НАРОДНИЙ ЧАСОПИС

Виходить iз 21 лютого 1940 року

Східниця має шанс стати
адміністративнотериторіальним центром
Після декількох нарад
на районному та обласному
рівнях, а також широкого
громадського обговорення
Східницька селищна рада
ухвалила рішення про надання згоди на добровільне
об’єднання територіальних громад села Новий
Кропивник Новокропивницької сільської ради;
села Старий Кропивник
Старокропивницької сільської ради; сіл Рибник,
Майдан Рибницької сільської ради; села Довге – Гірське Довжансько-Гірської
сільської ради; сіл Ластівка, Коритище, Свидник,
Ластівськівської сільської
ради; сіл Головське, Зубриця, Кринтята Головської
сільської ради; села Опака
Опаківської сільської ради
у єдину територіальну громаду із центром у Східниці.
Депутати селищної ради зобов’язали селищного голову
Івана Піляка звернутися до
сільських рад зазначених
населених пунктів із пропозицією про добровільне
об’єднання громад із центром у Східниці.
Слід зазначити, що ініціатива східничан об’єднати навколо себе населені
пункти рекреаційної зони
Карпат cхвально cприйнята та визнана доцільною
Львівською обласною радою
та облдержадміністрацією,
які готові внести відповідні
зміни у перелік населених пунктів Дрогобицького району, навколо яких
буде відбуватися добровільне об’єднання громад.
Не заперечує проти такого
об’єднання і міський голова Борислава Володимир
Фірман. Східниця разом з
іншими населеними пунктами, які хоче об’єднати
навколо себе, знаходяться
поза перевалом, що створює додаткові труднощі
для мешканців у доступі
до адміністративних та соціальних послуг, особливо
у зимову пору. Окрім того,
усі населені пункти розташовані у рекреаційній зоні
Карпат, що у свою чергу у
подальшому і буде окреслювати їхній соціально-економічний розвиток.
На пропозицію Східницької селищної ради об’єднатися в єдину громаду із
центром у Східниці своє
вирішальне слово належить
сказати громадам. Якщо
мешканці сіл гірської зони
Дрогобицького та Ластівської сільської ради Турків-

ського районів підтримають
ініціативу Східницької селищної ради, то невдовзі
Східниця стане окремим
адміністративно-територіальним центром Дрогобиччини з усіма атрибутами
самостійного урядування –
міліцією, МНС, податковою
інспекцією, відділенням
Пенсійного фонду, відділами освіти, культури та
соціального захисту населення, які обслуговуватимуть потреби мешканців
сіл, що об’єдналися навколо
Східниці.
Проте не всі сільські громади гірської зони виявили бажання об’єднуватися
навколо Східниці. Минулої
неділі під час обговорення пропозиції Східницької селищної ради громада
села Новий Кропивник виявила громадську ініціативу виступити центром
добровільного об’єднання
для сільських населених
пунктів Дрогобицького району – Бистриці, Старого
Кропивника, Довгого Гірського, Рибника та Майдану
(відеоматеріал «Громадська
ініціатива жителів села Новий Кропивник щодо добровільного об’єнання територіальних громад із центром
у їхньому селі» можна переглянути на Інтернет-сайті
газети naftovyk. in.ua).
Під тиском громади
сільський голова Нового
Кропивника Володимир
Плоскодняк для надання громадській ініціативі
офіційного статусу навіть
у понеділок зібрав депутатський корпус сільської
ради. Проте сесія Новокропивницької сільської ради
так і не відбулася. Депутати
трохи посперечалися поміж
собою з приводу пропозиції
Східницької селищної ради
та центру, навколо якого,
власне, повинно відбуватися добровільне об’єднання
сільських громад гірської
зони, і розійшлися, не ухваливши жодного рішення.
Із характеру дискусій було
зрозуміло, що єдності поміж
депутатами немає.
Депутати Новокропивницької сільської ради планують провести позачергову
сесію у четвер. А тим часом
пропозицію Східницької
селищної ради вивчають
народні обранці інших сільських рад гірської зони, громади яких Східниця планує
об’єднати навколо себе.

Петро МАГУР.

ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
26 травня 2015 року о 10.00 у сесійній залі міської
ради відбудеться II пленарне засідання 80 сесії Бориславської міської ради шостого демократичного
скликання.
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.
Секретар міської ради Ігор ЯВОРСЬКИЙ.
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Бориславці пікетували Львівську ОДА
У понеділок , 18 травня, близько двох десятків
бориславських активістів
пікетували Львівську облдержадміністрацію через
часті відключення подачі
води у місто. Пікетувальники назвали відключення водозабору в Рибнику
від подачі електроенергії
диверсією проти міста та
висловили припущення,
що збої у водопостачанні
міста роблять свідомо і
мають на меті переконати
мешканців Борислава у
необхідності віддати в концесію чи приватизувати КП
«Бориславводоканал» через
його неефективну роботу.
Під час пікету бориславці виставили під будівлею
Львівської ОДА порожні
пляшки та вимагали від
влади припинити терор
проти громади Борислава. У
зверненні до голови Львівської ОДА вони вимагали
забезпечити надходження
субвенцій на погашення
заборгованості із різниці
тарифів з послуг водопостачання та водовідведення,
а також сприяння з боку
керівництва ЛОДА щодо
надання технічної допомоги
КП «Бориславводоканал»
для виявлення несанкціонованих врізок у мережі
водопостачання Бориславу
та Східниці. Пікетувальники домагалися також від
посадових осіб Львівської
облдержадміністраці забезпечити контроль над
розслідуванням кримінального провадження щодо несанкціонованого демонтажу
водогонів у Бориславі та
Дрогобицькому районі.
Заступниця голови Львів-

ської облдержадміністрації
Ірина Гримак, яка зустрілася із пікетувальниками, повідомила, що посадовцями,
які причетні до збоїв у водопостачанні міста, займуться
правоохоронні органи. Вона
розповіла, що підрозділи
обласної Держфінінспекції нещодавно завершили
перевірку діяльності комунального підприємства
«Бориславводоканал». За
результатами ревізії виявлено низку порушень, які
свідчать про неналежне
здійснення господарської
діяльності на підприємстві.
Результати цієї ревізії вже
скеровано у правоохоронні
органи для відповідного

реагування. За її словами,
на сьогодні також стоїть питання про зловживання становищем з боку керівництва
міської ради Борислава та
водоканалу.
Пані Ірина наголосила,
що міському голові Борислава запропоновано чіткі
кроки для врегулювання
ситуації та забезпечення
стабільного водопостачання. Вона зазначила, що за
умови дотримання графіка
погашення заборгованості
відімкнень водопостачання
вдасться уникнути.
Слід зазначити, що станом на понеділок, 18 травня, коли, власне, і проводилося пікетування ЛОДА,

водопостачання Борислава
і Східниці було відновлено.
Загальна сума боргу КП
«Бориславводоканал» перед ПАТ «Львівобленерго»
за спожиту електроенергію становить 1 млн. 500
тис. гривень. Якщо з боку
водоканалу не буде витримано графік погашення
боргу перед енергетиками,
відключення водозабору у
Рибнику від електроенергії
будуть продовжуватися. Про
це також йшла мова у ході
пікетування бориславськими активістами Львівської
облдержадміністрації.
За матеріалами
«Гал-інфо».

Що стало «яблуком розбрату»,
або знову підтверджено повноваження Наминаніка Мар’яна
Івановича, як голови Громадської ради при Бориславському
міському відділі ГУМВС України у Львівській області
Минулої п’ятниці члени Громадської ради при
Бориславському міському
відділі ГУМВС України
у Львівській області абсолютною більшістю голосів
позбавили повноважень голови громадську активістку
Руслану Мельник.
Яблуком розбрату, що
потягнула за собою чергову
відставку голови Громадської ради, на цей раз стали
розбіжності у поглядах
членів ради щодо принципів призначення нового
керівника міського відділу
міліції у Бориславі. Більшість членів Громадської
ради при Бориславському
міському відділі ГУМВС
України у Львівській області вважає, що у цей непростий час Бориславський
міський відділ міліції повинен очолити авторитетний
фахівець із досвідом роботи
у правоохоронних органах,
який отримає підтримку
громадськості Борислава
та зможе у короткі терміни
при її сприянні налагодити
ефективну роботу міських

правоохоронців у боротьбі
зі злочинністю та протидії
корупції. Свою принципову позицію вони виклали
у відповідній заяві, яка
була підтверджена їхніми
особистими підписами та
скерована на ім’я начальника Головного управління
МВС України у Львівській
області Дмитра Загарії.
Цікаво, що на ім’я Дмитра Загарії від Борислава
надійшло ще одне клопотання, у якому Руслана
Мельник виклала дещо
іншу позицію щодо призначення начальника Бориславського міського відділу
міліції, яка мала суттєві
розбіжності із позицією
Громадської ради і не була
погоджена її членами. Саме
цей факт, а також розбіжності у поглядах на мету,
завдання та методи роботи
Громадської ради, які існували у середовищі ради
з моменту її заснування,
очевидно, спонукали пані
Руслану поставити питання
про її розпуск.
Проте така пропозиція

не знайшла підтримки
серед інших членів ради,
які переважною більшістю
голосів спочатку відхилили
саму можливість саморозпуску ради, а згодом висловили Руслані Мельник
недовіру й усунули її від
керівництва за невміння організувати роботу
громадської інституції та
згуртувати її членів навколо завдань, пов’язаних зі
створенням системи громадського контролю за діяльністю правоохоронних
органів у Бориславі.
Після усунення від керівництва Руслана Мельник
демонстративно написала
заяву про вихід із членів
ради. Разом із пані Русланою добровільно своє
членство в раді припинили
також громадські активісти
Віктор Руднєв та Ірина
Яцуляк. Рішенням зборів
відтепер кількісний склад
ради обмежений представниками 13-и громадських організацій. Після
усунення від керівництва
Руслани Мельник члени

ради більшістю голосів
черговий раз підтвердили
повноваження Наминаніка
Мар’яна Івановича як голови Громадської ради при
Бориславському міському
відділі ГУМВС України у
Львівській області.
Підбиваючи підсумок
зборів, які проходили за
участю члена Громадської
ради при ГУ МВС України
у Львівській області Зоряна Ацедонського, Мар’ян
Наминанік як голова новоствореної громадської інституції при міському відділі міліції, яка, схоже на те,
пройшла етап становлення,
подякував за виявлену довіру, а також зазначив, що
члени ради повинні чітко
усвідомлювати, що покликання ради – не підміняти
функції правоохоронних
органів, а бути своєрідним
містком між працівниками
правоохоронної системи та
громадськості на шляху
побудови якісно нової проєвропейської держави.
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Яценюк вимагає, щоб тарифи були прозорими
Уряд разом із європейським енергетичним співтовариством розробив проект
закону про створення незалежного органу зі встановлення цін і тарифів на
енергоресурси. Завдяки
цьому органові монополісти
не зможуть накручувати
ціни.
На останньому засіданні
уряду Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до
Верховної Ради з вимогою
у найкоротші терміни ухвалити цей законопроект.
Прем’єр назвав «надважливим» питання, хто і яким
чином встановлює ціни і
тарифи на енергоресурси.
Зараз, відповідно до чинного законодавства, цінами
відає не Кабінет Міністрів,
а Національна комісія з
регулювання енергетики
та комунальних послуг
(НКРЕП).Але у високих
тарифах всі чомусь звинувачують уряд. Це – нонсенс, адже навіть керівник
цього органу Дмитро Вовк
стосунку до уряду немає.
До отримання портфеля в
НКРЕП він був менеджером президентської компанії Roshen. Більше того,
в самій компанії дивувалися цьому призначенню,
адже Вовк розвивав там
російський напрямок і був
звільнений через незадовільні результати. Тепер
цей чоловік відповідає за
тарифи. Чудасія та й годі.
Аби ціни на енергоресурси
встановлював і регулював дійсно незалежний
орган, Кабмін і запропонував депутатам змінити
законодавство. «Цей закон
повністю відповідає європейським стандартам», –
наголосив Яценюк. За його
словами, у питанні тарифів
необхідно прибрати політи-

Ольга ШВЕД
(Продовження.
Поч. у № 36).
Зі всіх усюд Російської
імперії, де перебували українці-галичани, до колчаківських таборів стягувалися й
українські бранці. Охорону
тих таборів тримали опричники з карпато-руських
загонів. В Омську, де сконцентрувалося близько 15-и
тисяч українських стрільців-галичан і 60 українських старшин-бранців,
москвофіли формували
українські колчаківські
полки імені Сагайдачного
і Шевченка. Серед галицьких старшин – тих же москвофілів, знайшлися окремі зрадники і вони воювали
(до полону) проти російського царату, а тут згодилися
до «єдінонєдєлімой» армії
монархіста Колчака, тобто
зголосилися воювати проти
тих, хто валив царат. Серед
них знаходимо імена таких
старшин, як Майковський,
Мар’яш і Краве. Колчаківський український полк
ім. Сагайдачного, до якого
зголосились ці та інші старшини, проголосив боротьбу
проти самостійності України, за її «автономію» у складі
«єдінонєдєлімой» Російської
імперії. Парадоксально:
колишній хорунжий УСС
Осип Ярема ще навесні 1918
року зголосився до польського сибірського легіону
«визволяти» Україну. Теж
парадоксально: «правительство» адмірала Колчака у
цій «компанії» проголосило
мобілізацію всіх уродженців Галичини, Буковини і
Закарпаття «как исконно
русских земель», всіх «карпатороссов»-русинів, українців, «малоросов», бойків,
гуцулів, лемків, галичан,
буковинців, «руснаків» та
інших. Цю «мобілізацію» й
проводив «Карпато-Русский
сонет».
За допомогою колчаківської і чехословацької військових влад цьому «совєту»
вдалося сформувати два батальйони кількістю до 1000
осіб. Перший батальйон дій-

ку і працювати виключно
фахово.
І, дійсно, коли чуєш по
телевізору, як про тарифи
розповідає Юлія Тимошенко, так і хочеться запитати: а чи не тому зараз
доводиться підвищувати
ціни на енергоносії, що всі
попередні уряди займалися
популізмом і нічого не робили, аби зменшити нашу
залежність від російського
газу? Зрештою, саме Юлія
Володимирівна підписала
з Путіним кабальні газові
контракти, через які маємо
сьогодні захмарні ціни на
газ.
Тому Яценюк просить
членів коаліції думати не
про місцеві вибори, а підтримати створення незалежного органу з тарифної
політики, який діятиме

відкрито і не йтиме на змову
з енергетичними «генералами». Подібний орган, за
словами Прем’єра, потрібен,
«щоб ні в кого ніколи не
виникало сумніву, що ті чи
інші тарифи встановлено
непрозоро або без економічного обґрунтування». Додамо: і щоб політики більше
не спекулювали на цій темі.
Коли справді незалежний
орган з тарифної політики
запрацює (будемо сподіватися, що в депутатів таки
вистачить глузду за нього проголосувати у травні), тоді нинішні тарифи
обов’язково переглянуть,
приберуть у них корупційну
складову і вони зменшаться. До того ж, Прем’єр-міністр ініціював аудит тарифів чотирма найбільшими і найавторитетнішими

аудиторськими світовими
фірмами. При всій повазі
до екс-прем’єр-міністра, до
її розрахунків буде більше
довіри, ніж до намальованих нею табличок.
Завдання ж уряду – забезпечити громадян субсидіями, займатися енергоефективністю і економією
енергоресурсів. Останні
дві позиції можливі як за
рахунок диверсифікації
постачання газу, так і модернізації нашої економіки. Разом із німецькими
партнерами Україна вже
зробила серйозний крок у
питанні такої модернізації
– німці виділили 500 мільйонів євро, частина з яких
піде на енергоефективність.
А під час нещодавнього
візиту до Парижа Яценюк запропонував керів-

На роздоріжжі
(Парадокси у нашій національній історії)
шов до Колчаківсько-більшовицького фронту, розправився зі своїми старшинами
і перейшов на бік Червоної
армії – до тих же фактично
москвофільських «нєдєлимцєв»-радянофілів. А другий
батальйон був оточений
козацькими відділами, роззброєний і запроторений до
колчаківського концтабору.
Згодом А. Копистянський
– очільник сумнозвісного
«Карпато-Русского Совета»,
діставшись до Галичини,
став педагогом (1931 р.) у
тій же Станіславівській
українській гімназії, вихованців якої за його ж
протекцією 1915 року було
евакуйовано росіянами на
Донщину, а потім і далі – до
Сибіру.
У Галичині він став «борцем» проти «окупації» Західної України поляками – за
«Радянську Русь» і пропагував те ж москвофільство
на кшталт радянофільства
(різновид однієї, тієї ж політичної хвороби) у радянофільському часописі «Земля
і воля»…
Радянофільство – різновид москвофільства. Одягнене в одежину комуністичної омани, справедливості й
так званого «інтернаціоналізму», «Советского Союза»
під егідою тієї ж Москви.
Ленінський постулат про те,
що без єднання трудящих
України й Росії неможливо
вести мову про незалежну
Україну, – та ж москофільсько-імперська омана. Для
тисяч галичан, які повірили
в комуно-радянську демагогію і замкнулися після так
званої громадянської війни
у підрадянській Україні (у
«Радянській Русі», – «Совєтському Союзі», «Совдепії»)
або у 20 – 30-ті роки емігрували туди ж, віра в радянофільство, заправлена на
дріжджах москвофільства,
обернулась трагедією: червоний Молох пожер усіх
тих, хто повірив у москов-

сько-комуністичний «рай»,
у сумнозвісні 30-ті роки, в
основному в роки так званого «Великого терору» 19371938 років, хоч «полювання»
на галичан-українців у
«Країні Рад» розпочалося
ще раніше – в кінці 20-х
– на початку 30-х років.
Масова кампанія політичних репресій розпочалася
силами НКВД після телеграми Й. Сталіна 2 липня
1937 р. народному комісару
внутрішніх справ Миколі Єжову й регіональним
керівникам компартії про
початок великої кампанії
зі знищення та ув’язнення
270-и тисяч радянських громадян, переважно в Україні. Після цього Політбюро
ЦК ВКП (б) ухвалило цілком таємну Постанову «Про
антирадянські елементи».
За віру в москофільське
радянофільство заплатили
життям знані галичани.
Зокрема, письменники: Василь Атаманюк, 1897 р. н.,
розстріляний 9 жовтня 1937
р., Мирослав Ірчан (Андрій
Баб’юк), арештований 28
грудня 1933 р., розстріляний 3 листопада 1937 р.,
Антін Крушельницький,
письменник, 1919 р. – міністр освіти, ЗУНР, у Львові
видавав прорадянські журнали «Нові шляхи», «Критика», 1932 р. був висланий
з Галичини до Радянської
України. Заслання відбував на Соловках, помер від
голоду 13 листопада 1941 р.,
Іван Крушельницький, син
Антона Крушельницького,
прорадянський письменник, з 1932 р. – в Радянській
Україні. Засуджений до
розстрілу у 1934 році разом з братом Тарасом Крушельницьким, Григорієм
Косинкою, Дмитром Фальківським, Романом Сказинським, Олексою Влизьком
та іншими письменниками-наддніпрянцями.
На тому москофільсько-радянофільському

терновому шляху загинули
тисячі галичан… Москофільство віками роз’їдало
душу і тіло України. Носії
постулатів москвофільства
заперечували існування
українців, як самобутнього
народу, окремої нації, сіяли
серед українства зречення
національне, ширили русифікацію і денаціоналізацію,
а своїх опонентів звинувачували у «хуторянстві», «мазепинстві», «сепаратизмі»,
«петлюрівщині». «хвилювізмі» та інших україножерних
«ізмах».
У новітні часи в історії
України ревними послідовниками новітнього
москвофільства-радянофільства стали речники
комуністичного «вчення»
та їхня ВКП(б) – КПСС
«Советская Русь», «Советский Союз», «Слияние наций», «единый общерусский
язик», «единый руський
мир» із центром у Москві
– їхні підступні поступати,
квінтесенція їхньої україножерної політики і практики, яка оберталася для
українців національними
трагедіями, починаючи,
мабуть, від Батуринської
різні 1709 року, – згодом
масовими репресіями і насильницьким виселенням
на «просторы родины чудесной» у 30 – 40-х роках
ХХ століття, голодоморами,
спланованими Москвою
проти непокірної України з
її «українським буржуазним
націоналізмом».
Те, що нині відбувається
на теренах українського
Донбасу, – наслідки діяльності «п’ятої колони» в Україні, тих самих москвофілів
з червоними прапорами,
георгіївськими стрічками і
портретами Леніна-Ульянова. Для викорінення з
тіла й душі України цієї
ідеологічної і політичної
хвороби потрібен час і добрий лікар-хірург.

никам Франції залучити
французькі компанії до
співпраці у сфері енергозбереження в Україні, в тому
числі за рахунок так званих «довгих» кредитів, які
надаються французьким
урядом. Це означає – допомогти українцям утеплити
оселі і поміняти котли.
Чому Франції це цікаво,
запитаєте ви? По-перше,
західні бізнесмени прагнуть вкладати кошти у
видобуток нафти і газу в
Україні, для цього просять
спростити оподаткування
в енергетичному секторі. Й
уряд готовий підтримати
західних партнерів. По-друге, Кабмін активно працює
над тим, щоб до української
газотранспортної системи
все-таки надійшли реальні
інвестиції від європейських

і американських партнерів.
Росія може, скільки завгодно, розповідати казки
про «турецький потік», але
всі чудово розуміють, – без
перебоїв поставляти газ до
Європи Москва може лише
нашою газотранспортною
системою. Тож європейці
зацікавлені в її ефективності.
До речі, минулого тижня
Яценюк взагалі багато говорив на тему енергетичної
безпеки, адже літо промине
швидко, а Росія, як відомо,
з початком холодів починає
свою давню традицію шантажувати Україну газом.
Цього року Україна купуватиме блакитне пальне
за принципом 50 на 50:
п’ятдесят відсотків купуватиметься з Європи, п’ятдесят – з Росії та в інших
поставників. За 500 доларів
купувати газ у Путіна вже
ніхто не буде. «Незважаючи на тиск, який був по
відношенню до наших європейських партнерів, якщо
раніше ми брали 95 % газу
в Російської Федерації, то
минулий рік ми закінчили
наступним – 70 % газу йде з
Європейського Союзу і тільки 30 % – з Росії», – нагадав
Прем’єр. І додав: зараз
вдалося добитися того, що
ціна російського газу для
України вже нижче 250
доларів.
«Ми не повторимо помилку, яка була зроблена
декілька років тому», – заявив Яценюк.
Вочевидь, натякнув він
на той самий грабіжницький для України газовий
контракт часів урядування
Тимошенко. Контракт, про
який Юлія Володимирівна
нині й чути вже не хоче.

Валентина ВАСИЛЮК.

СЕСІЯ ТАК І НЕ ВІДБУЛАСЯ
У п’ятницю мала продовжити свою роботу вісімдесята
сесія міської ради шостого демократичного скликання.
На жаль, так не сталося. Попри те, що мали розглядати
дуже гостре питання про «обезводнення» міста, що через
відключення за борги електроенергії знову може залишитися без води, частина наших депутатів вирішила, що це
їх не стосується. Хоча було сподівання, що власне наші
обранці подадуть якісь ідеї щодо вирішення проблеми.
Але попри годинне очікування, попри те, що були присутні і міський голова, і секретар міської ради, до кворуму,
який дав би можливість розпочати сесійне засідання,
забракло одного депутата. Очікували його довго, аж
доки і ті депутати, що зібралися, не почали розходитися.
Врешті, стало зрозуміло, що сподіватися більше нема
чого. Тож сесійне засідання так і не розпочалося. Що буде
з водою, коли будуть вирішені фінансові, господарські та
земельні питання, які стосуються багатьох мешканців
міста, – сказати важко. Депутати вирішили зібратися
знову 26 травня.
Як сказав один з депутатів міської ради, правда, попросивши не називати його прізвища: «Коли все гарно,
то амбіцій у депутатів – хоч відбавляй. А коли треба
вирішувати конкретні проблеми, то навіть зібратися на
сесію не можемо…».
Попросили ми дати короткий коментар цій ситуації і
секретаря міської ради Ігоря Яворського. На його думку,
причина в тому, що був змінений день проведення сесії.
Спочатку планували, що вона відбудеться 14 травня,
тобто у четвер. Про це й було повідомлено. Але потім
перенесли сесію на п’ятницю. Тож не всі депутати змогли
так оперативно змінити свої плани, адже в кожного, окрім
депутатських обов’язків, є ще й робота.
Ігор ЮРИНЕЦЬ.

Управління юстиції почало
консультувати громадян у
Skype-режимі
Міське управління юстиції пропонує мешканцям міста звертатися до громадської приймальні в
Skype-режимі.
У Skype-режимі можна отримати консультації з
питань правового характеру, що не потребують детального вивчення документів. Начальник управління юстиції Ірина Клонцак з приводу запровадження
в практику роботи управління Skype-консультацій
зазначила, що метою цього впровадження є швидке
й оперативне надання відповідей заявникам на усі
поставлені запитання в он-лайн режимі. Особливо
це зручно мешканцям віддалених районів міста,
які не витрачатимуть свій час і кошти на дорогу до
управління юстиції.

Подаємо години роботи громадської приймальні в Skype-режимі: понеділок з 10.00
до 13.00, вівторок з 10.00 до 13.00, четвер з
15.00 до 18.00 та п’ятниця з 10.00 до 13.00.
Логін Skype:boryslavust.
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Одні – садять,
інші – нищать…
Краса природи, навколишнього світу, завжди
сприймалася, як дар Божий. По тому, як ставився
хтось до цього дару, залежно від його діянь, оцінювали особливості характеру
тієї людини, вважали її
доброю чи злою. Так було
колись. А як охарактеризувати чи оцінити сьогодні
тих, хто свідомо нищить те,
чого не садив і навіть не думав садити? «Показовим» у
цьому плані є, для прикладу, той факт, що минулого
року біля сьомої середньої
школи було посаджено
декілька молоденьких декоративних деревцят, одне
навіть рідкісне для нашого
регіону. На жаль, чомусь
саме воно привернуло увагу якогось варвара – він
ножем настільки понівечив
його, що деревце навряд чи
відновиться.
Ще один кричущо-парадоксальний факт: на
подвір’ї багатоквартирного
будинку № 19 вул. Дорошенка поміж інших дерев
хтось давніше посадив гарну яблуньку. Видно, доброї
душі була та людина, бо
саджанець швидко почав
рости і невдовзі порадував
соковитими плодами. Та,
як не прикро, помітили це
гарно розгалужене деревце
чиїсь «доморощені» чада і
затіяли дику забаву – почали обдирати кору. Одного
дня стругали, другого…
Достругалися до того, що
«оголили» повністю – від
нижньої частини стовбура
до розгалуження крони
(а це висотою понад 2 метри). Творилася своєрідна
наруга над деревом перед
вікнами багатоквартирного
будинку серед білого дня,
тож бачити те варварство
міг не один мешканець чи
просто прохожий, але ніхто
не зупинив забаву «діточок». Зрозуміло, яблуня
невдовзі зачахла і засохла.
Так і стоїть вона й досі, як
німий докір нашій байдужості і тим, хто виховав своїх чад за принципом «Чим
би дитина не тішилася, аби
лиш не плакала».
Подібних прикладів,
коли «діточки» бавляться
за таким принципом, можна навести безліч. Сліди
їхніх «забав» можна бачити
не лише біля житлових
будинків, де хтось щось
посадив, а й біля шкіл, у

парках і скверах, в зонах
відпочинку… Як підтвердження цього можна навести ще один дивний факт:
минулого року мешканка
дев’ятиповерхового будинку № 17 вул. Шкільної
Тамара Любічева висадила
уздовж стежки-доріжки,
що веде до цієї багатоповерхівки, цілий ряд різних
деревцят. Садила для того,
щоб було гарно і затишно, щоб, коли виростуть,
радували не тільки її, а й
інших мешканців будинку. Та даремними були
старання шанувальниці
краси природи: «діточки»,
бавлячись, повитягували
все з корінням.
Нинішньої весни пані
Тамара, ніби наперекір
усьому, знову посадила
більше десятка деревцят
і кущів різних сортів, тож
чи «виживуть» вони, побачимо.
Шкідництво чіїсь чад,
що це? Результат навчання вчителів чи виховання
батьків? Напевно, батьків.
Бо, як відомо, саме у сім’ї
формується характер і світогляд дитини, її здібності
й уподобання. Принаймні,
так мало б бути. Але чи можуть саме такими виховати
своїх чад ті, хто кожного
весняно-літнього сезону разом з корінням «проріджує»
(краде) квіти на клумбах
нашого міста. Зокрема,
біля податкової служби та
кінотеатру «Каменяр», на
території парку культури
і відпочинку, на газонах
центральної частини Борислава.
Крали і крадуть також
декоративні насадження.
Скажімо, нинішньої весни
нафтовики, формуючи живопліт уздовж тротуару навпроти свого адмінбудинку
по вул. Карпатська Брама,
заповнили прогалини між
кущами саджанцями вічнозеленого самшиту (букшпану). Чиєсь око помітило
це і всі рослини безслідно
пропали. Можна лише здогадуватися, де вони опинилися: поповнили чийсь
квітник чи палісадник.
Тож і виходить дивний
абсурд – одні садять, а
інші… Мабуть, недаремно
колись казали: які батьки,
такі і діти. Прикро про це
говорити, але переважно
так воно і є.
Ніна ЧЕРНИШОВА.

3

naftovyk.in.ua

Андрій
ГРУЩАК
Далебі, мало чи не кожен має до чогось певний
хист. Хто до художнього
слова, хто до малярства,
а хтось до різних ремесел.
Покликання ці, звісно, від
Господа Бога, а також від
бажання себе в чомусь само
утвердити.
Та кожен талант має сповідувати головне – відчути його в собі, щоб згодом
розвинути. Має такий талант Микола Турківський
– письменника і художника. Він трохи прилучанин
(Чернігівщина), і трохи
бойківчанин (Львівщина).
У пошуках заробітків його
предки, що мешкали на
Турківщині, подалися на
Велику Україну. Там і прижилися, глибоко пустивши
коріння у благодатну українську землю.
Пам’ятаю Миколу, сина
Петра. Ще із студентських
своїх часів стрункий, високий, з буйним хвилястим
чубом і досить уважними
розумними очима. Познайомилися у Дрогобичі, біля
редакції газети «Радянське
слово» (тепер – «Галицька
зоря»). Здається, то був
1963-й рік.
Не пам’ятаю, хто його
мені представив: «Знайомся, ци Микола Турківський
– поет і художник». Незнайомець міцно потиснув
мою руку, яка мене зігріла
ласкою і добротою. Він тоді
працював на Стебницькому калійному комбінаті.
Прибув за призначенням
Дніпропетровського художнього училища, яке він закінчив. Його художньо-малярські твори я часто бачив
на різних там газетних заставках – до статей, рубрик,
ювілейних дат. Вірші писав
він ще раніше. Особливо
схвилювала перша його
поетична збірка «Материнка» – чистотою слова, глибиною думки, причетністю до
рідної землі. Книга поета й
досі у великій пошані, знаходиться у моїй приватній
книгозбірні. Його твори
читані і не раз перечитані.
Читав їх я і мої друзі.
На жаль, так сталося, що
наші шляхи на довгі роки
розійшлися. Він поїхав на
свою рідну Прилуччину,
а я зріднився з горами, де
вчителював.
Років три тому ми знову
«зустрілися» у Євгена Титикайла… Так, зустрілися не
з автором, а з його книгами,
які він радо надсилав своєму давньому товаришеві.
Тепер ми часто зв’язуємося
– телефоном, звісно.

Барви пензля і слова
Торік Микола Турківський надіслав мені свою
нову книгу «Бориславські
побратими» (Вид-во КП
«Прилуцька міська друкарня», 2014 р., ст. 116).
Забігаючи наперед, скажу: книга ця надзвичайна!
Бо вона про його побратимів-бориславців, яких поет
і художник зустрів на своєму життєвому і творчому
шляху.
У ній три постаті – надзвичайно талановиті і, на
жаль, вже не з нами… Ось
назви: «Поет-політв’язень»
– про Івана Гнатюка. «Його
слово з колиски любові» –
про Ігоря Нижника, «Майстер сонетів» – про Євгена
Титикайла. Тут зібрано все:
їхні окремі твори, цікаві
спогади, неординарні трафунки, листівки-побажання, листи, телеграми, нариси, дарчі написи – словом,
усе, що пов’язувало автора
зі славними бориславцями.
Чимало світлин, дружніх
шаржів. Є тут уривки і моїх
рецензій.
Я вельми вдячний автору
книги за те, що він, крім
моїх рецензій, помістив й
моє переднє слово до посмертної книги Є. Титикайла «Часослов-2», яку я
впорядкував і видав завдяки фінансовому сприянню
Романа Тарнавського та
Анатолія Власюка.
Згаданих мною трьох
творчих особистостей єднає
певна спільність вагомих
чинників – чистота мови,
філігранність рядка і, головне, ранні твори, які вже
трохи призабулися. Словом,
читаєш книгу про друзів
автора, і розумієш, що вони,
письменники, варті один
одного.
У книзі дуже багато довідкового матеріалу – про літературно-мистецьке об’єднання при редакції газети
«Радянське слово», про тісні
творчі взаємини його членів, а то й про самих членів.
Очолював те об’єднання
викладач Дрогобицького
педінституту ім. І. Франка
Михайло Шалата. Багато з них стали відомими
письменника. Це, зокрема.
І. Гнатюк, Є. Титикайло,
І. Нижник, М. Сов’як, М.
Турківський, Я. Павличко.
Досить успішно дебютували
дві дівчини – Надія Бутчак
(студентка педінституту) та
Олена Лаврів (бібліотекар).
Часто-густо до об’єднання
навідувалися Роман Кудлик, Юрій Коваль (Львів),
Віктор Романюк. Борис
Загорулько (Стрий).

У Дрогобичі розпочинали
свою творчість Дмитро Дмитрієв, Олександр Могучев,
Олена Лаврів, Надія Бутчак. Проте, на жаль, вони
не змогли зреалізувати себе
до кінця, як поети.
До речі, із цього ж об’єднання вийшли і такі поети,
як Іван Фідик, Богдан Башак та інші. Добру гурткову
роботу успішно перейняли
Євген Титикайло та Ігор
Нижник, створивши при
газеті «Нафтовик Борислава» (тодішній редактор А.
Єзерський) свою літературну студію, яка явила світові
Ігоря Юринця, Ольгу Сидорак, Богдана Драгуша,
Ганну Костик, Богдана Британа, Олега Паламарчука
та інших.
А тепер коротко про «лицарів галицької поезії»
(здається, вислів Миколи
Ільницького). Крім листів,
короткої біографії Івана
Гнатюка, подається вибіркова характеристика творчості поета. Виявляється
також, що поет-бориславець
був наставником й самого
М. Турківського. Ось що
згадує автор книги: «Я завдячую йому (І. Гнатюку – А.
Г.) в моєму тодішньому
поступі і в формуванні,
як письменника. Бувало,
зупинимося над якимось
написаним мною віршем а
чи його строфою, й аналізуємо: оце гарно римується, а
оце – ні, отут порушується
ритм у рядку (не витримується розмір ямбу, а чи хорею, анапесту чи дактилю),
а тут – добре; оце художня
знахідка, оце поетичний
образ, метафора і т. д.
А ще я (М. Турківський
– А. Г.) запам’ятав, від навчителя, що, коли пишеш
про щось, то потрібно показувати різними художніми засобами оте, про що
пишеш, щоб з написаного
бачилася картинка, а не
просто розказувати про те
чи інше».
Таке свідчення М. Турківського зазначило ще одну
вагому грань І. Гнатюка,
чий талант зійшов яскравою зіркою на Бойківському
Підкарпатті.
Автор книги перейнявся
творчістю і другого бориславця – Ігоря Нижника.
Згадується й доктор медицини, професор Зореслава
Шкіряк-Нижник – дружина, чия милосердна натура
підтримувала його золоте
творче перо. Є у книзі два
вірші-присвяти до 50-ти- і
60-тиріччя І. Нижника.
Коротко зац итую перший:

Уже тобі піввіку,
друже!
Стрічай свої ти – 50!
Здоров’я трохи
піднатужиш
Й десятку шосту будеш
брать.
Дорога – не шовкова
стрічка –
Здолаєш й цю десятку
теж.
Тече життя – гірське,
мов річка,
Якесь таке – не
розбереш.
Чимало сторінок відведено в книзі творчій дружбі
із ще одним бориславцем
Євгеном Титикайлом, з
яким М. Турківський щиро
дружив упродовж всього
свого насиченого творчістю життя. Автор наводить
рідко кому відомий вірш Є.
Титикайла, присвячений
дружині М. Турківського
Майї: «Де роса не випита/, /
Райдуга в маю,/ /Ти у серця
випитай/ /Про любов мою./
/Кленами крилатими/ /Зашумить весна, –/ /Старостів не слатиму,/ /А приїду
сам…/ /У вікно постукаю –/
/Накривай столи!/ /Жити
нам розлукою/ /Серце не велить./ /А тоді вже випитай/ /
Про любов мою,/ /Де роса не
випита,/ /Райдуга в маю.../.
(«Пісенька», колективна
збірка «Яблуневий цвіт»,
Львів, 1961 р.).
Їхнє обопільне листування подиву гідне. Воно вражає – болем за рідний край,
правдою життя, реалізмом
зображуваних подій та фактів. Ні, це не лише листування – це історія дружби
двох творчих людей, котрі
всі свої сили, весь свій талант поклали на вівтар
рідної України.
Цікаво, що нариси про
авторів скомпоновані так,
що до кожної книжки,
які будь-де виходили,
додається одна-дві поезії.
Такий підхід дає можливість краще збагнути їхнє
творче тло, проблематику
творів та спосіб натхненного відтворення світу
речей, їхню філософську
значимість.
Є в книзі чимало світлин
– письменників-бориславців й самого М. Турківського. Досить цікава одна з
них, зроблена у помешканні Євгена Титикайла: за
столом – автор книги, його
дружина та Є. Титикайло,
а також голуби, яких господар помешкання понад усе
любив…

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проекті детального плану території для будівництва
ПЛ 110 кВ «Борислав – Турка» в м. Бориславі
1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.
Детальний план території для будівництва ПЛ 110 кВ
«Борислав – Турка» в м. Бориславі Львівської області
розроблений на замовлення Бориславської міської ради,
підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 05 листопада 2013 року № 1157.
У проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території, охопленої ДПТ, – 50,5 км,
траса в межах міста довжиною 1,7 км. Розрахунковий
термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша
черга – 5 років.
У проекті враховані матеріали діючого генерального
плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».
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»,
ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»
Проектована повітряна ЛЕП 110 кВ розташована на
землях Бориславської міської ради.
Виходячи з комплексного містобудівного аналізу, з
метою ефективного використання території проектом
ДП передбачається розміщення проектованої ПЛ 110
кВ переважно на землях запасу, за межами населеної
місцевості.
2. Основні техніко-економічні показники.
Загальна довжина ПЛ 110 кВ «Борислав – Турка»
– 50,5 км, в тому числі одноколова ділянка 1,0 км і двоколова 49,5 км.

Траса ПЛ 110 кВ в межах м. Борислава має довжину
1,7 км.
Уздовж ПЛ 110 кВ встановлюється охоронна зона по
обидві сторони ПЛ завширшки по 20 метрів від проекцій
крайніх проводів.
3. Відомості про замовника детального плану
території для будівництва ПЛ 110 кВ «Борислав –
Турка» в м. Бориславі.
Замовник: Бориславська міська рада.
Розробник: Приватне акціонерне товариство проектно-вишукувальний, науково-дослідний, конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект», ГІП – В.
Швидкий.
4. Інформація про місце і строки ознайомлення з
проектом детального плану території для будівництва ПЛ 110 кВ «Борислав – Турка» в м. Бориславі.
Місце ознайомлення з проектом детального плану території для будівництва ПЛ 110 кВ «Борислав – Турка» 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 будівництва ПЛ 110 кВ «Борислав – Турка» 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 м. Борислава.
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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА
БОРИСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ

І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ СВЯТО

«В СІМ’Ї
ВОЛЬНІЙ, НОВІЙ»
з нагоди 154-ї річниці
перепоховання Т. Г. Шевченка

22 травня

12:00

Біля пам’ятника Т. Шевченкові
по вул. С. Коваліва.

Запрошуємо шановну громаду!

Платники єдиного внеску
Дрогобиччини сплатили
161,2 млн. гривень
За чотири місяці 2015 року платники податків, які
перебувають на обліку у Дрогобицькій ОДПІ Головного
управління ДФС у Львівській області сплатили 161,2 млн.
грн. єдиного соціального внеску, в т.ч. юридичні та фізичні
особи, які зареєстровані у Дрогобичі та Дрогобицькому районі перерахували 87,9 млн. грн., суб’єкти господарювання
Бориславського відділення Дрогобицької ОДПІ – 36,6 млн.
грн., платники податків Трускавецького відділення – 36,7
млн. грн. Розрахункові показники виконано на 105,4%.
Приріст надходжень з початку року складає 8,3 млн. гривень. Порівняно з минулим роком надходження єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зросли на 8,6 млн. гривень.
Нагадуємо, що тепер більш широке коло платників єдиного внеску отримали право на застосування понижуючого
коефіцієнта до ставки єдиного внеску. Для цього необхідно
виконати умови, передбачені Законом від 2 березня 2015
р. № 219-VIII.
Бориславське відділення
Дрогобицької ОДПІ.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
Свідоцтво про реєстрацію Бориславської
міської організації Народного Руху України №
19/3 від 25. 01. 2001 р., видане Бориславським
управлінням юстиції 01. 09. 2004 року.

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 12,3 га.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5 років, в
тому числі 1-ша черга – 2 роки.
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, територія, охоплена ДПТ,
– 12,3 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, – 12,3 га;
– біфункціональна житлова забудова – 3,6 га;
– територія для ведення ОСГ, луки, територія загального користування – 3,5 га;
– проїзди, тротуари, територія в межах червоних ліній
вулиць – 0,81 га;
– резервні території – 4,32 га;
– об’єкти обслуговування, КОС тощо – 0,07 га;
– населення 115 чол.
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
Паращак Р.
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.
Місце ознайомлення з проектом детального плану
території для розміщення індивідуальної житлової за-
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будови (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 м. Борислава.
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ВІТАЄМО!
Від щирого серця вітаю із днем народження, яке святкує
у ці травневі дні депутат міської ради

Костянтин Олександрович

КРАВЦОВ.

З нагоди Ваших урочистостей бажаю Вам, Костянтине
Олександровичу, міцного здоров’я, любові, добра, щастя,
радості на кожен день, вічної молодості, затишку, достатку,
благополуччя, родинного тепла, поваги та шани від людей,
спокою, миру і щоб мрії та задуми Ваші збулися. Нехай
спокій та упевненість оселяються у Вашому серці, щоб у
Вашій душі ніколи не згасав вогник віри, надії, любові.
І щоб Ви, як депутат, зробили багато добрих справ для
наших бориславців. Нехай Ваша життєва стежина буде
світлою, щасливою та довгою. Вагомих Вам здобутків у
щоденній праці, усіх земних благ, ласки від Господа та
опіки Матінки Божої!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
Володимир ФІРМАН.
Бориславський міський голова.

* * * * * * *

Щиросердечно вітаємо із ювілеєм – 90-річчям від дня
народження, що його відсвяткувала у ці травневі дні найрідніша нам людина – добрий, уважний, чуйний чоловік,
прекрасний, люблячий батько, турботливий дідусь та
прадідусь –

Ярослав Семенович

ЯЦІВ.

Наш рідненький, найдорожчий у світі! Напевно, саме
природа зробила свій вклад у Вашу теплу і лагідну душу.
Саме Ви, як тепле літечко, радуєте нас своєю сутністю. Ви
енергійний, духовно багатий, до всіх нас уважний, завжди
ставитеся з розумінням. Радієте нашим успіхам і засмучуєтеся, коли в нас невдачі. Ми завжди можемо прийти до
Вас за порадою чи розрадою, підкажете, як поступити в тій
чи іншій ситуації. Ви для нас є міцним оберегом, за яким
ми захищені. Шанують Вас не тільки в родині, але й поважають люди. То ж бажаємо Вам перш за все найціннішого
– карпатського здоров’я, добра, радості, достатку, сили від
води джерельної, чистої, як світанкова роса, щоб на душі
було сонячно і затишно. Ми, Ваші рідні, гордимося, що Ви
у нас є, любимо і поважаємо! Вдячні за турботу й увагу, за
все, що робите і зробили для нас. Божого благословення
Вам на повсякдень і на многії літа, а Ангел-хоронитель
завжди буде на варті! Хай Вас під свій омофор прийме
Цариця – Божа Мати.
Спасибі, коханий, спасибі, татусю, дідусю,
За щирість сердечну й турботу про нас.
За руки Ваші, що не знають спочинку,
Готові на поміч прийти повсякчас.
Вітаємо, рідний, вітаємо, милий,
Вітаємо всі з ювілеєм ми Вас!
З любов’ю дружина Гонорія, сини Богдан і Володимир, невістки Надія і Зеновія, внуки Сергій із
дружиною Уляною, Тарас із дружиною Тетяною,
Степан і правнуки Андрійко, Дениско, Богданчик.

Бориславська державна
гімназія
оголошує добір
у 2-й (6-й) гімназійний клас.

За довідками звертатися за адресою:

вул. Грушевського, 29, тел. 5-07-52.

з 21 травня
по 27 травня
Шановні покупці! Акція в мережі магазинів
«Гаманець»:
1. Олія «Янталія» 920 мл (845 г) – 23,20 грн. за 1 пл.;
2. Майонез «Салатний» 190 г – 4,25 грн. за 1 п.;
3. Горошок «Гаманець» 425 г – 10,50 грн. за 1 б.;
4. Масло «Славія» 200 г 73 % – 15,55 грн. за 1 п.;
5. Сирок плавлений «Всесмак» 90 г – 2,00 грн. за 1 шт.
З повагою адміністрація мережі магазинів
«Гаманець».
Тел. (248) 5-22-92.

Бориславський міський голова, колектив
виконавчого комітету міської ради висловлюють глибоке співчуття працівниці міської
ради Марії Громко з приводу непоправної
втрати – передчасної смерті

ЧОЛОВІКА.

Вічна йому пам’ять!
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.

