НАРОДНИЙ ЧАСОПИС

Виходить iз 21 лютого 1940 року

Питання добровільного
об’єднання із Східницею
в Опаці вирішуватимуть
опитуванням
Минулої середи селищний голова Східниці Іван
Піляк особисто оприлюднив
перед мешканцями с. Опака Дрогобицького району
пропозицію східницької
громади об’єднатися в єдину територіальну громаду із
адміністративно-територіальним центром у Східниці.
На зустріч із представниками Східницької селищної
ради, які приїхали в Опаку,
щоб обґрунтувати свою пропозицію щодо доцільності
об’єднання територіальних
громад сільських населених
пунктів гірської рекреаційної зони Карпат в єдину
територіальну громаду,
прийшло чимало мешканців села. Людей цікавили можливі перспективи
подібного об’єднання для
подальшого розвитку села.
Учасники зустрічі у ході
спілкування із селищним
головою Східниці Іваном
Піляком намагалися знайти відповіді на запитання, які сьогодні хвилюють
мешканців усіх сільських
населених пунктів гірської
зони, які курортне селище
прагне об’єднати навколо
себе, – як будуть вирішуватися в об’єднаній територіальній громаді питання
землі, як розвиватиметься
інфраструктура сіл, що
об’єдналися навколо Східниці, як буде здійснюватися
соціальне забезпечення
та соціальний захист найбільш незахищених верств
населення, чи продовжать
своє функціонування школи, клуби та сільські ради
в об’єднаних селах та яким
чином і хто буде видавати
мешканцям села різноманітні довідки у випадку скасування сільських рад. Пи-

тань було дуже багато, на
жаль, на всі не можна було
дати конкретні відповіді.
Адміністративно-територіальна реформа проводиться
разом з іншими реформами,
відтак передбачити усе неможливо, оскільки немає
законодавчих актів, які
чітко окреслюють принципи проведення виборів
до місцевих рад у жовтні
2015 року та представництво у цих радах депутатів
від населених пунктів, що
об’єдналися у єдину територіальну громаду.
У своєму виступі селищний голова Іван Піляк наголосив, що, висуваючи
пропозицію об’єднатися,
Східниця не має наміру
нікого ні підкорити, ні поглинути чи претендує на
землю, що належить тій
чи іншій територіальній
громаді. Йдеться про добровільне об'єднання громад,
яке, на переконання Івана
Піляка, створить сприятливі передумови для інтенсивного економічного розвитку
територій. Східниця на
сьогоднішній день є самодостатнім населеним пунктом
зі сталими показниками
соціально-економічного
розвитку, але, попри це,
нинішній адміністративно-териториальний устрій
держави суттєво ускладнює
розвиток курорту та прилеглих до нього територій.
Східниця, як населений
пункт, знаходиться у підпорядкуванні Бориславської
міської ради, а гірські села
– територіально підпорядковані адміністрації Дрогобицького району.
(Поч. Продовження
на 3 стор.).

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
Минулого вівторка відбулося друге пленарне засідання вісімдесятої сесії
міської ради шостого демократичного скликання.
Розпочалася сесія незвично. Секретар міської ради
Ігор Яворський повідомив,
що міський голова у відрядженні і, ще не розпочинаючи сесійного засідання, на
пропозицію депутатів зауважив, що варто обговорити питання водопостачання міста,
що стоїть дуже гостро і задля
якого прийшли до сесійної
зали багато людей. Є керівники, є перший заступник
міського голови, отже, є можливість все обговорити. Так
і вирішили. То ж заслухали
першого заступника міського
голови Романа Дурбака. Він
відповів і на численні запитання депутатів.
Потім секретар міськради сказав, що згідно законодавства при відсутності
міського голови сесію можна
розпочати під його головуванням. Депутати зажадали
ознайомитися з наказом
про відрядження міського

голови.
Далі депутат Михайло Лазар подав пропозицію сесію
не проводити, а перенести
на наступний день, коли
буде вже присутній міський
голова, і запросити на сесію
всіх заступників, увесь виконком і депутатів обласної
ради від Борислава. Інші ж
депутати з цим не погодилися. Оголосили перерву,
щоб узгодити із керівниками
фракцій подальші дії.
Після перерви озвучили
рішення сесію розпочати,
але наступного дня її продовжити, запросивши, як
уже було сказано раніше,
членів виконкому та депутатів облради.
То ж сесія розпочала роботу. Перше – «Різне». Заслухали звіти начальника
ЖЕК № 3, керівника КП
«Благоустрій», начальника
відділу житлово-комунального господарства та будівництва. Після цього – обідня
перерва.
Детальніше розповімо у
наступному числі часопису.
Наш кор.
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«В СІМ’Ї ВОЛЬНІЙ, НОВІЙ»

Літературно-мистецьке свято
(З нагоди 154-ї річниці перепоховання Т. Г. Шевченка в Україні)
Ми чуємо тебе, Кобзарю,
крізь століття,
І голос твій нам душі
окриля.
Встає в новій красі,
забувши лихоліття,
Твоя, Тарасе, звільнена
земля!
У росяні вінки заплетені
суцвіття,
До ніг тобі, титане,
кладемо.
Ми чуємо тебе, Кобзарю,
крізь століття,
Тебе своїм сучасником
звемо.
22 травня біля пам’ятника Великому Кобзареві бориславці вшанували154-у
річницю від дня перепоховання великого сина
України, геніального поета
і художника Тараса Григоровича Шевченка в умовах
чергової загрози існуванню
українського народу…
Ведуча літературно-мистецького свята, провідний
методист Бориславської
МЦБС Божена Дмитришин
наголосила, що усвідомлення значення етапних подій
нашої історії, звернення
до велетів національного
духу, вшанування їх є виправданим, необхідним і
обов’язковим знаком власного самовизначення й
осмислення свого минулого
і сьогодення. А відзначення
дня перепоховання Тараса
Шевченка – одна з таких
подій, величних і визначальних серед вагомих.
Вшанування пам’яті Великого Кобзаря у травневі
дні стало в нашій державі
щорічним і всенародним, а
могила Тараса Шевченка
на Чернечій горі – місцем
паломництва українців, де
проходять богослужіння.
Сюди звідусіль їдуть люди
вклонитися Кобзареві!
Важко назвати поета,
який би стільки значив
у житті свого народу, як
Шевченко. Печать Шевченкового духу лежить на всіх
ділах і діях, на всіх сторонах суспільного і культурного розвитку українського
народу. Ми називаємо його
ще апостолом правди і свободи, нескореним борцем за
волю України.
Ідеї демократизму, народного самоврядування,
соціальної та національної
справедливості, правди
і свободи, що наполегливо прищеплював Кобзар,
знайшли свій відгук у народній свідомості. Вся його
творча спадщина пронизана любов’ю до України
і людей.
Доля відбила на нашому поколінні знаменну і
прикметну печать: йому
випало жити у вимогливу
пору визначальних змін,
працювати та самоутверджуватися в час великих
звершень. Сьогодення
для нас є не просто часом
нинішнім, а й самою історією – пророчою і одухотвореною. Сьогодні сучасним
українцям слід осмислити

неоціненну спадщину та
заповіти Кобзаря.
Слово Шевченка, сповнене болю за рідну Матір-Україну, за її долю, сповнене
синівською любов’ю аж
до пожертви, стало на всі
часи надійним щитом для
українців перед загарбниками нашої землі, які,
як колись, так і тепер, в
нових історичних умовах, з
допомогою нових технічних
засобів, зокрема інформаційних, намагаються зупинити процес національного
самоусвідомлення нашого
народу, нав’язати йому й
надалі проросійський орієнтир. Шевченківське слово
має незбагненну силу. Воно
завжди підтримувало народ у боротьбі за волю, навчало мріяти і йти до мети.
Розпинателі України не
скорили, не могли зламати
волелюбний дух патріота,
який, будучи в неволі, писав: «Караюсь, мучусь, але
не каюсь». Боялась його і
російсько-більшовицька
імперія зла, одягаючи його
в одяг атеїста, інтернаціоналіста, строго цензуруючи
програми Шевченківських
концертів, вилучаючи із
шкільних програм низку
його творів, забороняючи
читання його поезій біля
пам’ятників Шевченкові в
різних містах.
І, як видно, Росія Путіна
й сьогодні не відмовилась
від політики експансії, поневолення інших народів:
веде війну на сході України, узяла під свій контроль
Абхазію і Південну Осетію,
підтримує Придністров’я, в
її руках майже весь інформаційний простір України;
вона не хоче змиритися
з існуванням незалежної
української держави, не
визнає її права на незалежну закордонну політику,
погрожує націлити ракети
на нашу територію, якщо
оберемо собі європейську
безпеку.
Тарас Шевченко перестає
бути поетом однієї доби –
він наш повсякчасний провідник. Він виступав у той
час проти поневолювачів,
проти ворогів нашого на-

роду серед своїх земляків.
Його гнівні слова й сьогодні
спрямовані проти брутальних і підступних українофобів на нашій землі, які
діють скрізь: і у Верховній
Раді, і в органах самоврядування, і в багатьох партіях,
прикриваючись інтересами
народу.
З нагоди 154-ї річниці
перепоховання Т. Шевченка настоятель УГКЦ святої
Анни о. Петро Підлубний
відслужив поминальну панахиду.
Квіти шани від громади
міста до підніжжя пам’ятника Т. Шевченкові поклали начальник відділу
гуманітарної політики Бориславської міської ради
Роман Тарнавський та активна членкиня міської
організації «Цвіт нації»
Наталія Сабат.
Упродовж літературно-мистецького свята «В
сім’ї вольній, новій» прозвучало багато поетичних творів Тараса Шевченка, що
їх декламували учасники
поетичного гуртка «Живе
слово» ЗОШ № 4 (керівник
Тетяна Ревеняла). Уривок з
поеми Т. Шевченка «Княжна» прочитала членкиня
міської організації «Союзу Українок» Мирослава
Павлюх. Учениця 10 класу
ЗОШ № 7, вихованка національно-патріотичного
гуртка «Джура» Ірина Спас
надзвичайно емоційно прочитала уривок з комедії Т.
Шевченка «Сон».
У підготовці цього заходу
активну участь взяли члени міської організації «Цвіт
нації», яку очолює спеціаліст відділу гуманітарної
політики Віктор Кравцов.
Емоційно декламувала
уривок з поеми «Кавказ»
Тетяна Паращак. Уривок з
поезії «Єретик» чудово декламувала Наталія Сабат.
«Бандуристе, орле сизий!»
– вірш Шевченка, до дня
іменин Миколи Маркевича, за мотивами сирітства,
туги за Україною, згадки
про її минуле, який став
піснею – продекламувала
присутнім Софія Бренич.
Ведуча літературно-мис-

тецького свята «В сім’ї вольній, новій» Божена Дмитришин завершила захід
словами: «Ми всі хотіли б
дожити до часу здійснення
Шевченкових ідеалів свободи і любові, коли справді
нарешті «на оновленій
землі»…
Ми закономірно, за Шевченковими заповітами, покликані і взялися будувати
державу. Тільки для цього
необхідно, щоб наші лідери
збагнули: шляхи Шевченка
й України – єдині, і поки
буде йти народ Шевченковою дорогою, доти буде
жити Україна!
Для здійснення Шевченкових заповітів кожен з нас
повинен мати у своєму серці хоч краплинку великої,
невичерпної Шевченкової
любові до Матері-України і відгукнутися на віщий голос Пророка, який
і сьогодні, як колись, не
перестає благати своїх нащадків звернути нарешті
погляд на рідну Вітчизну.
Чи не найважливішим у
сьогоденні є його заклик
до єднання всіх здорових
сил української нації в ім’я
утвердження нашої незалежної держави».
Збулись слова твої
пророчі,
І час оновлення настав,
І темні просвітились
очі,
Вчорашній раб
всесильним став!
Вперед, брати! Все далі
й далі,
Як тихий надвечірній
світ,
Нам сяє в радості й
печалі
Ясний Шевченків
«Заповіт».
Завершилось літературно-мистецьке свято «В сім’ї
вольній, новій» урочистим
виконанням Шевченкового
«Заповіту».
Божена ДМИТРИШИН,
провідний методист
Бориславської міської
центральної
бібліотечної системи.
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Захід допоможе уряду Яценюка
підняти Україну до рівня Польщі

Як швидко можна провести реформи в Україні,
які б дали можливість підняти прожитковий рівень?
Як викорінити корупцію,
яка не дає рухатися країні
вперед? Багатьом із нас хочеться, щоб відповіді на ці
запитання влада дала вже
тут і зараз. На жаль, міжнародний досвід показує: реформування країни, в тому
числі зміни ментальності
населення, – це питання не
одного, не двох і навіть не
п’яти років. Можна наводити різноманітні приклади.
Так, можна згадати «азіатських тигрів» – Південну
Корею, Сінгапур, Гонконг
та Тайвань – які витратили
мало не три десятиріччя
на те, щоб за рівнем життя
наздогнати країни Заходу.
Найбільш близьким для
нас є історія успіху сусідньої
Польщі. Зараз люблять
згадувати про «шокову терапію» Лешека Бальцеровича,
як приклад вдалої економічної реформи. Втім, варто
зазначити, що на почату
90-х ці реформи викликали настільки негативну
реакцію серед населення,
що Бальцеровичу довелося
піти у відставку. Тільки
через десять років після
початку реформ Польща,
не в останню чергу завдяки
багатомільярдній допомозі
з боку США та європейських
країн, змогла вийти на європейський рівень життя.
Важливо, що в ситуації з
Україною на Заході також
розуміють, що чудес не буває. Тому представники ЄС
та США, а також міжнародних фінансових організацій
Нещодавно український
Інтернет поширив сенсаційну інформацію. Відомий виконавець Василь
Лютий заявив, що мелодія
популярного російського
романсу «Поручик Голіцин»
«запозичена» в українців!
Мовляв, ще 1949 року український повстанець Микола Матола (не плутати із
сучасним закарпатським
письменником Миколою
Матолою) написав пісню
«Мій друже, Ковалю!», де
яскраво передані реалії
важкої війни, яку вели
залишки УПА та озброєного підпілля ОУН проти
радянізації Західної України. Використані у пісні й
призабуті нині слова, що
вживалися повстанцями.
Так, «ґрипсом» вони називали зашифровану інформацію, яка передавалася
кур’єрами.
Уже котрий тиждень
чекаємо грипсу,
Коли запалає Вкраїна
в огні.
Мій друже Ковалю,
затягнемо пісню,
Бо дуже нелегко
й самому мені.
Смертельна боротьба
проходила тоді страшний
«бункерний» етап. Тому й
написав автор цього твору

активно співпрацюють з
урядом на чолі з Арсенієм
Яценюком, щоб крок за
кроком проводити необхідні
реформи. На необхідності
посилення допомоги Україні наполягають і в ділових
західних ЗМІ.
Так, показовою стала свіжа стаття авторитетного
британського видання The
Economist, у якій журналісти наголосили, що держави
Заходу мають збільшити фінансову допомогу Україні і
зменшити боргове навантаження для перетворення її у
процвітаючу країну. У статті Україна порівнювалася
з Польщею. The Economist
додав, що часткові зрушення уряду Яценюка вдалися, але корупція і слабке
законодавство заважають
країні розвиватися. При
цьому, як і в Польщі, фі-

нансування запропонували
зв’язати з довгостроковими
структурними реформами
в країні. «Зараз поляки з
розвиненою економікою є
втричі багатшими за українців. На 1991 рік польський ВВП не перевищував
український, а економіка
під вагою зовнішнього боргу
різко скорочувалася. Проте
Захід допоміг зменшити
співвідношення держборгу
до ВВП країни з 83 % в 1990
році до 56 % у 1993 році.
Безпосередньо фінансової
допомоги з 1990 до 2000
року більше Польщі отримали тільки Китай, Індія
і Єгипет», – зазначається у
статті. При цьому журналісти британського видання наголосили: у 1990-х
Варшава не переживала
військову агресію Росії та
економічний шантаж.

У необхідності збільшення фінансування Заходу
наголошує і Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. У
інтерв’ю провідному британському виданню The
Financial Times він згадав
приклад Греції. «Існує
одна країна з населенням
в чотири рази менше, ніж
Україна, яка «зібрала» $
300 млрд, і ніколи не проходила цих видів жорстких
реформ, які Україна вже
пройшла, і ніколи не було
війни з Росією, слава Богу»,
– сказав він.
Зараз ЄС та США готують нові транші фінансової
допомоги Україні, а отже
бачать реальні результати
роботи нинішнього уряду. Поступове реформування економіки, кроки,
спрямовані на бюджетну
децентралізацію, а також

економія коштів поступово
дають свої результати. Так,
у грудні минулого року
Верховна Рада скасувала
пільги на проїзд у транспорті для пенсіонерів та інших
пільговиків. З 1 червня
цей закон вступає у силу.
Втім, Арсеній Яценюк на
засіданні уряду повідомив,
що кошти для компенсації
збитків транспортникам
знайдено. «Заявляю на всю
Україну: пенсіонери, інваліди та інші пільгові
категорії громадян мають
право на пільговий проїзд
у громадському транспорті.
Уряд у поточному році виділив суму, яка абсолютно
аналогічна сумі минулого
року, на субвенції по пільговому проїзду громадян
на всій території, – а це 1,9
мільярда гривень», – зазначив Прем’єр.

Інша історія – індексація
заробітних плат та пенсій.
Зараз уряду закидають, що
він нібито не хоче збільшувати виплати, при цьому
«патріоти» забувають, що
в коаліційній угоді записано: індексація проводитиметься у грудні. Втім, за
словами міністра соціальної
політики Павла Розенка,
індексацію можна очікувати і раніше. «Підвищення
прожиткового мінімуму на
13 % з 1 грудня, що призведе до зростання зарплат і
пенсій в Україні, зафіксовано у Державному бюджеті
України та буде виконано.
Більше того, зараз уряд
шукає додаткові ресурси,
щоб вирішити питання з
підвищенням соціальних
стандартів раніше», – заявив він, виступаючи у Верховній Раді. Глава уряду
Арсеній Яценюк уточнив:
багато залежатиме від того,
чи почне Путін наступ на
Донбасі. Тоді мільярдні
кошти знадобляться на
оборону.
Варто зазначити, що найближчим часом говорити
про різкий стрибок заробітних плат чи пенсій, мабуть,
не варто. Знищення Донбасу та втрата 25 % промисловості – це просто так не
минеться. Однак допомога
Кабмінові Яценюка з боку
Заходу свідчить: Захід вірить в Україну і її уряд. Є
всі підстави сподіватися,
що Україна повторить шлях
Польщі. Причому набагато
швидше…

Олександр ОВЕРЧУК.

Українці створюють, а користають інші...
характерний рядок «Сльозиться у схроні зволожений
мур».
Відірвані від рідних, борці за волю України згадували про них вдень і вночі:
«Нам сниться в розпуці
згорьований батько, Зсивіла дружина приходить у
сні…». Лише пісня несла
розраду, давала змогу відволіктися від тяжких дум.
А її чудова мелодія легко
запам’ятовувалася. Згодом,
як вважає український співак, нею скористався один
із засновників російського
блатного шансону Михайло Звєздінський у романсі,
присвяченому поручикові
Голіцину та корнету Оболенському, нащадкам знаменитих аристократичних
родин.
Як Дейнека з Люберців
став Звєздінським? Про самого виконавця російського
шансону варто розповісти
детальніше. Його справжнє
прізвище Дейнекін, в якому
проглядається українське
коріння: «дейнеками» у
XVII ст. називали на українських землях повсталу
селянську голоту, озброєну

Канікули для ревізорів…
і для підприємців
Протягом двох років, в 2015 та 2016, накладено заборону на перевірки суб’єктів господарської діяльності,
у разі якщо обсяг доходу такого СГД за попередній
календарний рік менше 20 млн. гривень. Закон стверджує, що перевірки можливі лише за заявою СГД чи
дозволом КМ України.
Значна частина підприємств та підприємців протягом двох років не зможе побачити працівника контролюючих органів, що завітав до них з перевіркою.
Але є й суб’єкти господарювання, види діяльності та
об’єкти оподаткування, щодо яких заборона на перевірки не поширюються. Такими є виробники та продавці
підакцизних товарів, платники єдиного податку другої
і третьої груп з питань дотримання порядку застосування РРО.
Мораторій не стосуватиметься перевірки повноти
нарахування та сплати податку на доходи фізичних
осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість.
Бориславське відділення
Дрогобицької ОДПІ.

звичайними палицями.
Сам же Михайло народився
1945 року в підмосковних
Люберцях, що згодом сумно
уславилися кримінальним
угрупованням «люберецьких». Батька його розстріляли до народження сина,
а дід ще раніше отримав
«вишку» за свою юнкерську
молодість. Такий початок
життя не віщував нічого
доброго. Першу «ходку на
зону» Мишко здійснив у зовсім молодому віці: обікрав
чужий автомобіль. Потім
було ще дві крадіжки, вже
за суто кримінальними і
значно серйознішими статтями. На зоні співав, здобувши певну популярність
серед зеків. А опинившись
на волі, почав виступати
перед публікою під сценічним псевдонімом «Звєздінський». Наприкінці 60-х рр.
в його репертуарі з’явився
романс «Поручик Голіцин»,
авторське право на який
сам Звєздінський згодом
зареєстрував на власне
ім’я. Правда, в його авторстві існує чимало сумнівів,
бо співака вже ловили на
привласненні чужих творів.
Щодо слів романсу виникало все більше запитань.
Нарешті, Інтернет повідомив: знайдено їхнього
справжнього автора! Ним
виявився емігрант, генерал
Георгій Гончаренко (1877
– 1940), твори якого друкувалися під псевдонімом
Юрій Галич. Народився він
у сім’ї офіцера російської
імператорської армії і з
дитинства обрав військову
кар’єру. Після революції
1917 р. опинився у Києві,
рятуючись від більшовиків.
Коли його старий знайомий по Санкт-Петербургу Павло Скоропадський
став гетьманом України,
Гончаренко отримав генеральський чин в армії
Української держави і очолив її нагородний відділ. А
під час повстання Петлюри
вчасно не зорієнтувався й
опинився в тюрмі разом

з офіцерами-білогвардійцями. Зі своїм співкамерником поручиком Костянтином Голіциним (!) втік
і пробився на південь, до
генерала Врангеля. Вже
з Криму відправився в
еміграцію. Без проблем отримав громадянство Республіки Латвії: він народився
на латвійській землі, тому
й мав таке право. Оселився
у Ризі, багато писав віршів
й прозових творів, чимало
друкувався. А коли 1940
року Латвію зайняла Червона армія, генерал Гончаренко зробив те, що обіцяв
публічно. Бо неодноразово
заявляв, що жити під владою більшовиків у жодному
випадку не буде. Тож коли
співробітники НКВС піднімалися сходами, щоби
заарештувати генерала,
Георгій Гончаренко покінчив життя самогубством.
Офіцерська честь для нього
виявилася вищою за елементарне прагнення жити.
Ведь завтра под утро на
красную сволочь
Развёрнутой лавой
пойдёт эскадрон,
Спустилась на Родину
чёрная полночь,
Сверкают лишь
звёздочки наших погон.
Навряд чи такі слова міг
написати колишній радянський зек Звєздінський. Але
у творчості українського (а
потім білого) генерала Гончаренка вони виглядають
цілком органічно
Можливо, українець Василь Лютий все-таки має
рацію: мелодія «Поручика»
запозичена у пісні «Мій
друже, Ковалю!»? Дехто з
вітчизняних музикознавців стверджує, що в українському варіанті мелодії
відчувається вплив класичного австрійського вальсу.
Фахівцям є простір для
студій, а ми звернемо увагу
на інше. Російський романс «Поручик Голіцин»
написаний від імені офіцера-аристократа, який після
програшу у громадянській

війні мусив залишити Батьківщину. Він зійшовся у
смертельному бою із селянами, яких зневажав сам
і яких люто гнобили його
предки. Якби не зверхність
дворянської еліти, її презирство до «черні» та бажання
й надалі жити за рахунок
простолюду, війни між громадянами однієї держави
вдалося б уникнути. До
дворян прийшла важка
розплата за їхні давні гріхи.
Таким є закон життя – за
все доводиться платити. А
пісню «Мій друже, Ковалю!»
написав воїн Української
Повстанської Армії. Він
воював на власній землі з чужинцями, які прийшли встановлювати тут
свої порядки. Його бойові
побратими стали на прю з
противником, який не зупинявся перед небаченими
раніше провокаціями і підлою брехнею, намагаючись
перекласти свої злочини на
українських повстанців.
А нам би одверто агітки
лукаві
Розбити об святість
твердої руки.
Та іменем нашим свої
чорні справи
Ізнову прикрили
московські полки.
У цьому й полягає принципова відмінність між двома авторами – українським
повстанцем і колишнім
білим генералом. Один
захищав селян, а другий
воював з ними. Але обидва вони були українцями,
талановитими творцями.
Тільки їхні здобутки привласнили інші люди. Ймовірно, що найвідоміший
нині білогвардійський романс створено за мотивами
вірша, написаного українцем, і мелодії (вірогідно),
народженої українцем. А
скористався їхнім доробком
один із засновників російського блатного шансону.
Так із творів двох українців
з’явилося явище російської
масової культури. Лише
один приклад, але з нього

видно витоки «меншовартості» українців, талантами
яких завжди збагачувалися
спритніші та нахабніші за
нас. І процес цей, на жаль,
продовжується.
Підготував
Петро МАГУР.
P.S. Подаємо текст забутого українського повстанського романсу «Мій
друже, Ковалю!», нахабно
вкраденого росіянами:

Мій друже,
Ковалю!
Четверту добу
уриваються плови,
Сльозиться у схроні
зволожений мур.
Не плачте душею, мій
друже Ковалю,
Бо дуже нелегко й мені
самому.
Уже котрий тиждень
чекаємо грипсу,
Коли запалає Вкраїна
в огні.
Мій друже Ковалю,
затягнемо пісню,
Бо дуже нелегко й
самому мені.
Кудись наші коні
помчали далеко
І долю понесли у
зоряну ніч.
Нам сниться в розлуці
згорьований батько,
Зсивіла дружина
приходить у сні.
А нам би одверто агітки
лукаві
Розбити об святість
твердої руки.
Та іменем нашим свої
чорні справи
Ізнову прикрили
московські полки.
І мачуху-долю, й
брехливу неславу
Нам подарували
звитяжні роки.
Тож будьмо незламні,
мій друже Ковалю,
На славу Вкраїні,
на вічні віки!
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Питання добровільного об’єднання
із Східницею в Опаці
вирішуватимуть опитуванням
(Продовження.
Поч. на 1 стор.).
Створення адміністративно-територіального центру
у Східниці не тільки наблизить надання адміністративно-соціальних послуг
до мешканців сіл гірської
зони, але й створить сприятливі передумови для
розвитку територій населених пунктів, які тут розташовані. Адже об’єднана
навколо Східниці громада
отримає змогу самостійно
вирішувати свої проблеми
та напряму працювати із
бюджетом держави.
На переконання Східницького селищного голови, суть реформи не зводиться до питання, хто сяде
в крісло голови, очолить
виконавчий комітет об’єднаної громади чи отримає
ширші владні повноваження. Йдеться, у першу чергу,
про можливості об’єднаної
громади вирішувати наболілі питання територій,
розвивати інфраструктуру,
спрощувати доступ населення до адміністративних
послуг, надавати якісні
соціальні послуги, а також
створювати нові робочі
місця.
Пропозицію східничан
об’єднатися в єдину територіальну громаду із центром у Східниці мешканці
Опаки сприйняли неоднозначно. Окрім схвальних
відгуків щодо добровільного об’єднання громади села
зі Східницею та створення
у курортному селищі регіонального адміністративно-територіального центру,
висувалися також пропозиції про створення центру
такого об’єднання в Опаці,
а також про збереження
селом самостійного адміністративно-територіального
статусу.
Одностайності в опаківській громаді щодо ство-

рення єдиної територіальної громади із центром у
Східниці немає. Проте слід
зазначити, що мешканці
Опаки не були настільки
категоричними у висловлюваннях щодо створення
адміністративно-територіального центру об’єднаної
громади у своєму селі, як
це відбувалося в Новому
Кропивнику. Виглядало
на те, що селяни розуміли:
статус самостійного населеного пункту Опаці зберегти
навряд чи вдасться. Відтак,
якщо зараз вони не скористаються своїм правом
вибору і добровільно не
приєднаються до Східниці, то у ході проведення
адміністративно-територіальної реформи Опаку
приєднають до одного із
майбутніх адміністративно-територіальних центрів – Борислава, Підбужа
чи тієї ж таки Східниці,
але уже без їхньої згоди,
виходячи із фінансово-економічних та соціальних
обґрунтувань Інституту
регіонального розвитку та
Офісу реформ.
Виглядало на те, що у
ході обговорення пропозиції східничан мешканці
Опаки усвідомили: вибір
таки доведеться робити. У
найближчі дні у селі планують провести опитування, яке повинно визначити
подальшу долю Опаки.
Згідно з проектом перспективного плану, поданого Дрогобицьким районом
в Офіс реформ, на Дрогобиччині планується сформувати 14 територіальних
громад:
1. Дрогобицька – населення 77142, увійде м.
Дрогобич.
2. Рихтицька – населення 8906, увійдуть територіальні громади: Рихтицька,
Хатківська, Михайлевиць-

ка, Волянська, Вороблевицька, Снятинська, Залужанська, Старосільська.
3. Лішнянська – населення 7069, увійдуть
територіальні громади:
Лішнянська, Монастир
Лішнянська, Медвежанська, Унятицька, Броницька, Долішньолужецька, Бистрицька, Новошичівська,
Биківська, Глинська, Ортиничівська, Ступницька,
Сілецька, Котованівська.
4. Грушівська – населення 7003, увійдуть
територіальні громади:
Грушівська, Тинівська,
Задівська, Волощанська,
Ролівська, Добрівлянська,
Верхньодорожівська.
5. Меденицька – 10818,
увійдуть територіальні громади: Меденицька, Опарівська, Летнянська, Рівненська, Коросницівська,
Довжанська, Ріпчицька,
Солонська, Далявська, Літинська, Городківська.
6. Новосільська – населення 7581, увійдуть
територіальні громади: Болехівцівська, Новосільська,
Нижньогаївська, Верхньогаївська, Війничівська,
Почаєвицька, Раневицька.
7. Уличнянська – населення 7096, увійдуть
територіальні громади:
Уличнянська, Доброгостівська, Бистрівська.
8. Стебницька – населення 20985, увійде місто
Стебник.
9. Трускавецька – населення 20725, увійде місто
Трускавець.
10. Модрицька – населення 3995, увійдуть
територіальні громади:
Модрицька, Станильська,
Дережицька, Монастир
Дережицька.
11. Бориславська – населення 35100, увійде м.
Борислав.
12. Нагуєвицька – населення 6081, увійдуть
територіальні громади:
Нагуєвицька, Попелівська,
Ясенице-Сільнянська.
13. Підбузька – населення 9329, увійдуть територіальні громади: Підбузька,
Сторонська, Смільнянська,
Жданівська, Залокотська,
Урізька, Підмонастирська,
Винниківська, Мокрянська.
14. Східницька – населення 9787, увійдуть
територіальні громади:
Східницька, Новокропивницька, Перепростиньська, Гутська, Підсухська,
Старокропивницька, Бистрицькогірська, Довжанськогірська, Рибницька,
Майданська, Опаківська.

Петро МАГУР.
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Інформація щодо надання житлових
субсидій за спрощеним порядком
Субсидія призначається
одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито
особові рахунки на оплату
житлово-комунальних послуг. Кількість осіб та їх
соціальний статус визначається на початок місяця, в
якому надійшло звернення
за призначенням субсидії,
а у разі повторного призначення субсидії на наступний період – на початок
місяця, з якого призначається субсидія. Субсидія
призначатиметься на 12
місяців на підставі відомостей про доходи, зазначені
у декларації про доходи і
витрати осіб, які звернулися
за призначенням житлової
субсидії. Для призначення
субсидії враховуються доходи без податку з доходів

фізичних осіб за попередній
календарний рік. До доходів враховуються: заробітна
плата, пенсія, допомога
(крім її частини, виплата
якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія,
грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно
до умов цивільно-правового
договору, доходи від підприємницької діяльності,
здачі майна в оренду, від
продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди,
проценти від розміщення
депозитів тощо.
Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати управління
соціального захисту населення про:
– зміни у складі заре-

єстрованих у житловому
приміщенні осіб;
– їхній соціальний статус;
– джерела доходу;
– зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг;
– придбання майна, товарів або оплати послуг
на суму, що перевищує 50
тис. грн.
Якщо подано неповні чи
недостовірні відомості про
доходи та витрати зареєстрованих у житловому
приміщенні осіб, може бути
відмовлено у призначенні
субсидії або припинено її
надання. У такому разі заявник зобов’язаний повернути надміру перераховану
(виплачену) суму субсидії у
подвійному розмірі.
Управління праці та
соціального захисту
населення.

Останнім часом набуло особливої актуальності
та резонансності питання
ефективності роботи комунального підприємства «Бориславводоканал» у зв’язку
з перебоями у постачанні
мешканців м. Борислава
питною водою, про що неодноразово висвітлювалось у
засобах масової інформації.
З метою перевірки дотримання законодавства при
проведенні підприємством
своєї фінансово-господарської діяльності працівники
Дрогобицької об’єднаної
держфінінспекції на виконання плану контрольно-ревізійної роботи провели ревізію комунального
підприємства «Бориславводоканал» за період роботи
з 01. 04. 2012 р. по 31. 01.
2015 р.
Ревізією встановлено, що
діяльність підприємства
впродовж останніх двох
років збиткова, основними
причинами якої є: високий
рівень втрат води, зменшення обсягів реалізації, невідповідність затверджених
тарифів на водопостачання
та водовідведення витратам
на їх виробництво, невикористання всіх можливих
джерел доходів тощо.
Виходячи з наведеного,
в ході ревізії інспектори
приділили увагу перевірці
питань щодо повноти надходження доходів, нарахування та своєчасних надходжень оплати за надані
послуги з водопостачання
та водовідведення.
Так, ревізією обліку та реалізації води встановлено,
що у 2012 році витік і невраховані витрати води від
загальної кількості поданої
становлять 71 %, у 2013
році – 63 %, у 2014 році – 69
% , що у рази перевищують
технологічні нормативні
втрати.
Зокрема, проведеним
аналізом роботи водопроводу для забезпечення водою
споживачів смт. Східниці, використовуючи дані
турбінного лічильника,
встановлено, що протягом
2014 року абонентам смт.
Східниці нараховано до
оплати лише за 107,1 тис.
м. куб. використаної води,
що становить 15 % від загальної кількості поданої у
мережу, а у січні 2015 року
– за 11,8 тис. м. куб. або 20
% від поданої.
Вищенаведене може свідчити як про значні прориви
та витоки води внаслідок
зношеності водопровідної
мережі, так і про можливе
несанкціоноване використання води абонентами
смт. Східниці, що призвело
до втрати доходів підприємства за ревізійний період
(розрахунково із врахуванням технологічних нормативів втрат води) на суму 5
млн. 820 тис. гривень.
Вибірковою ревізією
своєчасності нарахування
плати за надані послуги
з водопостачання та приймання стічних вод по 10-ти
споживачах м. Борислава
встановлено, що вони вчасно не подавали актів з показами водолічильників, а КП
«Бориславводоканал» не
контролювало своєчасність
їх подачі, що призвело до заниження обсягів фактично
використаної води в обліку
підприємства та недоотримання доходів на загальну
суму 26,5 тис. гривень.
Також двом абонентам
смт. Східниці, які є суб’єктами підприємницької діяль-
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«Бориславводоканал»
перевіряли.
Результати невтішні
ності, нараховувалась плата
за послуги водопостачання
по тарифах, які передбачені
для категорії споживачів
«Населення», що призвело
до недоотримання доходів
підприємством на суму 4,4
тис. грн.
Крім того, підприємство
через невжиття заходів до
боржників шляхом проведення позовної роботи допустило втрату боржників
у зобов’язанні внаслідок
закінчення терміну позовної давності, що призвело до
втрати фінансових ресурсів
(заборгованості з оплати за
послуги водопостачання та
водовідведення) на загальну суму 175,13 тис. гривень.
Ревізією використання підприємством інших
джерел надходження доходів по основній діяльності встановлено, що КП
«Бориславводоканал» не
розробляв та не подавав
на затвердження Бориславській міській раді Місцеві правила приймання
стічних вод у комунальну
систему каналізації, що передбачено Інструкцією про
встановлення та стягнення
плати за скидання промислових та інших стічних
вод у системи каналізації
населених пунктів, затвердженою Наказом Держбуду
України від 19. 02. 2002 р.
№ 37. Дозволи на скидання
понаднормативно забруднених стічних вод підприємствам не видавались.
Договори з підприємствами
на приймання в міську
каналізацію понаднормативно забруднених стічних
вод КП «Бориславводоканал» не укладались, відповідно додаткова плата
за приймання цих вод не
проводилась.
Крім того, у ході ревізії
встановлено недотримання
підприємством вимог Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та
водовідведення в населених
пунктах України, затверджених Наказом Міністерства житлово-комунального
господарства України від
27. 06. 2008 р. № 190, які
є обов’язковими для всіх
юридичних осіб незалежно
від форм власності і підпорядкування та фізичних
осіб-підприємців, що мають
у власності, господарському
віданні або оперативному
управлінні об'єкти, системи
водопостачання та водовідведення, які безпосередньо
приєднані до систем централізованого комунального водопостачання та
водовідведення і з якими
виробник уклав договір на
отримання питної води,
скидання стічних вод.
Так, вищезгаданими Правилами передбачено визначення об’єму стічних вод,
що утворюється внаслідок
випадання атмосферних
опадів, сніготанення, які
неорганізовано потрапляють в мережі водовідведення споживачів або через
дощозбірники та колодязі
на мережах водовідведення,
що розташовані на території споживачів.
Проведеним під час ревізії розрахунком об’єму
дощових і талих вод, що

стікають в систему міської
каналізації, на прикладі
лише одного підприємства
м. Борислава встановлено
втрачену можливість КП
«Бориславводоканал» у щорічному отриманні доходу в
сумі 9,5 тис. гривень.
Слід зазначити, що недоотримання підприємством
власних доходів та втрата
можливості в отриманні
додаткових надходжень,
що визначені законодавчо,
призводить до дефіциту
обігових коштів, що впливає на платоспроможність,
збільшення обсягів кредиторської заборгованості та
брак коштів на проведення
необхідних ремонтних робіт
водопровідних мереж тощо.
Окрім зазначених вище,
під час ревізії інспектори
виявили порушення законодавства при нарахуванні
та виплаті працівникам
доплат, оплати за спожиту
електроенергію, при списанні палива тощо, чим
було завдано підприємству
збитків на загальну суму
83,5 тис. гривень.
У ході ревізії також була
проаналізована відповідність фактичної собівартості
1 м. куб. води до затверджених тарифів для населення
та встановлено, що затверджені у 2009 році тарифи,
які діють і на сьогоднішній
день, є нижчими від розміру фактичних витрат на
їх виробництво, що також
впливає на збільшення
збитковості підприємства.
Відповідно до проведених
КП «Бориславводоканал»
розрахунків, обсяг заборгованості з різниці в тарифах
на водопостачання і водовідведення для населення,
яка підлягає відшкодуванню з державного бюджету,
станом на 01. 01. 2015 року
складає 7 млн. 586,82 тис.
гривень. Однак на час проведення ревізії вказані кошти на погашення різниці в
тарифах на підприємство не
перераховані.
Разом з тим, ревізією
правильності обчислення
обсягів заборгованості з
різниці в тарифах за 20122013 роки встановлено, що
КП «Бориславводоканал»
зайво включено у розрахунки витрати електроенергії,
яка використана для підняття води, що перевищує
втрати понад технологічні
норми, внаслідок чого завищено суму заборгованості з різниці в тарифах на
послуги водопостачання,
надані населенню, яка не
відшкодована з бюджету,
на загальну суму 833,9 тис.
гривень.
За результатами ревізії
на винних у допущених
порушеннях осіб складені
протоколи про адмінправопорушення, матеріали ревізії скеровані в прокуратуру
м. Борислава.
Крім того, інформація
про результати ревізії направлена міському голові
м. Борислава для здійснення аналізу діяльності
КП «Бориславводоканал»
та прийняття відповідних
управлінських рішень.

Г. ВЕЛИЧКО,
начальник інспекції.

12 травня прийнято Закон щодо звільнення від
оподаткування військовим збором операцій з
валютними цінностями
Верховна Рада України ухвалила Закон
України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо військового збору»,
яким скасовано оподаткування військовим збором операцій з купівлі-продажу
фізичними особами іноземної валюти, а
саме виключено з підпункту 1. 7 пункту
161 підрозділу 10 розділу XX Податкового
кодексу України підпункт 165. 1. 51.
Включення операцій з валютними цінностями до об’єкту оподаткування військовим
збором спричинило негативний вплив на
ринок операцій з іноземною валютою та

й на економіку України в цілому. Серед
проблем: значне зростання обсягу проведення операцій з готівковою іноземною
валютою та банківськими металами на
тіньовому ринку, штучне завищення
вартості іноземної валюти для фізичних
осіб тощо.
Прийнятий Закон усуне додаткові перешкоди у вигляді сплати військового збору
для обігу валютних цінностей.

Бориславське відділення
Дрогобицької ОДПІ.
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Наші богатирі були найкращими
Нещодавно в м. Дрогобичі пройшли змагання
з жиму лежачи (в окремій вправі пауерліфтингу).
Присвячені були загиблому Героєві України Ігорю
Борису – майстру спорту з
пауерліфтингу.
Організатори змагань:
керівник спортивного клубу
«ВІТА» – Юрій Пустовіт та
начальник відділу фізичної
культури та спорту Дрогобицької міської ради – Роман Проць.

Змагання пройшли на
вищому рівні і це потрібно
було бачити: призи, подарунки, концертна програма
і панахида за загиблим Героєм. На змагання приїхало
багато команд Львівщини.
Наша команда Борислава
теж взяла участь у цих
престижних поєдинках.
Головний суддя змагань –
Юрій Слєсаренко, голова
федерації Львівщини з пауерліфтингу, секретар змагань – Володимир Турко.

Від щирого серця вітаю із днем народження, що його
відсвяткував у ці травневі дні депутат міської ради

Тарас Юрійович
ДОРОЖОВЕЦЬ.

ДЮСШ «Атлант» і ФСТ
«Україна» були представлені однією командою. Наша
команда виборола 1 загальнокомандне місце.
Переможцем став майстер спорту Володимир
Гопшта. Другі місця посіли
майстер спорту Володимир
Говіщак, майстер спорту
Юрій Хайнацький та Дмитро Козак, Остап Гніденко
додав важливих очків нашій команді.
Серед ветеранів перемож-

БОРИСЛАВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
Коледж готує молодших медичних спеціалістів 1-го рівня
акредитації вищої освіти: фельдшерів, медичних сестер і
акушерок.
Ліцензія: серія АЕ № 458329 (рішення ДАК від 03. 06.
2014 р., протокол № 109) Наказ МОН України від 11. 06.
2014 р. № 2323 л.
У 2015 р. проводиться прийом студентів на такі спеціальності:
лікувальна справа, сестринська справа (на основі базової
загальної середньої освіти), акушерська справа (на основі
повної загальної середньої освіти).
Вступні випробування проводяться у такій формі:
На основі базової загальної середньої освіти – з української мови (диктант); біології (усно).
На основі повної загальної середньої освіти – за конкурсом сертифікатів Українського центру оцінювання якості
освіти з української мови та літератури, біології.
Термін навчання:
На спеціальності:
– лікувальна справа (на основі базової загальної середньої освіти) – 3 роки 10 місяців; – сестринська справа
(на основі базової загальної середньої освіти) – 3 роки 10
місяців; – акушерська справа (на основі повної загальної
середньої освіти) – 2 роки 5 місяців.
Заяви про вступ подавати за єдиною формою.
До заяви додаються:
а) документ про освіту і додаток до нього (оригінал або
завірена ксерокопія);
б) медична довідка за формою № 086-у (оригінал або її
завірена копія);
в) шість фотокарток розміром 3 x 4 см;
г) сертифікати Українського центру оцінювання якості
освіти (оригінали або завірені копії) з української мови та
літератури, біології або хімії для вступників на основі повної
загальної середньої освіти.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком

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

Дирекція Бориславської
державної гімназії
оголошує набір у
1-ий (5-ий) гімназійний клас на базі початкової
школи. Гімназія працює за двома навчальними профілями – іноземних мов та математики. Поглиблено
вивчається англійська мова.

За довідками звертатися за адресою:

вул. Грушевського, 29, тел. 5-07-52.

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №452

Індекс 61211

Співзасновники: Бориславська міська рада
і трудовий колектив редакції

Розрахунковий рахунок №26001060112705
У Бориславському відділенні ЗГРУ КБ Приват Банк,
ЗКПО №02474009, МФО 325321

Головний редактор

Петро МАГУР.

ВІТАЄМО!

цем став МСМК директор
ДЮСШ «АТЛАНТ», Голова
ФСТ «Україна» Михайло
Гопшта. Друге місце посів
Ігор Мисюк.
Наші ветерани не поступались нічим молодим
діючим спортсменам, що,
без сумніву, доводить: «У
здоровому тілі – здоровий
дух!».

Бажаю Вам, Тарасе Юрійовичу, аби у такі прекрасні молодечі літа для Вас чарівний світ розкривав лагідні обійми,
засяяв радістю й обдаровував любов’ю, шаною та повагою.
Щоб праця давала Вам задоволення і достаток і щоб Ви, як
депутат, багато корисних справ зробили для міста та його
мешканців. Міцного Вам здоров’я, особистого щастя, добра,
благополуччя, радості на кожен день, родинного затишку,
тепла, мирного неба і впевненості у завтрашньому дні! Щоб
подальші роки збагачували Вас як духовно, так і життєвою
мудрістю. Тож усіх земних благ, які людині Господь сотворив, людських гараздів у кожній добрій справі, а Матінка
Божа хай охороняє Вас!
Нехай у Вашому житті
Панують щастя, злагода, любов.
Ну а доля хай дарує
Приємні миті знову й знов.
Володимир ФІРМАН,
Бориславський міський голова.

* * * * * * *
60 років, як ми закінчили школу...

Сергій ГЕПАЛОВ,
представник
команди МС.

не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про
прописку до призовної дільниці), документи про освіту та
документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє
особисто в терміни, визначені для подання документів.
ПРИЙОМ ЗАЯВ З 10 ЛИПНЯ ДО 24 ЛИПНЯ 2015 РОКУ
– на основі базової загальної середньої освіти.
ПРИЙОМ ЗАЯВ З 10 ЛИПНЯ ДО 01 СЕРПНЯ 2015
РОКУ – на основі повної загальної середньої освіти.
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З 25 ЛИПНЯ ПО 01
СЕРПНЯ 2015 РОКУ.
ЗАРАХУВАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА УХВАЛОЮ
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:
– ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НЕ ПІЗНІШЕ
12.00 08 СЕРПНЯ;
– ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ –
НЕ ПІЗНІШЕ 14 СЕРПНЯ 2015 РОКУ.
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ 3 10 год. до 17
год.
СУБОТА – з 10 год. до 15 год.
Поза конкурсом при одержанні вступних позитивних
оцінок зараховуються за умови подання оригіналів документів на вступ:
Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане
таке право; інваліди І, II груп та діти-інваліди віком до
18-и років, яким не протипоказане навчання за обраним
напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні»; особи, яким відповідно до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення
престижності шахтарської праці» надане таке право; члени
збірних команд України, які брали участь у міжнародних
олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.
При коледжі працюють бібліотека, їдальня, музей
народного побуту та історії коледжу, спортивна зала; в
гуртожитку – читальна зала бібліотеки, тренажерний зал.

За докладними довідками звертатися до
приймальної комісії за адресою:
82300, м. Борислав, вул. Шкільна, 37.
Тел.: (248) 5-01-13, 5-06-84, 4-20-17, 4-24-95.
Дирекція.

з 28 травня
по 3 червня
Шановні покупці! Акція в мережі магазинів
«Гаманець»:
1. Борошно «Подільський Край» 10 кг – 78,50 грн. за 1 п.;
2. Молоко згущене «Гаманець» 370 г – 10,80 грн. за 1 б.;
3. Соус «Український» «Гаманець» 485 г – 9,80 грн. за 1 б.;
4. Сік «Садочок» 0,95 л (виноград-яблуко, мультифрукт.) –
11,90 грн. за 1 п.
З повагою адміністрація мережі магазинів
«Гаманець».
Тел. (248) 5-22-92.

Погляди редакції можуть не співпадати з точкою
зору наших авторів. Листування з читачами тільки на сторінках газети. Редакція зберігає за собою
право літературного редагування та скорочення
отриманих матеріалів.
Використання матеріалів тільки з письмового
дозволу редакції.
Кожен дописувач особисто відповідає за достовірність опублікованого. Матеріали і фотознімки
не рецензуємо і не повертаємо.
Обсяг 1 друкований аркуш.
Друк офсетний. Зам. №
Тираж 2000.
Газету віддруковано у Дрогобицькій міській друкарні

Шановну адміністрацію, педагогічний колектив, учнів та
батьків СШ № 1 м. Борислава вітають зі святом останнього
дзвоника і 62-ю річницею школи випускники, які закінчили
школу 60 років тому далекого 1955 року.
Ми були останнім випуском жіночої школи, яка в
1953 році перейшла зі старої СШ № 1 по вул. Сокола у
новозбудовану школу.
Згадуємо роки навчання у школі з цікавими, сповненими
життя, учнівськими олімпіадами, учнівськими виступами
у п’єсах на вечорах, зустрічами з нашими випускниками-студентами львівських вузів, спільними «дискотеками»
із хлопцями СШ № 4 на вул. Щорса (останній хлопчачий
клас). Потім СШ № 1 і СШ № 4 стали змішаними, де хлопці
і дівчата почали навчатися разом.
Це також були й тяжкі післявоєнні роки (1945 – 1955 рр.).
Але ми були молоді, веселі й енергійні. Ми мали добрих,
розумних і цікавих вчителів.
В цей урочистий весняний день
Здоров’я Вам і щастя щиро ми бажаєм.
Усі святі небесні хай Вас бережуть.
Хай творчо Вам працюється і добре живеться.
Настрою веселого, радості без краю,
І миру в рідній Україні щиро ми бажаєм.
Від імені 10 класу випуску 1955 року
Іра СУМИК, тел. 0938628260,
Оля ПИЖ, тел. 0630748382, м. Львів.
Р. S. Запрошуємо випускників 1955 р. на зустріч 20
червня о 13 год. біля школи № 1.
Слава Україні! Слава всій шкільній родині!

БОРИСЛАВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 7
ПРОВОДИТЬ НАБІР ДІТЕЙ
у перший, п’ятий, десятий класи та клас п’ятиліток по
підготовці до навчання у школі на 2015/2016 н. р.
Шановні батьки! Ваші діти отримають змогу навчатися
у теплих, затишних класах, добре оснащених відповідною
апаратурою та обладнанням кабінетах та в сучасному
комп’ютерному класі. Школа має вільний доступ до мережі
Інтернет у навчальних приміщеннях та в бібліотеці. До
їхніх послуг також два спортивні зали, стрілецький тир,
гуртки художньої самодіяльності, хорового співу, образотворчого мистецтва, спортивні секції з легкої атлетики.
Навчальний процес орієнтований на поглиблене вивчення
математики та двох іноземних мов. У школі працює безкоштовна група продовженого дня, де діти мають можливість
займатися, не відволікаючи вас від домашніх справ.
Заяви приймаються з понеділка до п’ятниці з 9.00 до
16.00. Для консультацій звертатися за телефонами: 5-4154, 5-69-79, 0938109832. 0969507325. З 02. 06 по 12. 06
розпочнеться двотижневе навчання з підготовки майбутніх
першокласників.
Дирекція школи

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.

