Друзям – все, ворогам – закон».
Тому друзі, виходячи на
волю до суду під копійчану заставу, примудрялися
зняти з ноги браслет, бо
він, бачте, натирає шкіру,
втекти за кордон, допоки
їх не помітять аж в іншій
півкулі планети…
Зараз Україна опинилася
в стані війни – мається на
увазі не тільки гібридна
війна з боку Росії. Не менш
важливою для подальшого існування незалежної
української держави є її
внутрішня війна – з усіма
нащадками радянщини, з
хабарниками і крадіями, з
вільними або невільними
посібниками зовнішнього
ворога. Саме отут виникає
запитання: яким чином має
вестися ця війна? Майдан
виніс на поверхню – аж
до Верховної Ради Украї-

початок реального, а не на
словах, очищення країни
і, передусім, її державного
апарату, від знахабнілих
крадіїв та хабарників. Незрозуміла позиція прокуратури показала: заспокоюватись ще зарано. Зі свого
боку уряд і його керівник
довели свою готовність проголосити війну злочинцям
при владі, але ж цього замало. Для того, щоб корупція
стала спогадом з минулого,
потрібні злагоджені дії всіх
учасників процесу: міліції,
прокуратури, суду, законодавців. Потрібна, нарешті,
непохитна воля до змін
голови держави – Президента, бо дії занадто багато
учасників названого ланцюжка напряму залежать
від його позиції.
Ось і в п’ятницю склалося
враження, що прокуратура,
яка спочатку була ніби не
проти, на засіданні суду
різко дала заднього ходу
– мовляв, ми тільки тут,
на засіданні, збагнули, що
доказів в нас катма! Важко
зараз сказати, чи то було
бажання дійсно зміцнити
позицію обвинувачення
беззаперечними доказами,
чи ми спостерігали за віддзеркаленням підкилимної
боротьби, бо будь-який хабарник такого рівня просто

Про надання субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг
З 1 травня 2015 року вносяться зміни до Порядку призначення житлової субсидії. Призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів – заяви та
декларації. При цьому запроваджуються спрощені форми
заяви та декларації про доходи і витрати осіб для звернення
за субсидією.
Запроваджується принцип призначення субсидії на
підставі задекларованих даних заявником. При цьому
перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії
шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ
та організацій.
Кожне домогосподарство одночасно з рахунком для
оплати енергоносіїв у квітні та жовтні 2015 року отримає
спрощені форми заяви та декларації для звернення за
призначенням субсидії.
Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб,
які звертаються за призначенням субсидій, крім здійснення одноразової дороговартісної покупки (на суму понад 50
тис. гривень):
– наявність у власності двох житлових приміщень;
– наявність у власності двох автомобілів;
– наявність у складі домогосподарства осіб працездатного
віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на
обліку, як безробітні;
– здача в найм житлового приміщення;
– здійснення покупки товарів, робіт та послуг на суму
понад 10 прожиткових мінімумів.
Запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на
опалювальний період, як раніше.
Встановлюється автоматичний принцип надання субсидії
на новий період.

Порядок звернення за
житловою субсидією
Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні
і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг. Право на отримання житлових
субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи із соціальної
норми житла та соціальних нормативів користування

послугами, перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.
З питання призначення житлової субсидії необхідно
звернутися до управління праці та соціального захисту
населення за місцем реєстрації.
Документи для призначення субсидії можуть бути
надіслані до місцевого управління праці та соціального
захисту населення поштою.

Перелік документів для
призначення субсидії

– заява про призначення житлової субсидії;
– декларація про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у
житловому приміщенні, які звернулися за призначенням
житлової субсидії.
Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи соціального захисту населення будуть отримувати у порядку обміну від Державної фіскальної служби та
Пенсійного фонду.
За бажанням громадян субсидія для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за шість місяців,
що передують місяцеві звернення) сукупного доходу осіб
після подання довідок про доходи таких осіб за зазначений
період.

Термін призначення
житлової субсидії
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на 12 місяців з місяця звернення за її
призначенням.
Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться
доходи за попередній календарний рік без урахування
сплачених податків.
Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюватимуть розрахунок
субсидії на наступний період автоматично.
Для цього необхідна інформація збирається без звернення громадянина і протягом двох місяців з початку нового

ни! – сучасних махновців,
прихильників рішучих миттєвих дій, більшість з яких
на повірку виявляються
або звичайними провокаторами, або пропутінськими найманцями. Сьогодні
вони волають про відсутність реформ і боротьби з
корупцією, звинувачуючи в
цьому винятково уряд.
Але демократична європейська Україна не може
стати на шлях позасудових
розправ, яким би це популярним кроком не було.
Демократія вимагає, щоб все
здійснювалося за законом.
Існуючі закони, за якими
під заставу можуть виходити
агенти Путіна, сепаратисти
або хабарники в особливо великих розмірах, мають бути
переглянуті в бік посилення.
Добрим прикладом може послугувати та ж сама Грузія,
де відразу після обрання
Саакашвілі Президентом

2003 року було ухвалено
закон, за яким бізнесмен,
що заборгував державі, міг
звільнятися від відповідальності за умови погашення
боргу; чиновник-хабарник
обмежувався умовним терміном у разі показань проти
свого боса.
Врешті-решт, навіщо народові України ще й годувати власним коштом
такого дебелого дядька, як
Бочковський? Хай поверне
те, що вкрав, розповість від
щирого серця, кому і в яких
розмірах він віддячував за
працевлаштування, отримає свої п’ять умовних та
й повертається до справи,
де він є фахівцем, тобто, боротьби з пожежами. Наприклад, у Станицю Луганську
або селище Щастя в зоні
– там якраз брак фахівців і
щоденні загоряння. Шланг
йому в руки!..

Наталя БЕРЕЖНЮК.

періоду приймається рішення щодо призначення (непризначення) субсидії цим домогосподарствам.

Посилення
відповідальності
заявника за надані
відомості для
призначення субсидії
Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні
для призначення житлової субсидії.
У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у
житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання,
виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов’язується у місячний
термін повідомити орган соціального захисту населення.
Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/
будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії
або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану суму субсидії у
подвійному розмірі.
Н. ПОПОВИЧ,
начальник відділу прийняття заяв
та документів.

ВІРИМО У ВАШУ ПІДТРИМКУ
Передплатити наш часопис «Нафтовик Борислава» ви завжди зможете у будь-якому відділенні
«Укрпошти» або безпосередньо у нас, у редакції
міської газети. Оформити передплату вам завжди допоможуть наші працівники.
Вартість передплати для фізичних осіб
(Інд. 61211) на півроку – 55,30 грн., на квартал
– 28,50 грн.
Відомча передплата (інд. 91303): на півроку
– 73,35 грн., на квартал – 37,50 грн.
Розраховуємо на вашу підтримку.
Колектив народного часопису
«Нафтовик Борислава».

1 êâ³òíÿ 2Î15 ðîêó
(Продовження.
Поч. на 1 стор.).
Вони обумовили б те, що
тарифи для населення
не підвищуються, кошти
вкладаються у ремонт водомереж, ремонт Рибника.
Там ішлося не про десять
мільйонів, а про дуже великі суми…
Після цього відбулася
доволі тривала дискусія
між депутатами, виступили
і представники громади.
Хоча до конкретних рішень
з приводу водоканалу так і
не дійшло.
Передати цю розмову в
одному матеріалі просто
неможливо. А повну версію
сесії можете переглянути
на сайті нашого часопису.

ДОПОМОЖЕМО
НАШИМ
ВОЇНАМ
Після цього депутат від
фракції «Удар» Володимир
Ліцман проінформував, що
в Борислав для ремонту
надійшов БТР. Прохання
від командування 80-ї десантної бригади довести
його до ладу, щоб можна
було потім знову відправити в зону АТО. Роботи
там багато. Тож потрібна
допомога всього міста: підприємців, комунальних
підприємств, звичайних
громадян. Потрібні хороші
спеціалісти-електрики, бо
пошкоджений силовий кабель, автослюсарі. Потрібні
і кошти, необхідно придбати
два акумулятори, а ціна
одного десь двісті євро. Тому
є прохання до громади долучитися до цієї справи, а
за кожну отриману гривню
громада буде проінформована.

ВОЛОДІТИ
ЗБРОЄЮ МАЄ
КОЖЕН
Помічник депутата Верховної Ради по нашому
виборчому округу Богдана Матківського Петро
Хорт порушив тему військо-

СЕСІЯ ЗАВЕРШИЛА РОБОТУ. МІСЬКИЙ
ГОЛОВА ЗАЛИШИВСЯ НА ПОСАДІ
во-патріотичного виховання шкільної молоді.
– У нас, в Бориславі, на
базі сьомої школи, дякуючи зусиллям ентузіастів,
відкрито 25-метровий тир.
Наскільки я знаю, це унікальна справа, бо на території нашого виборчого округу, нашого регіону такого
більше немає ніде. У світлі
того, що зараз відбуваються
воєнні дії на сході країни,
мабуть, доброю була б ідея
проводити на базі цього
тиру усі військово-патріотичні заходи молоді міста.
Адже є багато дітей, які мають проблеми зі здоров’ям і
навіть не можуть відвідувати уроки фізкультури.
Їх можна спокійно залучати до занять стрілецьким
спортом, адже там навантажень великих немає, а
користь і для здоров’я, і
для самоствердження дітей
значна. Тому я й попросив
би депутатів дати протокольне доручення відділу
освіти, щоб передбачили
у планах військово-патріотичного виховання якраз
заняття стрілецьким спортом. Йдеться не тільки
про дітей шкільного віку,
адже багато молоді навіть
в армії не служили і не
мають поняття, що таке
зброя. Тому звертаюся і
до громадських організацій, адже живемо у дуже
складний час, – молодь
повинна освоїти хоча б ази
військової справи, бо ніхто
не гарантує, що кожному
з нас доведеться стати на
захист рідної землі.

ПОСПІЛКУВАТИСЯ
З КЕРІВНИКАМИ
ЗМОЖЕМО У
ПРЯМОМУ ЕФІРІ
Слово надали Олегові
Спасу, заступникові голови
міської антикорупційно-люстраційної колегії.

Він проінформував, що
по вул. Коваліва створено
громадську приймальню,
до якої щодня звертаються зі своїми проблемами
люди. Чого ж найчастіше
хочуть вони? В першу чергу, живого спілкування з
керівництвом міста, з керівниками відділів, управлінь та служб. Недавно був
прийнятий Закон про громадське мовлення. Йдеться
про громадське радіо – у
нас в місті є радіоредакція
«Слово» і люди в прямому
ефірі хотіли б поспілкуватися з найбільш гострих
проблем.
– Тридцятого березня має
бути така розмова з керівниками відділу соціального
захисту з приводу субсидій.
У наступний понеділок,
тобто, шостого квітня, хотіли би поспілкуватися з
інспектором з екології, бо ж
всі хочемо, щоб місто наше
було чистим. А надалі, це,
звичайно, вирішуватиме
радіоредакція, хотіли б
поспілкуватися з керівниками ЖЕКів чи тих приватних підприємств – «Комфорт» і «Бескид». Крім того,
людей дуже турбує обігрів
домівок – чи то автономне
опалення, чи міні-котельні.
Тож хотіли б поспілкуватися з цього приводу з керівниками, які займаються
цими питаннями. Тобто,
керівники комунальних
служб та підприємств мали
би бодай раз на півроку у
прямому ефірі поспілкуватися з мешканцями міста.
Коментуючи, міський
голова Володимир Фірман
зокрема зазначив, що закону, який би дозволяв таке
встановлення, наразі нема.
Але чекати нема чого і хто
має таку можливість, то нехай встановлює автономне
опалення, бо при цінах на
газ, які нас чекають, розплатитися за цю послугу
буде дуже складно.

Захистимо довкілля
від шкідливих відходів
Прискорені темпи технічного прогресу окрім позитиву приносять і численні
шкідливі наслідки, одним із
яких є наше необдумане поводження з використаними
батарейками та перегорілими люмінесцентними лампами, які накопичуються у
кожній домівці.
Що ж далі з ними відбувається? Переважно вони
потрапляють через наші
«сміттярки» у загальні контейнери, звідки «прямують»
до міського сміттєзвалища.
Сніг і дощі призводять до
швидкого їх розкладу. Важкі метали з електроліту,
що міститься в батарейках,
потрапляють у ґрунт, повітря, через ґрунтові води
– до наших водойм, городів та садів. І ось ми вже
споживаємо їх у городніх
продуктах. Досліджено, що
одна викинута пальчикова
батарейка може забруднити
близько 20 м2 ґрунту або
400 л води. Прояви хронічного отруєння солями
важких металів, що містяться у батарейках, мають
неспецифічний характер:
з’являється безсоння та
підвищена активність, які
пізніше змінюються проявами втомлюваності, навіть
депресією.
Викидаючи відпрацьовані батарейки у смітник,
пам’ятаймо, що це своєрідні
бомби сповільненої дії, які,
викинуті у великій кількості, у майбутньому шкодитимуть здоров’ю наших
дітей та внуків.
Міські громадські організації екологічного спрямування «Еко-Культура»
та «Пласт» звернулися до
керівництва Борислава з
проектом спільної програми
виконавчих служб міської ради щодо утилізації
відпрацьованих батаре-
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йок. Пропонується в першу
чергу збір відпрацьованих
батарейок впровадити у
навчальних закладах міста.
Після розгляду цих пропозицій ми отримали позитивну відповідь з міської
ради, що «для реалізації
згаданого вище заходу потрібно внести його до «Комплексної програми охорони
навколишнього природного
середовища м. Борислава
та смт. Східниці на 2013
– 2017 роки». Процедура
внесення змін до програми
передбачає погодження їх
на засіданні виконавчого
комітету та затвердження
рішенням міської ради.
Для фінансування заходів,
пов’язаних з транспортуванням та утилізацією батарейок, необхідно провести
розрахунки та передбачити
необхідну суму коштів у
міському бюджеті. Зважаючи на вищенаведене, відділ
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення розробляє проекти
відповідних розпорядчих
документів про внесення
змін до програми».
Як повідомила нас Алла
Войціховська зі Львова,
еколог 1 категорії МБО
«Екологія – Право – Людина», у Львові, в рамках
«Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища міста»
розроблена і уже третій рік
функціонує муніципальна
програма поводження з
використаними батарейками та люмінесцентними
лампами. Там установили 80 контейнерів в усіх
ЖЕКах та держустановах.
Вже зібрано і наскладовано
більше 3-х тонн батарейок
для утилізації.
Отже, узгодивши це питання з начальником відділу з надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення В. Прідуном, ми вирішили: доки в міській раді
оформлятимуть розпорядчі
документи, громадські організації «Еко-Культура»
та «Пласт» ще до літніх канікул зможуть впровадити
у навчальних закладах
потрібну інформацію та
ємності для збору відпрацьованих батарейок, щоб
почати в Бориславі важливу справу щодо захисту
природного середовища
міста. Забезпечити ємностями люб’язно погодився директор ТзОВ «Інтер-Синтез»
М. Старчевський. Для істотного підкріплення справи
могло б бути видане розпорядження голови міста про
проведення годин просвітницького плану на тему використаних акумуляторів та
батарейок серед учнівської
молоді шкіл (відповідальні
класні керівники). Сподіваємося на допомогу у цьому
питанні також викладачів
з питань екології та директорів навчальних закладів.
Громадські активісти,
відгукніться і посприяйте корисній справі у нашому місті! Долучайтеся
до роз’яснювальної роботи
серед молоді та громадян
міста про шкідливість необдуманого поводження з
відпрацьованими батарейками. Засоби роз’яснення
можуть бути різними: преса,
місцеве радіо, флаєри, сітілайти, бігборди, невеличкі
календарики чи плакати
(А-3) – все по можливості та
за бажанням.

За дорученням громадських організацій
«Еко-Культура» і
«Пласт»
Надія ОНИСЬКО.

** *

Після цього заслуховували звіт про роботу керівника другого ЖЕКу
Петра Стефанишина. Було
багато запитань від депутатів, багато суперечок,
була і тривала дискусія.
З огляду на те, що про цю
проблему ми вже писали
багато разів, не будемо
повторюватися, бо якщо
подати повністю це обговорення, то не вистачить
і цілого номера газети.
Якихось рішень з приводу
обговорення не приймали,
вирішили заслухати ще й
перший ЖЕК, а потім уже
щось вирішувати. Після
цього оголосили перерву
до третьої години.
Перерва затягнулася,
бо депутатський кворум
зібрався десь на годину
пізніше.
Коли набрався кворум,
розпочали зі звіту керівника першого ЖЕКу Богдана Хомина. Заслухали.
Обговорили.
Потім вирішили на цьому 79 сесію закінчити. А
звіти керівника третього
ЖЕКу та першого заступника міського голови, який
власне і відповідає за роботу комунальних підприємств, заслухати вже на
наступній сесії.
Сесія закінчилася, то ж
депутати вимагали, щоб
міський голова визначився, як і обіцяв: після закінчення сесії зачитати свою
заяву про відставку.
Міський голова звернувся до депутатського загалу:
«Якщо ви за те, щоб боротися за водоканал, тобто за
його статус комунального
підприємства, то заяву про
відставку не подаватиму».
І поставив на голосування це питання.
– Хто за те, щоб боротися
за водоканал?
Ніхто з депутатів боротися за водоканал не захотів.

Але обдумавши ситуацію, міський голова сказав, що наразі заяву про
відставку він подавати не
буде.
На цьому сесія завершила
свою роботу.
Ігор ЮРИНЕЦЬ.

КОМЕНТАР
МІСЬКОГО
ГОЛОВИ
Уже пізніше ми попросили міського голову Володимира Фірмана коротко
прокоментувати ситуацію, що склалася на сесії, і
його рішення не подавати
заяви про відставку, а
працювати і далі. Ось що
він сказав.
– Заяву про відставку
з посади міського голови
я написав ще дев’ятого
березня. В той час ми
зверталися до різних державних установ, різних
організацій, щоб допомогли нам вирішити оті
дуже болючі для міста
проблеми, зокрема, щодо
водопостачання міста.
Працювали разом, навіть
депутат Володимир Хауляк їздив на ці зустрічі. Але відповідь була
різко негативною. Було
зрозуміло, що оті законно належні нам кошти
за різницею тарифів не
вдасться отримати.
Але за останні два
тижні ситуація, як на
мою думку, кардинально
змінилася. Якщо на тих
зустрічах у облдержадміністрації нам тоді казали, що це віртуальні
гроші, то після останніх
подій у Кабміні, відставки Коломойського, стало
зрозуміло, що в державі
розпочалися зміни. Якщо

раніше наші аргументи
ніхто не слухав, то зараз є вже прохання голови Львівоблдержадміністрації про те, щоб не
допускати відключення
підприємств житлово-комунального господарства.
Друге: я був переконаний на дев’яносто відсотків, що зачитаю заяву
про відставку. Але коли
побачив на сесії реакцію
депутатів, яких вже зовсім не цікавила робота
ЖЕКів, звіт першого заступника, начальника
відділу житлово-комунального господарства
– їх цікавила тільки відставка міського голови,
коли я запитав, чи згідні
вони боротися далі за
наш водоканал, щоб він
залишався у комунальній
власності, то зрозумів,
що жодної надії на них
немає. Дійшло до того,
що вперше за 79 сесій депутати вирішили змінити
регламент, щоб тільки
завершити сесію і заслухати мою заяву. Така
позиція наших депутатів
дивувала, адже обрали їх
задля того, щоб служити
громаді, а не олігархам чи
окремим партіям.
А що найголовніше – до
мене підходило багато людей, громадських активістів, навіть тих, хто був
не так давно майже недругом, і переконували, що
не можна подавати у відставку, треба стояти до
кінця. Така ж думка була
і у наших священиків, з
якими я також радився.
І власне, відчуваючи свій
обов’язок перед містом,
перед громадою, що мене
обрала міським головою,
вирішив, що не маю права
зрадити їхню довіру.

Правдива іскра Віктора Кравцова

У четвер, 26 березня, у
приміщенні центральної
міської бібліотеки відбувся
творчий вечір Віктора Кравцова під назвою «Правдива
іскра».
Віктор Кравцов – спеціаліст першої категорії з
питань молоді та охорони
культурної спадщини відділу гуманітарної політики
Бориславської міської ради,
активний громадський діяч,
голова громадської організації «Цвіт нації», поет,
автор збірки «Тим, хто розуміє». Сам творчий вечір
для нього став сюрпризом
та подарунком до річниці
створення вищезгаданої
організації, яку очолює
поет. Організацією вечора,
сценарієм та підготовкою
займалися активні учасниці цієї громадської організації Софія Придатько та
Вікторія Чорна.
Розпочала свято колега
Віктора, головний спеціаліст відділу гуманітарної
політики з питань культури Тетяна Тараненко,
зазначивши, що для неї
цей вечір теж є сюрпризом,
бо що приготували діти, не
признавались до закінчення вечора.
– Сьогодні ми зібралися

для того, щоб зануритись
у світ дивовижної поезії
Віктора Кравцова. Його
вірші просякнуті давньою
мудрістю, його думки, порівняння, метафори взяті
зі струн чуттєвої людської
душі – душі поета. У своїх
віршах він не боїться сказати правду, не належить
до тих, які замовкають під
гнітом влади та страху.
Він пише душею, вибирає
правду з глибин людських
душ і цілого народу, – такими словами розпочала
творчий вечір ведуча Софія
Придатько, після чого до
слова запросила і самого винуватця торжества. І перш,
ніж поринути у світ чуттєвої
поезії, він сам розповів, що
надихає його творити.
Серед віршів Віктора є
й такі, які покладені на
музику. Один з них вже
став відомим гімном для
бориславців, написаний
після загибелі мешканця
нашого міста, бійця другого батальйону Нацгвардії
України, Героя нашого міста та й цілої країни Артура
Гулика. Та згодом пісня з
промовистою назвою «Герої не вмирають» стала
символом всіх загиблих
бориславців. Прозвучала

вона й на творчому вечорі
у виконанні Вікторії Чорної,
Софії Придатько, Ірини
Дейнеги і самого автора.
Під враженням останніх
подій у нашій країні Віктор римованими рядками
висловив весь біль, показав
трагедію українського народу, саркастично і правдиво
зобразивши деякі верстви
суспільства. Після патріотичних віршів звучали
такі чуттєві і близькі для
кожного вірші про кохання.
Читцями на вечорі були Наталія Сабат, Юлія Квітовська, Вікторія Чорна, Ірина
Панів, Андрій Делінкевич,
Марія Гадубяк, Ірина Дейнега, Марія Кандур, Тетяна
Тараненко, Софія Микулич.
Та не тільки поезія лунала
на вечорі. Між поетичними
рядками майже кожен був
запрошений до слова. Хтось
відповідав на запитання
ведучої, хтось розповідав
про своє знайомство з поетом, хтось просто дякував
Вікторові за допомогу та
підтримку.
Зворушливим був момент, коли до слова запросили маму поета, яка
згадала і про дитинство, і
про шкільні роки Віктора.
А насамкінець зачитала авторський вірш, написаний
на тому ж таки творчому вечорі. Спогадами про автора
віршів поділилася і вчитель
світової літератури ЗОШ №
1 Валентина Монастирська.
Справжнім сюрпризом для
самого поета став вірш,
написаний ще 20 років
тому з нагоди святкування
сорокаріччя школи, що його
Валентина Василівна зберігала весь цей час.
Завершився вечір щирими словами привітання,
побажаннями для поета і,
звичайно, словами вдячності за таке тепле душевне
свято.
Ірина ГЕРЯК.
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«Хрест на плечі накладають!..»
Проходять дні і забирають все, що з ними пов’язано. Та не зможуть забрати
той час, до якого ми підходимо. А ми підходимо до
величного і радісного свята
Воскресіння Господнього.
Бо пройшли ми вже багато
часу страстей Господніх.
Під час посту ми навернулися до Христа. Бо кожен,
хто щиро вірує у Христа,
повинен глибоко в душі
подумати, за що терпів
той Ісус? Уявімо собі, християни, що той Ісус, який
землю вбрав у квіти, а
небо – в зорі. Він, Господь,
допускає, щоб кати без
милосердя били, плювали в обличчя. Закладали
терновий вінок на голову
і казали: «Радуйся, царю
небесний!». Ми, губичани,
Бориславська ЗОШ № 3
завжди славилася і славиться своїми звичаями.
Уже сьомий рік поспіль
юні франківці нашого навчального закладу беруть
участь в акції «Птахи нам
на крилах весну принесли»,
під час якої діти разом з
учителями розвішують на
деревах шпаківні.
Проте не все так просто.
Шпаківні – результат майстерної роботи франківців 7-Б класу та вчителя
трудового навчання Івана
Сухого. Під його чітким
керівництвом зроблено 4 домівки для пташок. Опісля їх
було розвішано на деревах
у шкільному саду.
В рамках цієї акції разом
з нами тісно співпрацював
дитячий садок № 19. На
їхній території розвісили
ще дві шпаківні, що їх виготовили колишні вихованці Валерія Шахунова
та Надія Шиян разом зі
своїми батьками. У дитячому садку франківців З-Б
класу радо зустріла завідувач Юлія Тарновецька та
малята старшої групи № 1
разом зі своїм вихователем
Тетяною Коваль. Школярі розповіли малечі вірші
про весну І. Франка, Т.
Шевченка, сучасного поета
Г. Чернюка та власні: І.
Франко «Надійшла весна»
(Валерія Шахунова), Т.
Шевченко «Встала весна»
(Юлія Пікалова), Г. Чернюк
«Весна іде» (Олександр
Кричак), власні «Зустріч
весни» (Наталія Гвоздецька), «Весною» (Олег Костик),
«Весняний ранок» (Ярина
Буцяк), «Прихід весни»
(Андріана Возняк), «Приліт

майже з кожного дому
ходимо до церкви. Любимо слухати, як наш отець
Василь із сумом проводить
кожної п’ятниці Хресну
дорогу. Ми добре повинні
зрозуміти, що кожний наш
гріх кличе нас «Розпни
його, розпни», як кричали
кати. Ми повинні усвідомити, що той, хто не любить Христа, хто не ходить
до церкви, не чує науку
священика, той не може
думати про дорогу до неба.
Ми розуміємо душевний
біль матері Ісуса. Це наші
гріхи. Чому наші серця
не тріскають з болю через заподіяні нами гріхи?
Ісуса б’ють, катують, на
його рамена накладають
тяжкий хрест. Ісус упадає
під тягарем хреста не один

раз, а тричі, а дикий крик
юдеїв не перестає кричати:
«Розпни Його, розпни». А
Ісус, знесилений, піднімається і говорить: «Я йду
виконати волю Небесного
отця».
Великий християнський
подвиг зробила Вероніка,
яка наблизилася до катів
та їхніх ударів – не боялася, клякала на коліна
перед Спасителем і хустинкою обтирала закривавлене лице, а коли глянула на
цю хустинку, то побачила
образ зраненого Ісуса і прийняла це, як дорогоцінний
подарунок.
У нашій церкві є багато
таких жінок, які б обтерли
лице Ісуса і не побоялась.
Це такі, як Анна Магур,
Орися Малик, Анна Ма-

лик, які послуговують у
церкві.
Вже наближаємося до
того часу, як Ісус лежить
на хресті розп’ятий, а кати
Його прибивають цвяхами, руки і ноги – наскрізь
до хреста. Глибокі рани в
живому тілі завдають Ісусові страшного болю, все
тіло тремтить. Уста легко
ворушаться. Та Спаситель
молиться: «Отче, прости їм,
бо не знають, що роблять».
Моліться до Бога, Спасителя нашого. І до безсмертної Матері Божої: «Маріє,
допоможи своєю ласкою,
щоб кров твого сина розп’ятого обмили наші душі від
гріхів».

Станіслава ЛЕНЧУК,
мешканка Губич.

У дусі традицій

ВІТАЄМО!
У ці останні березневі дні відзначив свій день народження депутат міської ради, директор міського Палацу
культури

Ігор Володимирович
МЕЛЬНИК.

Щиро вітаючи Вас, Ігоре Володимировичу, з нагоди Вашого прекрасного свята бажаю Вам, щоб доля була щедрою
до Вас, щоб поважали і шанували Вас люди. Успіхів Вам у
праці та у депутатській роботі, родинного тепла, затишку,
особистого щастя, любові, добра, достатку, радості на кожен
день, здійснення всіх Ваших мрій та сподівань! Хай Вас
підтримують і надихають рідні люди, розуміють і допомагають колеги, доля хай збагачує Вас життєвою мудрістю,
енергією та натхненням для блага нашого міста, а Господь
і Матінка Божа хай допомагають Вам у цьому!
Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
Щоб спокій і мир панували в родині!
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Бориславський міський голова
Володимир ФІРМАН.

* * * * * * *

У ці прекрасні весняні дні святкує свій ювілей – 50-річчя
від дня народження –

Василь Франкович
РОБОТЕЦЬКИЙ.

шпаків» (Віталій Пелешок).
Керівництво дитсадка щиро
подякувало школярам за
шпаківні і пригостило всіх
учасників акції цукерками.
Друга акція «Посади калину!» вже давно стала
традицією в межах нашої
школи. Цьогоріч продовжували підтримувати цю традицію три покоління франківців: 11 клас, 7-Б клас
та 3-Б клас разом зі своїми наставниками Іванною
Фришко, Надією Федичко
та Ольгою Лісович, яка
свого часу стала ініціатором
такої акції: 11-й випускний

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ У РЕГІОНІ!
ПАМ’ЯТНИКИ:
– з крошки – від 1800 грн.,
– з граніту – від 4200 грн.
Звертатися за адресою:
м. Борислав, вул. Дрогобицька, 12 а.
Кон. тел. 0961023116 – Олег ШНІЦЕР.

клас залишив про себе згадку у вигляді деревця на
шкільному подвір’ї. Іванна
Іванівна згодом розповіла
про традиції використання
калини та повідала усім
нам відому істину – «Без
верби і калини нема України!». Надія Романівна,
тим часом, активно робила
фотознімки, розуміючи, що
ця подія залишить свій слід
принаймні в історії нашої
школи, а там, хто-зна...
Усе дійство відбулося під
пильним оком директора
школи Володимира Драгана, котрий усіма можливи-

ми засобами намагається
підтримувати такі добрі
поривання учнів ЗОШ № 3.
Що ж, такі добрі справи
варті уваги. Звичайно, зараз наша держава переживає не найкращі часи і погляди спрямовані на дещо
інше, але слід пам’ятати, що
Україна починається навіть
з того маленького саджанця, який з роками виросте
і пустить свої паростки в
наші душі.

Володимир ДИДИК,
учень 11 класу ЗОШ № 3.

з 2 квітня
по 15 квітня
Шановні покупці! Акція в мережі магазинів
«Гаманець»:
1. Майонез «Провансаль» філпак 190 г – 4,99 грн. за 1 п.;
2. Риба скумбрія с/м – 59,90 грн. за 1 кг;
3. Крабові палички 200 г – 14,50 грн. за 1 п.
Ласкаво всіх запрошуємо.
З повагою адміністрація мережі магазинів
«Гаманець».
Тел. (248) 5-22-92.

Багато добрих слів можна говорити про Тебе, наш
найрідніший і найкращий у світі. Бо направду є добрим
господарем, люблячим чоловіком, турботливим батьком та
дідусем. Твої руки ніколи не знають спочинку, Ти весь час
у роботі. Ми, Твої рідні, любимо Тебе, пишаємося Тобою і
дякуємо Богові за те, що Ти у нас є.
У цей прекрасний ювілейний день хочеться подарувати
Тобі усі найкращі слова, які є у світі, всі квіти землі й подякувати за все те добро, яке Ти робиш для нас, за любов
та ласку. Хай же весняне сонечко обласкає Тебе своїми
променями, додасть сили й наснаги до праці. Щиро вітаємо
Тебе, наш рідненький і найдорожчий, і бажаємо Тобі усіх
земних благ, міцного-преміцного здоров’я, любові, добра,
достатку, багато радості в житті, шани й поваги від людей
та ласки від Господа Бога. Нехай же Твій Ангел-хоронитель
оберігає Тебе, а Матінка Божа заопікується Тобою!
Спасибі, татусю, спасибі коханий,
За щирість сердечну й турботу про нас,
За руки Твої, що не знають спочинку,
Готові на поміч прийти повсякчас.
За лагідне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Тобі, рідненький, низький наш уклін.
З любов’ю дружина Люба, син Тарас, дочка Марина, невістка Люба, зять Олег, онуки Вероніка
і Дмитро.

* * * * * * *

Колектив ПРЦЕЕ НГВУ «Бориславнафтогаз» від щирого
серця вітає із ювілеєм – 50-річчям від дня народження, яке
святкує цієї прекрасної весняної пори електромонтер цеху

Василь Франкович
РОБОТЕЦЬКИЙ.
Ви, Василю Франковичу, є надзвичайною людиною, випромінюєте добру енергію, тепло і любов. Ваша професія
потребує фахової майстерності, великої зосередженості й
відповідальності. Саме з цим усім Ви справляєтеся добре.
Знаємо Вас, як дисциплінованого й безвідмовного працівника, який готовий завжди прийти на допомогу. Бажаємо
Вам, ювіляре, міцного здоров’я, весняної радості, літнього
тепла, осіннього багатства, любові, добра, шани й поваги від
людей, благополуччя, вірних, щирих друзів, задоволення
від роботи. Нехай Ваш дім повниться достатком, родинним
теплом, миром і злагодою. Господнього Вам благословення
та опіки Матінки Божої.
Хай вічними гостями в домі Вашім будуть
Спокій, щастя, мир і тепло.
Як весняний день, як чудова казка,
Хай життя Ваше буде прекрасне.
Хай Мати Божа Вас охороняє
Від напасті, хвороби і всіляких бід.
А Ісус Христос із неба посилає
Здоров’я, сили і многая-многая літ!

ШАНОВНІ КРАЯНИ!

Гуртівня «Альфа»
запроваджує зовсім нову
систему цінових знижок.
Завітайте до нас і Ви будете приємно здивовані!
З повагою адміністрація гуртівні «Альфа».

Наша адреса: м. Борислав,
вул. Шевченка, 47 а (позаду «Барвінка»).
Тел.: стац. 4-15-81, моб. 0983357015.
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