НАРОДНИЙ ЧАСОПИС

Виходить iз 21 лютого 1940 року

Оберіг для воїна

Традиція писати писанки
сягає своїм корінням ще
сивої давнини. Особливою
ця традиція є перед світлим
святом Великодня, адже
писанка – це символ Пасхи, символ нового життя,
символ воскресіння Ісуса
Христа і символ відродження природи.
Справжня писанка є не
лише прикрасою та невід’ємним атрибутом свята,
а й має величезну цілющу силу та є оберегом від
різних бід. Розфарбоване
перед Великоднем яйце
навіть може виконати будьяке добре бажання, задумане людиною, яка її розписує.
Щоб створити такий символ весняного відродження,
у неділю, 5 квітня, відбулась благодійна акція «Обе-

ріг для воїна». Відбулося
це дійство у стінах бориславського кінотеатру «Каменяр». На майстер-клас
із писанкарства прийшло
дуже багато дітей різних
вікових категорій. Організаторами такої акції стали
Бориславська міська рада,
волонтерська група «Совість» та громадські організації нашого міста.
З допомогою майстринь
писанкарства маленькі початківці мали змогу навчитися основ мистецтва
розписувати яйця. Загалом на благодійній акції
панувала дуже затишна і
привітна атмосфера. Тут
воєдино переплелися майстерність вмілих рук, які від
усього серця намагалися
допомогти дітям, та палке
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дитяче бажання створити
пасхальне диво. Недаремно
старші люди кажуть, що у
світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть
писанки. І справді, тільки
велика любов до мистецтва
може створити такі чудові
візерунки на звичайному
яйці.
Під час благодійної акції
було розписано близько 200
яєць. Ці писанки-обереги
передано нашим воїнам,
які зустрінуть світле свято
Воскресіння Христового не
вдома за родинним столом,
а на війні, в окопі, під «музику» пострілів та вибухів.
Окрім розпису яєць, для
наших захисників вже традиційно відбулася і виставка-ярмарок різноманітних
сувенірів, під час якої проходив благодійний збір коштів. А також можна було
поласувати пісним борщем,
запашним печивом та випити ароматного карпатського
чаю.
То ж дякуємо всім організаторам такої акції й
усім тим, хто долучився та
допомагав у її проведенні.
Адже всі присутні не тільки
збагатилися неоціненним
досвідом розфарбовувати
писанки, а й отримали незабутні враження та масу
позитивних емоцій. А ми
будемо сподіватися, що ці
писанки-обереги, як знак
воскресіння, як символ радості, всепрощення і великоднього вітання подарують
нашим відважним воїнам
хоч крихту віри у краще
та принесуть у їхні душі
маленьку частинку Великодня.
Ірина ГЕРЯК.

ПОДЯКА «САМООБОРОНІ БОРИСЛАВА»
Живемо у дуже складний
час. На сході держави триває кровопролитна війна із
російськими найманцями
і регулярними частинами
російської армії. Кращі з
кращих синів і дочок України взяли до рук зброю,
щоб зупинити озвірілого
агресора. Але сила відродженої Української армії – це
міцний тил, допомога всіх
небайдужих, усіх громадян
України, для яких ця земля стала рідною, для яких
патріотизм не обмежується
гучними гаслами, а набирає реальних обрисів у
конкретних справах. Власне об’єднання зусиль всього
народу і торує шлях до
перемоги над окупантом.
У Бориславі всю роботу зі
збору добровільних пожертв
на допомогу нашим воїнам,
які воюють на сході, координує громадське об’єднання
«Самооборона Борислава».
Ліки, продукти, різноманітні засоби індивідуального
захисту, необхідні на передовій, придбані за добровільні внески мешканців
міста, передають нашим
воїнам на сході активісти
«Самооборони». І от напередодні Великодніх свят від
командування та особового
складу 24-ї механізованоі
бригади на адресу ГО
«Самооборона Борислава»
кур’єром надіслано офіційну подяку за патріотизм
і допомогу нашим захисникам.
Наш кор.

середа,
8 квітня 2015 року
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Як корупціонера Гордієнка
використовують
для розколу влади…
Комусь дуже хочеться розсварити
українську владу за
лекалами 2005-го
року. З цією метою
на телеекрани витягають екс-голову Держфінінспекції, який перед
камерами вдає із
себе «правдолюба».
Прикро, що дехто
вірить цьому корупціонерові
Звільнений голова
Державної фінансової інспекції (колишнє
КРУ) Микола Гордієнко ризикує сісти до
в’язниці за корупцію
аж за трьома статтями
Кримінального кодексу.
Першу статтю він «заробив» за те, що надав
неправдиві дані щодо
свого майна, зокрема,
приховав низку земельних ділянок у Київській
області загальною площею 0,5 га, нежитлові
приміщення в центрі
Києва, де знаходиться
один з найдорожчих ресторанів Києва «Княжий
град», будинок площею
400 кв. м у Васильківському районі Київської
області і кілька автомобілів представницького
класу. Це виявила урядова перевірка.
Гордієнко схитрував.
Він не задекларував це
майно, бо воно, бачте,
записане на його дружину, з якою він розлучився. Але після розлучення вони проживають
разом, а це означає, що
таке майно потрібно
вказувати в декларації.
І кому, як не Гордієнку,
який працює чиновником з 1989-го року, не
знати такі нюанси. А
то наші посадовці звикли записувати «чесно
зароблене» на родичів,
самі ж – голі й босі. Добре було б, аби урядові
перевірки встановили й
інших чиновників-шахраїв, які брешуть у своїх
деклараціях.
Другу статтю Гордієнко «заробив» за зловживання службовим
становищем. Уряд просить правоохоронців
розслідувати, чи не було
корупційної складової
при призначенні сина
Гордієнка прокурором
Солом’янського району Києва. Тут важливі
два моменти. Синові
всього 28 років, а він
вже рік, як районний
прокурор. Та ще й в столиці. А інший момент
– Держфінінспекція
мала перевірити витрати бюджетних коштів
на будівництво прокурорського палацу часів
Пшонки. Але фактично
не перевірила. Чи не

пов’язані ці факти між
собою – син прокурор
і гальмування ревізії
витрат Генпрокуратури?
А третя стаття, яка
«світить» Гордієнку,
– за службову недбалість. Голова Держфінінспекції отримав
від прем’єра Арсенія
Яценюка доручення
здійснити ревізію в
усіх державних компаніях. В одних перевірки відбулися, а в інших, як, приміром, на
авіаційному підприємстві «Антонов», в «Укрспирті», «Київгазі» і
«Київводоканалі», – ні.
Інспекція перевірила
лише 11 підприємств
із запланованих 36.
Зловживань знайшли
багато, але, вдумайтесь, до матеріальної
(не кримінальної, а
просто штрафу) відповідальності притягли
після цього аж одну
особу. І навіщо такі
перевірки взагалі?
Це питання поставили і в уряді та відсторонили Гордієнка
на період внутрішньої перевірки роботи його відомства. І
тоді відсторонений чиновник, який розуміє,
що рильце в пушку і
«світить» тюремний
термін, погоджується
стати псевдообвинувачувачем уряду. Йому
спочатку влаштовують зустріч з пресою
у Верховній Раді, а
потім роблять телезіркою на каналах «112»
(контролює екс-міністр
МВС Захарченко, який
віддавав накази розстрілювати людей на
Майдані), «Інтер» (олігарх Фірташ, який чекає екстрадиції у США
за звинуваченням у
хабарах на 30 млн. доларів) та їм подібних.
Цей Гордієнко вже два
тижні поспіль не «вилазить» з програми
Савіка Шустера. А це
означає, що за його
виступи там хтось платить. І чимало задарма
у Шустера мікрофона
нікому не дають.
Цей «хтось» дуже
хоче розсварити президентську і прем’єр-

ську команди. Не варто й сумніватися, що
таким чином в Україні
Кремль реалізує свій
«план Б» – розгойдати
ситуацію і підірвати
довіру до влади внутрішніми сварками.
Путін розуміє, що війну
на Донбасі він програв,
що Захід продовжує
фінансово допомагати Україні і якщо не
зіштовхнути лобами
українських політиків,
за рік-два Росія вже
нічого не зможе вдіяти
Україні ні у військовому, ні в економічному
плані.
Тож пан Гордієнко –
лише знаряддя в руках
ворогів України, які
певний час сиділи у
підпіллі, а тепер «повилазили» на телеекрани
та на шпальти газет,
влаштувалися коментаторами й експертами.
Серед них є, на жаль,
і народні депутати. І,
найприкріше, – з коаліції, навіть з президентської фракції. Але
коли їх брали у списки
або узгоджували їхні
кандидатури на мажоритарні округи, ці
люди били себе в груди
і кричали, що вони –
патріоти. Що ж, у цьому
випадку підтвердилось
прислів’я: у чужу душу
не заглянеш.
Втім Гордієнко не просто корупціонер, він ще
й фокусник. Причому
його фокус примітивний і розрахований на
легковірів. Він приписує зловживання уряду
Азарова на 7 млрд. грн.
нинішньому урядові.
При цьому й сам зізнається, що до масштабних перевірок діяльності Кабміну Яценюка у
Держфінінспекції ще
й не приступали. Так
на порожньому місці
народжується і роздувається сенсація, єдиною
метою якої є розкол у
владній команді. Щоб
Порошенко з Яценюком сканщдалили, як
Ющенко з Тимошенко.
Оце і весь секрет Гордієнкових «викриттів».
Андрій САМЧУК.
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Ігор ДАЦІВ: «Лише спільними зусиллями ми зможемо створити в
Україні якісно нову дорожню поліцію європейського зразка».
Новий керівник міського відділення Державтоінспекції міліції Ігор Даців мешкає у Бориславі.
Закінчив Львівський університет бізнесу і права. Магістр правознавства. Вважає себе правоохоронцем за покликанням. До призначення на
посаду працював у відділенні Державтоінспекції
Трускавця. Перед тим працював у черговій частині
Бориславського міськвідділу міліції. Якийсь час
був успішним підприємцем. Одружений. Разом із
дружиною Наталією виховують двох дітей. Дочка –
школярка. Син навчається на першому курсі Львівського державного університету ім. Івана Франка.
Наша розмова із новим очільником міського
відділення ДАІ з обслуговування м. Борислава та
смт. Східниці капітаном міліції Ігорем Дацівим
відбулася у його робочому кабінеті. Пан Ігор саме
повернувся із зустрічі з керівниками громадських
організацій міста, відтак наша розмова стала
своєрідним продовженням розмови про основні
проблеми роботи міського відділення Державтоінспекції у Бориславі.
– Пане капітане, якось
у розмові селищний голова Східниці Іван Піляк
зауважив, що призначення нового керівника
відділення ДАІ в Бориславі породжує необхідність переконувати його
в необхідності обов’язкового патрулювання
вулиць курортного селища. Чи вдається Вам
з перших днів, окрім
Борислава, тримати
в полі зору порядок на
дорогах Східниці? Чи
плануєте застосовувати до порушників правил дорожнього руху із
числа відпочивальників
профілактичні методи
впливу?
– Наряди ДАІ регулярно
перебувають у Східниці
регулярно. Я особисто декілька разів відвідав курортне селище і на місці
ознайомився із ситуацією на
дорогах та визначив основні
завдання для патрульних
екіпажів. Відразу хочу зазначити, що поза увагою
ДАІ курортне селище не
залишиться. Ми будемо
проводити нагляд за дорожнім рухом у Східниці
постійно – у денний, вечірний та нічний час. Щодо
профілактики порушень
правил дорожнього руху
водіями-відпочивальниками, то хочу зауважити, що
цим Державтоінспекція
займається постійно. Мета
нашої роботи якраз і полягає у тому, щоб застерегти
водіїв від нерозважливих
дій на дорозі, які можуть
мати фатальні наслідки для
усіх учасників дорожнього
руху. Біда в тому, що не всі
це хочуть розуміти. Дуже
часто стикаємося із випадками, коли водій-порушник
звинувачує інспекторів в
упередженості або ж пробує
відкупитися, пропонуючи
інспекторам гроші. Користуючись нагодою, радив би
водіям-порушникам цього
не робити. Прийшов час
зрозуміти, що Революція
гідності в Україні творилася
не для того, щоб ми і далі
продовжували жити за старими правилами. Не треба
згадувати та розповідати,

що було рік чи два тому.
Прийшов час навчитися
жити за новими правилами. Допустив порушення
– знайди у собі мужність
відповісти за це відповідно до вимог чинного законодавства, а не провокуй
конфлікту та не топчися по
гідності працівника ДАІ.
Якщо ж Ви на дорозі зіткнулися із порушеннями
Закону з боку працівників
Державтоінспекції, не мовчіть і не давайте хабарів.
Викликайте на місце події
оперативну групу, фіксуйте
факт незаконної поведінки
з боку інспектора-корупціонера. Лише спільними
зусиллями ми зможемо
створити в Україні якісно
нову дорожню поліцію європейського зразка.
– В Україні зараз багато говориться про
реформу Державтоінспекції, яка повинна
трансформуватися у
повноцінну дорожньо-патрульну службу. Чого
слід очікувати бориславцям від реформи ДАІ? Чи
побільшає порядку на
дорогах міста?
– Народна мудрість говорить: все, що не робиться,
– на краще. Я не готовий
відповісти, коли реформа
ДАІ дійде до Борислава,
проте можу запевнити, що
робота дорожньої поліції
буде суттєво відрізнятися
від стандартів роботи нинішньої Державтоінспекції.
Нові підходи будуть відчуватися в усьому, починаючи із рівня технічного
забезпечення і закінчуючи
повноваженнями, які будуть надані реформованій
структурі. Відповідно, із
реформуванням ДАІ підвищиться рівень відповідальності водіїв за поведінку на
дорозі. Ці прості речі можна
робити уже сьогодні – не порушувати правил, змінити
ставлення до інспекторів
дорожньо-патрульної служби, зупинятися на вимогу
працівника ДАІ, поводитися на дорозі відповідально,
дотримуватися етики під
час спілкування з інспектором патрульної служби.
Питання дотримання куль-

тури спілкування з учасниками дорожнього руху,
дотримання дисципліни,
законності та боротьби з
проявами корупції є предметом особливої уваги у
роботі ДАІ. На них я особисто роблю акцент під
час інструктажу особового
складу перед виїздом на
патрулювання.
– До призначення на
посаду начальника Бориславського відділення ДАІ Ви довший час
працювали у Трускавці,
де навіть якийсь час
виконували обов’язки
керівника. Чи побачили
Ви якусь суттєву різницю між організацією дорожнього руху та культурою поведінки водіїв у
Трускавці та Бориславі?
– До призначення на цю
посаду я дійсно з 2011 року
працював у Трускавці на
посаді старшого інспектора
та керівника групи дорожньо-патрульної служби, а
під час відсутності начальника короткий час виконував обов’язки керівника
Трускавецького відділення
ДАІ. Щодо відмінностей в
організації дорожнього руху
у Трускавці та Бориславі, то
вони очевидні для кожного,
хто проїжджає це курортне
місто. Проте, на мій погляд,
саме порівняння цих міст є
недоречним. Трускавець у
порівнянні із Бориславом
є значно меншим містом.
Відтак протяжність доріг,
кількість населення, а відповідно і транспорту тут
суттєво менша у порівнянні
із Бориславом. Не можна
також не брати до уваги економічну благополучність
курортного міста, а також
суттєві капіталовкладення
держави у розвиток інфраструктури Трускавця, які
були зроблені напередодні
проведення Євро – 2012.
Це все позначилося на стані
дорожньої інфраструктури.
Борислав цим похвалитися
не може. Щодо культури
поведінки водіїв, то тут також маємо різницю. Трускавецькі водії не виявляють
стільки агресії на вимогу
автоінспекторів зупинитися
чи оглянути вміст багаж-

ника автомобіля на предмет можливої наявності
зброї та вибухівки. Люди
розуміють, що ми живемо
у непростий час, коли на
сході держави ведуться
бойові дії, тому прохання
працівників ДАІ оглянути
вміст багажника чи салон
автомобіля сприймають,
як вимушену необхідність,
пов’язану із питаннями безпеки громадян. У Бориславі
чомусь подібну законну
вимогу працівників ДАІ
водії сприймають, як приниження, що стає причиною
конфліктів. Окремі водії
грубо поводяться з інспекторами дорожньо-патрульної служби та провокують
конфлікти. Це при тому, що
більшість учасників дорожнього руху вважають себе
українськими патріотами і
мали би розуміти, що працівники ДАІ зупинили їх не
заради власної забаганки,
а задля спокою та безпеки
громадян, які проживають у
місті та курортному селищі
Східниці.
– Що Ви можете сказати про основні порушення правил дорожнього
руху, що їх допускають
водії Борислава та Східниці?
– На сьогодні інспектори
міського відділення ДАІ
проводять профілактичну роботу. Реагують та
складають адмінпротоколи лише на ті порушення, які впливають на ріст
дорожньо-транспортних
пригод. Це – порушення
правил переїзду залізничних переїздів та перехресть,
перевищення швидкості,
порушення правил обгону
та управління транспортним засобом у нетверезому
стані. Мушу зазначити, що
ситуація з аварійністю на
дорогах міста у порівнянні
з відповідним періодом минулого року поліпшилась.
Маємо меншу кількість
дорожньо-транспортних
пригод. Зменшилась також
і кількість потерпілих у
цих пригодах. У минулому
році за перші три місяці в
ДТП на дорогах Борислава
загинула одна людина, а
з початком нового 2015-го

зафіксовано лише одну
дорожньо-транспортну пригоду, у якій потерпілий
отримав легкі тілесні ушкодження. Треба також
зазначити, що порядку на
дорогах також побільшало.
Але, попри позитивні тенденції, у практиці щоденної
роботи ми продовжуємо
стикатися із випадками,
коли порушники не лише
не зупиняються на вимогу
працівників ДАІ, а й намагаються втекти. Особливо
це стосується випадків перебування за кермом у нетверезому стані. Зрозуміло, що
таких горе-кермувальників
ми розшукуємо і притягуємо
до відповідальності. Але
вони і надалі продовжують
сідати за кермо напідпитку.
Це велика проблема, з якою
повинні боротися не лише
працівники Державтоінспекції. Загальновідомо, що
порядок панує там, де громадяни поважають Закон і
розуміють, що їхні переваги
не повинні створювати незручностей іншим учасникам дорожнього руху.
– У місті сьогодні багато говориться про нову
дислокацію дорожніх
знаків та обмеження
руху вантажних автомобілів центральною
частиною міста? Що
можете сказати з цього
приводу? Як плануєте боротися із водіями великовагового транспорту,
які полюбляють їздити
через центр міста?
– Діюче законодавство
України виписане так,
що розміщення дорожніх
знаків, облаштування та
догляд за дорожньою інфраструктурою належать
до виключної компетенції
органів місцевого самоврядування. У функції Державтоінспекції входить лише
здійснення контролю за
дотриманням вимог чинного законодавства при утриманні вулично-шляхової
мережі та правил дорожнього руху водіями. Обмеження
руху вантажівок – норма,
яка застосовується в усьому
світі. Тому, на мій погляд,
проблемою центральної
частини Борислава є обмеження руху вантажних
автомобілів, споряджена
маса яких перевищує вісім
тонн. Причиною цього є
відсутність мосту на вул.
Вояків ОУН-УПА. Якщо
забрати із центральної частини важкі автомобілі, то
і дороги були б кращими, і
проїхати містом можна було
б простіше, і проблем із паркуванням було б менше. Я
підготував пропозиції щодо
внесення низки змін в існуючу дислокацію дорожніх
знаків, які обмежують рух
вантажного автотранспорту
центральною частиною міста. Йдеться про те, що вантажним автомобілям рух
по вул. А. Міцкевича буде
заборонений. На пл. Івана
Франка вони зобов’язані
будуть повертати ліворуч

на вул. В. Івасюка і по вул.
С. Петлюри виїжджати на
вул. Дрогобицьку. У такому ж порядку вони будуть
рухатися із вул. Дрогобицької: через С. Петлюри та В.
Івасюка на пл. І. Франка,
а далі – праворуч по вул.
Т. Шевченка на Східницю
чи Трускавець. Вимоги із
пропозиціями щодо внесення змін у дислокацію
дорожніх знаків подані для
розгляду та затвердження
виконкомом. Наразі іншого
варіанту проїзду вантажного транспорту центральною частиною міста немає.
Будемо сподіватися, що
це розвантажить вул. А.
Міцкевича та проїзд великовантажного транспорту
через центральний і наразі
єдиний міст у місті, який
може не витримати значних
навантажень.
– Що б Ви побажали
водіям напередодні Великодніх свят?
– Мирного неба, щастя,
здоров'я і, звичайно, усіляких життєвих гараздів.
Як свідчить статистика,
найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод за
участю дітей відбувається
у святкові або вихідні дні.
Причому, усі ДТП скоюються як з вини дітей, так і
дорослих. Тому сьогодні, напередодні Великодніх свят,
особливу увагу дорослих,
батьків і водіїв хочу звернути на проблеми дорожнього
дитячого травматизму. Щоб
подібні випадки не затьмарили ваш відпочинок, і не
дай Боже відібрали життя
ваших дітей, нагадайте їм
основні правила поведінки
на дорозі.
Шановні водії! Будьте
гранично уважними на
дорогах, особливо при проїзді пішохідних переходів,
на ділянках доріг поблизу
шкіл, де встановлений знак
«Діти», в районі зупинок
громадського транспорту,
поблизу житлових мікрорайонів та місць масового
відпочинку громадян. У
вказаних місцях вам необхідно знизити швидкість і
бути особливо уважними.
Пам’ятайте, що автомобіль
– це джерело підвищеної
небезпеки і від ваших дій
залежить не тільки ваше
життя, а й життя і здоров’я
оточуючих. Керуйте автомобілем та мототранспортом з
особливою обережністю, щоб
при виникненні небезпеки
завжди вистачило часу на
дії, що запобігають аварії.
Неухильно дотримуйтеся
Правил дорожнього руху.
Бережіть своє життя та
життя інших людей, не дозволяйте собі сідати за кермо
у нетверезому стані та ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця.
Пам’ятайте: дорога повна
несподіванок, а дотримання
Правил – запорука безпеки
в дорозі.

Розмову записав
Петро МАГУР.

ПУБЛІКУЄМО ДЕКЛАРАЦІЇ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2014 рік
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів моєї сім’ї.
Я, Бориславський міський голова ФІРМАН Володимир Стахович, отримав 2014 року сукупного доходу на
загальну суму 231204 грн., члени моєї сім’ї – 935105 грн.
Заробітна плата, інші виплати та винагороди, перераховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового
або цивільно-трудового договору – 114204 грн., членів
сім’ї – 43203, дохід від провадження підприємницької та
незалежної професійної діяльності членів сім’ї – 891902
грн. Інші види доходів – 117000 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Мені та моїй сім’ї належить земельна ділянка площею
915 кв. м, житловий будинок площею 260 кв. м, садовий

(дачний) будинок площею 126 кв. м, інше нерухоме майно
– 615 кв. м і 24 кв. м.
Мені належить легковий автомобіль 2010 року випуску,
а також вантажні автомобілі 1992, 1999 років випуску та
2002 року випуску, переданий на потреби АТО, і причіп
бортовий 1994 року випуску.
Членам моєї сім’ї належать два легкові автомобілі 2004,
2013 років випуску.
Фінансові зобов’язання декларанта на добровільне страхування складають 14120 грн., утримання майна – 16809
грн., інші витрати – 10700 грн.
Фінансове зобов’язання членів моєї сім’ї: добровільне
страхування – 17122 грн., утримання майна – 28928 грн.,
погашення основної суми позики (кредиту) – 208227 грн., погашення суми процентів за позикою (кредитом) – 173625 грн.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI

надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Бориславської міської
ради ДУРБАК Роман Володимирович, отримав 2014
року сукупного доходу на загальну суму 95213 грн., члени
моєї сім’ї – 335457 грн. Заробітна плата, інші виплати та
винагороди, перераховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-трудового договору
– 95213 грн., дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності членів сім’ї – 335457 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Мені належить земельна ділянка площею 4000 м. кв.
Моїй сім’ї належать земельні ділянки: площею 364,5 кв.
м, 5000 кв. м, 2274 кв. м., житловий будинок площею 448,7
кв. м, інше нерухоме майно 180, 7 км. м, 45,1 кв. м.
Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що
перебувають у власності членів сім’ї декларанта: розмір
внесків до статутного (складеного) капіталу товариства,
підприємства, організації – 23 000 грн.
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ПУБЛІКУЄМО ДЕКЛАРАЦІЇ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2014 рік
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Бориславської міської
ради ОЛЕНИЧ Сергій Романович, отримав 2014 року
сукупного доходу на загальну суму 105093,34 грн., члени
моєї сім’ї – 15097,20 грн. Заробітна плата, інші виплати
та винагороди, перераховані (виплачені) декларанту
відповідно до умов трудового або цивільно-трудового договору, – 96 549,80 грн., дохід від викладацької, наукової
і творчої діяльності – 8543,54 грн. Інші види доходів моєї
сім’ї – 15097,20 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний податок.
Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати:
погашення основної суми позики (кредиту) – 12000 грн., погашення суми процентів за позикою (кредитом) – 85,17 грн.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, секретар міської ради Бориславської міської
ради ЯВОРСЬКИЙ Ігор Романович, отримав 2014 року
сукупного доходу на загальну суму 55356,80 грн., члени
моєї сім’ї – 87547.00 грн. Заробітна плата, інші виплати та
винагороди, перераховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-трудового договору,
– 55356,80 грн., дохід від провадження підприємницької
та професійної діяльності членів моєї сім’ї – 875470,00 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Мені належить житловий будинок площею 96 кв. м.
Моїй сім’ї належить земельна ділянка площею 2200 кв.
м., легковий автомобіль 2010 року випуску та інше нерухоме майно загальною площею 62 кв. м., 42,9 кв. м., 46,5 кв. м.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, керуючий справами виконкому Бориславської
міської ради КІКІС Роман Ігорович, отримав 2014 року
сукупного доходу на загальну суму 24354,54 грн., члени
моєї сім’ї – 175002,17 грн. Заробітна плата, інші виплати
та винагороди, перераховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-трудового договору,
– 24354,54 грн., членів моєї сім’ї – 21146,17 грн., дохід від
провадження підприємницької та професійної діяльності
членів моєї сім’ї – 153856,00 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Мені належить земельна ділянка площею 1000 кв. м.
Моїй сім’ї належить земельна ділянка площею 1200 кв. м.,
житловий будинок площею 120 кв. м., квартира площею
20 кв. м.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, начальник відділу житлово-комунального
господарства та будівництва Бориславської міської ради ЛЕВИЦЬКИЙ Олег Любомирович, отримав
2014 року сукупного доходу на загальну суму 48930,27
грн., члени моєї сім’ї – 13366,48 грн. Заробітна плата,
інші виплати та винагороди, перераховані (виплачені)
декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-трудового договору, – 48930,27 грн., страхові виплати,
страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні витрати, що сплачені за договором страхування, недержавного
пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу членів моєї
сім’ї – 13366,48 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Мені належить земельна ділянка площею 392 кв. м,
квартира площею 83,5 кв. м, садовий (дачний) будинок
площею 63,3 кв. м. Моїй сім’ї належить земельна ділянка
площею 322 кв. м., житловий будинок площею 33,7 кв. м.
Фінансові зобов’язання декларанта: утримання майна
– 5602,30 грн.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, начальник фінансового управління Бориславської міської ради ПЕТРІВ Юрій Ігорович, отримав
2013 року сукупного доходу на загальну суму 73901,00
грн., члени моєї сім’ї – 57030,00 грн. Заробітна плата, інші
виплати та винагороди, перераховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-трудового
договору, – 73901,00 грн., членів сім’ї – 57030,00 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний податок.
Мені належить квартира площею 14,2 кв. м., а членам
моєї сім’ї належить квартира площею 42,66 кв. м.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління Бориславської
міської ради ЛЯСОТА Наталія Іванівна, отримала
2014 року сукупного доходу на загальну суму 24818 грн.,
члени моєї сім’ї – 8232 грн. Заробітна плата, інші виплати
та винагороди, перераховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-трудового договору,

– 16746 грн., членів сім’ї – 8232 грн., інші види доходів
декларанта – 8072 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Моїй сім’ї належать транспортні засоби: легковий автомобіль 1995 року випуску та легковий автомобіль 2010
року випуску.
Мені належить квартира площею 52,2 кв. м., а членам
моєї сім’ї належить житловий будинок площею 86,0 кв. м.,
земельна ділянка – 979 кв. м., гараж площею 24,0 кв. м.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, начальник управління комунальної власності
Бориславської міської ради ЛАВРИК Ярослав Павлович, отримав 2014 року сукупного доходу на загальну
суму 50722, 24 грн., члени моєї сім’ї – 42903,85 грн. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, перераховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або
цивільно-трудового договору, – 49262,24 грн., членів сім’ї
– 40917,25 грн., матеріальна допомога декларанта – 1460
грн., членів сім’ї – 1986,60 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Мені належить житловий будинок площею 49,5 кв. м.
та земельна ділянка площею 910 кв. м.
Мені належать транспортні засоби: легковий автомобіль
1980 року випуску.
Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати:
погашення суми процентів за позикою (кредитом) – 463.33
грн.
Фінансові зобов’язання членів моєї сім’ї: погашення
основної суми позики (кредиту) – 1791 грн., погашення
суми процентів за позикою (кредитом) – 1585,34 грн.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, директор Бориславського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бориславської міської ради ПЛОСКОДНЯК Віталій
Йосифович, отримав 2014 року сукупного доходу на загальну суму 41777,42 грн., члени моєї сім’ї – 13552,83 грн.
Заробітна плата, інші виплати та винагороди, перераховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового
або цивільно-трудового договору, – 41777,42 грн., членів
сім’ї – 5452,86 грн., допомога по безробіттю членів моєї
сім’ї – 8099,97 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Мені належить квартира площею 51 кв. м.
Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати:
утримання майна – 3452,07 грн.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, начальник управління праці та соціального
захисту населення Бориславської міської ради ЦАПІВ Ірина Михайлівна, отримала 2014 року сукупного
доходу на загальну суму 56632,93 грн. Заробітна плата,
інші виплати та винагороди, перераховані (виплачені)
декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-трудового договору – 56632,93 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Майно, що перебуває у власності членів моєї сім’ї: земельні ділянки площею 600 кв. м і 1243 кв. м., житлові
будинки площею 130,5 кв. м і 71,5 кв. м., два гаражі загальною площею 48 кв. м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності членів
моєї сім’ї: легковий автомобіль 1994 року випуску.
Фінансові зобов’язання членів моєї сім’ї та інші його
витрати: добровільне страхування – 231,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, начальник служби у справах дітей Бориславської міської ради СОЛОМЧАК Орест Дмитрович,
отримав 2014 року сукупного доходу на загальну суму
45564 грн. Заробітна плата, інші виплати та винагороди,
перераховані (виплачені) декларанту відповідно до умов
трудового або цивільно-трудового договору, – 45564 грн.,
членів моєї сім’ї – 2615,00 коп.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.

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».

Мені належить квартира площею 66,5 кв. м.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, селищний голова смт. Східниці ПІЛЯК Іван
Євгенович, отримав 2014 року сукупного доходу на загальну суму 75170,11 грн., члени моєї сім’ї – 1698072,30 грн.
Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудовогго або
цивільно-правового договору, – 75170,11 грн.
Моєї сім’ї дивіденди, проценти складають 396849,30
грн., дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
– 283000,00 грн., дохід від провадження підприємницької
та незалежної професійної діяльності – 974423,00 грн.,
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або
користування) майна – 43800, грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому
праві користування декларанта: земельні ділянки загальною площею 2300 кв. м., 1200 кв. м., 3105 кв. м., житловий
будинок загальною площею 202,1 кв. м.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому
праві користування членів сім’ї декларанта: земельні ділянки загальною площею 2400 кв. м., 1500 кв. м., 3055 кв.
м., 781 кв. м., 1400 кв. м., 1900 кв. м. та житлові будинки
загальною площею 66, 2 кв. м., 68 кв. м., 1038,1 кв. м. та
квартира загальною площею 103 кв. м, інше нерухоме
майно – 4131,3 кв. м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді
чи на іншому праві користування декларанта: легковий
автомобіль 2008 року випуску.
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді
чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта:
легковий автомобіль 2010 року випуску.
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових
установах декларанта – 21651,22 грн.
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових
установах членів моєї сім’ї – 4761160,45 грн.
Фінансові зобов’язання декларанта: добровільне страхування – 21550,00 грн.
Фінансові зобов’язання членів моєї сім’ї: добровільне
страхування – 21320,00 грн.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, секретар Східницької селищної ради ЖУРАВЧАК Юрій Дмитрович, отримав 2014 року загальну
суму сукупного доходу 67923,81 грн., члени моєї сім’ї
– 15544,48 грн. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору членв моєї сім’ї,
– 15544,48 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому
праві користування декларанта – земельна ділянка площею 1200 кв. м. та житловий будинок площею 51,0 кв. м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності декларанта: легковий автомобіль 2006 року випуску.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, начальник відділу гуманітарної політики
Бориславської міської ради ТАРНАВСЬКИЙ Роман
Володимирович, отримав 2014 року загальну суму сукупного доходу 65654,85 грн., члени моєї сім’ї – 35293,17 грн.
Заробітна плата, інші виплати та винагороди, перераховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-трудового договору, – 52631,74 грн.,
членів моєї сім’ї – 22735,17 грн., дохід від викладацької,
наукової і творчої діяльності декларанта – 5379,72 грн. та
матеріальна допомога – 7643,39 грн., страхові виплати,
страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні витрати, що сплачені за договором страхування, недержавного
пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу членів моєї
сім’ї, – 12558,00 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності,
в оренді чи на іншому праві користування декларанта:
частка квартири загальною площею 9,725 кв. м., членів
сім’ї: квартира загальною площею 70 кв. м, земельна ділянка загальною площею 2000 кв. м.
Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати: погашення основної суми за позикою (кредитом) – 960
грн., погашення суми процентів за позикою (кредитом)
– 1440,00 грн.
Фінансові зобов’язання членів моєї сім’ї та інші витрати:
погашення основної суми за позикою (кредитом) – 1440 грн.,
погашення суми процентів за позикою (кредитом) – 960 грн.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI
надаю для публікації відомості про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів
моєї сім’ї.
Я, начальник відділу освіти Бориславської міської
ради ЛЕСИК Віталій Романович, отримав 2014 року
загальну суму сукупного доходу 59810,42 грн., члени
моєї сім’ї – 18802,67 грн.
Заробітна плата, інші виплати та винагороди, перераховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового
або цивільно-трудового договору, – 51453,73 грн., членів
моєї сім’ї – 18802,67 грн., дохід від викладацької, наукової
і творчої діяльності декларанта – 4644,78 грн. та матеріальна допомога – 3711,91 грн.
Із суми нарахованого доходу утримано відповідний
податок.
Відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування: квартира
загальною площею 48 кв. м.
Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати:
утримання майна – 2 456 грн.
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Про удосконалення порядку надання житлових субсидій
У зв’язку з підвищенням
цін і тарифів на газ і електроенергію 28 лютого 2015
року уряд прийняв Постанову Кабінету Міністрів України «Про удосконалення
порядку надання житлових
субсидій», якою з 01 травня
2015 року суттєво спрощено
порядок призначення житлових субсидій.
Постановою передбачено:
для призначення субсидії необхідно подати лише
два документи – заяву про
призначення житлової
субсидії (далі – Заява) та
декларацію про доходи і
витрати осіб, які звернулися
за призначенням житлової
субсидії (далі – Декларація), форма яких спрощена.
Не подаються довідки про
доходи зареєстрованих осіб
– відповідна інформація
зазначається у Декларації.
Особам, які отримували
житлову субсидію протягом опалювального періоду
2014-2015 років, субсидія
на наступний період призначатиметься на підставі
раніше поданих документів
без необхідності подання

Заяви і Декларації.
Субсидія призначатиметься на 12 місяців на
підставі відомостей про
доходи, які зазначено у
Декларації, а на наступний
період – без звернення, на
підставі отриманої інформації про доходи від Державної фіскальної служби,
Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування, вищих навчальних закладів. При цьому
у разі, коли оплата послуг
з централізованого опалення проводиться лише в
опалювальний період або
за двоставковим тарифом,
або для індивідуального
опалення використовується
природний газ (електроенергія), розмір субсидії
розраховується окремо на
опалювальний і неопалювальний періоди.
Для призначення субсидії враховуватимуться
доходи без податку з доходів
фізичних осіб за попередній
календарний рік. Якщо
субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

призначається у I кварталі
року, середньомісячний сукупний дохід визначається
за перші три квартали попереднього року. У разі, коли
дохід заявника зменшився
порівняно з попереднім календарним роком, житлова
субсидія може бути призначена на підставі доходів за
останні шість місяців за
умови надання довідки до
органу соціального захисту
населення про доходи таких
осіб за цей період.
Для студентів денної
форми навчання вищих
навчальних закладів у разі
відсутності доходів не враховуватиметься дохід на
рівні прожиткового мінімуму.
Для призначення житлової субсидії не має значення
майновий стан сім’ї (наявність у володінні житлових
приміщень, транспортних
засобів, земельних ділянок,
здача в оренду житлового
приміщення тощо), крім
купівлі майна або оплати
послуг протягом 12-и місяців перед зверненням за
призначенням субсидії на

суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч
гривень. У такому випадку
субсидія може бути призначена на підставі рішення
комісії.
Скасовується необхідність
обов’язкового працевлаштування працездатних членів
сім’ї та перебування їх на
обліку в центрі зайнятості
(до розрахунку сукупного
доходу прийматиметься
дохід такого члена сім’ї на
рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
Отримають право на
субсидію також особи, які
проживають у житловому
приміщенні на підставі
договору найму (оренди)
житла і на яких відкрито
особові рахунки зі сплати
житлово-комунальних послуг.
Передбачено, що у разі,
якщо для опалення житлового приміщення одночасно
використовується природний газ та електроенергія,
субсидія надаватиметься
тільки на один вид палива.
Комісіям при місцевих
органах виконавчої влади

Приємна
несподіванка
День сміху минув, а природа й надалі продовжує
«жартувати». А по-інакшому як назвати те, що
початок квітня «покритий»
шаром снігу? Слід зазначити, що від таких погодніх
умов страждають не тільки люди, а й пташки, що
прилетіли з теплих країв і
потрапили, прямо скажемо,
не в казку. Та якщо люди
легко пристосовуються до
такої несподіванки, то наші
пернаті друзі виявляються у
цьому сенсі безпорадними і
потребують допомоги. Така
поміч надійшла від «франківців» ЗОШ № 3, які вкотре
об’єднали свої зусилля заради благої мети та повісили
годівничку на шкільному
подвір’ї. Опікувалися цим
дійством Іванна Фришко
– класний керівник «франківців» 11 класу, Надія Федичко – класний керівник
«франківців» 7-Б класу та
Ольга Лісович –класний
керівник наймолодших
«франківців» – учнів 3-Б
класу та зачинатель майже
всіх благих акцій на теренах нашої школи. До речі,

не тільки як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства, а й в рахунок
майбутніх платежів.
Сума субсидії, перерахована (виплачена) внаслідок
подання громадянином документів з недостовірними
відомостями, повертається
ним у подвійному розмірі.
Зазначеною Постановою
доручено Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
Міністерству енергетики
та вугільної промисловості
разом з Міністерством інфраструктури забезпечити до
15 квітня та до 01 листопада
2015 р. виготовлення підприємствами, що надають
послуги з газопостачання,
електропостачання та централізованого опалення,
бланків Заяви та Декларації і доставку їх споживачам.
І. ЦАПІВ,
начальник управління праці та
соціального захисту
населення.

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ!

ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ!
ЕКОНОМНО! ВИГІДНО! ДОСТУПНО!

ДЕШЕВШЕ ЗА ГАЗ!
Гарантія 5 років!
Термін служби 30 років!
Монтаж 1 день!

Тел.: 050-211-50-70, 098-76-86-932, сайт:
www.hybrid1.com.ua.

ШАНОВНІ КРАЯНИ!

Гуртівня «Альфа»
запроваджує зовсім нову
систему цінових знижок.
Завітайте до нас і Ви будете приємно здивовані!
З повагою адміністрація гуртівні «Альфа».
годівничка також виявилася для всіх присутніх приємною несподіванкою, адже
юні «франківці» зберігали її
ще із зими і ось вона згодилася. Випускники вішали
пташиний «фаст-фуд» на
дерево та наповнювали його
крихтами хліба і пшоном.
Фотознімки цієї події зробив Ігор Шоха, який саме

ЗМАГАННЯ В БУКОВЕЛІ
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надано право:
– приймати рішення про
надання субсидії одиноким
непрацездатним громадянам на збільшену понад
норму площу житла;
– визначати кількість осіб
для розрахунку субсидії у
випадках, коли окремі особи з числа зареєстрованих
фактично не проживають
у житловому приміщенні
і споживання комунальних послуг обчислюється
засобами обліку. Таким
документом може бути довідка, що підтверджує місце
перебування особи в іншій
адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з
роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням
покарання, а також довідка
про оплату житлово-комунальних послуг в іншому
житловому приміщенні.
Сума субсидії, яку перераховано на рахунки
виконавців послуг і яка не
використана домогосподарством внаслідок економії
споживання послуг, зараховуватиметься виконавцем

Петро МАГУР.

цього дня фотографував
одинадцятикласників для
випускного альбому.
Ця несподівана акція
на підтримку наших перелітних друзів не повинна
залишитися осторонь людської уваги. Адже птахи
на своїх крилах приносять
весну в Україну, а коли
крила змерзли, то така місія

є неможливою. І ще одне:
весна-символ відродження
та пробудження. І будемо
сподіватися, що з приходом
весни Україна відродиться,
а вогонь у наших серцях
пробудиться!

Володимир ДИДИК,
учень 11 класу
ЗОШ № 3.

27 – 29 березня на ТК «Буковель» проходив третій, фінальний етап найпопулярніших в Україні дитячих змагань
з гірськолижного спорту «Bukovel Kids Cup 2015»
У змаганнях взяли участь 18 команд дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, громадських організацій та спортивних товариств, клубів з різних куточків України. Всього було зареєстровано 240 учасників від 1997 до 2010 років народження.
Змагання проводилися згідно правил міжнародної федерації гірськолижного спорту (FIS) і проходили на трасі 5 F, яка
вважається «чорною», або вищої категорії складності. Учасники змагались в олімпійських дисциплінах: слалом гігант
і спеціальний слалом по два спуски в кожній дисципліні.
Боротьба за призові місця була дуже напруженою, оскільки в кожній віковій групі за перемогу боролись по 20 – 30
спортсменів.
У гірськолижних поєдинках взяли участь двоє дітей з
Борислава, які були заявлені індивідуально. Це – першокласник ОШ № 6 Дмитро Фецяк та учениця другого класу
ЗОШ № 1 Ганна Климаш.
За результатами двох спусків у дисципліні «слалом
гігант» Дмитро Фецяк виборов восьме місце серед 17-ти
учасників у віковій групі «хлопці 2007 – 2008 р. н.». Ганна
Климаш посіла дев’яте місце серед 25-ти учасників у віковій
групі «дівчата 2007 – 2008 р. н.».
Слід зазначити, що бориславські гірськолижники вкотре
змагаються за індивідуальними заявками. У них немає
тренерів, масажистів, персоналу з обслуговування, спорядження та інших переваг, які є у спортсменів команд
дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тим не менше, діти
досягають достойних результатів і займають почесні місця.
Олег КЛИМАШ.

Погляди редакції можуть не співпадати з точкою
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ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС 1986 року (категорія 2),
серія А № 502622, видане 11. 05. 2004 р. Львівською облдержадміністрацією на ім’я ФРІШКО

Григорій Іванович.

Бориславська міська організація профспілки працівників освіти і науки висловлює
глибоке співчуття вчителеві математики та
голові профспілки ЗОШ № 7 Лецик Наталі
Ярославівні з приводу смерті

МАТЕРІ.

Царство їй небесне!
Колектив викладачів, працівників та студентів
Бориславського медичного коледжу висловлює глибоке співчуття секретареві-друкарці Дашко Галині
Миколаївні з приводу непоправної втрати – смерті

БАТЬКА.

Вічна йому пам’ять!
З приводу розміщення оголошень у
«Нафтовику Борислава»
телефонуйте за номером 5-05-42.
ПИШІТЬ, ДЗВОНІТЬ, ЗАХОДЬТЕ:
82300, м. Борислав, вул. Карпатська Брама, 14

naftovykboryslava@bigmir.net
editor@naftovyk.in.ua
Телефони:

5-23-54 – головний редактор;
5-05-30 – журналісти;
5-05-42 – відділ передплати та реклами.
Газета виходить у середу і п’ятницю.

