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Богдан МАТКІВСЬКИЙ: «Чистий
четвер став днем історичного
очищення і відновлення
справедливості...».

ВЕЛИКДЕНЬ У БОРИСЛАВІ
Великдень у Бориславі
був цьогоріч на диво сонячним і погідним. Здавалося,
саме небо благословляє
нашу країну і наш народ у
час страшних випробувань,
у час, коли у кривавих битвах з російським агресором
відстоюють наше право на
вільне життя найкращі
сини і дочки нації. І саме
завдяки їхньому подвигові та їхньому героїзмові
маємо право сповідувати
свою віру, свої традиції і
вклонятися споконвічним
святиням.
І в п’ятницю, і в суботу
тисячі вірян прямували

до міських храмів, щоб
прикластися до Святої
Плащаниці – цього дива
з див, що залишив нам
Господь. Цей відбиток на
сувої полотна назавжди
залишиться для кожного
християнина символом
безсмертя людської душі.
Адже син Божий – Ісус
Христос – взяв на себе всі
гріхи людства і дав нам
надію на життя вічне.
А суботнього полудня
одне з найбільших християнських свят набуло
ще яскравіших барв. Всі
дороги, що вели до храмів, заясніли кольорами

ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
30 квітня 2015 року о 10.00 у сесійній залі міської
ради відбудеться засідання 80 сесії Бориславської міської ради шостого демократичного скликання.
Порядок денний сесії:
1. Різне.
2. Фінансові та інші господарські питання.
3. Питання регулювання земельних відносин.
До участі в роботі сесії запрошуються депутати міської
та обласної рад, голова Східницької селищної ради,
начальники управлінь, відділів, служб міської ради,
керівники підприємств, установ, організацій міста
незалежно від форм власності.
Міський голова
В. ФІРМАН.

веселки – чудові вишивки
на рушничках, що ними
прикриті були святково
прибрані великодні кошики, мальовничі вишиванки
на грудях дівчат та хлопців
– увесь Борислав прославляв величне свято Воскресіння. Це була справді
велелюдна людська ріка,
що по вінця виповнила все
місто світлим передчуттям величного свята, очікуванням найрадіснішої
для кожної з нас звістки
– «Христос Воскрес!». Це
Великоднє вітання вже
багато століть звучить над
нашим краєм, даруючи довіру, вселяючи прагнення
стати кращими, милосерднішими, справедливішими
у всіх життєвих випробовуваннях.Подумалося, що
оця багатотисячна дорога
до храмів і є символом
відродження всієї України,
символом відродження народу. І зараз уже жодному
окупантові не вдасться
зупинити оцей всенародний поступ – до Світла, до
Радості, до Добра. Адже
над нашою країною – Господнє благословення і
темрява кремлівського Зла
уже ніколи не зможе нас
підкорити.
Ігор ЮРИНЕЦЬ.
На знімках: отак святкував Христове Воскресіння наш рідний Борислав.
Світлини автора.

Напередодні Великодня
Верховна Рада прийняла
довгоочікувані історичні закони національного
очищення і відновлення
справедливості. «З великим задоволенням сьогодні проголосував за Закон
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарного режимів та
заборону пропаганди їхньої
символіки», – сказав Богдан Матківський. – Символічно, що це відбулося у
Чистий четвер».
Народний обранець наголосив, що у прийнятому
законі визначено злочинними комуністичний та
нацистський режими, жертвами яких стали мільйони
українців.
«Новий закон передбачає
відповідальність за пропаганду комуністичного та
нацистського режимів та
публічне використання їх
символіки, – зазначив Б.
Матківський. – За виготовлення, поширення і використання комуністичної
символіки, гімнів СРСР та
УРСР караються обмеженням волі на строк до п’яти
років або позбавленням
волі на той самий строк з
конфіскацією майна або
без такої. Якщо ж ці дії будуть вчинені представниками влади, або повторно,
або організованою групою
осіб, злочини будуть каратися позбавленням волі на
строк від п’яти до десяти
років з конфіскацією май-

на або без такої. У законі
виписано процедуру та
терміни перейменування
об’єктів, які носять «комуністичні» назви. Відбудеться очищення України від
символів та пам’ятників,
які возвеличують функціонерів тоталітарного
режиму. Буде проведено
розслідування злочинів
геноциду, злочинів проти
людства та людяності, військових злочинів, здійснених представниками
тоталітарних режимів. 23
серпня, коли сталінський
СРСР та гітлерівський Третій Райх уклали угоду, яка
розпочала Другу світову
війну, законом встановлено
Днем пам’яті жертв комуністичного та нацистського
тоталітарних режимів».
Відновленням історичної
справедливості стало прийняття Верховною Радою
закону авторства Юрія
Шухевича про визнання
ОУН та УПА борцями за
незалежність України, за
який також віддав свій
голос народний обранець
від Дрогобиччини. Згідно з
цим законом, усі люди, які
боролись за незалежність у
збройних, парамілітарних,
підпільних, політичних
організаціях чи вели цю
боротьбу індивідуально,
визнаються борцями за
незалежність України. Закон передбачає визнання
таких організацій, як Союз
визволення України, УСС,
УНР, Гетьманат, ЗУНР,
партизанські і повстанські

загони Наддніпрянщини, Карпатську Січ, УПА,
ОУН, Сейм Карпатської
України, Українська Гельсінська спілка тощо.
Верховна Рада нарешті позбавила суспільство
радянських кліше, замінивши термін «Велика Вітчизняна війна» на «Другу
світову».
У законі «Про увічнення
перемоги над нацизмом
в Другій світовій війні
1939 –1945 рр.» закріплено офіційне використання
загальносвітового терміну
«Друга світова війна 1939 –
1945 рр.». Запроваджується
День пам’яті та примирення – 8 травня, з метою увічнення пам’яті усіх жертв
Другої світової війни. 9
травня в Україні буде відзначатися. як державне
свято – День Перемоги над
нацизмом у Другій світовій
війні 1939 – 1945 рр. Скасовується використання
радянської символіки під
час вшанування пам’яті
полеглих та увічнення
перемоги над нацизмом.
«Верховна Рада також прийняла закон, яким зняла
гриф «секретно» з архівів
КДБ, що сприятиме об’єктивному висвітленню подій
радянського періоду нашої
історії», – зазначив Богдан
Матківський.

Прес-служба народного
депутата України
Богдана МАТКІВСЬКОГО..

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ
Минулого вівторка відбулося чергове засідання
виконкому міської ради.
Розглянуто низку поточних питань, що стосуються
окремих громадян та життєдіяльності міста. Доволі
тривалим було обговорення
рішення щодо надання
в оренду ПП «Борислав
Комфорт» та ПП «Бескид».
Йшлося про те, щоб ці підприємства сплачували за
використання нерухомого
майна, діяли відповідно до
договору оренди. То ж «Борислав Комфорт» орендуватиме частину офісного приміщення по вул. Івасюка, 12

ДОПОМАГАТИ БЛИЖНІМ
МАЄМО НЕ ТІЛЬКИ У СВЯТА
У дні свята Христового Воскресіння, що спонукає кожного з нас до добрих справ і милосердя, не залишилися
забутими самотні непрацездатні громадяни міста. Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до Великодня
вручив продуктові набори 180 одиноким непрацездатним
громадянам міста. Загальна сума Великодніх подарунків
склала 12115,00 грн. І пам’ятати про людей, яким потрібна наша допомога і співчуття, ми повинні щодень, а не
тільки у свята. Адже моральний і людський обов’язок
кожного з нас підтримати ближнього у важку хвилину,
допомогти вистояти у випробуваннях долі.
Наш кор.

та приміщення майстерень
і складів по вул. Івасюка,
35, приватне підприємство
«Бескид» – частину офісних
приміщень по вул. Зеленій,
90. Після тривалого обговорення члени виконкому
проголосували за пропоноване рішення.

Начальник управління
праці та соціального захисту населення Ірина Цапів
доповіла про надання субсидій окремим мешканцям
Борислава та Східниці.

Наш кор.
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Кому вигідно «надкусити» український уряд?
Восьмого лютого у Верховній Раді
депутати «Свободи» (обрані у мажоритарних округах, партійний список
«Свободи» не пройшов) і «Батьківщини» блокували трибуну і не давали
працювати парламенту. У них було
дві вимоги:
1) негайне створення парламентської
комісії для розслідування можливої корупції членів уряду;
2) негайне відсторонення від роботи на
час розслідування глави уряду Арсенія
Яценюка.
За роки незалежності
України ми бачили чимало публічних сварок
серед влади. Блокуванням
парламенту нас не здивуєш. І те, що одні політики
звинувачують інших у
корупції – теж не особлива
новина. І все-таки 8 лютого сварка була особливою,
що робить її дуже небезпечною для країни.
З чого виник конфлікт?
Є у складі уряду Державна фінансова інспекція. Її
завдання – стежити, щоб
ніхто з чиновників не крав
державні гроші. До 4 квітня інспекцію очолював
Микола Гордієнко. Уряд
вирішив, що він працює
погано, і звільнив його.
Гордієнко у відповідь заявив, що його звільнили
не за погану, а, навпаки,
за хорошу роботу, бо він,
мовляв, знайшов зловживання урядових чиновників, яких покривав сам
глава уряду, на 7,5 млрд.
грн. Правда, дуже скоро
виявилося, що майже всі
ті мільярди стосуються
Роковини АТО! Конфронтація насильства на
сході України розпочалася
6 квітня 2014 р., коли озброєні бойовики оточили
і захопили приміщення
Донецької обласної державної адміністрації, після
чого озброєні групи проросійських активістів почали
захоплювати адмінбудівлі
та відділки міліції у містах Донбасу (зокрема, у
Слов’янську, Артемівську
та Краматорську). Українська влада у відповідь заявила про проведення антитерористичної операції із
залученням Збройних сил.
Поступово протистояння
переросло у масштабний
воєнний конфлікт, а, правильніше буде сказати – у
війну за незалежність від
Російської Федерації.
Відтоді відбулося чимало
подій: псевдоперемир’я,
міжнародні домовленості,
санкції… героїчні подвиги наших воїнів. Та, на
жаль, попри все це ситуація на сході України
залишається напруженою
і про перемогу говорити
ще рано. Від початку антитерористичної операції на
сході України загинув 1541
військовий, поранені 6226
вояків, повідомив в. о. речника Генштабу Владислав
Селезньов, більшість загиблих – 1223 особи – були
представниками Збройних
сил України, Нацгвардійців – 132, співробітників
МВС – 101, прикордонників – 63, працівників СБУ –
7, працівників Державної
служби з надзвичайних
ситуацій – 15. (http://www.
radiosvoboda.org/content/
article/26877443.html). Всі
українці, як один, розуміють важливість і критичність цієї гібридної війни, бо здобувши Донбас,
загарбник піде далі, як
приклад – Крим.
Наша ГО «Самооборона
Борислава» розпочинала
свою діяльність, як організація, що допомагала
забезпечувати порядок і
стабільність у місті в часи
Майдану, та коли розпочалась війна – повністю
переключилась на допо-

періоду, коли урядом керували Юлія Тимошенко
та Азаров. Зрештою, розбиратися в цьому мають
фахівці, а ми тут, у газетній статті, повернемося до
вимог блокувальників.

таку собі «тимчасову відставку» уряду. А вона означає затримки з виплатами зарплат і пенсій, заморожування реформ, збої у
роботі всієї виконавчої гілки влади. До того ж, сьогодні, при всіх критичних
зауваженнях до діяльності
уряду Яценюка, більшість
депутатів не хочуть його
зміни. Тобто, ті політичні
сили, які хотіли б змістити
уряд, зробити це законно,
не можуть. Якщо нема законного способу, то, може,
вдасться незаконний?
Там, де уряд обирається парламентом, як в
Україні, зміна уряду – це
завжди політична криза. Якщо про таку зміну

заздалегідь домовилися
депутати, то криза долається за п’ять хвилин.
Якщо ж уряд змістити, а
новий не призначати, то
це вже повномасштабна
політична криза.
І що б там не казали собі
і людям «Свобода» і «Батьківщина» (може, вони вирішили, що сьогодні, коли
в країні така складна ситуація, жорстка критика
уряду – це найлегший
спосіб підвищити власний
рейтинг?), але об’єктивно
вони провокують глибоку
політичну кризу в Україні.
І тут вже нема куди дітися
від очевидного запитання:
кому найбільше вигідна
така криза? Відповідь теж
очевидна:

1) «регіоналам» з Опозиційного блоку, які дуже
хочуть повернутися у владу хоча б тому, що інакше
їх раніше чи пізніше, з
доброї волі чинної влади
чи під тиском народу, але
змусять відповісти за всі
злочини. Крім того, уряд
послідовно тіснить бізнес
олігархів Фірташа-Льовочкіна. ВР прийняла
урядовий законопроект,
який позбавляє Фірташа
контролю за облгазами, а
це – мільярди і мільярди
доларів втрат. Між тим,
Фірташ є основним фінансистом Опозиційного
блоку;
2) Путіну, який без паралічу української влади

Щодо комісії, то є законний порядок її створення.
І він досить ліберальний.
Достатньо згоди всього
150 депутатів – і комісія
може працювати. Так, на
всю процедуру мало піти
кілька днів, але хіба це
принципово? Очевидно,
що головним було усунути Яценюка. Але нема
в Україні такого закону
– про тимчасове відсторонення голови уряду. Бо що
це таке «тимчасове усунення»? Нема прем’єра – нема
повноцінного уряду, бо
без прем’єра (а не в. о.)
жодних важливих рішень
ніхто приймати не буде.
Міністри займатимуться
дрібними поточними справами і чекатимуть, чим все
закінчиться.

не може досягти своїх цілей в Україні – реваншу
проросійських сил. Між
тим, доводиться згадати,
що у Юлії Тимошенко є
досвід домовленостей як
з Путіним (сумнозвісні
«газові контракти» 2009
року, які досі висмоктують
український бюджет), так
і з Януковичем («широка
коаліція», яку 2010 року
мало не уклали Юлія Володимирівна і Віктор Федорович).
Восьмого лютого блокування трибуни закінчилося нічим, якщо не
зважати на те, що не були
ухвалені кілька дуже важливих законів. Комісія
створюється, як належить
за законом, Яценюк не
відсторонений. На спільному засіданні двох парламентських комітетів
депутати констатували:
немає жодних доказів причетності Арсенія Яценюка до корупційних схем,
навіть жодного підпису
на документах. Це мусив
крізь зуби визнати навіть
звільнений з посади Гордієнко. Зате проти самого
екс-фінінспектора МВС
відкрила кримінальну
справу за вимагання хабарів на суму 600 тис.
доларів.
От тільки навряд чи
спроб спровокувати владну кризу в Україні більше
не буде. Надто муляє уряд
Арсенія Яценюка Путіну
і його «п’ятій колоні» в
Україні.
Олександр
КРАВЧУК.

Фактично йдеться про

ЗВІТ ЗА БЕРЕЗЕНЬ ГО «САМООБОРОНА БОРИСЛАВА»
могу українським воякам.
Ми задекларували, що
допомагатимемо, перш за
все, кожному бориславцеві, який пішов воювати
в АТО. А це в основному
забезпечення найнеобхіднішим – форма, взуття,
білизна, харчі, медикаменти, засоби гігієни, частково
засоби захисту та прилади
спецпризначення.
Наше місто важко назвати забезпеченим матеріально, та, безперечно,
Борислав є багатим на відповідальних та патріотичних людей; людей, яким не
потрібно роз’яснювати, що
від кожного з нас залежить
перемога. Кожен бориславець долучається до спільної справи своїм шляхом, а
ми звітуємо за довірені нам
кошти та виконану роботу
за БЕРЕЗЕНЬ 2015 р.:
За зібрані кошти протягом березня придбано для
бійців: рюкзак – 6, сорочка
– 19, штани – 20, куртка-парка – 19, окуляри – 1,
наколінники – 5, калоші
– 6 (на загальну суму 1810
злотих та 350 гривень),
берці – 5 (2200), генератор
– 1 (2100), інструменти на
суму 1260 грн., ліхтарик – 2
(500), таблетки на суму 338
грн., рукавиці тактичні – 2
(300), ніж тактичний – 2
(300), електроплитка – 1
(300), барвники для маскувальних сіток на суму 200
грн., сигарети на суму 200
грн., масло для генератора
(2 літри = 170 грн.), прапор
– 2 (139), балаклава – 1
(80), кашкет – 1 (30).
На передачу посилок
«Новою поштою» на схід
України у березні витрачено 769 гривень.
Висловлюємо свою вдячність людям, котрі пожертвували кошти в березні, а
саме: Німас Василь – 9 000,
працівники РЕМА – 2 980
грн., Михайло Ляхович – 2
000 грн., Юрій Корчак –
500 грн., приватна особа
– 300 грн., Ярослав Луцишин – 200 грн., Леонід
Юрчак – 100 грн., Ярослав

Галюлько – 100 грн., Богдан Гриневич – 100 грн.,
п. Оля – 20 грн.
Не всі бориславці є активними користувачами
соцмереж, де ми оперативно висвітлюємо події,
долучаючи світлини, тому
хочемо коротко розповісти
про знакові події, що відбулись в березні цього року.
9 березня у міському
Палаці культури відбувся
урочистий вечір-концерт
«Борітеся – поборите» з нагоди дня народження видатного українського поета
та «новітнього пророка» Т.
Шевченка, на якому було
зібрано та передано нашій
громадській організації
для забезпечення потреб
вояків АТО 704 грн.
Велика подяка від нашої
організації за матеріальну
і фінансову допомогу своєму працівнику, а тепер воїну ЗСУ в зоні АТО, директору заводу РЕМА Василю
Німасу і третьому цехові

«інструментальне відділення», загалом всьому
колективу підприємства.
(На знімку внизу).
Що б не казали, але в нашому місті шанують своїх
героїв. Пан Мар’ян, який
має кузню на колишній
шахті, сам зголосився виготовити підставку для квітів
і свічки під меморіальну
дошку Артурові Гулику.
У березні ми зустрічали
наших трьох вояків, які не
боялись зазирнути в лице
смерті, хлопців, що тримали оборону на блокпосту
поблизу Дебальцевого.
Думаю, кожен із завмиранням серця споглядав їхній
подвиг біля екрана телевізора, (На світлині вгорі).
Маріуполь розташований на межі зони АТО, у
його лікарнях перебуває
багато поранених бійців
Там гостро відчувається
нестача ліків, а кожен
мешканець відчуває за
спиною подих війни … ГО

«Самооборона Борислава»
надіслала у маріупольські
лікарні медикаменти та
візки для пацієнтів з порушеннями функціонування
опорно-рухового апарату,
а в соціальну службу – дитячі речі.
Сім’ю Дубчаків знає багато бориславців. Та не
всім відомо, що п. Юрій
систематично передає для
вояків через нашу організацію дорогий, але вкрай
необхідний кровоспинний
засіб Celox (целокс) та інші
ліки, що рятують життя на
полі бою.
За сприяння громадської
організації «Самооборона
Борислава» міська лікарня поповнилася новим
обладнанням та меблями.
Ми передали в інфекційне
та інші відділення міської лікарні ліжка, візки
для транспортування хворих, одноразові джгути,
штативи під крапельниці,
милиці, та багато іншого.
Віримо, що цей, хай і невеликий вклад у Бориславську медицину, допоможе
пацієнтам почуватися у
медичних закладах міста
трохи комфортніше. Цього
ніколи не сталося б, якби
не добра воля багатьох
небайдужих людей. Серед
них – Микола Жаров (Фонд
допомоги Україні в Люк-

сембурзі
), Ростислав
Макух та Іринка Охендушко (Благодійний Фонд
«Нова Країна» м. Львів).
Хочемо подякувати також
за безкоштовно наданий
транспорт для перевезення
цього вантажу Володимирові Голобутовському.
Спасибі всім, хто пам’ятає про те, що українські
бійці на Луганщині та
Донеччині ціною власного життя захищають
незалежність нашої рідної
України та спокій і мирне
небо над головою кожного
з нас.
І насамкінець: шановні
мешканці нашого міста,
керівники підприємств і
організацій! Останнім часом почастішали випадки,
коли сторонні особи видають себе за активістів ГО
«Самооборона Борислава»
та збирають гроші, продукти харчування і ліки для
воїнів АТО. Переконливе
прохання: при виявленні
таких осіб вимагайте в них
пластикове посвідчення
нашої організації з фотографією особи.
Слава Україні!
Героям Слава!

Колектив ГО
«Самооборона
Борислава».

17 êâ³òíÿ 2Î15 ðîêó

• Êîðèñíî çíàòè

Про цілющу силу меду
розповів гість із Нікополя
В останній день березня
до нашої Східницької ЗОШ
І-ІІІ ст. № 2 завітали цікаві
гості – Дмитро Мар’янович
Сенишин та Володимир
Миколайович Гунько. Уже
перші хвилини спілкування між учнями та гостями
«перенесли» слухачів у цікаві світи: на Нікопольщину, край скіфських курганів, край слави козацької,
і…в царство маленької
бджілки-трудівниці.
Пан Володимир Гунько,
гість нашої Східниці – вчитель фізичної культури та
військової підготовки (зараз перебуває на заслуженому відпочинку), спортсмен, дійсний козак Війська
Запорізького Низового, апіконсультант (людина, яка
займається пасічництвом,
дає консультації, як доцільно споживати продукти
бджільництва), і просто
цікавий та приємний чоловік – приїхав у Карпати
із села Новоіванівка, що
поблизу Нікополя. Пан
Дмитро – невропатолог,
апітерапевт (лікар, який
для зцілення використовує
бджоловжалювання з прийомом продуктів бджільництва) – відомий у нашому
краї лікар. Цих людей, які
проживають у різних куточках України, різних за
фахом, зблизило і об’єднало
одне: любов до пасічництва,
а ще – прагнення донести
до українців усю інформацію про користь продуктів
бджільництва та праці коло
бджіл, від спілкування із
«божою худібкою», як називали бджолу наші прадіди. Провівши 30 березня
зустріч зі східничанами та
гостями селища у Народному домі «Просвіта» з нагоди
святкування Дня Святого
Олексія (у народі –Теплого
Олекси) та Всесвітнього
дня апітерапії, Володимир

Миколайович та Дмитро
Мар’янович – Почесний
апітерапевт України – завітали до нашої школи.
Мета відвідин – пропаганда здорового способу життя, показати дітям методи
оздоровлення організму
продуктами бджільництва,
шляхи підтримки організму у здоровому стані, користь від праці із бджолами
та об’єднання розділених
великими просторами українців,зокрема школярів.
Розпочалася зустріч Гімном України. Пан Володимир продемонстрував Гімн
бджолярів Придніпров’я
(слова П. Тертичного, музика М. Нетреби, аранжування А. Боброва) у виконанні
Нікопольського народного
вокально-хореографічного
гурту «Микитин Ріг», який
звучав на фоні відеосюжету
про славну Нікопольщину
та його мешканців. А потім, надівши солом’яного
бриля, який так пасував
до вишитої сорочки, нікопольський козак розповів
про свій уславлений край,
про отамана-характерника
Сірка, про скіфську золоту
пектораль, про спортивні
здобутки своїх учнів, про
любов до пасічництва, продекламував оду бджолі.
Розповідь продовжив
лікар Сенишин. Дмитро
Мар’янович проінформував
школярів про цілющі властивості продуктів бджільництва, зокрема меду, прополісу, маточного молочка,
перги, бджолиного воску,
наголосив на особливостях
розвитку дитячого організму і шкідливий вплив
на нього нікотину та алкоголю, зазначивши, що «в
основі інтелектуального і
психічного розвитку особистості лежить перебування
людини, зокрема дитини,
у доброзичливій,спокійній

атмосфері, яка має домінувати у сім’ї та у школі,
у стосунках між батьками
і дітьми, вчителями й учнями. Цього нас навчає
бджолина сім’я. У бджолиному світі немає агресії
чи озлобленості, а є лише
співпраця і взаємодопомога. Бджола може навчити
людину багато чому, людина ж не навчить бджолу
нічому».
Спілкування було цікавим і корисним. А ще
звеселили дітей кумедні
лялькові бджілки, які починали співати нехитрі
пісеньки, щойно пан Володимир заплескав у долоні.
Увесь час, поки тривала зустріч, на столі горіла свічка,
виготовлена із бджолиного
воску та запалена гостями,
аби внести мир і спокій у
стіни нашої школи.
Пролунав дзвінок. Зустріч закінчилася, але гості
наостанок приготували
ще одну найприємнішу
несподіванку – частування
яблуками та медом із пасіки пана Дмитра Мар’яновича. «Такі ласощі, – говорив
лікар, пригощаючи учнів
та учителів, – доповнення
до їжі, яке забезпечить повноцінну роботу усіх органів
і систем організму, покращить пам’ять. Це – профілактика захворювань. Тому
раджу батькам годувати
своїх діточок такими смаколиками».
Тож хвала невтомній
трудівниці, маленькій
бджілці-чарівниці! Дай
Боже, здоров’я нашим
гостям, а Україні – достатку, єдності, миру і меду на
столі у кожній господі.
Леся МУРАК,
учитель української
мови та літератури
Східницької
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2.

З 19 квітня розпочинається новий футбольний сезон 2015 року.
Про те, наскільки готова наша команда до
наступних поєдинків,
ми і попросили розповісти голову ради клубу
ФК «Нафтовик» Василя
Криворучишака.
– Отже, пане Василю,
як Ви оцінюєте нинішній рівень підготовки
наших спортсменів та
й взагалі стан справ у
команді?
– Підготовка команд до
сезону 2015 року відбувалась за доволі напруженим
планом. Тренування відбувалися тричі на тиждень
плюс одна гра з різними командами в основному на виїзді через те, що доводиться
берегти наше футбольне
поле. Зараз робота перебуває на стадії передзмагального періоду, в якому найголовніше – стабілізувати
склад команди. Потрібно
віддати належне, особливо
гравцям дорослої команди
– всі вони виявили бажання
залишитися в команді, хоча
кілька гравців отримали
непогані пропозиції з інших
футбольних клубів.
Щодо юнацької команди,
то тут відбудуться деякі зміни. Так, залишив команду
Ігор Іванович, деякі гравці
перейшли до дорослого
складу: Володимир Гуцало, Іван Павляк, Богдан
Желем, Мар’ян Головецький, Юрій Черевко. Щодо
підготовчого періоду, то тут
можна бути задоволеним
на 60 відсотків. Причина в
тому, що в команді багато
студентів. Тому одна група
тренується двічі на тиждень
у Львові, інша – в Бориславі, і тільки у п’ятницю та
суботу вся команда в зборі,
тож у неділю проводимо
контрольні поєдинки.
– А які завдання ставите перед командою на
наступний футбольний
сезон?
– Думаю, що наступний
сезон запам’ятається нашим
уболівальникам багатьма
змінами. Адже цей сезон є
перехідним до прем’єр-ліги,

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування
пропозицій громадськості у проекті детального плану території
під розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального
житла) на вул. Степана Бандери в м. Бориславі.
1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.
Детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального житла) на вул.
С. Бандери в м. Бориславі Львівської області розроблений
на замовлення Бориславської міської ради, підставою для
розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради
від 11 травня 2012 року № 606.
У проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 3 га.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому
числі 1-ша черга – 5 років.
У проекті враховані основні рішення генплану м. Борислава, розробленого Державним підприємством – Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м.
Львів) у 2010 році.
Проект розроблений у відповідності до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92
«Планування і забудова міських і сільських поселень»,
ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В. 2. 3-5-2001 «Вулиці та
дороги населених пунктів», ДБН Б. 2. 4-1-94 «Планування і
забудова сільських поселень», ДБН Б. 1. 1. 14-2012 «Склад
та зміст детального плану території».
Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована у
південно-західній частині міста, в межах зони перспективного розміщення рекреаційних об’єктів – недалеко від
гірськолижного спуску та існуючої бази відпочинку НГВУ,
територія, охоплена ДПТ, – 3 га.
Проектована ділянка оточена землями в комунальній
власності міста, що фактично використовуються, як сінокоси, городи, пасовища та зелені насадження загального
користування.
2. Основні техніко-економічні показники.
Територія, охоплена ДПТ, – 3 га.
– рекреаційна житлова забудова – 1,506 га;
– зелені території загального користування – 0,9456 га;
– проїзди, тротуари, територія в межах червоних ліній
вулиць – 0,5484 га;
– населення – 64 люд.
3. Відомості про замовника детального плану
території для розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального житла) на вул. С.
Бандери в м. Бориславі.
Замовник: Бориславська міська рада.
Розробник: ФОП Асанов А.В., ГАП Лопушанський М.
Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Бережницький М. М.
4. Інформація про місце і строки ознайомлення з
проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального житла) на вул. С. Бандери в м. Бориславі.
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Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови
(біфункціонального житла) на вул. С. Бандери в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №
50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.
5. Інформація про посадову особу органу місцевого
самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій.
Відповідальний за організацію розгляду пропозиції
– начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста Т.
Баумкетнер.
6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій.
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом
одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.
7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування,
телевізійні програми, публічні конференції тощо).
Інформація про детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального
житла) на вул. С. Бандери в м. Бориславі здійснюється
шляхом презентації та експонування графічних матеріалів
і пояснювальної записки даної містобудівної документації.
Пропозиції до проектів містобудівної
документації мають право подавати:
1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають
на території, щодо якої розроблено відповідний проект
містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний
проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення,
діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних
місцевих рад.
Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7
цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.
Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ( 3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням
прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим
підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням
вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді за адресою:
вул. Шевченка, 42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.
Т. БАУМКЕТНЕР, головний архітектор.

НАПЕРЕДОДНІ
ФУТБОЛЬНИХ БАТАЛІЙ
як і було заплановано ще
2013 року. Маємо цього року
стабілізувати склад дорослої команди: у кожній грі
візьмуть участь як мінімум
шістнадцять гравців дорослого складу та 2-3 юнаки,
які повинні плавно перейти
до дорослого складу. Дуже
важливо поліпшити засоби
й умови перевезення наших
футболістів на поєдинки в
інші міста.
Якщо нам вдасться все це
зробити, то незалежно від
спортивних показників ФК
«Нафтовик» у 2016 році буде
брати участь у прем’єр-лізі
області.
Зрозуміло, що коли в
Україні та нашому місті
стабілізується економіка, то
зросте і зацікавленість футболом. Тому дуже важливо
вже зараз приділяти більше
уваги розвиткові футболу у
ДЮСШ та ФК «Юність» у
двох-трьох лігах області. І
тоді наші юні футболісти,
які не потраплятимуть до
ФК «Нафтовик», матимуть
можливість розвиватися в
обласних змаганнях, а не в
районі. Вважаю, що треба
призупинити втягування
бориславського футболу в
район, бо цей шлях призупинить розвиток юнацького
та дорослого футболу на
багато років.
Борислав справді багатий
спортивними традиціями та
футбольними талантами,
тож потрібно набратися терпіння і наполегливо працювати. Спільними зусиллями
(міської влади, депутатів,
гравців, тренерів, громадськості) ми, я переконаний,
зможемо відродити бориславський футбол та вийти на
найвищий обласний рівень.
– Добре, пане Василю, а тепер трохи детальніше для всіх ваших
численних уболівальників: коли відбудеться
урочисте відкриття
футбольного сезону у
нашому місті і яким
буде формат проведення

змагань у 2015-у?
– Сезон 2015 року розпочинається 19 квітня.
Змагання пройдуть за
форматом – дві групи по
дванадцять команд. ФК
«Нафтовик» розпочне чемпіонат виїзним поєдинком
у Жидачеві. І тільки 25
квітня футбол повернеться
до нашого міста. На стадіоні
«Нафтовик» відбудеться
урочисте відкриття сезону
2015 року та нагородження
юнацького складу команди
кубком і медалями за результатами минулого сезону. А потім розпочнуться поєдинки між командами ФК
«Нафтовик» та ФК «Турка».
Щодо підготовчого періоду, то він був доволі
напруженим. Завершальним етапом підготовки
до сезону стали кілька
контрольних поєдинків у
квітні. Ми на виїзді перемогли ФК «Підбуж» – 2 : 0;
поступилися команді ФК
«Стебник» – 2 : 3 та ФК
«Самбір» – 2 : 4 – один матч
закінчився в Угерську з рахунком 1 : 1. Наша команда
в усіх поєдинках виступала
експериментальним складом, в іграх брали участь
не менше двадцяти гравців
різних вікових категорій.
То ж запрошуємо 26 квітня на СОТ «Нафтовик» усіх
шанувальників футболу та
вболівальників на урочисте
відкриття футбольного сезону. Як ми вже казали, свято
розпочнеться о 14-й годині, а
потім бориславські футболісти відстоюватимуть спортивну честь міста у поєдинках із
ФК «Турка». Переконаний:
ви не будете розчаровані у
своїх сподіваннях.
– Що ж, дякую за цікаву розповідь і будемо
сподіватися, що наш
стадіон 26 квітня буде
переповненим, адже
шанувальників футболу у місті нафтовиків
справді дуже багато.
Розмову вів
Ігор ЮРИНЕЦЬ.

«Як будеш батька
й матір шанувати...»
Ця тема дуже актуальна
для нашої молодої держави,
адже кожен з нас повинен
усвідомлювати своє місце у
цій великій родині, яка називається Україною. Держава потребує підтримки, любові в молодого покоління.
Щоб мати право називатися
гідним її сином, потрібно
бути насамперед вдячним
сином своїх батьків. Адже
все починається у світі з
любові в родині.
Із перших днів нашого
життя нас завжди опікують тато й мама. Вони нам
співають колискові, вчать
ходити, вимовляти перші
слова, взувати черевики,
застібати ґудзики. Кожній
нашій перемозі батьки радіють. Мати привчає нас
до роботи й акуратності.
І де б ми не були, завжди
повинні пам’ятати про своїх
мамусь і татусів. Прийти
допомогти їм, поговорити з
ними, притулитись до їхніх
натруджених рук.
Нещодавно керівник
гуртків СЮН Лілія Драгуш
провела з гуртківцями свято
«Як будеш батька й матір
шанувати, то про країну рідну будеш дбати». Учні співали пісні, декламували вірші

про Україну, маму, батька.
Вони розказували прислів’я
про родину, читали легенду
«Серце матері», виконали
колискову, зачитували уривки з творів про маму.
На завершення свята Лілія Василівна звернулася
до батьків зі словами вдячності за виховання дітей,
за їхню науку, за ласку,
яку вони віддають дітям.
А до дітей вчителька звернулася із такими словами:
«Любі діти, батько й мати
– найрідніші, найближчі
кожному з нас люди. Від
них ми одержуємо життя.
Тому й зібралися сьогодні
на родинному святі, яке
має таку гарну назву «Шануй батька й матір…». Бо в
народі кажуть: «Хто батьків
має, то й в добрі зростає». І
допоки ми будемо пам’ятати
своє минуле, пишатимемося
сучасним, допоки в наших
серцях буде сяяти любов
до батьків наших, до свого
роду, до України, то козацькому роду нашому не буде
переводу».
К. ХОМИН,
керівник гуртків
станції юних
натуралістів.

ПІДТРИМАЙТЕ
«НАФТОВИК БОРИСЛАВА»
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».
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Радість Світлого Воскресіння
У цей святковий день,
коли дзвони звіщають нам
про найбільшу перемогу
Христа – перемогу над злом
– і закликають нас до храму,
можна було побачити, як
сонечко ніби усміхалося до
нас і пташки весело співали, і перші квіти ніби шепотіли нам про найбільшу перемогу Христа. Бо Христова
любов своїм воскресінням
утверджує нас у вірі, що й
ми воскреснемо у день Його
другого приходу на землю і
після справжнього суду почнеться наше вічне життя.
Ця велика правда є основою нашої віри не тільки в
аспекті релігійному, але й
національному.

Коли ми вільними устами
заспіваємо пісню перемоги,
яка з леготом вітру покотиться горами й долинами,
лісами й полями України,
звіщаючи народові найбільшу радість – радість
Воскресіння.
Так, ми сьогодні співаємо
радісно, а серце щемить,
коли згадуємо, як Сталінські варвари закривали
нам нашу святиню. Та щоб
тільки закрили, але вони
ще й познущались. Сіль машинами завозили прямо до
середини святині, щоб вона
з’їдала стіни, образи зі стін
зривали – топтали ногами, хрест розп’яття Христа
поламали. Отак вони під

Ñïîðòèâí³ íîâèíè. Äçþäî
28 березня цього року у
місті Новояворівську відбувся обласний турнір з
дзюдо «Олімпійські надії»
серед юнаків та дівчат 2000
– 2007 р. н. Привітно зустрів
учасників змагань ЦСК
«Старт». Змагання проходили на двох татамах. У них
взяли участь дзюдоїсти КЗ
ДЮСШ «Атлант».
На «відмінно» виступив у
своїй ваговій категорії 50 кг
учень ЗОШ № 3 Сергій Пелешок, який посів найпочесніше перше місце. Вперше
на таких змаганнях боровся Олександр Нейбургер.
Йому потрібно ще досвіду, а
бажання перемогти не бракує. Хочеться відзначити
і Віктора Тарасюка, який

закінчував свої сутички на
«іпон» чистою перемогою.
Добре боролися у своїх
вагових категоріях Микола
Костик – учень ЗОШ №
1, Євген Вишатицький та
Віталій Пенцарський – учні
ОШ № 6, Андрій Закутний
– ЗОШ № 1.
Вітаємо наших юних земляків і бажаємо їм здоров’я,
наснаги у навчанні та в
цьому захоплюючому виді
боротьби.
Запрошуємо усіх бажаючих до занять. Заняття
проходять у ЗОШ № 3 (гімнастичний зал) з 5-ти років
щоденно з 15.45.
Василь ШИМЧЕНКО,
тренер КЗ ДЮСШ
«Атлант» з дзюдо.

керівництвом червоного
нелюда нас визволяли. І хто
скуштував комуністичного
«раю» 1939 року, той вже не
хотів бачити «визволителів»
вдруге.
Та згадаймо сьогодні про
щось веселіше: про ті дзвони, що вдосвіта скликали
нас до церкви, і люд спішив нескінченним потоком
до тієї зневаженої колись
святині, яка стоїть і ніби
усміхається до прихожан.
Починається обхід з процесією навколо церкви із
виносом плащаниці. Отець
Василь на піднесеному настрої хрестом стукає у двері,
вони відчиняються і всі

Пунктом 13 Порядку № 569 передбачено, що платник
податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан
свого електронного рахунка, а також суму податку, на яку
він має право зареєструвати податкові накладні та/або
розрахунки коригування в Реєстрі.
Інформація про рух коштів на електронних рахунках
платникам податку надається ДФС України за відповідним
запитом платника на безоплатній основі без обмеження
кількості запитів та у часі.
Бориславське відділення
Дрогобицької ОДПІ.

З приводу розміщення оголошень у
«Нафтовику Борислава»
телефонуйте за номером 5-05-42.

19. 04. 2015 року об 11.00 у спортивному манежі ДЮСШ відбудеться
календарна гра чемпіонату Львівщини з волейболу серед чоловіків між
командами м. Борислава та м. Мостиська.

Турнірна таблиця групи Б
Перемогли

Станіслава ЛЕНЧУК,
мешканка
мікрорайону Губичі.

Платник податку має право
отримувати у ДФС інформацію
про стан свого електронного
рахунка

ДО ВІДОМА ВБОЛІВАЛЬНИКІВ ВОЛЕЙБОЛУ!

Зіграно

спокійно заходять до храму.
Починається святкова
Літургія, хор прекрасно співає і всі люди підтримують.
Відправа продовжується і
прихожани приступають до
святкового причастія. Закінчується відправа. Отець
Василь всіх вітає зі святом
і люди розходяться. Та не
спішать додому, а згуртовуються і грають у гаївки
і молоді, і старшого віку.
Задоволені, розходяться
сідати до стола за сніданок
Великодній.
Христос Воскрес!

№

Команди

Поразки

Різниця
партій

Очки

1.

ВК «Борислав»

11

11

0

33 - 3

33

2.

ВК «Бережниця»

12

8

4

29 -17

25

3.

ВК "ОЛІМП"

10

8

2

26 -14

23

4.

ВК «Комарно»

11

5

6

18 - 21

15

5.

ВК «ДДПУ»

10

2

8

11 - 26

7

6.

ВК «Виноградне»

11

2

9

11 - 30

6

7.

ВК «Жидачів»

11

2

9

13 - 30

5

Запрошуємо уболівальників підтримати свою команду!

ПРО
ГРОМАДСЬКІ
СЛУХАННЯ
22. 04. 2015 року об 11.00
у залі засідань виконавчого комітету Бориславської
міської ради відбудуться
громадські слухання щодо
проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про внесення змін до п.
14 Порядку розміщення
зовнішньої реклами у м.
Бориславі».
Запрошуються громадські організації та суб’єкти
підприємницької діяльності.
Т. БАУМКЕТНЕР
головний архітектор.

ФІРМІ «ШМЕГА-ТРАНС»
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
водії для здійснення міжнародних вантажних перевезень, категорії С, Е зі стажем.
Фірма знаходиться за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Болехів, вул.
Коновальця, 128.

Контактний тел. 0503734381.
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.

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №452

Індекс 61211

Співзасновники: Бориславська міська рада
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ВІТАЄМО!
Колектив ЗОШ № 3 від щирого серця вітає директора
школи

Володимира Івановича

ДРАГАНА
із присвоєнням йому звання «Учитель-методист»,
чому передувало схвалення його інноваційно-педагогічного досвіду Вченою
радою Львівського обласного інституту післядипломної освіти та випуск
методичного посібника
для вчителів «Робота з
писемними джерелами
на уроках історії України
у 7 класі» і публікаціями
у всеукраїнському науково-методичному журналі
«Історія і правознавство».
З нагоди такої важливої
події бажаємо Вам, шановний Володимире Івановичу, міцного здоров’я, багато
радісних новин, подальших успіхів на педагогічній ниві.
Нехай любов та повага учнів надають Вам
сили і натхнення, спонукають до нових пошуків та цікавих ідей. Нехай бракує часу на
сум та прикрощі, але завжди вистачає його
на щире спілкування з колегами-педагогами. Здійснення Вам мрій і вдячних учнів,
Вчителю від Бога! Ми Вас любимо, поважаємо, гордимося,
бо Ви направду цього заслуговуєте.

* * * * * * *

Колектив метрологічної лабораторії, адміністрація та
профспілковий комітет НГВУ «Бориславнафтогаз» вітають
із ювілеєм від дня народження, що його відсвяткувала у ці
квітневі дні працівниця управління

Галина Володимирівна

ФАЙЧАК.

Ми раді Вас вітати, Галино Володимирівно, із таким
гарним святом. Бажаємо Вам днів світлих без хмаринок,
щирих, надійних та вірних друзів, любові, радісних новин
на кожен день, успіхів у праці, шани від людей, здійснення
мрій та задумів. Щоб прожили Ви наступні літа, Богом відведені, в доброму здоров’ї, достатку, добрі, мирі та злагоді, а
Матінка Божа хай оберігає Вас від всяких бід та негараздів!
З роси і води Вам, ювілярко!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаєм,
Здоров’я, щастя, любові, добра Вам бажаєм.
Хай Господь усюди з Вами буде,
Богородиця візьме під свій покров.
Хай Вас шанують, поважають люди,
А свято приходить знов і знов!

* * * * * * *

У ці прекрасні, по-літньому теплі весняні дні святкує свій
день народження депутат міської ради

Євген Васильович

ПРОНІВ.

У цей святковий урочистий день бажаю Вам, Євгене
Васильовичу, міцного здоров’я, добра, радості, достатку,
родинного тепла, успіхів у депутатській роботі, любові від
рідних, шани й поваги від людей і щоб ніколи не згасав
у Вашому серці добрий вогник молодості. жаги до життя.
Нехай Вам на душі буде завжди затишно, сонячно і тепло!
Божого Вам благословення та опіки Матінки Божої!
Хай завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя, здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Бориславський міський голова
Володимир ФІРМАН.

* * * * * * *

У ці Великодні сонячні дні відсвяткувала свій ювілей від
дня народження продавець ТТ торгової мережі «Гаманець»

Ксенія Володимирівна

КОСТІВ.

За весь період роботи заслужили Ви, Ксеніє Володимирівно, шану й повагу у покупців. Бо гарно їх обслуговуєте,
завжди ввічливі, привітні, професійно і сумлінно ставитесь
до виконання своїх обов’язків. З нагоди Вашого прекрасного свята душі бажаємо міцного здоров’я. щастя, любові,
добра, благополуччя, достатку, радості на кожен день, доля
хай усміхається Вам щоднини, випромінює світло й тепло.
Нехай Господь зішле на Вас свої ласки, а Матінка Божа
заопікується Вами!
У житті хай завжди буде свято,
Поруч всюди друзі й доброта,
Успіхів в усьому, радості багато
На многії та благії літа.
З повагою колектив ВТК «Сяйво».
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