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Конкурс перевізників:
протистояння триває

А

ПІСНІ З БОРИСЛАВА ДЛЯ ВОЇНІВ АТО

Н

аш вокальний гурт
«Бориславські
батяри», що його
очолює вже багато років
Заслужений артист естрадного мистецтва України Ігор
Мельник, колектив справді
дуже цікавий. Своєрідною
візиткою гурту стало відродження напівзабутого міського пісенного фольклору
Галичини першої половини
минулого століття. Часто це
справжні перлини народного
гумору і оптимізму, своєрідні
образки тогочасного життя. А
в творчій інтерпретації цього
співочого гурту ці пісенні образки справді запалюють публіку і не залишають байдужим нікого. Де б не виступав
колектив – чи в наших краях,
чи в інших областях України,
чи й в інших країнах Європи, – його концерти завжди
користуються заслуженим
успіхом. Двічі наші «Бориславські батяри» брали
участь в програмах телеканалу УТ-1 в рамках пісенного
фестивалю «Фольк-музік»,
об’їздили багато міст сусідньої Польщі – Валбжих,
Лєско, Кросно, Полянчик; їхні
виступи звучали у багатьох
містах центральної України.
Зажди успіх, і завжди під час
концертів хлопці з гордістю
підкреслюють, що вони не
просто пісенні «батяри», а
власне бориславські – «Бориславські батяри». А це і

своєрідний музичний та й
лексичний орнамент і знову
ж ще одна позитивна згадка
про наше древнє місто, творчий імідж якого утверджують
кожним своїм виступом.
Буквально нещодавно
цей творчий гурт повернувся із поїздки в зону АТО, на
схід України. Поїхали туди
на пропозицію волонтерів з
Києва, щоб рідною піснею і
своєю творчістю підтримати
воїнів, які в дуже нелегких
умовах відстоюють рідну землю від московської
орди. Виїхали десятого січня, а повернулися додому
через тиждень. Як розповідають хлопці, їхали туди не
з порожніми руками, а ледь
не пів великого сучасного
автобуса було заповнено
різноманітними речами, що
їх зібрала і передала у зону
АТО волонтерська група
Миколи та Олега Когутів.
Звучали пісні, різдвяна коляда у виконанні гурту переважно в бліндажах та окопах, за крок від передової,
там, де зараз найважче. І
найбільшою нагородою для
бориславців була власне
оцінка наших бійців – часто
хлопців, що родом зі сходу
чи півдня країни, які дякували і говорили, що ці пісні –
ніби ковток свіжого повітря
у нелегких воєнних буднях.
Адже багато з них тих колядок, щедрівок, пісень

дотепер і не знали, і не чули
ніколи. Що ж до земляків
– із Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини,
то для них кожен виступ
«Бориславських батярів»
був ніби справді короткою
зустріччю з рідним краєм,
з рідною домівкою. А географія цієї творчої подорожі гурту справді широка.
Звучала українська пісня і
в Артемівську, і в Попасній,
і в Соледарі, і в Золотому, де бойові дії тривають
постійно; у бліндажах, на
блокпостах, на передовій.
А останній перед від’їздом
концерт був у госпіталі для
поранених у місті Сватовому, коли колядували там, то
у багатьох із слухачів були
буквально сльози на очах.
Коли ж запитав учасників гурту «Бориславські
батяри», що найбільше
їм запам’яталося із цієї
поїздки, то всі зійшлися на
тому, що мабуть, слова не
командирів, не офіцерів,
а звичайних українських в
більшості російськомовних
солдатів: «Це наша земля.
І ми нікому її не віддамо».
Власне, для утвердження
цієї віри і переконаності
своєю творчістю, своїми
піснями зробили якийсь
маленький вклад і наші
«Бориславські батяри».

втобуси дрогобицького автотранспортного підприємства «Сігма» 26 січня
таки виїхали обслуговувати
маршрути, які стали предметом протистояння двох
автотранспортних підприємств регіону – МПП «Транспортник» та ТзОВ «Сігма».
Сталося це, не зважаючи
на ухвалу Львівського окружного адміністративного
суду, який у рамках забезпечення адміністративного позову МПП «Транспортник»
до Дрогобицької районної
державної адміністрації про
визнання протиправним та
скасування розпорядження
голови РДА від 25 грудня
2015 року № 388, зупинив
дію вказаного розпорядженням до вирішення судом
питання по суті.
Нагадаю читачам, що розпорядженням голови Дрогобицької РДА від 25 грудня
2015 року № 388 переможцем конкурсу за право обслуговувати маршрути № 119
«Дрогобич АС – Лішня», №

146 «Дрогобич АС – Уріж»,
№ 152 «Дрогобич АС – Перепростиня», № 165 «Борислав АС – Дрогобич АС з
виконанням окремих рейсів
до ЗОШ № 5 м. Борислав»,
№ 168 «Борислав (вул. Коваліва) – Східниця», № 176
«Трускавець АС – Східниця»
визнавалося дрогобицьке
ТзОВ «Сігма», а перевізником, який посів друге місце,
відповідно, ставало ТзОВ
«Львівське АТП-14631».
Бориславське автотранс п о рт н е п і д п р и є м с т в о
«Транспортник», яке в рамках одного конкурсу спочатку було визнане переможцем, а потім не допущене
до конкурсу, не визнало
підходів чиновників Дрогобицької РДА до проведення
та визначення переможця
на вказаному конкурсі та
оскаржило вказане розпорядження голови райдержадміністрації у судовому
порядку. Суд прийняв заяву
«Транспортника» до розгляду і в рамках забезпечення
судового позову виніс ухва-

лу, що забороняє вводити в
дію вказане розпорядження
голови РДА чи, правильніше, виїжджати автобусам
«Сігми» на обслуговування маршрутів, на які МПП
«Транспортник» має діючі
до 2019 року договори.
Суть у тому, що договори,
на підставі яких «Транспортник» нині здійснює
перевезення на маршрутах,
що стали предметом скандального перевізницького
конкурсу, районна державна адміністрація так і не
розірвала. Вірніше, відповідальні за цю ділянку
роботи чиновники Дрогобицької РДА направили на
адресу МПП «Транспортник» листа із пропозицією
в односторонньому порядку
розірвати діючі договори
на маршрутах, на яких рішенням Львівського окружного адміністративного
суду райдержадміністрацію
було зобов’язано провести
повторний конкурс.
(Продовження
на 5 стор.)

У Східниці хочуть створити філіал
Музею нафтопромислів Галичини

Ігор ЮРИНЕЦЬ

К

ерівництво Музею
нафтопромислів Галичини ініціює створення в Східниці філіалу
музею. Про це йшлося
під час зустрічі директора
Музею нафтопромислів Галичини Ігоря Гузійчука, начальника Надвірнянського
НГДУ Володимира Чуприни
та селищного голови Східниці Івана Піляка. Участь у
перемовинах взяли депутат
селищної ради Володимир
Голяк та Михайло Романяк,
представник НГВУ «Бориславнафтогаз».
Селищний голова зазначив, що підтримує ідею
створення філіалу музею
нафтопромислів Галичини
у Східниці. «Основна ідея
створення музею у Східни-

ці – це збереження історії
нашого краю, де можна
було б познайомитись з
професією нафтовика, її
складнощами, з умовами,
в яких колись працювали
наші краяни», – сказав Іван
Піляк.
Під час зустрічі була погоджена проектна пропозиція
щодо створення філіалу
музею в Східниці. Зараз
опрацьовуються документи
щодо подальшої співпраці.
Нагадаємо, у жовтні 2013
року в с. Пнів, поблизу Надвірної (Івано-Франківська
обл.) було відкрито Музей
нафтопромислів Галичини.
Експозиція Музею складається з двох частин –
внутрішньої (у приміщеннях) та зовнішньої (скан-

сену). Основні експонати
Музею – нафтові об’єкти та
обладнання в натуральну
величину, розміщені під відкритим небом. В експозиції
представлене обладнання
для буріння та видобутку
нафти початкових періодів
– XVII – поч. XX ст., сучасне
нафтове обладнання, макет
нафтопереробної установки. Окремі зразки обладнання діючі. У внутрішній
експозиції представлені
макети нафтопромислових
об’єктів, оригінали та копії
документів, інформаційні
стенди, зразки нафти та
продукції з неї, колекція
гасових ламп та картинна
галерея на нафтопромислову тематику.
Наш кор.
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ВАСИЛЬ ПІХ: «Мій обов’язок
поділитися інформацією»

Ш

ановна бориславська громадо хочу
довести до вашого відома деяку інформацію і поділитись своїми
порадами. Розмова буде
іти про те, що 27. 12. 2015
року на сесії міської ради
була утворена тимчасова
депутатська робоча група
із обстеження відомчого
лісу Бориславської міської
ради площею 220 гектарів.
До групи увійшли: В. Піх
– це я, голова групи, Ю.
Химин – секретар міської
ради, депутати – А. Спас,
Ю. Єнзура, Л. Журав. Група
працювала протягом місяця. У процесі обстеження
лісового масиву у районі
Тустановичі – Буковиця
– лижна траса, виявлено
свіжу зрізку п’яти дерев
породи ялиця в діаметрі
40 – 60 см. і одне дерево
породи модрина в діаметрі
близько 50 см., яке під час
огляду було ще на місці зрізу – готове, тобто почищене
від гілля. Виявлено також
багато сухостійних і повалених вітром дерев різного
діаметру, різних порід: ялиця, береза, вільха, бук, що
могли б використовуватись,
як паливо на дрова.
Щодо обстеження території в районі Мразниці, лижна
траса, гора «Добрятин»
база «Міряни», то там теж
жахливе становище, масова суцільна самовільна
зрізка велетенських дерев
породи ялиця. Напередодні
випав сніг і не було можливості встановити свіжі
пні, але ті, що залишилися,
верхівки дерев і гілля були
зеленими, і їх десятки. Можна погодитись, що дерева
були зрізані нещодавно.
Вирізано цілі галявини. І
скоєно це було упродовж
минулих рік чи два роки.
Близько 100 дерев було
вкрадено у громади, адже
це майно громади і міста.
Це близько 500 кубометрів
ділової деревини. І дивно,
що цього ніхто не помічав –
я маю на увазі минулу владу. Мені дуже прикро, чому
мразничани не били на сполох. Адже мені зараз, після
опитування мешканців, які
живуть в тому районі, стало відомо, що вони все це
бачили і чули, а доповісти
куди слід боялися з відомих
причин: безпека сім’ї і т. д.
Говорять, що це все було
пов’язано, як з владою, так
і з міліцією.
Шановна громадо, мовчати не треба, зараз нова
влада, надіюсь, що зміни
будуть, бо за минулу владу
згадувати не хочу. Мною
теж десятки разів ставилось питання, чому немає
доглядача лісу, але мене не
чули. Бо комусь це було вигідно. Це все, що я описую,
було доведено вже тепе-

рішній владі на сесії міської
ради. Згодом побачимо
результат чи якісь висновки,
хоча не дуже маю надію, бо
керівництво теперішньої
влади дуже-дуже повільно
працює, дамо їм ще трохи
часу, адже навіть нема ще
100 днів їхньому правлінню.
Вернемось до подальшої
інформації. У вищенаведеному районі на місця
масової крадіжки дерев
залишено багато грубих
верхівок дерев, навіть є
цілі ялиці, одна довжиною
18 метрів. Одним словом,
дров для опалювання –
вагон, не менше. Можна
місту заготовляти дрова без
шкоди природі і плюс буде
очистка лісу. А основне, що
не потрібно буде купувати
дрова, на які місто цього
року витратило 105 тис.
грн. Знову стоїть питання,
чи не вигідно комусь саме
закуповувати, бо щось тут
не по-господарськи. Думаю,
що ви зі мною згідні: мати
своє за гривню, а купувати
чуже за десять.
Ідемо далі. На території
водозабору «Ріпне» виявлено свіжу зрізку однієї
ялиці в діаметрі близько
60 см. і 11 пнів зрізано в
минулі роки. Боляче те,
що на водозабір витрачено
більше чотирьох мільйонів
гривень, а він не діє, не
охороняється, котлован
без запасу води і т. д. Це
вже запитання до нинішніх
можновладців.
А зараз хочу звернутись
з порадою до мешканців
міста щодо земельних питань, подій, баталій. Я очолюю депутатську комісію і
вже не вперше. Тому можу
поділитись інформацією і
порадами. Щодо виділення земельних ділянок, то
запевняю вас, що жодним
чином земельні ділянки не
виділяються у Бориславі
киянам, дрогобичанам і т.
д., а тільки нашим мешканцям, хоча згідно законодавства нашої країни кожен
повнолітній громадянин
України має право (на всій
території України) на одержання безкоштовно однієї земельної ділянки, 10
сотих під будівництво, 12
сотих під садівництво, до 1
сотки під гараж. Це в місті,
у селах норма збільшена,
але ще сказано, якщо є
вільні землі запасу міста.
Шановна громадо, те,
що в законі сказано «безкоштовно», то кожен знає,
що це не так. і насправді,
щоб зараз оформити земельну ділянку під будівництво, ви «викинете» зі
своєї кишені близько 8
тис. грн. Чому? Тому, що
детальний план території,
мало б розробляти на всі
земельні ділянки місто.
Але місто з нашим дірявим

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ!

бюджетом це зробити не в
змозі. А закон не заперечує
розробку плану за власний
кошт. Коштує це 4 тис. грн.
плюс технічна документація теж близько 4 тис. грн.
І з кожним роком послуга
не дешевшає, а навпаки.
Так, що звертаюсь до вас
з проханням: зважте, а тоді
вирішуйте, чи вам це під
силу. Бо дуже багато вже є
мешканців, котрим надано
перше рішення, проведено
половину оплати, а далі
все зупинилось, бо людина
не в змозі оплати решту.
Маємо багато конфліктів
щодо городів і люди не хочуть чути нічого, хіба себе:
«Мій город і все». Навіть
якщо він використовується,
але не узаконений, це є
вільні землі запасу міста.
Ми на земельній комісії
сотні разів пояснюємо людям, що потрібно узаконити і буде спокій. Я розумію,
що багато хто не має фінансової можливості, але
що робити, як такі закони.
Ще невелике роз’яснення
щодо ділянок: будівництво надається в житлових
зонах, де згідно генплану міста запроектовано
будівництво. Ділянки під
садівництво ми не надаємо в полі, бо конфігурація
городів (3 м. ширина і 100
м. довжина) не годиться, як
для будівництва, так і для
садівництва. Бо ці ділянки
стануть у власності, що дає
право власникам огороджувати парканами. А ще
й до тих ділянок повинен
вказуватись доїзд. Тепер
зрозумійте, що ми таким
чином перегородили усі
поля і доїзд до сусідніх
ділянок був би неможливий. Тому на садівництво
ми надаємо дозвіл на ті
ділянки, які прилягають
до вашої прибудинкової
території. Дуже на слуху
таке питання, що на одне
прізвище надають дві-три
ділянки і навіть за однією
адресою. Як голова комісії,
відповім: за законом, на
одну і ту ж особу не може
бути видано дві ділянки під
будівництво, бо все фіксується базою в комп’ютері.
Що ж до родинних зв’язків.
Відповідь така: не я писав
закон і земельний кодекс,
зрозумійте, що якщо звернулись з однієї хати батько
і повнолітній син із заявою
про виділення земельної
ділянки, то комісія не може
відмовити, бо керується
висновками, які додаються
і чинним законодавством,
яке вище наведено «кожний громадянин і т. д.».
По-людськи я розумію, що
виходить: хто має гроші,
той бере, а хто – ні, той
залишається з нічим. Тут я
безсилий, хоча мене радує
те, що беруть наші люди, а
не звідкись. А коли землі запасу міста стоять пусткою,
вони до нашого бюджету
нічого не приносять, нуль.
Тож коли люди приватизовують, то до бюджету платять щорічний податок. Ще
надіюсь, хто бере чи взяв
вже землю під будівництво,
буде будуватись, а таких є
близько 10%. Це теж плюс
для міста.
І наостанок. Прошу мешканців Борислава частіше
слідкувати за інформацією
щодо землі, читайте, дивіться сайт міської ради
Борислава, звертайтесь у
міську раду на земельну
комісію. Бо прикро чути,
коли щось стається і людина приходить з проблемою
землі, а причина в тому, що
вона цими питаннями не
цікавилася, нічого не знала
і нічого не чула, а в усьому
звинувачує нас.
Василь ПІХ,
депутат міської ради

Мета антикорупційної
діяльності – не процес,
а результат
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лютого в приміщенні
Дрогобицької міської ради Моніторинговий комітет з раннього
попередження корупції,
який діє за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», прозвітував про
роботу, проведену в січні
2016 р. Участь в прес-конференції взяли журналісти ряду газет, радіо та
Інтернет-видань, а також
представники влади Дрогобича (відділ забезпечення діяльності виконкому та
Інститут міста).
Близько половини часу
з півторагодинної зустрічі
зайняло обговорення резонансного Експертного
висновку процедури підготовки, розгляду та прийняття бюджету Дрогобича
на 2016 рік. Нагадаємо, що
14 січня Моніторинговий
комітет подав в Дрогобицьку міську раду цей висновок, в якому чітко виклав
зауваження щодо наявних
порушень та рекомендації
їх усунення. Тож голова
комітету Богдан Юзефів
терпляче роз’яснював
журналістам, яких збитків
зазнає місто внаслідок
формалізованого підходу
до наповнення бюджету,
розповів про «підводні
камені» дохідної та видаткової частин бюджету.
– Необхідно розробити
реальну програму соціально-економічного розвитку
Дрогобича, яка є основою
для фінансування виконання намічених нею заходів з бюджету розвитку
міста, – зазначив Богдан
Юзефів. За словами голови Моніторингового комітету, і далі спостерігається
практика, коли Програма
соціально-економічного
розвитку просто переписується з року в рік, і такий
формалізований підхід
потрібно припинити.
До речі, представник відділу забезпечення діяльності виконкому Зеновій
Квасній, який взяв участь
у прес-конференції, повідомив, що на позачерговому засіданні виконкому
секретар Дрогобицької
міської ради Олег Хрущ
заявив, що чинна програма соціально-економічного розвитку Дрогобича є
формальна, недосконала і
потребує переосмислення,
тому потрібно згуртуватися навколо напрацювання
нової програми. Робоча
група, яка очолить процес
створення нового плану
розвитку Дрогобича, відкрита до пропозицій від
громадськості, повідомив
Зеновій Квасній. А в березні комплексний проект
документа робоча група
винесе на широке обговорення, після чого буде затверджена нова програма

соціально-економічного
розвитку Дрогобича. Таким
чином посадовець підтвердив те, що Моніторинговий
комітет з раннього попередження корупції піднімає
важливі для міста питання
і влада дослухається до
рекомендацій комітету.
Окрім аналізу бюджет у Д р о го б и ч а п і д ч а с
прес-конференції були
обговорені інші теми, які
розробляє Моніторинговий комітет з раннього
попередження корупції.
Одна з них – робота над
підвищенням активності
громади. Тренінги, які організовує комітет, дають неоціненні теоретичні знання
та практичний досвід, прикладом чого є проведене в
кінці січня заняття за участю провідного експерта
Інституту політичної освіти
Тараса Случика.
– Чотири години тренінгу
промайнули як одна мить,
настільки все було цікаво,
зрозуміло, а головне – потрібно, – зауважив учасник
тренінгу, прес-секретар
Моніторингового комітету
Володимир Ключак. – Як
казав Тарас Случик, мета
антикорупційної діяльності
– не процес, а результат.
І досягти цієї мети можна не огульною критикою
влади, не лозунгами типу
«Всі вони злодії» та «Не
вірю нікому», а системною
роботою, лобіюванням
рішень, які б забезпечили
повну відкритість та прозорість влади, поставили
надійний заслон корупції.
Гадаю, що кожен, хто взяв
участь у цьому тренінгу,
проведеному за сприяння
МФ «Відродження», взяв
для себе дуже багато.
Як зазначив керівник
Інституту міста Володимир
Кондзьолка, просте дотримання норми закону щодо
публікування проектів рішень сесій та виконкому
за 20 днів і самих рішень
та розпоряджень міського
голови протягом 5 днів
від моменту прийняття,
наближають нас до мети
подолання корупції – принаймні на місцевому рівні.
На завершення
прес-конференції слово
знову взяв голова Моніторингового комітету Богдан
Юзефів. На його думку,
міському голові потрібно
реформувати стосунки з
громадськістю, а громадські активісти повинні не
протистояти владі, а тиснути на неї, вимагаючи діяти
суто в рамках закону. Про
це, між іншим, йшлося і на
зустрічі членів комітету з
мером Дрогобича Тарасом
Кучмою, котра пройшла в
січні.
– Навряд чи хтось повірить у те, що корупцію
можна подолати за один

день, – завершив прес-конференцію Богдан Юзефів.
– Але ми віримо, що якщо
йти до мети крок за кроком,
то цієї мети можна досягнути. Отже, співпрацею
із владою, постійним вказуванням на її помилки,
терплячим вказуванням
що ж було зроблено не так
і як потрібно робити можна
досягти набагато більшого
ефекту, ніж критикою.
Нагадаємо, що метою
проекту «Моніторинговий
комітет з раннього попередження корупції», що
здійснюється ГО «Товариство «Юрій Дрогобич»
за підтримки Програмної
ініціативи Міжнародного
фонду «Відродження» є:
– аналіз проектів рішень
Дрогобицької міської ради,
виконавчого комітету, інших підрозділів, установ та
підприємств на наявність
корупції у формі рекомендацій комітету, їх оприлюднення та лобіювання врахування рекомендацій при
прийнятті рішень на сесіях
міської ради та засіданнях
виконавчого комітету;
– участь у роботі постійних комісій, засідань
Дрогобицької міської ради
та виконавчого комітету з
метою отримання інформації та донесення позиції
комітету;
– інформування мешканців Дрогобича про наявність корумпогенних рішень та проектів у органах
влади;
– формування громадської думки та просвітницька діяльність щодо
боротьби з корупцією у
органах самоврядування;
– сприяння аналітичному, інформаційному
здійсненню заходів щодо
запобігання і
протидії
корупції у органах Дрогобицької міської ради, її
відділах та управліннях,
підприємствах, установах
та організаціях комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича;
– підготовка пропозицій
щодо прозорості, підконтрольності та підзвітності
органів влади розроблення
дієвого та ефективного
механізму реалізації антикорупційного законодавства України в органах
Дрогобицької міської ради,
запобігання корумпованим
зв’язкам і втягування посадових осіб місцевого самоврядування і службовців
міської ради у протиправну
діяльність;
– підвищення компетентності та рівня знань
громадських активістів у
сфері боротьби з корупцією.
Володимир КЛЮЧАК
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Служба «102»
повідомляє:
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а третю декаду січня 2016 року чергова частина Бориславського відділення
поліції в м. Бориславі та
смт. Східниці зареєструвала шістнадцять крадіжок. Маємо також одне
шахрайство, сім випадків
нанесення громадянам
тілесних ушкоджень, три
сімейні сварки, один факт
незаконного поводження
зі зброєю, шість випадків пошкодження майна,
один факт самовільного
зайняття земельної ділянки, дві пожежі, три дорожньо-транспортні пригоди,
один злочин проти правосуддя, тринадцять випадків настання смерті, один
факт втрати речі та три
факти втрати документів і
печаток, два випадки дрібного викрадення майна,
один побутовий нещасний
випадок та ще сорок два
випадки порушення закону, які віднесені до категорії інших злочинів.
У чергову частину міського відділення поліції
звернулася 24-річна місцева мешканка з проханням
встановити обставини, за
яких її трирічна донька
отримала тілесні ушкодження. Батьки виявили їх
напередодні увечері, коли
батько привіз дівчинку з
дитячого садочка. У травматологічному відділенні
міської лікарні, де оглянули дитину, встановили діагноз: забійні рани обох передпліч та обох гомілок, а
також кусані рани нижньої
губи і язика. Працівники
поліції негайно виїхали в
дитячий садочок. Вихователька групи категорично
заперечила причетність
до заподіяння дівчинці
тілесних ушкоджень когось із працівників дитячої
дошкільної установи чи її
вихованців. Також встановлено, що в той день
опівдні дівчинку оглядала медпрацівник закладу,
котра не виявила на тілі
дитини ніяких тілесних ушкоджень. За цим фактом
відкрите кримінальне провадження. Проводиться
досудове розслідування.
Надмірна безпечність
громадян, які не вживають
належних заходів, які б
унеможливили викрадення
їхнього майна, і надалі є
основною причиною крадіжок особистого майна, які
здійснюються невідомими
зловмисниками із дачних
будинків, господарських

споруд, приватних будинків та квартир. 22 січня
надійшло повідомлення
від гр. Р. про те, що невідома особа шляхом віджиму
вікна проникла в квартиру
по вул. Дорошенка, звідки
викрала майно. Шляхом
проникнення через вікно
в квартиру невідомі здійснили крадіжку нотбука гр.
Г. по вул. А. Міцкевича
та особистого майна гр.
Ж. по вул. Дрогобицькій.
Гроші в сумі 1000 гривень
та золоті вироби невідомі зловмисники викрали
із помешкання гр. Н. по
вул. Б. Хмельницького.
Для здійснення крадіжки
невідомі зловмисники скористалися фактом дводенної відсутності власниці
будинку. Акумуляторну
батерею викрали невідомі
зловмисники із автомобіля
«ВАЗ», який необачний
власник залишив на ніч
біля будинку, не вживши
необхідних заходів, які б
унеможливили крадіжку.
За всіма фактами крадіжок відкрито кримінальні
провадження.
Шляхом шахрайства невідомі особи позбавили
непрацюючу громадянку
Н. коштів на суму 6 тисяч
грн. Невідомий зловмисник 27 січня 2016 року зателефонував на мобільний
телефон громадянки, і,
представившись працівником поліції, повідомив,
що її син став винуватцем
дорожньо-транспортної
пригоди і зараз знаходиться у відділі поліції. Шахрай
делікатно пояснив, що для
того, щоб не притягувати
його до кримінальної відповідальності, необхідно
поповнити мобільний телефон на суму 6 тисяч
грн., що, власне, і зробила, громадянка. А уже
після того, коли гроші були
зараховані мобільним
оператором на рахунок
вказаного зловмисником
телефону, потерпіла вирішила переконатися, чи
з її сином усе гаразд. Як
з’ясувалося, із сином все
гаразд – жодного ДТП він
не скоїв та працівниками
поліції не затримувався.
Відчувши себе ошуканою
громадянка із письмовою
заявою звернулась у Бориславський відділ поліції.
За цим фактом відкрито
кримінальне провадження. Проводиться дослідча
перевірка.
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Конкурс перевізників:
протистояння триває

(Закінчення.
Поч. на 1 стор.)

У зверненні наголошується, що у випадку, коли
«Транспортник» відмовиться зробити це добровільно, РДА вимушена
буде розірвати їх за рішенням суду. Держадміністрація навіть з цього приводу
звернулася в адміністративний суд, який заяву до
розгляду прийняв, але не
розглянув, зіславшись на
те, що матеріали справи
за скаргою того ж таки
МПП «Транспортник» знаходяться на розгляді Вищого адміністративного
суду. Відтак конкурс на
маршрути пакету № 3
проводився при наявності у перевізника діючих
договорів, термін яких
закінчується у 2019 році.
Директор МПП «Транспортник» Вол одимир
Кузбит, коментуючи виїзд машин «Сігми» на лінію, зазначив, що має до
чиновників РДА багато
запитань щодо процедури проведення самого
конкурсу, введення в дію
розпорядження голови
РДА, обставин підписання
договорів із «Сігмою» та
виконанням судової ухвали щодо забезпечення
позову.
– Ухвалу про забезпечення позову, – розповідає Володимир Кузбит,
– Львівський окружний
адміністративний суд виніс 20 січня зранку, і я особисто привіз його зі Львова
в РДА. Коли передавав
ухвалу, поцікавився, чи на
підставі розпорядження
укладалися договори із перевізником. Отримав відповідь, чогось подібного
не відбулося чи, принаймні, відповідальні працівники РДА на цей момент про
це нічого не чули. Проте
уже наступного дня довідався, що напередодні,
тобто на саме Водохреща, 19 січня, райдержадміністрація таки уклала
договір із ТзОВ «Сігма»
на обслуговування маршрутів, які стали предметом
конфлікту і щодо яких суд
виніс ухвалу про заборону
вчинення будь-яких дій. Цікавим у цьому є факт, що
підписав договір із «Сігмою» не перший заступник, як це передбачено посадовими обов’язками, а
керівник апарату районної
держадміністрації Степан
Рудницький, на підставі
довіреності, підписаної 18
січня 2016 року першим
заступником голови Дрогобицької РДА Володимиром
Шутком. Мені складно судити, – продовжує Володимир Кузбит, – як це все
проходило реєстрацію,
але сам факт, що керівник
апарату підписує договір
за дорученням на Йордан
після купання в ополонці,
викликає запитання не
тільки в мене. Складається враження, що, якщо
б суд виніс ухвалу про
забезпечення позову 10
чи 12 січня, то райдержадміністрація уклала б
угоди на обслуговування
маршрутів на день раніше,
щоб комусь на догоду витіснити наше підприємство
із привабливих маршрутів
регіону.
Директор «Транспортника» також повідомив, що
за фактом невиконання
Дрогобицькою райдержадміністрацією ухвали
Львівського окружного
адміністративного суду
Дрогобицьким відділом
національної поліції відкрито кримінальне провадження. Пан Володимир
має надію, що в ході роз-

слідування поліція дасть
відповіді на запитання,
хто, коли і у який спосіб
проігнорував вимоги Закону.
У свою чергу власник
і керівник ТзОВ «Сігма»
Михайло Пастушак також
не вбачає ні у своїх діях,
ні у діях Дрогобицької райдержадміністрації жодних
порушень Закону. Суть
конфлікту, на його переконання, полягає у тому,
що МПП «Транспортник»
не може змиритися із тим,
що через власну необачність був недопущений до
участі в конкурсі та не хоче
визнати його результатів.
Пан Михайло пояснює, що
при оформленні документів МПП «Транспортник»
допустився помилки і виставив транспортний засіб
пасажировмістимістю 38
місць, що дало підстави
конкурсному комітетові
зняти підприємство з конкурсу. І це факт, який треба
визнати. Кузбит цього робити не хоче.
Щодо невиконання судової ухвали про забезпечення адміністративного
позову – то там також
порушення Закону немає. Суд виніс ухвалу на
розпорядження голови
райдержадміністрації у
частині введення в дію,
коли із «Сігмою» уже був
підписаний договір на обслуговування маршрутів.
А це, як зауважив Михайло
Пастушак, належить до
юрисдикції господарського, а не адміністративного суду. Тому бориславському опоненту «Сігми»
керівнику МПП «Транспортник» Володимиру
Кузбиту не залишається
іншого варіанту, як визнати результати конкурсу
та з’їхати з маршрутів, на
які втратив законне право
обслуговування. Це також зрозуміло усім, окрім
Кузбита. Зараз «Транспортник» вдається до різноманітних маніпуляцій,
які створюють проблеми
не тільки для машин «Сігми», що 26 січня законно
виїхали на обслуговування
маршрутів, але й працівників Дрогобицької райдержадміністрації, які у
продовж тривалого часу у
різний спосіб підтримували «Транспортник».
У ході майже двогодинної розмови на тему пасажирських перевезень
директор «Сігми» розповідав багато цікавих речей.
З його слів я зрозумів,
що ТзОВ «Сігма» відрізняється від інших перевізницьких підприємств
регіону рухомим парком
машин, які знаходяться
у власності підприємства
чи, правильніше, самого
пана Пастушака, який є
одноосібним власником
«Сігми». За висловом пана
Михайла, жоден перевізник регіону не вклав у
розвиток підприємства
більше коштів від нього,
тому, відповідно, «Сігма»
займає лідерські позиції
серед автотранспортних
підприємств регіону. Хоч,
насправді, самі перевізники кажуть, що на даний
момент «Сігма» не має
власної виробничої бази,
а для відстою транспортних засобів використовує
звичайну міську платну
стоянку по вул. Пилипа
Орлика в Дрогобичі.
Непростою для пана
Пастушака виявилася відповідь на запитання, що
стосувалося відповідності транспортних засобів,
заявлених на конкурс, із
тими, що фактично виїхали на обслуговуван-

ня маршрутів 26 січня.
На конкурс ТзОВ «Сігма»
представило 11 нових автобусів 2013 року випуску. Транспортні засоби
мали київську реєстрацію
та належали приватному
підприємству «Тандем»,
зареєстрованому у Києві.
Під час конкурсу наголошувалося, що у випадку перемоги «Сігми» усі
транспортні засоби, які на
той час працювали на київських маршрутах, виїдуть
обслуговувати маршрути
третього пакету на Дрогобиччині, що було зафіксовано у протоколі конкурсу.
Та, як кажуть в народі, не
так склалося, як гадалося.
ТзОВ «Сігма» 26 січня виїхала обслуговувати маршрути різношерстим парком
машин, які мають по 10
і більше років. Причому,
зроблено це було поспіхом
без письмового попередження «Транспортника»
про виїзд рухомого складу
на обслуговування маршрутів, паспорти та графіки
руху яких мали би бути
завчасно погодженими із
органами місцевого самоврядування населених
пунктів, через які вони пролягають. У Бориславі, для
прикладу, паспорти маршрутів № 165 «Борислав
АС – Дрогобич АС з виконанням окремих рейсів до
ЗОШ № 5 м. Борислав», №
168 «Борислав (вул. Коваліва) – Східниця», № 176
«Трускавець АС – Східниця» ТзОВ «Сігма» ніхто
не погоджував. Думаю,
що подібною є ситуація в
інших населених пунктах.
А так би не мало бути.
Пан Пастушак у розмові
намагався мене переконати, що ніяких погоджень
паспортів маршрутів не
потрібно, адже мова йде
про діючі маршрути, на які
було проведено повторний
конкурс, тому, відповідно,
затверджувати по-новому
паспорти маршрутів для
«Сігми» немає потреби.
Проте головний спеціаліст Бориславської міської
ради із питань тендерних
закупівель та транспортних перевезень стверджує
протилежне.
Сьогодні на маршрутах
до Борислава, Трускавця та Східниці їздить
значно більше машин,
як це передбачено. МПП
«Транспортник» щодня
виставляє на лінію кількість машин, передбачену
діючим договором. Таку
ж кількість випускає на
лінію ТзОВ «Сігма». Біда
в тому, що ота подвійна
кількість рухомого складу намагається їздити за
одним графіком. Усе це
назвати нормальною роботою складно, бо подібний підхід до організації
пасажирських перевезень
суперечить здоровому глузду і наштовхує на думку,
що водії «Транспортника»
та «Сігми» випробовують
один одного на міцність
– хто не витримає протистояння і з’їде з маршруту
першим. А позаяк кожна із
сторін конфлікту вважає,
що їздить на законних
підставах, то з’їжджати з
маршруту не має намірів.
Зрозуміло, що такий
стан справ не влаштовує
інших перевізників. Якщо
наразі інші перевізники,
що працюють на вказаних
напрямках мовчать, то
директор ТзОВ «Канзас»
Роман Бойко не приховує,
що наявність додаткових
транспортних засобів з
непогодженими графіками
руху на маршруті до Східниці суттєво впливає на
роботу машин та підкошує

економіку підприємства.
Але це ще не все. Неузгодженість графіків та
недотримання інтервалу
руху автобусів на маршруті спонукає водіїв у боротьбі за пасажира «підрізати»
один одного чи влаштовувати імпровізовані перегони, які створюють на
дорозі аварійні ситуації
та можуть мати негативні
наслідки як для пасажирів,
так і самих перевізників.
Про все це говорилося минулого понеділка
на нараді перевізників,
у ході якої керівництво
Дрогобицької райдержадміністрації зробило першу
спробу примирити МПП
«Транспортник» із ТзОВ
«Сігма». Спроба виявилася безуспішною: кожна
із сторін твердо стояла
на своєму і не виявляла
бажання поступатися конкурентові. Директор МПП
«Транспортник» Володимир Кузбит вважає, що
очолюване ним підприємство спочатку Конкурсний
комітет, а тепер уже районна державна адміністрація шляхом маніпуляцій
намагається позбавили
законного права працювати на маршрутах.
Керівник ТзОВ «Сігма»
Михайло Пастушак у діях
«Транспортника» вбачає
не що інше, як небажання
визнати результати конкурсу, а також намагання
під будь-яким приводом
залишитися працювати
на маршрутах, на яких за
результатами конкурсу
вибороло законне право
працювати його підприємство.
У ході дискусії пан Михайл о пообіцяв своїм
опонентам підняти перед
Державною інспекцією
на транспорті питання
позбавлення МПП «Транспортник» ліцензії на
здійснення пасажирських
перевезень автомобільним транспортом. Тому
Михайло Пастушак вважає що, Володимир Кузбит
повинен визнати результати конкурсу і з’їхати із
конфліктних маршрутів,
інакше може втрати усе.
Можливість втратити
ліцензію керівник «Транспортника» сприйняв доволі скептично, і запропонував «Сігмі» виконати ухвалу суду і з’їхати з
маршрутів, допоки суд не
винесе остаточне рішення
по справі.
Депутат районної ради
Микола Мандзяк від імені
працівників НПК «Галичина» висловив на нараді ряд зауважень щодо
роботи перевізників на
маршруті «Борислав –
Дрогобич», але більшість
із них стосувалися зовсім
іншого перевізника, який
не є стороною протистояння.
Складно прогнозувати,
до яких кроків вдасться
Дрогобицька райдержадміністрація, щоб врегулювати протистояння між
перевізниками. Наразі усі
сторони конфлікту вперто
твердять, що діють виключно в рамках закону.
Можливо, у цій ситуації
вартує полишити невдячні
спроби примирити сторони конфлікту, а просто виконати ухвалу Львівського
окружного адміністративного суду, який зупинив дію
голови РДА від 25 грудня
2015 року № 388 до вирішення судом питання по
суті конфлікту?!
Петро МАГУР,
член Національної
спілки журналістів
України
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Дрогобицько-Бориславський ОРВК проводить відбір
добровольців на військову службу за контрактом

З

аконами України:
«Про внесення змін
до деяких законів
України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час
мобілізації» від 20. 05. 2014
р. № 1275-VІІ, у тому числі
– до Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» (набрав
чинності 09 червня 2014
року); «Про внесення змін
до Законів України «Про
військовий обов’язок і військову службу» та «Про засади запобігання і протидії
корупції» від 12. 08. 2014 р.
№ 1634-VІІ (набрав чинності 04 вересня 2014 року);
внесено зміни до Закону
України «Про військовий
обов’язок і військову службу» (далі – Закон України)
щодо:
1. Розширення можливостей кандидатів щодо вибору термінів на які можливо
укладати контракт (у тому
числі короткостроковий
контракт).
2. Спрощення порядку
прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого
періоду.
3. Розширення кола громадян, які можуть прийматися на військову службу за
контрактом.
Зокрема передбачено:
– прийняття на військову
службу за контрактом військовослужбовців за призовом під час мобілізації.
– укладання короткострокового контракту на проходження військової служби
до закінчення особливого
періоду, або до оголошення
рішення про демобілізацію,
укладання тривалих контрактів на 3 або 5 років;
– прийняття на військову
службу за контрактом осіб,
які мають базову середню
освіту;
– прийняття на військову
службу за контрактом осіб
до отримання результатів
спеціальної перевірки (під
час кризової ситуації), або,
без проведення спеціальної перевірки (під час мобілізації та (або) введення
воєнного стану).
Щодо розширення можливостей кандидатів у виборі термінів контрактів (у
тому числі короткостроковий контракт).
1. Для громадян, які
приймаються на військову
службу за контрактом та
призначаються на посади,
установлюються такі строки
військової служби у календарному обчисленні:
– для осіб рядового складу – 3 роки;
– для осіб сержантського
та старшинського складу –
від 3 до 5 років.
Довідково. До внесення
змін для сержантів (старшин) передбачався термін контракту, виключно 5
років.
2. Законом України впроваджено можливість укладання під час дії особливого періоду у всіх військових
частинах (установах) короткострокового контракту,
до закінчення особливого
періоду, або до оголошення
рішення про демобілізацію,
для наступних осіб:
– військовослужбовців
військової служби за призовом під час мобілізації,

на особливий період;
– військовослужбовців
строкової військової служби (які вислужили встановлені строки військової служби, або ті, яким залишилось
менше одного місяця до
завершення строків військової служби);
– громадян України призовного віку;
– громадян України (військовозобов’язаних та жінок).
Строк дії контракту у
пункті третьому Контракту
про проходження військової служби викладати за
змістом: «до закінчення
особливого періоду або до
оголошення рішення про
демобілізацію».
Щодо спрощення порядку
прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого
періоду.
Законом впроваджено
м ож л и в і с т ь у к л а д а н н я
контракту з громадянами (військовослужбовцями), під час дії особливого
періоду, без проведення
спеціальної перевірки, що
дозволяє скоротити термін проведення процедури відбору, оформлення
документів та підписання
контракту.
1. У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує
національній безпеці України контракт з громадянином (військовослужбовцем)
укладається до отримання
результатів спеціальної
перевірки.
Тобто, командир військової частини (військовий
комісар) у ході відбору відправляє необхідні запити
до установ (відомств) з
метою проведення спеціальної перевірки, але має
право підписати контракт
не чекаючи офіційного надходження результатів спеціальної перевірки.
У подальшом у, якщо
військовослужбовець за
результатами спеціальної
перевірки не відповідатиме
встановленим вимогам для
зайняття посади (прийому
на військову службу), він
підлягає звільненню з військової служби на підставі
пункту «й», частини шостої,
статті 26 Закону України.
2. У разі оголошення рішення про проведення
мобілізації та (або) введення правового режиму
воєнного стану контракт з
громадянином (військовослужбовцем) укладається
без проведення спеціальної
перевірки.
Тобто, командир військової частини (військовий
комісар) у ході відбору
спеціальну перевірку не
здійснює, необхідні запити
до установ (відомств) не
відправляє.
Щодо розширення кола
громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом.
Законом дозволено здійснювати відбір з числа громадян призовного віку,які
мають базову середню освіту, що дозволяє збільшити
людський ресурс для прийняття на військову службу
за контрактом.
Тобто, на військову службу за контрактом осіб рядового складу приймаються:
військовослужбовці рядо-
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вого складу, які проходять
військову службу за призовом під час мобілізації;
військовослужбовці рядового складу, які проходять
строкову військову службу;
громадяни призовного
віку, як мають вищу, професійно-технічну, повну або
базову загальну середню
освіту;
військовозобов’язані,
резервісти, які не мають
військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та жінки з
відповідною освітою віком
від 18 до 40 років.
Щодо мотивації та переваг для військовослужбовців, які укладають короткостроковий контракт.
Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом
(від 2500 грн. та більше)
вище ніж у військовослужбовців строкової військової
служби.
З 01 січня 2016 року планується підвищення грошового забезпечення до рівня
ВМС, ВДВ та льотно-підйомного складу і ІТС авіації
ПС ЗС України (від 3005
грн.). Водночас керівництвом держави здійснюється пошук шляхів значного
підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям за контактом, від
7-8 тис. грн.
Крім того, у разі продовження військової служби за
контрактом перевагами є:
– гарантоване підвищен-

ня щомісячного грошового
забезпечення у ході просування по службі;
– значно вищий ніж у
цивільному секторі розмір
пенсійного забезпечення та
можливість його отримання
за вислугою років (а не при
досягненні пенсійного віку);
– регламентований робочий тиждень з двома
вихідними днями (крім занять з бойової готовності
та чергувань);
– можливість отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» у ВВНЗ за рахунок держави без відриву від
служби (навіть з одержанням офіцерського звання);
– можливість отримання
безкоштовного лікування у медичних закладах
Міністерства оборони та
санаторно-курортного лікування;
– можливість претендувати на отримання безкоштовного житла;
діти військовослужбовців
завжди будуть першими на
черзі до вступу до дитячого
садка та школи;
– участь у міжнародних
миротворчих операціях за
кордоном.
У разі якщо вас зацікавила військова служба і навіть
якщо ви не проходили строкової військової служби
звертайтеся у Дрогобицько-Бориславський ОРВК.
Телефон для довідок
03244 – 21643.

Магнітні бурі у лютому
Лютий 2016 року матиме доволі неспокійну геомагнітну обстановку, і численні коливання протягом
усього місяця можуть завдати певних проблем твоєму
самопочуттю і загальному емоційному настрою.
За прогнозами фахівців Лабораторії рентгенівської
астрономії Сонця ТЕСИС, можливі невеликі збудження магнітосфери Землі у такі дні: 6, 7, 18, 20, 24 і 25
лютого. Магнітні бурі поки що не передбачаються.

ВІТАЄМО!
Від щирого серця вітаю із Днем народження, яке відзначатиме у ці лютневі дні депутат міської ради

Любов Михайлівна
ГОЛУБІЦЬКА
З нагоди Ваших урочистостей бажаю Вам, Любове Михайлівно, міцного здоров’я, добра, достатку, родинного
благополуччя, радості на кожен день, успіхів у депутатській
діяльності та в особистих справах, вірних та щирих друзів,
а добро, яке Ви робите людям, хай завжди повертається
сторицею. Нехай Вам усміхається доля на довгих стежинах
життєвої ниви і завжди супроводжують Вас віра, надія, любов, людська повага та шана, і в усьому хай допомагають
Господь та Матінка Божа. Хай Вам щастить завжди і всюди!
У Вас попереду ще розквіт вмінь і сил,
Всіх благ земних, здоров’я і натхнення.
Хай світить Вам небесна височінь
І Божеє щодня благословення.
Ігор ЯВОРСЬКИЙ,
Бориславський міський голова

* * * * * * *

У ці зимові дні святкує свій 60-річний ювілей від Дня
народження найрідніша нам людина – коханий чоловік,
люблячий батько, турботливий дідусь

Ярослав Матвійович
ТОМИН
Багато добрих слів можна говорити про Тебе, наш
найрідніший і найкращий у світі. Бо направду є добрим
господарем, люблячим чоловіком, турботливим батьком та
дідусем. Твої руки ніколи не знають спочинку, вони весь час
у роботі. Ми, Твої рідні, любимо Тебе, пишаємося Тобою і
дякуємо Богові за те, що Ти у нас є.
У цей прекрасний ювілейний день хочеться подарувати
Тобі усі найкращі слова, які є у світі, всі квіти землі й подякувати за все те добро, яке Ти робиш для нас, за розуміння
і підтримку, за любов та ласку. Щиро вітаємо Тебе, наш
рідненький та найдорожчий, і бажаємо усіх земних благ,
міцного-преміцного здоров’я, любові, добра, достатку, благополуччя, багато радості в житті, шани й поваги від людей
та ласки від Господа Бога. Нехай же Твій Ангел-хоронитель
оберігає Тебе, а Матінка Божа заопікується Тобою!
Спасибі коханий, спасибі татусю, дідусю,
За щирість сердечну й турботу про нас,
За руки Твої, що не знають спочинку,
Готові на поміч прийти повсякчас.
За лагідне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Тобі, рідненький, низький наш уклін.
З любов’ю дружина Оксана, сини Юрій, Андрій, невістки Христина, Оксана, дочка Леся із зятем, внуки Павло,
Остап, Денис, Артем, Ярослав, Габріель.

Вісті із восьмої школи

Кінотеатр

З 4 лютого
м. Трускавець
вул. Т.Шевченка, 36

«ПРОТИ ШТОРМУ»
3-D
Жанр: епічний трилер

10.30, 21.00

«13 ГОДИН»
Жанр: екшин (на основі
реальних подій)

18.30

7 лютого
«ТРОЄ ПОРОСЯТ»
Жанр: музична казка

13.00

«ПРИМАРНЕ ЩАСТЯ»

Жанр: драма

17.00

Запрошує на
нові сеанси

«ХТИВИЙ ДІДУСЬ»
Жанр: комедія

17.00

«ГРА НА
ПОНИЖЕННЯ»
Жанр: комедійний триллер
на основі реальних подій

14.50, 18.50

10 лютого
«АЙСЕДОРА»

Жанр: драма в стилі модерн

18.00

У робочі дні
вартість квитка
знижена на 50 %
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ещодавно у нашій
школі відбулась
приємна подія, яку
чекали всі учні та вчителі.
Шкільна спортивна база
поповнилась ще одним
спортивним майданчиком
з тренажерами. Вісім тренажерів призначені для
розвитку м’язів черевного
пресу, сили рук та ніг, зміцнення вестибулярного апарату. Учителі, учні 8-ї школи

та громада мікрорайону
Баня щиро завдячують
спеціалісту відділу гуманітарної політики В. Рахелю,
який посприяв встановленню цих тренажерів.
О. ПРИПИН,
вчитель фізичного
виховання.
С. БРЕНИЧ,
президент учнівського
парламенту школи

Колектив викладачів та студентів Бориславського
медичного коледжу висловлює глибоке співчуття
викладачу коледжу Присташу Андрію Івановичу з
приводу важкої втрати – смерті
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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.

