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r12 жовтня – День художника rНеспортивні пристрасті

10 1117 шкіл району за тепло 
переплачуватимуть

Майстер
філігранного пензля

Гра мільйонів –
не кримінальні розбірки!

Святкові зичення
 14 жовтня - свято Покрови Пресвятої Богородиці, 

День Українського козацтва 
та День Української Повстанської Армії

Василь ПОЛУМАЦКАНИЧ,
голова Городоцької
районної ради.

Оксана ДУНАС,
голова Городоцької

районної держадміністрації.

rОголошення. Реклама

rНа сесії районної ради

Дружина Ірина, дочка Галина, зять Іван, син Ігор, невістка 
Леся, внуки Марічка, Андрійко і Миколка, свати з Галичан 
та Комарна і вся родина щиро вітають із 70-річчям коханого 

чоловіка, люблячого татуся, найкращого
 дідуся, рідну людину

Мирона Івановича КИСІЛЯ.
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир 
залишаються в хаті,
Хай горе обходить 
завжди стороною,
А радість приходить
 і ллється рікою.
Хай довго всміхаються
 сонце і небо,
Хай Бог береже Вас повсюди 
й весь час,
Та іншого щастя 
нам більше не треба,
Живіть тільки, рідний,
із нами й для нас!

***
Шановні ветерани УПА! Дорогі краяни! 

Вітаю вас із 71-ю річницею створення Української Повстан-
ської Армії! Щороку в день свята Покрови Пресвятої Богородиці 

ми вшановуємо пам’ять про героїчні дні на-
ших визвольних змагань. Для кожного укра-
їнця це свято займає особливе місце у серці, 
як спомин і вдячність за те, що маємо неза-
лежну Україну.  На жаль, не всі побратими, 
що пліч-о-пліч боролись за нашу волю, доче-
калися щасливих днів. Та всі вони – й ті, хто 
прочитає ці рядки, і ті, кого вже немає поруч 
із нами, є справжнім прикладом відданості та 
патріотизму.

Я бажаю вам, шановні ветерани УПА, міц-
ного здоров’я, радості від рідних та близьких. 

І нехай нарешті здійсниться ваша мрія, здійсниться те, за що ви 
боролись, – щоб незалежна Україна стала сильною, багатою кра-
їною, у якій пануватимуть мир, любов і злагода, а поміж нами за-
вжди буде Божа ласка!

Слава Україні! Героям Слава!
З повагою - Ярослав ДУбНевИч ,

народний депутат України.
***

Шановні ветерани Української Повстанської Армії!
У світлий та радісний день – Покрови Пресвятої Богородиці – 

від щирого серця вітаю вас з річницею народження Української По-
встанської Армії.

З давніх часів і до наших днів ці величні свята об’єднували наш 
народ, живили вірою та надією на перемогу і 
краще життя. У такий день складаю вам, доро-
гі ветерани УПА, слова глибокої поваги та вдяч-
ності за вашу силу духу та самопожертву задля 
незалежності нашої рідної Батьківщини. Тож не-
хай героїчні вчинки та подвиги минулого нади-
хають всіх нас на нові звершення в ім’я Україн-
ської держави!

Бажаю вам міцного здоров’я, довгих років 
життя, любові та шани від людей. 

Слава Україні! Героям Слава!
З повагою – володимир САГАН,

депутат Львівської обласної ради.
***

Шановні краяни, учасники національно-визвольних
 змагань, воїни УПА!

Сердечно вітаю вас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, 
Днем Українського козацтва та Днем Україн-
ської Повстанської Армії!

В наших серцях назавжди збережеться 
пам’ять про повстанців, які полягли за свободу 
рідної землі, здобувши найвищу перемогу, яка 
остаточно прийшла з проголошенням незалеж-
ності України. 

Разом ми низько вклоняємось священним 
могилам наших дідів та батьків! А ті, хто ви-
жив у боях і здолав неволю, випробування в за-
стінках концтаборів, у засланнях, - на власно-

му прикладі будуть виховувати у наших нащадків любов до нень-
ки України, повагу до власної історії та пошану до її героїчного 
минулого.

Бажаю вам усім міцного здоров’я на довгі роки, злагоди й до-
бробуту вашим сім’ям, добра і затишку, святкового настрою, Бо-
жої благодаті, щедрот від Покрови на мир і добро.

Слава Україні! Героям слава!
З повагою – Юрій вІЗНЯК,

депутат Львівської обласної ради.

Шановні учасники національно-визвольних змагань 
Городоччини!

Вітаємо вас із 71-ю річницею створення Української Повстан-
ської Армії!

В цей день, звертаючись до бійців УПА, хочу висловити подяку 
за героїзм та жертовність. Для багатьох поколінь українців ви за-
вжди будете прикладом незламності духу та глибокого патріотизму. 

71 рік тому, в День Покрови Пресвятої Богородиці, було заде-
кларовано створення Української Повстанської Армії. Сьогодні 
українці мають власну державу і над золотоверхим Києвом майо-
рить український прапор. Попри всі труднощі вільна Україна утвер-
джується і це є прямим наслідком національно-визвольних змагань, 
в авангарді яких стояла Українська Повстанська Армія.

З нагоди свята бажаємо вам, дорогі краяни, щастя, здоров’я, ми-
ру, достатку та злагоди у ваших домівках, наснаги у відродженні 
кращих національних традицій та плідної праці на благо України.

Слава Україні! Героям Слава!

Шановні мешканці райо-
ну! 14 жовтня о 12.00 

в Городку по вул. Застав-
ській біля Козацької кап-
лички Покрови Пресвятої 

богородиці відбудеться 
святковий захід з нагоди 

358-ї річниці битви військ 
б.Хмельницького з поль-
ськими військами та 71-ї 
річниці створення УПА. 
Городоцька райдержад-

міністрація, районна та 
міська ради запрошують 

вас взяти участь у патрі-
отичному заході!

Патріотичний захід біля 
Козацької каплички

Питань було багато, депутати 
працювали активно

Минулого тижня, на 
черговій, XXIV сесії Горо-
доцької районної ради 
депутати затвердили у 
порядку денному розгляд 
понад сорок питань. Най-
більше – про затверджен-
ня проектів землеустрою 
щодо відведення земель-
них ділянок для передачі 
їх у власність (16) та в 
оренду (5).

Після короткої «розминки» 
депутати прийняли Звернення до 
Верховної Ради України з вимо-
гою про невідкладний розгляд та 
прийняття проекту Закону Укра-
їни «Про порядок імпічменту 
Президента України», ініціато-
рами якого є народні депутати 
України А.Яценюк, В.Кличко, 
О.Тягнибок, а також звернули-
ся до Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра та Міністер-
ства фінансів України щодо не-
задовільного фінансування захи-
щених статей бюджетних уста-
нов Городоцького району та до 
Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у 
сфері енергетики. (Ці три звер-
нення надруковані у нинішньо-

му номері газети на 5-й стор.).
Затвердили депутати звіт що-

до виконання районного бюдже-
ту за І півріччя поточного року, 
уточнення бюджету Городоччи-
ни на 2013 рік, а також прийня-
ли рішення «Про затверджен-
ня детального плану території 
земельної ділянки для рекон-
струкції нежитлових будівель 
під об’єкти виробниц-тва, бу-
дівельної промисловості та об-
робки деревини по вул. Польо-
ва, 83, 84 в с.Черляни (за меж-
ами населеного пункту)», «Про 
надання дозволу на розроблен-
ня детального плану території 
земельної ділянки по вул. Авіа-
ційній» та «Про надання дозво-
лу приватному підприємству 
«Компанія «Перспектива плюс» 
на розроблення детального пла-
ну території земельної ділянки, 
розташованої по вул. Польовій, 
с.Черляни, Городоцького району, 
Львівської області (за межами 
населеного пункту), для обслу-
говування штучної злітно-по-
садкової смуги та об’єктів неру-
хомого майна». Водночас вини-
кали запитання у депутатів, на 
які відповідав голова районної 
ради В.Полумацканич.

Виступив перед депутатами 
й представник «Компанії «Пер-
спектива плюс» Б.Кремса, який 
пообіцяв, що «компанія» за пів-
року розробить детальний план 
території земельної ділянки за 
межами населеного пункту, пло-
щею в межах 141 га, для обслу-
говування штучної злітно-по-
садкової смуги та об’єктів не-
рухомого майна. Повідомлення 
про початок тих робіт буде опри-
люднене в місцевих засобах ма-
сової інформації та на офіційних 
веб-сайтах Городоцької РДА і 
Городоцької районної ради.

Розглянувши листа адміні-
страції Городоцької центральної 
районної лікарні від 12.09.2013 
року №1070 щодо створення 
на базі районної поліклініки 
центру первинної медико-сані-
тарної допомоги на виконання 
відповідної загальнодержавної 
програми, якого озвучив голова 
постійної комісії районної ради 
з питань охорони здоров’я, ма-
теринства та соціального захис-
ту А.Матківський, враховуючи 
висновок комісії, депутати ви-
рішили відкласти питання про 
створення центру первинної 

(Закінчення на 2 стор.).
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rТрибуна депутата

rКоротко

(Закінчення. Початок на 1 стор.).
медико-санітарної допомоги в районі до 
завершення реалізації відповідних пілот-
них проектів у визначених областях кра-
їни та вирішення питань, пов’язаних із 
фінансовим та правовим забезпеченням 
функціонування центру.

Депутат-«свободівець» І.Дуць також 
озвучив заяву однопартійців з депутат-

ської групи «Воля» на адресу голови ра-
йонної ради В.Полумацканича з прохан-
ням вивести із президії районної ради 
О.Сеніва (уповноваженого представника 
групи), а натомість ввести О.Гевака.

- У нашій фракції таке не обговорю-
валося. Я тільки тепер про це дізнався і 
думаю, що ми дане питання обговоримо 
на засіданні фракції, - здивовано проко-

ментував уповноважений представник 
депутатської фракції «Свобода» Т.Байко.

Після короткої дискусії, беручи до 
уваги заяву депутатів, В.Полумацканич 
виніс дане питання на голосування. У 
підсумку за О.Гевака проголосувало 10 
депутатів, проти – 6, утрималось – 24. 
Таким чином О.Сенів залишився членом 
президії районної ради.

Про роботу Городоцького райвідділу 
міліції щодо стану боротьби із корупці-
єю, злочинністю та правопорушеннями 
в районі доповідав начальник правоохо-
ронців Городоччини С.Пегитяк. Прозві-
тували також про свою роботу керівни-
ки освіти, культури та редактор часопису 
Городоччини «Народна думка».

Мирослав МАЛАХІвСЬКИЙ.

rНа сесії районної ради
Питань було багато, депутати працювали активно

rОголошення

Депутат Львівської обласної ради Юрій ві-
зняк та його помічники Ігор Козак і Ростислав 
Марковський щоп’ятниці, з 10.00 до 13.00, про-
водять прийом краян у приміщенні громадської 
приймальні, що знаходиться в місті Городку по  
вул. Парковій, 3.

Прийом громадян
З метою оперативного реагування та для ви-

рішення проблем і запитів, з якими звертаються 
громадяни, надання практичної, інформаційно-
методичної допомоги населенню району 16 жов-
тня 2013 рокy у приміщенні райдержадміністра-
ції проводитиме прийом громадян заступник го-
лови облдержадміністрації бахмацький василь 
Іванович.

Мешканці району зможуть отримати необхід-
ну інформацію, роз’яснення, консультацію чи 
оперативну відповідь.

Попередній запис на прийом проводиться в 
приймальній райдержадміністрації та за телефо-
ном 30-434. 

***

- Антоне Антоно-
вичу, як пройшов про-
цес влиття на районно-
му рівні «Фронту змін» 
у «батьківщину»? бо 
на місцевому ґрунті ма-
ємо приклади (скажімо, 
НРУ та УНП), коли такі 
об’єднавчі процеси про-
ходять дуже важко.

- Як відомо, партія 
«Фронт змін», згідно з рі-
шенням центрального 
з’їзду, була самоліквідова-
на і влилась 
у «Батьків-
щину». Ми 
от р и ма л и 
відповідні 
директиви 
з Києва, об-
ласті, аби 
й на міс-
цях піти та-
ким шляхом. Із колишніх 
«фронтозмінівців» у рай-
раді всі семеро перейшли 
до «Батьківщини». Заступ-
ником голови фракції став 
наш колишній голова Ана-
толій Матківський. Очо-
лює фракцію та районний 
партосередок «Батьків-
щини» Олесь Пришляк. 
Можна сказати, що ми 
влились відносно гладко. 
Звісно, свої думки були, 
але їх не виносили на за-
гальний суд, розуміючи, 
що мусимо об’єднуватись 
заради майбутнього дер-
жави.

- Перейдімо до вашої 
депутатської діяльності. 
Окресліть коло проблем 
свого виборчого округу, 
над якими працюєте.

- Насамперед скажу, 
що в роботі на окрузі за-
вжди знаходжу спільну 
мову зі сільським головою 
Степаном Островським, 
з депутатським корпусом 
сільради, місцевими під-
приємцями.

Основною проблемою 
с.Родатичі, в якому мешкає 
майже дві тисячі жителів, 
є відсутність Народного 
дому. Будинок, у якому він 
знаходився, 15 років тому 
пошкодила пожежа, вог-
нем знищено перекриття. 
Менша половина будівлі 
вціліла; там зараз розміще-
на сільська рада, відділен-
ня зв’язку, філія «Ощад-
банку». Гостро стоїть пи-
тання про відновлення 
другої частини будівлі, де 
й був Народний дім, який 
займав два чималих зали. 
Робиться все необхідне, 
аби до кінця року там об-
лаштувати покрівлю. Ко-
шторисна вартість робіт 
становить 405 тис. грн. Їх 
виконавцем є городоцька 
фірма «Архітектура і бу-
дівництво», що виграла 
відповідний тендер. Вона 
нині завершує виготовлен-
ня металевих конструкцій 
для перекриття шатрового 
даху. Як нещодавно роз-
повів голова сільради, за 

тиждень-два підрядник 
вже приступить до їх мон-
тажу. Керівництво згада-
ної фірми погодилось під 
гарантії оплати виконува-
ти роботи. Дуже важливо 
до зими перекрити об’єкт. 
Під це за підтримки на-
родного депутата України 
Ярослава Дубневича на-
віть розробили мікропро-
ект, що пройшов конкурс в 
облраді. Також щодо цьо-
го у мене була результа-

тивна розмова й із заступ-
ником голови облради Ва-
силем Пісним. У результа-
ті з обласного бюджету на 
перекриття покрівлі На-
родного дому має надій-
ти 50 тис. грн., з районної 
скарбниці – 200 тис. грн. 
Свою частку в співфінан-
суванні – 120 тис. грн. – 
Родатицька сільська рада 
вже переказала підрядни-
ку. Майже 11 тис. грн. зі-
брали жителі села.

- Окрім перекриття, 
очевидно, віднови потре-
бує і саме приміщення?

- Деякі роботи всереди-
ні вже проведені. Загаль-
на кошторисна вартість 
відбудови Народного до-
му складає понад мільйон 
гривень. У компетентних 
високих інстанціях, куди 
ми з війтом не раз зверта-
лися за сприянням, наголо-
шували, що ніхто нам цьо-
го мільйона дати відразу 
не зможе. Тому, як радили, 
слід самим шукати кошти 
– виходячи з вигідного ге-
ографічного розташування 
села, виставити на продаж 
земельну ділянку, а виру-
чені гроші спрямувати на 
ремонт Народного дому. 
Це – в планах, і якщо не 
знайдемо іншого способу, 
то доведеться йти таким 
шляхом. Але спочатку з 
приводу такого своє ваго-
ме слово, звісно, повинна 
сказати громада.

- Село Родатичі пере-
ходить на організований 
збір і вивіз твердих по-
бутових відходів. З цим є 
певна заминка?

- Ми вийшли на спів-
працю із спеціалізова-
ним підприємством «Аве-
Львів». На сільському схо-
ді мешканці пристали на 
умови фірми. Проте, коли 
дійшло діло до підписання 
договорів, то заледве по-
ловина жителів їх уклала. 
Вся проблема в тому, що 
село доволі велике – про-
тяжністю сім кілометрів. 
А оскільки один сміттєвий 
контейнер передбачений 

на сто осіб, то відстань до 
нього від окремих будин-
ків може становити близь-
ко 200 метрів, що створює 
незручності. Тому голова 
села напрацьовує з пред-
ставником фірми вихід із 
такої ситуації – розміщен-
ня індивідуальних смітни-
ків для кожного господар-
ства. При цьому на місяць 
оплата з обійстя стано-
вить 24 грн. Тому багатьом 
мешканцям така схема 

збору ТПВ сподобалась.
- Свого часу йшла 

мова про відкриття на-
в ч а л ь н о - в и х о в н о г о 
комплексу на базі Рода-
тицької школи. чи вже 
втілено задум?

- Райрада вже прийня-
ла рішення перевести Ро-
датицьку ЗОШ у НВК. 
Утім, на практиці це поки 
що не впроваджено. Ке-
рівник районного відділу 
освіти, молоді й спорту, з 
яким днями мав розмову, 
запевнив, що до нового ро-
ку все буде завершено. За-
раз в нашій школі триває 
облаштування дошкіль-
ного навчального закладу, 
під який відведено одне 
крило ЗОШ. 20 тис. грн. 
під це сільрада перера-
хувала відділу освіти для 
закупівлі пральних ма-
шин й іншого необхідно-
го обладнання. Дитсадок, 
розрахований на півсотні 
місць, вміщатиме дві гру-
пи. Зазначу, що потреба в 
дошкільному закладі є до-
волі гострою, бо йде тен-
денція до збільшення на-
роджуваності в селі.

- Ситуація з дорогами 
всюди критична. А як да-
ють собі раду з їх ремон-
том у вашому виборчому 
окрузі?

- Знову ж таки, специ-
фіка Родатич – у розтяг-
неності села, тому в нас є 
24 км доріг місцевого зна-
чення. Якщо зі станом біч-
них шляхів ще можна ми-
ритись, бо сільрада завжди 
знаходить можливості для 
їх підрихтування, то до-
рога обласного значення 
«Львів-Тучапи», що про-
ходить через Родатичі, – у 
кричущому стані. В трьох 
місцях нею просто немож-
ливо проїхати. Цього року 
райавтодор її дещо підси-
пав щебенем, але автівки 
знову «вибили» ями.

- ви – у минулому ди-
ректор відпочинкової 
бази «Сокіл», що знахо-
диться під Родатичами. 
Не так давно сесія рай-

ради виступила із звер-
ненням передати цю базу 
на баланс територіаль-
ної громади району задля 
використання з метою 
оздоровлення дітей. Яка 
ваша позиція у даному 
питанні?

- Як депу-
тат райради, 
теж голосував 
за таке звер-
нення. Дирек-
тором відпо-
чинкової бази 
«Сокіл» пра-
цював 10 ро-
ків, до серп-

ня 2012 р. База є діючою, 
проте вона вже свій ре-
сурс вичерпала. Будівлі, 
що там розташовані, руй-
нуються. Загальна площа 
бази 7,5 га, з яких 2,5 га 
займає озеро, решта – ліс. 
Географічно вона дуже до-
бре розташована, бо і до-
рога, і залізнична зупинка 
поряд. Єдине, що потріб-
но, – вкладати в неї кошти, 
звести нові будинки, ко-
мунікації, почистити во-
дойму. База у власності 
Львівського державного 
заводу «ЛОРТА». Ідея пе-
редачі її на баланс терито-
ріальної громади району 
є непоганою. Відповідь, 
що її отримали депутати 
райради від інстанцій, до 
яких звертались стосовно 
передання бази, дещо не-
ясна. Тому в даній ситуа-
ції, на мою думку, потріб-
но, аби керівництво райо-
ну виходило на розмову з 
директором заводу Воло-
димиром Чаусом і переко-
нало його, що той відпо-
чинковий комплекс буде 
дійсно використовуватись 
для дітей і не потрапить у 
приватні руки. Директор 
– хоч дуже амбіційний чо-
ловік, однак за характером 
добряк, і, думаю, пішов би 
назустріч. Він – чи не єди-
ний директор на Львівщи-
ні, котрий зберіг завод у 
державній власності.

Дуже болюче питання 
– і стосовно «Сонячної 
галявини», де свого ча-
су оздоровлювались діти 
району, проходили спор-
тивні турніри. Ця база 
належала автобусному 
заводу, після викупу яко-
го російськими підпри-
ємцями перейшла в їхню 
власність. Яка зараз доля 
«Сонячної галявини», не 
знаю. Там колись працю-
вало майже 30 місцевих 
мешканців, а сьогодні є 
чотири охоронці…

Спілкувався 
Роман СМІЛКА.

Фото автора.

СьоГоДНі спілкуємося із де-
путатом Городоцької ра-

йонної ради Антоном Павликом 
(на знімку), котрий обраний за 
мажоритарним принципом від 
с.Родатичі. Це його перша ка-
денція у районному парламенті. 
однак за спиною – немалий до-
свід депутатської праці, оскіль-
ки два скликання він був депу-
татом сільської ради. Добре 

обізнаний із проблемами рідного 
села А.Павлик найперше задля 
їх вирішення на вищому щаблі й 
балотувався у райраду. Входить 
до складу комісії з питань еко-
номіки та бюджету. У минулому 
– член ПП «Фронт змін». Після її 
злиття з «Батьківщиною» ввій-
шов до цієї політсили. Відтак 
є членом однойменної фракції у 
райраді.

Святкові зичення

Василь ПОЛУМАЦКАНИЧ,
голова Городоцької
районної ради.

Оксана ДУНАС,
голова Городоцької

районної держадміністрації.

Шановні працівники санітарно-епідеміологіч-
ної служби району! Прийміть найщиріші вітання 

з нагоди професійного свята.
Державним санітарним наглядом охоплені 

всі сфери життєдіяльності краян: якість і безпе-
ка продуктів харчування, водозабезпечення, стан 
навколишнього середовища.

Тільки надійно забезпечивши санітарно-епіде-
мічне благополуччя населення, можна відверну-
ти спалахи небезпечних недуг, згубний вплив на 
здоров’я людей техногенних катастроф. Усе це ви-
значає особливу роль державної санітарно-епіде-
міологічної служби.

бажаємо всім працівникам державної санітар-
но-епідеміологічної служби Городоччини міцного 
здоров’я, щастя, благополуччя, нових трудових 
звершень!

13 жовтня - День працівників 
санітарно-епідеміологічної служби

Городоцька районна рада та Городоцька районна 
державна адміністрація щиро вітають

 з днем народження
сільського голову с.Коропуж

василя Миколайовича ЯРКУ, 
начальника Городоцького районного 

відділу СбУ 
Юрія васильовича ГУДУ.

Зичимо Вам міцного здоров’я, невичерпної 
енергії, віри, шани та поваги від людей. Хай 

у Вашій оселі завжди панують світло 
та злагода, у серці – любов і добро, у 

справах – мудрість, а кожен наступний 
крок у житті приносить тільки удачу 

та достаток!

Антон ПАВЛИК:  

«Робиться все необхідне, щоби до кінця року 
перекрити Народний дім у Родатичах»

2 жовтня голова райдержадміністрації о. Дунас 
провела робочу нараду щодо незадовільного 
стану автодоріг загального користування міс-
цевого значення Городок-М. Любінь і Довжанка-
Черляни. Під час наради обговорено невідкладні 
заходи стосовно вирішення проблеми.  

Щодо ремонту доріг

Начальник філії «Го-
родоцький райавтодор» 
зобов’язався до кінця тиж-
ня провести ремонт лише 
найбільш аварійних ді-
лянок цих доріг, оскільки 
сьогодні нема фінансової 
та матеріальної можливос-
тей на ремонт усієї дороги. 
За рахунок коштів облас-
ного бюджету на 2013 рік 
передбачено фінансування 
в сумі 300,0 тис. грн. на ре-

монт автодороги Городок - 
М. Любінь, проте ці кошти 
не надійшли. 

За результатами на-
ради О. Дунас скерувала 
лист-звернення на адресу 
керівника Служби автомо-
більних доріг у Львівській 
області з проханням якнай-
швидше привести згадані 
дороги до належного тех-
нічного стану. 

(За інформацією РДА).
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rСоціальний захист

rНа порозі зими

r Міська господарка

В Центрі обслуговування 
платників податків інспекції 
розміщена актуальна інфор-
мація щодо адміністрування 
ЄСВ (законодавчі та норма-
тивно-правові акти, реквізи-
ти розрахункових рахунків 
органів Державної казначей-
ської служби, на які необхід-
но сплачувати внесок тощо) 
та надаються консультації. Із 
запитаннями стосовно сплати 
єдиного соціального внеску 
платники можуть звертатися 
також телефонами (231) 30-
706; (231) 32-144. 

Платники району, які зві-
тують засобами електронного 
зв’язку, при поданні звітів що-
до єдиного соціального внеску 
використовують ті ж електро-
нні ключі, що і при поданні по-
даткової звітності. 

Рахунки, на які необхід-
но сплачувати єдиний соці-
альний внесок, розміщено на 
офіційному веб-порталі Мі-
ністерства доходів і зборів 
України у розділі «Реєстри» 
за адресою: http://minrd.gov.
ua/dovidniki--reestri--perelik/
reestri/111543.html. 

Звіт щодо єдиного соціального внеску 
подається до органів доходів і зборів 

Городоцька оДПі ГУ Міндоходів у Львівській області 
приймає та обробляє звіти про суми нарахованого 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування. Саме на її адресу потрібно на-
давати звіти про суми нарахованого єдиного внеску. 

Працівники Городоцької оДПі з початку року вияви-
ли в районі 147 необлікованих найманих працівників, 
яким було виплачено приховані доходи на суму 185,6 
тис. грн.

Щотижня на Городочинні 
виявляють «трудових нелегалів»

В результаті проведених за-
ходів із 111 громадянами ро-
ботодавці оформили трудові 
договори, це 75,5 відсотка від 
кількості виявлених «трудових 
нелегалів».

Мінімальна заробітна пла-
та є державною соціальною 
гарантією, обов’язковою на 
всій території України для під-

приємств усіх форм власності 
і господарювання та фізичних 
осіб, які використовують пра-
цю найманих працівників.

Нагадаємо, що законодавчо 
встановлений розмір мінімаль-
ної зазаробітної плата на даний 
час сягає 1147 грн.

Городоцька ОДПІ.

Іван Проць, перший заступ-
ник міського голови Городка:

- Цьогоріч, як відомо, само-
врядні органи були поклика-
ні самостійно вирішувати, коли 
їм розпочинати опалювальний 
сезон. Міськрада розпорядила-
ся це зробити ще з 2 жовтня. В 
тих структурах, які обігрівають-
ся електричними системами опа-
лення, проблем не виникало. Як 
от наші комунальні та інші під-
приємства. Вчасно завітало те-
пло й у дошкільні установи №3 
і №4. Через нестачу необхідного 
обладнання затягнувся цей про-
цес у другому дитсадку, який 
опалюється газом. Газівники ж 
ставлять щораз нові вимоги, зо-
крема – щодо наявності т.з. ко-
ректорів для обліку газу. 

- Як з теплом в мікрорайоні 
вул. Авіаційної, мешканці якої 
зовсім недавно далеко не безбо-
лісно переходили з централь-
ного опалення на автономне?

- Зараз жодних проблем там 
не виникає, звернень від мешкан-
ців не надходить. Із 1160 квартир 

70 стоять пусткою. Для тієї ка-
тегорії людей, які з різних при-
чин не спроможні облаштувати 
індивідуальне опалення (пере-
важно – одиноким), ми вже торік 
закупили електричні обігрівачі, 
які дають їм можливість пере-
зимувати. Іншим людям у потре-
бі, які хотіли переобладнати сис-
тему обігріву, ми завжди йшли 
назустріч, матеріально їм допо-
магали. Про те, що централь-
на котельня на Авіаційній че-
рез нераціональність більше не 
функціонуватиме, жителі були 
повідомлені ще торік. Це було б 
простим викиданням коштів на 
вітер і множенням наших боргів 
за газ, яких за попередні роки на-
копичилось 400 тис. грн. За літо 
ця сума зменшилась лише на 6 
тис. грн., вже є судові рішення з 
цього приводу. За послуги з те-
плопостачання за минулий пе-
ріод винне й населення – понад 
500 тис. грн. Та, головне, краяни 
можуть бути певні, що взимку не 
мерзнутимуть. Залізниця, якій 
ми передали електропідстанцію, 

поміняла трансформатори. Оби-
два приміщення школи працю-
ють на твердому паливі (дрова і 
торфобрикети). Перейти на елек-
тричну систему опалення – через 
відсутність відповідного фінансу-
вання – наразі можливості немає.

володимир Петров, перший 
заступник голови райдержад-
міністрації:

- В закладах освіти Горо-
доччини опалювальний період 
розпочався з 5 жовтня, в решті 
установ він стартує з 15 числа 
поточного місяця. Оскільки цьо-
горічний бюджет доволі скром-
ний, не всі заходи, які вимагали 
газовики, були виконані. Але до-
кументи, які дозволяють експлу-
атацію котелень, ми отримали. 
Боргів за спожитий газ немає, 
кошти для авансової проплати є. 
У школи, де не виникало потре-
би встановлення коректорів газу, 
тепло уже подане. Вирішується 
питання (на рівні області) що-
до опалення тих 17 шкіл, в яких 
газове управління вимагає вста-
новлення коректорів – приладів 
обліку газу, які дають поправку 
на точність вимірювання. Вони 
ж доволі коштовні (вартість од-
ного – близько 17 тис. грн.), від-
так придбати зараз немає змоги. 
Попри те, діти обов’язково ма-
тимуть тепло, але за відсутнос-
ті коректорів спожитий газ облі-
ковуватиметься за номінальною 
потужністю газоспоживального 
агрегата. Тобто коштуватиме це 
значно дорожче.

Галина чОРНЯК.

...17 шкіл району за тепло переплачуватимуть
Запізніле бабине літо подекуди, як от в нашому облас-
ному центрі, призупинило опалювальний сезон, який, 
спровокований ранніми осінніми холодами, розпочав-
ся швидше, ніж зазвичай. Втім, в багатьох населених 
пунктах до опалення приміщень і помешкань ще й не 
приступали. Зокрема, там, де державні чи обрані на-
родом мужі не звикли у своїй роботі керуватися ста-
рою, як світ, приповідкою – «готуй сани влітку, а віз – 
узимку». Холодно і в багатьох городоцьких установах, 
керівники яких наразі економлять на теплі. Про те, як 
готуються його включати у найбільш вразливих – ди-
тячих, а також в інших осередках, «НД» дізнавалася у 
компетентних осіб.

 вшанували
 літніх 

         людей
Нещодавно в приміщен-
ні Народного дому м. Ко-
марно відбувся “вогник” 
з нагоди Міжнародного 
дня людей похилого 
віку та Дня ветерана. 
Участь у цьому заході 
взяли 25 громадян по-
хилого віку. Їх прийшли 
вшанувати директор 
районного терцентру 
В. Бобеляк, заступник 
начальника управління 
пенсійного фонду о. За-
харко, головний спеціа-
ліст фонду соціального 
страхування від нещас-
них випадків С. Копко. 

З вітальним словом від 
імені голови РДА О. Дунас 
виступила керівник управлін-
ня соціального захисту насе-
лення І. Борис. Як зазначало-
ся, зміни, що відбулися остан-
німи роками в усіх сферах 
життя, найбільшою мірою 
торкнулися вразливих верств 
населення. Реалізація у ни-
нішньому році соціальних 
ініціатив Президента Украї-
ни  вже дала змогу підвищити 
пенсії мільйонам людей похи-
лого віку, інвалідам війни та 
учасникам бойових дій, гро-
шові допомоги ветеранам ві-
йни та жертвам нацистських 
переслідувань, страхові ви-
плати потерпілим на вироб-
ництві. Удосконалено також 
порядок отримання житлових 
субсидій та забезпечення са-
наторно-курортним лікуван-
ням заслужених громадян.  

Опісля для винуватців 
свята лунали українські піс-
ні у виконанні працівників 
місцевого Народного дому 
та Комарнівського відділення 
соціальної допомоги вдома. 
Завершився захід святковим 
частуванням.

(За інформацією РДА).

Однак, переступивши поріг 
закладу, згадуєш стару й таку 
доречну тут приказку: «Спере-
ду стрій, а зізаду хоч з лопатою 
стій». Бо за останні роки якісь 
зміни на краще в інтер’єрі поря-
тованої від руйнації споруди не 
проглядаються. Чи можна тут 
розраховувати на якісь зрушен-
ня? Ось що каже директор цен-
тру Іван біда:

- Чим можемо похвалитися? 
Хіба тим, що цьогоріч головний 
фасад будівлі справді оновив-
ся. Тут встановлено євровікна 
та двері. В цьому, зокрема, по-
сприяв народний депутат Ярос-
лав Дубневич. Внутрішнє ж на-
повнення не змінилося. Виною 
усьому – безгрошів’я. Люди 
працюють на півставки. А тим 
часом, аби довести будівлю до 
ладу, зробити приміщення при-

датними для використання за 
призначенням, потрібні карди-
нальні втручання, капітальні 
видатки. Лише вар-
тість проектної до-
кументації складає 
250 тис. грн., які ще 
не проплачені. Са-
мі ж ремонтні робо-
ти, якщо ще 2 роки 
тому тягнули б на 4 
млн. грн., то нині – 
на всі 6-8 млн. грн.

…Очевидним є 
те, що приміщення майбутнього 
молодіжного центру не годить-
ся для роботи, оскільки є вог-
ким, грибковим, неосвітленим 
та неопалюваним. Аби створи-
ти тут умови для занять дітей та 
молоді, потрібна докорінна ре-
конструкція. Зокрема, перепла-
нування має торкнутися двох 

глядацьких залів, підсобних 
приміщень, що не мають вікон. 
Повної заміни вимагають елек-
тропроводка, системи опален-
ня, вентиляції. Слід вирішити 
проблему води, яка стоїть у під-
валах колишнього кінотеатру.

Тим, наскільки віддаленою 
є перспектива вдихнути життя 
у будівлю, що вже роками ни-
діє від бездіяльності, «НД» по-

цікавилася у заступника го-
лови Городоцької міськради 
Івана Проця. Як поінформував 
посадовець, міський молодіж-
ний центр культури та дозвілля 
є формально включеним до пе-
реліку об’єктів, які потребують 
першочергової уваги. А зага-
лом це 170 об’єктів, у які необ-

хідно вкласти величезні кошти. 
Очевидно, за сучасних умов їх 
катастрофічно бракує. Тому на 
порядку денному чільним пунк-
том стоять найболючіші питан-
ня – стану доріг, підземних ко-
мунікацій (заміна водогонів, 
прокладання каналізаційної ме-
режі). Саме на ці першочергові 
потреби й максимально скеро-
вуються кошти.

- Ясна річ, - зазначає 
п.Проць, - слід звертати увагу 
й на соціально-культурні потре-
би громади. Але через дефіцит 
бюджету коштів під молодіж-
ний центр не було передбаче-
но. Лише завдяки спонсорській 
допомозі Ярослава Дубневи-
ча покращав екстер’єр будівлі, 
проведено благоустрій довко-
лишньої території. Залишається 
сподіватись, що при формуван-
ні бюджету на 2014 рік депутати 
міськради передбачать кошти 
на проведення ремонтних робіт 
на цьому об’єкті. Ми з такими 
пропозиціями виходитимемо.

Ірина ЛОПАТНЮК.
Фото авторки.

Молодіжний центр: обгорточка гарна – й тільки!
Дата століття, 800-річчя Городка, певним чином 
прислужилася справі поліпшення стану хоча б дея-
ких міських об’єктів, які тривалий час мозолили око 
своєю непривабливістю, занедбаністю. Скажімо, 
окультурено фасад молодіжного центру культури та 
дозвілля (колишній кінотеатр «Галичина») та площу 
перед ним (див. фото). 

Радник президента Росії Сергій Глазьєв заявив, що 
якби не підтримка РФ, Партії регіонів не було б. Про це 
він заявив в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Та політична сила, яка сьогодні знаходиться при владі в Укра-
їні, вона прийшла під гасла зближення з Росією. Більше полови-
ни їхніх виборців жорстко орієнтовані на приєднання України до 
Митного союзу з Росією, (судячи) за їхніми українськими соціо-
логічними опитуваннями», - прокоментував він європейську інте-
грацію України.

«Та політична сила, яка сьогодні при владі, спиралася на нашу 
підтримку. Не було б нашої підтримки – не було б цієї політичної 
сили», – додав Глазьєв.

«Нам не те щоб прикро, нам за них страшно, бо страшно собі 
уявити, що буде з цими політиками, оскільки, коли їхні виборці 
зрозуміють, що... вони не нас (Росію) «кинули», вони своїх ви-
борців «кидають». Це будуть їхні проблеми... Шкода людей» , – 
сказав він про політичні втрати ПР у зв’язку з бажанням України 
підписати угоду про асоціацію з ЄС.

(Українська правда).

Радник Путіна: якби не наша підтримка, 
Партії регіонів не було б

Міністерство охорони здоров’я розробило шкільну про-
граму про шкоду вживання алкоголю і наркотиків. 

Спецкурс розрахований на учнів 1-11- х класів та передбачає та-
кож роботу з батьками та вчителями. За статистикою МОЗ, 25,4% 
школярів, старших за 15 років, мають досвід вживання наркотичних 
речовин. Найбільш поширеними є марихуана і гашиш (16%). Діти 
вперше пробують їх у 13-16 років з цікавості, причому понад 12% 
школярів хоча б раз вживали марихуану.

На думку авторів спецкурсу, програма «підвищить рівень осо-
бистісного захисту учня в ситуаціях, пов’язаних з ризиком вживан-
ня алкоголю, наркотиків та ВІЛ-інфікування».

«Проект розроблявся з 2009 року і вже був випробуваний більш 
ніж в 20 школах по всій Україні. Програму планується ввести з 2014-
2015 навчального року», - повідомив головний нарколог МОЗ Ана-
толій Вієвський. Курс розрахований на чотири спеціалізовані уроки 
для учнів 1-4-х класів і вісім уроків для учнів 5-11-х класів. Як по-
відомляється, уроки проводитиме класний керівник, який за бажан-
ням на урок може запросити лікаря-нарколога або інших фахівців.

                                                               (Кореспондент. net).

в українських школах введуть спецкурс 
про шкоду наркотиків і алкоголю
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rІнформує ОДПІ

Продаємо будинок
в центрі міста Городка. Ділянка з садом 

і городом площею 11 соток. 
Тел. для довідок: 067-27-83-640;  

067-256-05-98.

вважати недійсним 
Пошкоджене свідоцтво на право 

особистої власності, видане Городоць-
кою районною радою 19.07.1990 року 
на житловий будинок, що розташова-
ний в селі Повітно Городоцького ра-
йону по вул. Ів. Франка, 9 і належав 
Ярославу Андрійовичу Залізному, - 
вважати недійсним. 

чоловік Омелян, дочка Ірина, зять Юрій, внук 
Андрій, син володимир, невістка Галина, внучка 
Діана і вся велика родина вітають із 70-річчям 

від дня народження
Катерину Григорівну ФОСТЯК.

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,

Дорослими вже 
стали діти,

А Ви душею молоді!
Пливуть літа, 
мов тихі води,

І вже минає 70,
Хоч як прожитих 

років шкода,
Та не повернути

 їх назад…
Хай щастя панує

 у Вашому домі
І радість 

у ньому живе,
Здоров’я міцного 

і щедрої долі
Хай Бог посилає 

і Вас береже!

Буде припинена подача газу
в зв’язку з переключенням газопро-

воду низького тиску з аварійного мета-
левого в поліетиленовий в с.Коропуж 
16 жовтня 2013 р. буде припинено по-
дачу газу з 9.00 до 14.00.

будьте обережні при включенні, ви-
ключенні газу! При появі запаху газу 
телефонуйте за номером 104.

Громадське обговорення
виконком Комарнівської міської ради повідо-

мляє про те, що розпочинається громадське об-
говорення детального плану території земельної 
ділянки для обслуговування нежитлової будів-
лі-складу з метою впорядкування території та 
встановлення меж ділянки в м. Комарно по вул. 
Гончарська, 2-а Городоцького району Львівської 
області.

З даного питання прийняте рішення Комар-
нівської міської ради №410 від 10.06.2013 року.

З матеріалами детального плану та додатко-
вою інформацією можна ознайомитися у Комар-
нівській міській раді.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати 
до Комарнівської міської ради за адресою: Львів-
ська область, Городоцький район, м.Комарно, 
вул.Січових Стрільців, 34.

Громадське обговорення триватиме протягом 
одного місяця з моменту опублікування даного 
оголошення.

Укрпошта – це багаторічний досвід роботи на 
ринку поштових послуг, традиційна довіра спо-
живачів, висока якість послуг та їхня доступ-
ність усім верствам населення, гарантія надій-
ності, оперативності та відповідальне ставлення 
до кожного клієнта.

Скорочуючи відстань між людьми, поштовики 
несуть радість спілкування, сприяють з’єднанню 
людських сердець і доль. 

Професія поштовика хоча і нелегка, зате дуже по-
трібна. Забезпечуючи безперебійну комунікацію між 
селами, містами, країнами, ми об’єднуємо людей, 
розділених тисячами кілометрів. У всі куточки ра-
йону, у найвіддаленіші села спрямовані наші зусил-
ля, аби у кожну оселю потрапили свіжа газета, лист, 
пенсія. 

Адміністрація Центру поштового зв’язку №8 м. 
Новояворівська Львівської дирекції УДППЗ «Укрпо-
шта» вітає велику поштову сім’ю з професійним свя-
том, а також висловлює подяку ветеранам поштового 
зв’язку за багаторічну щоденну плідну працю. Бажа-
ємо всім вам здоров’я, щастя, добробуту, благопо-
луччя, радісних поштових вісточок, добра і щедрих 
дарунків долі!

П.Шипка, начальник ЦПЗ№8.

З професійним святом!

Колектив Дроздовицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає 
з 60-річчям від дня народження свого колегу, 

вчителя музики
Ярослава Григоровича КУЗІКА
і дарує шанованому ювілярові пишний букет 

барвистих зичень:
Хай серце Ваше завжди 
щедрим буде
І широко відкритим 
для людей,
Хай молодеча сила 
сповнить груди,
Додасть наснаги 
і нових ідей!
Бажаємо, щоб кожне 
починання
Було успішно втілене 
в життя,
Нехай людська 
повага
 і визнання
Крокують поруч з 
Вами в майбуття!

Продам дитячий візок 
Для двійні (від 0 до 3 р.), зима-літо. 

Victoria, бежево-коричневого кольору, 
в ідеальному стані. 1200 грн. 

Тел. 097-02-18-811 (Оленка).

Вважати недійсним
втрачене посвідчення учасника бойових дій 

– серія Аб №572539, видане Управлінням МвС 
України у Львівській області у серпні 1996 року 
на ім’я Ярослава Романовича Главацького, - вва-
жати недійсним.

8 жовтня виповнилося 25 років з того часу, коли 
стали на шлюбний рушник

Надія Йосипівна та Ярослав 
васильович АРТИМ.

З цієї чудової нагоди подружню пару щиро 
вітають дочка Ліля з чоловіком Степаном, 

син Ярослав, онучка Соломійка
і зичать щедрих 

милостей від Господа 
на многії літа 

сімейного життя!

Сьогодні Ви в своєму 
срібнім шлюбі

Немовби знов єднаєте 
серця,

Щоб все життя 
і радісно, і любо

Пройти 
пліч-о-пліч в парі

 до кінця.
Хай благодатним

 буде Ваш вік
Впродовж золотих

 і діамантових літ!
Сьогодні, 11 жовтня, виповнюється 

два рочки від дня народження
юній городківчанці 

Соломійці ГОРОШКО.
Дорогу дівчинку радо вітають з цим святом мама 

Ліля, тато Степан, хресний Ярослав, хресна 
Юлія, бабуся Надія та дідусь Ярослав:

Тобі, наша люба, тобі
всі помисли наші та мрії
І серце наше назавжди,
Любов, піклування, надії!
Цвіти, Соломійко, цвіти,
Хай ангел хоронить 
від злого,
Для тебе відкриті світи,
Молися Всевишньому Богу.
Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на 
втіху,
Стежинку свою віднайди
І плач завжди тільки від 
сміху!

Тренування з цивільного захисту
Городоцька райдержадміністрація повідомляє 

про проведення 29 жовтня 2013 року в Городоць-
кому районі тренування за темою «Координація 
дій органів управління та сил цивільного захис-
ту Львівської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 
при виконанні заходів цивільного захисту з запо-
бігання виникненню надзвичайних ситуацій при-
родного характеру і ліквідації їх наслідків в екс-
тремальних умовах зимового періоду». 

Мета тренування – підготовка до дій за призна-
ченням органів управління та сил цивільного захис-
ту територіальної підсистеми та її ланок.

До проведення навчань будуть залучені керів-
ний склад ЦЗ (ЦО) району, районна комісія з пи-
тань ТЕБ та НС, штаб з ліквідації наслідків НС, 
районна евакокомісія, сектор з питань ЦЗ райдер-
жадміністрації, спеціалізовані служби ЦЗ (ЦО) 
району та їх формування, керівний склад та фор-
мування ЦЗ (ЦО) підприємств, установ та орга-
нізацій.

вдячне слово
Дирекція вовчухівської ЗОШ І-ІІ ступенів ви-

словлює щиру подяку львівському підприємцю, ви-
хідцю з села вовчухи Ігорю Івановичу Лісному та 
голові Долинянської сільської ради Любомиру Те-
офіловичу Галіву за надану благодійну допомогу - 
п’ять подарованих комп’ютерів, завдяки яких сіль-
ські діти вивчатимуть інформатику.

Учасники народного ансамблю танцю 
«Галичина» Городоцького районного Народного 

дому, керівник колективу Дана Степанівна щиро 
вітають з 69-річчям від дня народження свого 

чудового акомпаніатора
Ярослава Григоровича КУЗІКА

і зичать шанованій людині  щедрих 
життєвих гараздів!

Хай літа не спадають листом,
А квітують і плодоносять,

Як сади навесні – 
щедрим цвітом

І врожаєм рясним під осінь.
Хай приносять у дім 

достаток,
В душу – радість, 

у серце – спокій.
Дай Вам Бог на землі 

ще багато
Світлих днів і щасливих років! 

Повідомлення
Мшанська сільська рада своїм рішенням від 

23 вересня 2013 року №667 надала дозвіл гр. Се-
нів Надії Романівні на розроблення детального 
плану території та проекту землеустрою щодо від-
ведення зміни цільового призначення земельної 
ділянки площею 0,0546 га по вул. Художня в селі 
Мшана для будівництва і обслуговування житло-
вого будинку, господарських будівель та споруд.

За дев’ять місяців поточного року плат-
ники Городоцького району отримали з 
бюджету 21295,2 тис. грн. бюджетної ком-
пенсації податку на додану вартість, що 
на 4204,9 грн. більше, ніж за аналогічний 
період минулого року.

У цьому ж періоді, за результатами автоматизо-
ваного відбору, відшкодовано з бюджету в автома-
тичному режимі 1707,5 тис.грн. – 1 підприємству, 
що складає 8,0% всієї відшкодованої суми. Минуло-
го року ця сума становила 2132,9 тис. грн. В районі 
заявником до відшкодування з бюджету податку на 
додану вартість є виробник продукції на експорт.

За даними декларацій з ПДВ на сьогоднішній 
день суб’єктами господарської діяльності Городоць-
кого району задекларовано до відшкодування на 
розрахунковий рахунок 19176,7 тис. грн.

Городоцька ОДПІ.

Платникам району 
відшкодовано понад 21 млн. грн.

xПРИвАТНІ вІТАННЯ з фотографією уродинника – 
від 50 грн., без фотографії уродинника – від 40 грн.

xКОЛеКТИвНІ вІТАННЯ з фотографією 
уродинника – від 70 грн., без фотографії уродинника – від 
60 грн.

вартість публікації вітань може зростати залежно від 
величини замовленого тексту.

xОГОЛОШеННЯ на зразок «вважати недійсним», 
«Куплю», «Продам» тощо – від 30 грн.

xбудь-які повідомлення НеРеКЛАМНОГО ЗМІСТУ 
зможете опублікувати, оплативши 1,50 грн. за кожен 
квадратний сантиметр площі, котру займатимуть ці 
матеріали на газетній сторінці.

Вартість послуг «Народної думки»
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Львівської області, беручи до ува-
ги звернення міських, селищного 
та сільських голів Городоцького 
району, Городоцької районної ор-
ганізації профспілки працівників 
освіти і науки України, головного 
лікаря КЗ ГРР «Городоцька ЦРЛ», 
керівника відділу культури Горо-
доцької РДА, стурбована ситуаці-
єю, щодо незадовільного фінансу-
вання захищених статей органів 
місцевого самоврядування та бю-
джетних установ Городоцького 
району.

У зв’язку з недостатністю ко-
штів у місцевих бюджетах, спрямо-
ваних на фінансування захищених 
статей міських, селищної та сіль-
ських рад, бюджетних установ Го-
родоцького району Львівської об-
ласті вже сьогодні мають місце не-
своєчасні виплати заробітної плати, 
заборгованість у виплаті коштів за 
відрядження, скасування доплат, 
надбавок та матеріальної допомоги 
на оздоровлення працівникам цих 
установ та закладів.

Дохідна частина загального 
фонду доведена для Городоцького 
району згідно контрольних показ-
ників МФУ на 2013 рік в сумі 41,6 
млн. грн., що на 6,3 млн. грн., або 
17,9 відсотка більше фактичного 
виконання в 2012 році. Враховую-
чи розрахований Міністерством фі-
нансів України ріст показників до-
ходів загального фонду у 2013 рік 
на 15,8 відсотка, контрольні показ-
ники по доходах загального фонду 
району при формуванні бюджету 
на 2013 рік були завищені на 0,9 
млн. грн. або на 2,1 відсотка.

У зв’язку із зменшенням обся-
гу виробництва в районі до розра-
хункових показників по окремих 
суб’єктах підприємницької діяль-

ності, часткової їх реорганізації до 
кінця року, за попередніми розра-
хунками, буде недоотримано подат-
ку на доходи фізичних осіб в сумі 
1,5 млн.грн. Видаткова частина бю-
джетів району на 2013 рік згідно 
контрольних показників МФУ до-
ведена розміром 141,7 млн. грн., 
що на 17,1 млн. грн. менше до роз-
рахункових показників, поданих 
головними розпорядниками коштів 
відповідно до бюджетних запитів.

При затвердженні районно-
го бюджету на 2013 рік в зв’язку 
з незабезпеченістю відповідно до 
контрольних показників МФУ най-
необхідніших видатків, в т.ч. і з ви-
плати заробітної плати з нарахуван-
нями, оплати за спожиті енергоно-

сії, районний бюджет був затвер-
джений з «прихованим» дефіцитом, 
тобто не було забезпечено в повній 
мірі кошторисними призначеннями 
по виплаті заробітної плати з на-
рахуваннями та оплаті за спожиті 
енергоносії в сумі 16,1 млн. грн., з 
них по заробітній платі в сумі 14,8 
млн. грн. та оплаті за спожиті енер-
гоносії в сумі 1,3 млн. грн.. 

Так, КЗ ГРР «Городоцька ЦРЛ» 
інформує, що закладу до кінця ро-
ку не вистачає на виплату зарплати 
7730,0 тис. грн., відділу освіти Го-
родоцької РДА на заробітну плату 
необхідно додатково 2,5 млн. грн., 
відділу культури Городоцької РДА 
на виплату заробітної плати необ-
хідно коштів в сумі 1,7 млн. грн.. 

В цілому з врахуванням очіку-
ваного недоодержання затвердже-
ної дохідної частини місцевими 
бюджетами району в сумі 4,8 млн. 
грн. та з метою недопущення соці-
альної напруги в бюджетних уста-
новах та серед населення району, 
недопущення виникнення заборго-
ваності по виплаті заробітної плати 
з нарахуваннями та оплаті за спо-
житі енергоносії, до завершення 
бюджетного року для Городоцько-
го району необхідна додаткова до-
тація з державного бюджету в сумі 
19,6 млн. грн.

Таким чином, просимо Вас ви-
рішити питання щодо надання Го-
родоцькому районному бюджету 
Львівської області додаткової дота-
ції в сумі 19,6 млн. грн. для фінан-
сування захищених статей району 
та для цього внести відповідні змі-
ни до державного бюджету України 
на 2013 рік.  

Прийнято на XXIV сесії
Городоцької районної ради

Львівської області VI скликання
3 жовтня 2013р.

До Городоцької районної ра-
ди неодноразово звертаються 
із листами та скаргами меш-
канці району, власники земель-
них ділянок під будівництво 
житлових будинків, стосовно 
парадоксальної ситуації, яка 
виникає під час підключення 
електроустановок, необхідних 
для будівництва, до електрич-
них мереж.

Отож, з метою використання 
електроенергії для будівельних 
потреб, вищезгадані громадяни, 
відповідно до Правил приєднання 
електроустановок до електричних 
мереж, затверджених постановою 
НКРЕ №32 від 17.01.2013р. за 
умовами стандартного приєднан-
ня в електропередавальну органі-
зацію, подавали заяви з необхід-
ними копіями документів (в т.ч. і 
правом власності на земельні ді-
лянки), укладали договори про 

приєднання до електричних ме-
реж та оплачували чималі кошти 
за надані послуги (близько 18-20 
тис. грн. з кожної особи). Електро-
передавальними організаціями, 
виконавцями послуг згідно укла-
дених договорів про приєднання 
до електричних мереж, було ви-
готовлено технічні вимоги до про-
ектів зовнішнього електрозабез-
печення, проектну документацію, 
проведено будівельно-монтажні 
роботи електричних мереж зо-
внішнього електропостачання но-
вобудов вищезгаданих громадян.

Проте для підключення елек-
троустановок, необхідних для бу-
дівництва, до електричних мереж 

та укладення договорів на корис-
тування електроенергією вищез-
гаданим громадянам необхідно 
надавати енергопостачальнику 
зареєстровані декларації, серти-
фікати на прийняті в експлуата-
цію будинки або право власнос-
ті на ці будинки, що є підставою 
укладення таких договорів, а від-
повідно і можливістю користува-
тися електроенергією. Однак та-
ких документів громадяни не ма-
ють, оскільки будівництво будин-
ків триває, і для його завершення 
та введення цих будинків в екс-
плуатацію необхідне використан-
ня електроінструментів, а отже – 
електроенергії.

Отож, відповідно, і договори 
про приєднання до електричних 
мереж, вартість яких уже опла-
чена, не виконуватимуться впро-
довж тривалого терміну (до вве-
дення в експлуатацію житлових 
будинків). Таким чином, незважа-
ючи на оплачені значні кошти за 
приєднання до електричних ме-
реж, новобудови (і електроуста-
новки) вищезгаданих громадян і 
надалі залишаються без електро-
постачання.

Така ситуація зумовлена нело-
гічністю деяких пунктів Правил 
приєднання електроустановок до 
електричних мереж, а саме пунк-
тів 2.1.5. та 3.1.11, де прямо зазна-

чено що, цитуємо: «… підключен-
ня електроустановки замовника 
до електричних мереж електропе-
редавальної організації здійсню-
ється… після введення в експлуа-
тацію об’єкта замовника в поряд-
ку, встановленому законодавством 
у сфері містобудування”.

Беручи до уваги вищезазначе-
не, просимо Національну комісію, 
що здійснює державне регулюван-
ня у сфері енергетики, скасувати 
обов’язкове введення в експлуа-
тацію житлових будинків, які бу-
дуються, для укладання договорів 
про користування електроенергі-
єю та підключення електроустано-
вок до електричних мереж (подачі 
на них напруги).

Прийнято на XXIV сесії
Городоцької районної ради

Львівської області 
VI скликання

3 жовтня 2013р.

1. Обґрунтування необхід-
ності прийняття рішення

У системі представницької де-
мократії інститут президентства 
посідає особливе місце.

Відповідно до статті 5 Консти-
туції України носієм і єдиним дже-
релом влади в Україні є народ. На-
род здійснює владу безпосередньо 
і через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування. 
Ніхто не може узурпувати держав-
ну владу.

Статтею 102 Конституції Укра-
їни проголошується, що Прези-
дент України є гарантом держав-
ного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина.

Одночасно, Основний Закон 
України закріплює особливі пра-
вові гарантії діяльності Президен-
та України. Так, у відповідності 
до статті 105 Конституції України 
Глава держави користується пра-
вом недоторканості на час вико-
нання повноважень.

При цьому, в Рішенні Консти-
туційного Суду України у справі за 
конституційним поданням 47 на-
родних депутатів України про офі-
ційне тлумачення положень части-
ни першої статті 105, частини пер-
шої статті 111 Конституції України 
(справа щодо недоторканності та 
імпічменту Президента України) 
№ 19-рп/2003 від 10 грудня 2003 
року (далі - Рішення № 19-рп/2003 
КС України) зазначається, що пра-
во недоторканності Президента 
України не може бути скасоване, 
призупинене або обмежене шля-
хом порушення проти нього кри-
мінальної справи і переслідування 
у порядку кримінального судочин-
ства.

Таким чином, Президент Укра-
їни на час виконання повноважень 
не несе кримінальної відповідаль-
ності, проти нього не може бути 
порушена кримінальна справа.

Стаття 108 Конституції Укра-
їни закріплює вичерпний перелік 
підстав дострокового припинення 
повноважень Президента України. 
Однією з таких підстав є усунення 
його з поста в порядку імпічменту.

Згідно Рішення № 19-рп/2003 

КС України, встановлена Консти-
туцією України процедура імпіч-
менту є єдиним способом при-
тягнення Президента України до 
конституційної відповідальності 
і за своєю правовою природою не 
аналогічна обвинуваченню особи 
відповідно до норм Кримінально-
процесуального кодексу України. 
Розслідування і розгляд справи 
про усунення Президента України 
з поста в порядку імпічменту здій-
снюється без порушення проти 
нього кримінальної справи.

Загалом, процедура імпічмен-
ту є одним із елементів системи 
стримувань і противаг, а тому ви-
конує ряд важливих функцій. Од-
нією з них є каральна функція за 
вчинення президентом державної 
зради або іншого злочину. Але, не 
менш важливою є також превен-
тивна (попереджувальна) функція, 
сутність якої полягає у тому, що 
імпічмент – механізм контролю 
суспільства за інституціями пу-
блічної влади, який одночасно за-
безпечує реалізацію частини чет-
вертої статті 5 Конституції Укра-
їни про недопустимість узурпації 
державної влади. Крім того, зазна-
чене положення повинно спонука-
ти президента не вчиняти діянь, 
що можуть посягати на основи на-
ціональної безпеки.

Конституція України у стат-
тях 85 та 111 визначає правові за-
сади усунення Президента Укра-
їни з поста в порядку імпічменту. 
З метою деталізації та уточнення 
вищевказаних положень свого ча-
су було ухвалено Закон України 
«Про тимчасові слідчі комісії, спе-
ціальну тимчасову слідчу комісію 
і тимчасові спеціальні комісії Вер-
ховної Ради України» від 15 січня 
2009 року № 890-УІ, який рішен-
ням Конституційного Суду Укра-
їни у справі № 20-рп/2009 від 10 
вересня 2009 року було визнано 
таким, що не відповідає Конститу-
ції України (є неконституційним), 
а відповідно він втратив чинність.

Законом України від 10 лютого 
2010 року № 1861-VI затверджено 
Регламент Верховної Ради України 
(далі - Регламент). Глава ЗО Регла-
менту визначає порядок достро-
кового припинення повноважень 
Президента України у зв’язку з не-
можливістю виконання ним своїх 
повноважень за станом здоров’я, 
а також у разі усунення Президен-
та України з поста в порядку ім-
пічменту. Водночас, окремі статті 
Глави ЗО Регламенту містять по-
силання на закон про тимчасові 
слідчі комісії, спеціальну тимча-
сову слідчу комісію і тимчасові 
спеціальні комісії Верховної Ради 
України, який визнаний неконсти-
туційним та втратив чинність ще 
10 вересня 2009 року.

Крім того, Регламент містить 
ряд прогалин, які об’єктивно уне-
можливлюють практичну реаліза-
цію положень Конституції України 
щодо усунення Президента Укра-
їни з поста в порядку імпічменту. 
Зокрема, залишаються неврегу-
льованими окремі питання щодо 
обрання спеціального прокурора 
та спеціальних слідчих, не визна-
чений правовий статус спеціаль-
ного прокурора, спеціальних слід-
чих, а також голови, заступника 
голови, секретаря та членів спеці-
альної тимчасової слідчої комісії, 
гарантій діяльності членів комісії, 
фінансового та матеріально-тех-
нічного забезпечення діяльності 
комісії тощо.

Отже, чинне законодавство, що 
визначає порядок усунення Прези-
дента України з поста в порядку 
імпічменту, містить ряд невизна-
ченостей та суттєвих недоліків, 
без усунення яких практична реа-
лізація цього порядку є малоймо-
вірною та, взагалі, може бути ви-
знана незаконною. А це, у свою 
чергу, нівелює систему стриму-
вань і противаг при взаємодії Пре-
зидента України та Верховної Ра-
ди України. Крім того, відсутність 
дієвого механізму реалізації поло-

жень Конституції України про ім-
пічмент Президента України ро-
бить неможливим виконання Кон-
ституції в цілому, що є прямим по-
рушенням проголошеного статтею 
8 Конституції України принципу 
верховенства права.

Таким чином, прийняття єди-
ного нормативно-правового акту 
має на меті усунути зазначені ко-
лізії та прогалини, а також уніфі-
кувати положення чинного законо-
давства, що визначає порядок усу-
нення Президента України з поста 
в порядку імпічменту.

Слід зазначити, що 7 люто-
го 2013 року за ініціативи керів-
ників опозиційних депутатських 
фракцій Арсенія Яценюка, Віталія 
Кличка та Олега Тягнибока заре-
єстровано проект Закону України 
«Про порядок імпічменту Прези-
дента України» (р.н. 2220), при-
йняття якого б дозволило усунути 
зазначені вище прогалини та недо-
ліки.

Враховуючи все вищевикладе-
не, проектом рішення пропонуєть-
ся звернутися до Верховної Ради 
України з вимогою невідкладного 
розгляду та прийняття проекту За-
кону України «Про порядок імпіч-
менту Президента України» (р.н. 
2220 від 07.02.2013 року).

2.Цілі і завдання рішення
Метою даного рішення є до-

ведення до відома Верховної Ра-
ди України вимоги частини наро-
ду України - жителів відповідної 
територіальної громади, про необ-
хідність виконання основної функ-
ції парламенту - законотворчої, з 
метою усунення прогалин в дію-
чому законодавстві та створення 
дієвого механізму реалізації поло-
жень Конституції України в части-
ні реалізації процедури імпічмен-
ту Президента.

3.Загальна характеристика 
та основні положення рішення

Проектом рішення передбача-
ється висловити вимогу до Вер-
ховної Ради України невідкладно 

розглянути та прийняти проект За-
кону України «Про порядок імпіч-
менту Президента України» (р.н. 
2220 від 07.02.2013 року), норми 
якого спрямовані на створення ме-
ханізму реалізації конституційних 
положень щодо імпічменту Прези-
дента України.

4.Стан нормативно-правово 
бази у даній сфері правового ре-
гулювання

Основними нормативно-пра-
вовими актами, які регулюють за-
значене питання, є Конституція 
України, Закони України «Про Ре-
гламент Верховної Ради України», 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні».

5. Фінансово-економічний 
розрахунок

Реалізація проекту рішен-
ня не потребуватиме додаткових 
витрат з державного та місцевого 
бюджетів.

6. Очікувані соціально-
економічні наслідки прийняття 
рішення

Прийняття даного проекту рі-
шення дозволить висловити пози-
цію жителів територіальної гро-
мади Городоцького району, та, 
як наслідок, забезпечити розгляд 
Верховною Радою України проек-
ту Закону України «Про порядок 
імпічменту Президента України» 
(р.н. 2220 від 07.02.2013 року), що 
дозволить:

- усунути ряд недоліків та про-
галин у чинному законодавстві, іс-
нування яких наразі створює умо-
ви, що можуть перешкодити усу-
ненню Президента України з по-
ста Верховною Радою України в 
порядку імпічменту у разі вчинен-
ня ним державної зради або іншо-
го злочину;

- забезпечити необхідну від-
критість та гласність під час роз-
слідування обставин щодо вчи-
нення Президентом України дер-
жавної зради або іншого злочину 
та прийняття Верховною Радою 
України рішень за результатами 
такого розслідування.

Прийнято на XXIV сесії
Городоцької районної ради

Львівської області
VI скликання

3 жовтня 2013р.

ЗВерНеННя
до Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України 

та Міністерства фінансів України щодо незадовільного 
фінансування захищених статей бюджетних установ 

Городоцького району Львівської області

ЗВерНеННя
Городоцької районної ради  Львівської області до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Щодо звернення до Верховної Ради України з вимогою 
про невідкладний розгляд та прийняття проекту Закону 
України «Про порядок імпічменту Президента України»



НДНД 611 жовтня   2013 року Програма телебачення
rДо уваги абітурієнтів!

rНадзвичайне

Понеділок,
14 жовтня

вівторок,
15 жовтня

Середа,
16 жовтня
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1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

ЗІК

УТ-1

1+1

ІНТЕР

СТБ

УТ-1

1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

ЗІК

ICTV

ЗІК

УТ-1

11.20 Нехай Вам буде кольорово!.
12.10, 17.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.30 Як це?.
13.00 Хто в домi хазяїн?.
13.20 Контрольна робота.
13.55 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно в Америку.
15.00, 18.20, 01.20, 03.00 Новини (iз сурдопере-
кладом).
15.15 Euronews.
15.30, 05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Книга.ua.
16.50 Т/С «IЗ ЖИТТЯ КАПIТАНА ЧЕРНЯєВА».
17.40 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.10 Фестиваль гумору «Умора».
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00, 05.25 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.

КАНАЛ 1+1

06.45, 07.10, 08.10, 02.00 «Снiданок з 1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50 ТСН: 
«Телевiзiйна служба новин».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/С «ТИСЯЧА I ОДНА НIЧ» (1).
10.45 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧI» (1).
12.35 Х/Ф «ДIТИ ВОДОЛIЯ».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/С «ЛЮБОВ ТА ПОКАРАННЯ» (1).
20.15, 21.20 Т/С «СВАТИ - 6» (1).
22.30, 05.00 «Грошi».
00.05, 03.25 Х/Ф «ДЕВ’ЯНОСТО ДЕВ’ЯТЬ 
ФРАНКIВ» (2).

ІНТЕР

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з IНТЕРом».
09.10, 12.20 Т/С «ДОКИ ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
13.45 «Судовi справи».
14.40 «Сiмейний суд».
15.40 «Жди меня».
18.00, 04.05 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00 Т/С «ДЕЛЬТА».
20.00, 03.35 «Подробицi».
20.30 Т/С «ПЕТРО ЛЕЩЕНКО».
23.40 Т/С «ГРОМ» (1).

СТБ

09.50 «Зiркове життя. Окiльцювати холостяка».
10.45 Х/Ф «ВIД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ» (1).
12.45 «Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти 
жiнок».
15.00 «Звана вечеря».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
20.15 «Куб - 4».
22.25 «Детектор брехнi - 4».
23.55 «Один за всiх».
01.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (1).

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
10.10 Анекдоти по-українськи.
10.20, 13.00 Т/С «ДИВЕРСАНТ».
12.45 Факти. День.
15.25 Т/С «ДИВЕРСАНТ. КIНЕЦЬ ВIЙНИ».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/С «МОРСЬКI ДИЯВОЛИ».
22.10 Четверта вежа.

ТРК «ЛЬВІВ» (ЛЬВIВСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ)

11.30 Феномен України.
12.00, 21.00 ЗIК.
14.00, 01.40 SМС.
15.00, 18.00, 20.30 Новини.
15.30 Т/С «АТЛАС ТВАРИННОГО СВIТУ».
16.00 З архiвiв ЛТБ. Незламнi духом. Довiренi 
особи Р.Шухевича.
16.30 Мова жестiв.
16.45 100 шедеврiв.
17.00 Т/С «АВТОЕНТУЗIАСТИ».
17.30, 00.00 Пас.
18.30 Цiкавi речi для малечi.
18.45 Т/С «80 ОСТРОВIВ НАВКОЛО СВIТУ».
19.15, 00.30 Вечiр у Львовi.
02.40 З архiвiв ЛТБ. Золота провiнцiя.
03.00 Абетка здоров’я.
03.30 Енергоманiя.

ЗІК (ЛЬВіВ)

09.40, 23.25 Дзеркало iсторiї.
10.10 БудЕксперт.
10.35 Хiт-парад FM-TV.
10.50 Художнiй фiльм.
12.55 Здоров будь!.
13.15 101. Служба порятунку.
13.40 Вектор.
14.15 Покажи їм! Львiв-Донбас шоу.
15.20 Територiя закону.
16.40 Люстрацiя.
18.45 Твоє бачення.
19.00 Вечiрня казка.
19.25 Д/ф «Криївка».
21.00 Огляд дня.
21.25 Гаряча лiнiя «Народного контролю».
21.30 Спортивнi новини.
21.40 Економiка зблизька.
21.55 Вiльний мiкрофон.
22.00 ПРАВОкацiя.
22.35 ПроКарпати.

УТ-1

11.20 Нехай Вам буде кольорово!.
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Кордон держави.
13.05 Шеф-кухар країни.
13.55 Х/Ф «БАТАЛЬЙОНИ ПРОСЯТЬ ВОГНЮ».
15.00, 18.20, 01.20, 03.00 Новини (iз сурдопере-
кладом).
15.15 Euronews.
15.30, 05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Крок до зiрок.
17.25 Т/С «IЗ ЖИТТЯ КАПIТАНА ЧЕРНЯєВА».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40 Концертна програма О.Пєскова.
21.40 Свiт спорту.

КАНАЛ 1+1

06.00 «Служба розшуку дiтей».
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.00 ТСН: 
«Телевiзiйна служба новин».
06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/С «ТИСЯЧА I ОДНА НIЧ» (1).
11.20, 04.55 «Росiйськi сiмейнi драми».
12.30, 13.30, 03.00 Т/С «ПИЛЬНА РОБОТА».
14.30, 15.35, 20.15, 21.20 Т/С «СВАТИ - 6» (1).
16.45, 04.30 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/С «ЛЮБОВ ТА ПОКАРАННЯ» (1).
22.30 «Мiняю жiнку - 8».
00.15 Х/Ф «IНСАЙДЕР» (2).

ІНТЕР

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з IНТЕРом».
09.10, 20.30 Т/С «ПЕТРО ЛЕЩЕНКО».
11.25, 12.20 Д/с «Слiдство вели... з Леонiдом 
Каневським».
13.50 «Судовi справи».
14.45 «Сiмейний суд».
15.45 «Давай одружимося в Українi».
16.45 Т/С «ДОМРОБIТНИЦЯ».
18.00, 03.40 Ток-шоу «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.30, 00.00 «Шустер Live».
22.00 Футбол. Збiрна Сан-Марино - збiрна 
України.
01.20 Х/Ф «ГОЙДАЛКИ».
02.45 Д/ф «Олександр Дедюшко. Перевищення 
швидкостi».

СТБ

05.20 «Чужi помилки. Трирiчний обвинувач».
05.25 Нiчний ефiр.
06.05, 16.00 «Все буде добре!».
07.45, 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.40 Х/Ф «IДЕАЛЬНА ДРУЖИНА» (1).
11.45 Х/Ф «МIЛЬЙОНЕР» (1).
13.55 «Битва екстрасенсiв».
15.00 «Звана вечеря».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
20.00, 22.25 «Врятуйте нашу сiм’ю - 2».
23.25 «Кохана, ми вбиваємо дiтей».
02.55 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (1).
03.40 Х/Ф «ЗАГАЛЬНА ТЕРАПIЯ - 2» (1).

ICTV

10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30, 16.40 Т/С «ЛIТєЙНИЙ».
12.45 Факти. День.
13.15, 22.10 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА 
ПЕРЕВIРКА».
14.40, 20.10 Т/С «МОРСЬКI ДИЯВОЛИ».
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/Ф «БЛЕЙД. ТРIЙЦЯ» (2).
01.30 Навчiть нас жити.

ТРК «ЛЬВІВ» (ЛЬВIВСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ)

10.00 З архiвiв ЛТБ. Мелодiї життя та боротьби 
Романа Шухевича.
10.30, 11.30 Мультфiльм.
10.45 Урок... для батькiв.
12.00, 21.00 ЗIК.
14.00, 01.40 SМС.
15.30 Т/С «АТЛАС ТВАРИННОГО СВIТУ».
16.00 М-Хвиля.
16.30 Мова жестiв.
16.45 100 шедеврiв.
17.00 Т/С «АВТОЕНТУЗIАСТИ».
17.30 Семестр.
18.30 Цiкавi речi для малечi.
18.45, 00.00 Т/С «80 ОСТРОВIВ НАВКОЛО 
СВIТУ».
19.15, 00.30 Вечiр у Львовi.
02.40 З архiвiв ЛТБ. Золота провiнцiя.
03.00 Дiловий ритм.
03.30 Час змiн.

ЗІК (ЛЬВіВ)

09.10 По живому.
09.35 Дзеркало iсторiї.
10.10 Програма захисту.
10.30, 19.30 Здоров будь!.
10.50, 19.50 Художнiй фiльм.
12.55 ПРАВОкацiя.
13.25 Захiдний експрес.
14.15 Капiтал.
14.45 ПроКарпати.
15.35 Особливий Погляд.
16.00, 23.05 Прямим текстом.
18.00 БудЕксперт.
18.35 Зiркова школа.
19.00 Вечiрня казка.
22.00 Iсторична правда з Вахтангом Кiпiанi.
23.00 Чвертка з паном Марциняком.

УТ-1

12.40 Свiтло.
13.15 Не вiр худому кухарю.
13.40 Х/Ф «БАТАЛЬЙОНИ ПРОСЯТЬ ВОГНЮ».
14.55, 05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКI СЛУХАННЯ У 
ВЕРХОВНIЙ РАДI УКРАЇНИ.
18.05, 01.35 Про головне.
18.20, 01.20 Новини (iз сурдоперекладом).
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Фестиваль гумору «Умора».
20.50 Мегалот.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Дорослi iгри.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.25 Худ. фiльм «Бомж».
00.20 На слуху.
00.40 Вiд першої особи.

КАНАЛ 1+1

06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/С «ТИСЯЧА I ОДНА НIЧ» (1).
11.25 «Росiйськi сiмейнi драми».
12.30, 13.30 Т/С «ПИЛЬНА РОБОТА».
14.30, 15.35, 20.15, 21.25 Т/С «СВАТИ - 6» (1).
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/С «ЛЮБОВ ТА ПОКАРАННЯ» (1).
22.30, 05.00 «Територiя обману».
00.05 «Тачки - 2».
00.30, 03.15 Х/Ф «ДОКАЗ СМЕРТI» (3).
02.15 Т/С «ПИЛЬНА РОБОТА 3».

ІНТЕР

04.50, 19.00, 04.00 Т/С «ДЕЛЬТА».
05.35 Х/Ф «ГОЙДАЛКИ».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з IНТЕРом».
09.10, 20.30 Т/С «ПЕТРО ЛЕЩЕНКО».
11.25, 12.20 Д/с «Слiдство вели... з Леонiдом 
Каневським».
13.50 «Судовi справи».
14.45 «Сiмейний суд».
15.45 «Давай одружимося в Українi».
16.45 Т/С «ДОМРОБIТНИЦЯ».
18.00, 03.15 Ток-шоу «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
22.35 Т/С «ГРОМ» (1).
01.30 Х/Ф «ВТЕЧА НЕМОЖЛИВА» (2).

СТБ

05.55 «Чужi помилки.»Мiй батько - манiяк!».
06.40, 16.00 «Все буде добре!».
08.20, 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
10.00 «Зiркове життя. Дiти багатих теж плачуть».
10.55 «Врятуйте нашу сiм’ю - 2».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
15.00 «Звана вечеря».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
20.00, 22.40 «МастерШеф - 3».
02.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (1).
02.50 Х/Ф «ПЕРСТЕНЬ IЗ АМСТЕРДАМУ» (1).
04.10 Нiчний ефiр.

ICTV

06.30 Т/С «ТАКСI».
07.00 Т/С «ЛЕСЯ+РОМА».
07.45 Четверта вежа.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30, 16.40 Т/С «ЛIТєЙНИЙ».
12.45 Факти. День.
13.15, 22.10 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА 
ПЕРЕВIРКА».
14.40, 20.10 Т/С «МОРСЬКI ДИЯВОЛИ».

ТРК «ЛЬВІВ» (ЛЬВIВСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ)

11.00 Мультфiльм.
11.30 Тук-тук, я малюк.
12.00, 21.00 ЗIК.
14.00, 01.40 SМС.
15.30 Т/С «АТЛАС ТВАРИННОГО СВIТУ».
16.00 З архiвiв ЛТБ. Незламнi духом. Довiренi 
особи Романа Шухевича.
16.30 Мова жестiв.
16.45 100 шедеврiв.
17.00 Т/С «АВТОЕНТУЗIАСТИ».
17.30 Аргумент.
18.30 Цiкавi речi для малечi.
18.45, 00.00 Т/С «80 ОСТРОВIВ НАВКОЛО 
СВIТУ».
19.15, 00.30 Вечiр у Львовi.
02.40 З архiвiв ЛТБ. Золота провiнцiя.
03.00 Економiчний iнтерес.
03.15 З архiвiвЛТБ. Архiв УПА.

ЗІК (ЛЬВіВ)

08.00 Мультисвiт.
08.25 101. Служба порятунку.
08.55, 14.00, 18.45 Телемагазин.
09.10 По живому.
09.40 Дзеркало iсторiї.
10.10 Захiдний експрес.
10.30 Книга скарг i пропозицiй.
10.55, 19.50 Художнiй фiльм.
12.55 Галицька пательня.
14.20 Люстрацiя.
16.05 Здоров будь!.
16.30 Хiт-парад FM-TV.
16.35 Iсторична правда з Вахтангом Кiпiанi.
17.35 Покажи їм! Львiв-Донбас шоу.
19.00 Вечiрня казка.
19.30 Львiвська полiтехнiка європейський вибiр.
22.00 Народний контроль.

ЛТБ
ЛТБ ЛТБ

Відповіді на кросворд, 
опублікований на 12 стор.

По горизонталі: 1.Лавра. 6.Ку-
мис. 9.Ремесло. 10.Турне. 11.Па-
нас. 12.Шаланда. 13.Канат. 16.Парк. 
19.Вечірня. 20.Коза. 21.Лимонад. 
22.Опус. 23.Стрес. 27.Адат. 30.Лом-
бард. 33.Кобза. 34.Ромни. 35.Варшава. 
36.Агора. 37.Піала.

По вертикалі: 1.Літак. 2.Варан. 
3.Арешт. 4.Емаль. 5.Ясон. 6.Копа. 
7.Манна. 8.Сасик. 14.Аметист. 15.Алі-
готе. 16.Покрова. 17.Розлука. 18.Інвар. 
23.Секта. 24.Ребро. 25.Слава. 26.Хма-
ра. 28.Думка. 29.Триба. 31.Адан. 
32.Драп.

 Куплю вживаний фотооб’єктив 
радянського виробництва «МС 
Калейнар-5Н 2,8/100» для дзер-

кальних камер.
Контактний телефон:

097-383-26-08 або 30-450.

VIVAT, ЗНО-2014!
 Відповідно до наказу Міністер-
ства освіти і науки України від 
03.09.2013 № 1258 «Про зовнішнє 
незалежне оцінювання навчаль-
них досягнень осіб, які виявили 
бажання вступати до вищих 
навчальних закладів України в 
2014 році» - абітурієнти 2014 
року мають можливість:

•пройти тестування з предметів: 
українська мова і література, історія 
України, всесвітня історія, математи-
ка, біологія, географія, фізика, хімія, 
російська мова, світова література, 
одна з іноземних мов (за вибором) - 
англійська, німецька, 
французька, іспанська;

•скласти тести не 
більше як із чотирьох 
предметів.

Львівський регі-
ональний центр оці-
нювання якості освіти 
запрошує використовувати для під-
готовки до ЗНО 2014 наш сайт www.
lvtest.org.ua, де розміщені тестові за-
вдання зовнішнього незалежного оці-
нювання попередніх років. 

ДЛЯ ДОвІДОК:
Сайт УЦОЯО – 

www.testportal.gov.ua;
Сайт ЛРЦОЯО – www.lvtest.org.ua; 

e-mail:lvtest@gmail.com;
Телефон «гарячої 

лінії»ЛРЦОЯО – 032 2422660.

Третього жовтня сталася по-
жежа у селі Зелений Гай. Горів 
житловий одноповерховий 
дерев’яний будинок площею 12 
на 8 метрів. 

Під час виїзду на місце чергової 
варти ДПРЧ №15 (повідомлення про 
загорання надійшло вранці, о 8 год. 
36 хв.) було виявлено труп 54-річно-
го громадянина Г. Чоловік задихнув-
ся димом, що виник внаслідок тління 
міжкімнатних перегородок та ліжка, 
на якому знаходився загиблий. Орієн-
товно причиною трагедії вкотре ста-
ло паління у ліжку, від чого постійно 
застерігають людей представники по-
жежно-рятувальних служб.

(Наш кор.).

Пожежа у Зеленому Гаю 
забрала життя

rОголошення
Фотооб’єктив

Довідка щодо
публікації
оголошень

в «Народній думці»:
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четвер, 
17 жовтня

П’ятниця, 
18 жовтня

Субота, 
19 жовтня

   

Неділя,
20 жовтня

УТ-1

1+1

ІНТЕР

СТБ

УТ-1 УТ-1

1+1

СТБ

УТ-1

1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

ТВІ

ЗІК

ICTV

ЗІК

ICTV

ЗІК

1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

ТВІ

ЗІК

ІНТЕР

УТ-1

08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00, 05.25 Пiдсумки дня.
09.25, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40, 16.25 Т/С «ТАєМНИЦЯ СТАРОГО МОС-
ТУ».
10.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛИ».
11.20 Нехай Вам буде кольорово!.
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий свiт.
12.30 Х/Ф «БАТАЛЬЙОНИ ПРОСЯТЬ ВОГНЮ» 
3,4С. (ЗАКЛ.).
15.00, 18.20, 01.20, 03.00 Новини (iз сурдопере-
кладом).
15.15 Euronews.
15.25, 05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Українська пiсня.
17.10 Т/С «ВIЧНИЙ ПОКЛИК».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30, 01.40 Про головне.
19.50 «Надвечiр’я» з Т. Щербатюк.

КАНАЛ 1+1

06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/С «ТИСЯЧА I ОДНА НIЧ» (1).
11.25, 05.00 «Росiйськi сiмейнi драми».
12.30, 13.30 Т/С «ПИЛЬНА РОБОТА».
14.30, 15.35, 20.15, 21.25 Т/С «СВАТИ - 6» (1).
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/С «ЛЮБОВ ТА ПОКАРАННЯ» (1).
19.30 «Телевiзiйна служба новин».
22.30 «Кохання без кордонiв».

ІНТЕР

09.10, 20.30 Т/С «ПЕТРО ЛЕЩЕНКО».
11.25, 12.20 Д/с «Слiдство вели... з Леонiдом 
Каневським».
13.50 «Судовi справи».
14.45 «Сiмейний суд».
15.45 «Давай одружимося в Українi».
16.45 Т/С «ДОМРОБIТНИЦЯ».
18.00, 03.10 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00, 04.05 Т/С «ДЕЛЬТА».

СТБ

08.20, 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
10.00 «Кохана, ми вбиваємо дiтей».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
15.00 «Звана вечеря».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
20.00, 22.40 «Зваженi та щасливi - 3».
01.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (1).
01.55 Х/Ф «ПОПЕРЕДНIЙ РОЗСЛIД» (1).
03.25 Нiчний ефiр.

ICTV

07.00 Т/С «ЛЕСЯ+РОМА».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30, 16.40 Т/С «ЛIТєЙНИЙ».
12.45 Факти. День.
13.15, 22.10 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА 
ПЕРЕВIРКА».
14.40, 20.10 Т/С «МОРСЬКI ДИЯВОЛИ».
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/Ф «НЯНЬКИ».

ТРК «ЛЬВІВ» (ЛЬВIВСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ)

11.00 Мультфiльм.
11.30 Т/С «МАГIЯПРИРОДИ».
12.00, 21.00 ЗIК.
14.00, 01.40 SМС.
15.30 Т/С «АТЛАС ТВАРИННОГО СВIТУ».
16.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
16.30 Мова жестiв.
16.45 100 шедеврiв.
17.00 Т/С «АВТОЕНТУЗIАСТИ».
17.30 Т/С «80 ОСТРОВIВ НАВКОЛО СВIТУ».
18.30 Цiкавi речi для малечi.
18.45 Наше мiсто.
19.15, 00.30 Вечiр у Львовi.
00.00 Т/С «80 ОСТРОВIВ НАВКОЛО СВIТУ.
02.40 З архiвiвЛТБ.Золотапровiнцiя.

ЗІК (ЛЬВіВ)

07.40, 12.40, 21.40 Економiка зблизька.
07.45, 12.45, 21.50 Погода.
07.50, 12.50, 21.55 Вiльний мiкрофон.
08.00 Мультисвiт.
08.30 Вектор.
08.55, 14.00, 18.10 Телемагазин.
09.10 По живому.
09.40 Дзеркало iсторiї.
10.05, 18.30 Книга скарг i пропозицiй.
10.40, 16.25, 17.10 Хiт-парад FM-TV.
10.50, 19.50 Художнiй фiльм.
13.00 Iсторична правда з Вахтангом Кiпiанi.

ТВі
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖИВЯком.
10.30 Дев-ять мiсяцiв.
11.00, 17.00 Навколо свiту.
12.20, 15.20, 19.35 Мистецька варта.
12.25, 15.25, 19.30 Базар_IТ.
12.40, 15.40 Ранковi курасани. Краще!.
13.00 Приватнi новини.
13.30, 16.30, 19.00, 03.00 Окрема думка.
14.00 Homo sapiens.
20.00, 23.00 Сьогоднi про головне.
22.00, 02.00 Зелена лампа.
01.00, 03.30 Музичний автомат.
04.30 Музика для дорослих.

УТ-1

11.20 Нехай Вам буде кольорово!.
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий свiт.
12.30 Ток-шоу «Вiра. Надiя. Любов».
13.35 Х/Ф «МИР ТОМУ, ХТО ВХОДИТЬ».
15.00, 18.20, 01.20, 03.00 Новини (iз сурдопере-
кладом).
15.15 Euronews.
15.35, 05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Рояль в кущах.
17.00 Т/С «ВIЧНИЙ ПОКЛИК».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору «Умора».
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.25 Українська пiсня року.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.15 Д/ф «Ласкаво просимо до зразкового 
селища».
04.10 Служба розшуку дiтей.

КАНАЛ 1+1

06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/С «ТИСЯЧА I ОДНА НIЧ» (1).
10.40 «Кохання без кордонiв».
12.30, 13.30 Т/С «ПИЛЬНА РОБОТА».
14.30, 15.35 Т/С «СВАТИ - 6» (1).
16.45, 04.40 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/С «ЛЮБОВ ТА ПОКАРАННЯ» (1).
20.15 «Сказочная Русь».
21.00 «Хочу в ВIАгру».

ІНТЕР

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з IНТЕРом».
09.10 Т/С «ПЕТРО ЛЕЩЕНКО».
11.25, 12.20, 03.50 Д/с «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським».
13.50 «Судовi справи».
14.45 «Сiмейний суд».
15.45 «Давай одружимося в Українi».
16.45 Т/С «ДОМРОБIТНИЦЯ».
18.05 Х/Ф «КОЛИ КВIТНЕ БУЗОК».
20.00, 02.25 «Подробицi».

СТБ

15.00 «Звана вечеря».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
20.00, 22.40 «Нацiональне талант-шоу «Танцю-
ють всi!-6».
00.10 «Куб - 4».
01.40 Х/Ф «ПРОПАЖА СВIДКА» (1).
03.05 Нiчний ефiр.

ICTV

06.50 Т/С «ЛЕСЯ+РОМА».
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30, 16.40 Т/С «ЛIТєЙНИЙ».
12.45 Факти. День.
13.15, 22.10 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА 
ПЕРЕВIРКА».
14.40, 20.10 Т/С «МОРСЬКI ДИЯВОЛИ».
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.

ТРК «ЛЬВІВ» (ЛЬВIВСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ)

11.00 Мультфiльм.
11.30 Профстайл.
11.45 Iнновацiї.
12.00, 21.00 ЗIК.
14.00 SМС.
15.30 Т/С «АТЛАС ТВАРИННОГО СВIТУ».
16.00 Кадрики.
16.30 Тинди-Ринди. «Патрицiя».
17.30 Музейнi скарби.
17.45 Мiй Шевченко.
18.30 Цiкавi речi для малечi.
18.45, 00.00 Т/С «80 ОСТРОВIВ НАВКОЛО 
СВIТУ».
19.15 Вечiр у Львовi + Шуфлядки пана Стефка».

ЗІК (ЛЬВіВ)

07.45, 12.45, 21.50 Погода.
07.50, 12.50, 21.55 Вiльний мiкрофон.
08.00 Мультисвiт.
08.30 Територiя закону.
08.55, 14.00, 19.30 Телемагазин.
09.10 По живому.
09.40 Дзеркало iсторiї.
10.15 Генiї людства.
10.35, 13.50 Твоє бачення.
10.50, 19.50 Художнiй фiльм.
12.55, 14.15 Прямим текстом.
16.20 Перевiрка на вечiрку.
16.45 Народний контроль.
18.50 Хiт-парад FM-TV.
19.00 Вечiрня казка.

ТВі

07.00, 12.40, 15.40 Ранковi курасани. Краще!.
10.00 Дев-ять мiсяцiв.
10.30 Автомандри.
11.00, 17.00 Навколо свiту.
12.20, 15.20, 19.35 Мистецька варта.
12.25, 15.25, 19.30 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30, 16.30, 19.00, 03.00 Окрема думка.
14.00 Третiй дзвiнок.
20.00, 23.00 Сьогоднi про головне.
22.00, 02.00 Знак оклику з Артемом Шевченком.
01.00, 03.30 Музичний автомат.

УТ-1

19.25 Концертна програма «Музика нас 
з’єднала».
20.35 Слово регiонам.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
20.55 Мегалот.
21.00, 01.20 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Фестиваль православного кiно «Покров».
01.45 Хiт-парад «Нацiональна двадцятка» (iз 
сурдоперекладом).
02.55 Дитячий фестиваль «Усi ми дiти твої, 
Україно».
03.40 Школа юного суперагента.
03.55 Доки батьки сплять. Мультфiльм.

КАНАЛ 1+1

10.05 «Свiтське життя».
11.15 «Чотири весiлля - 1».
12.30 «Операцiя Краса».
14.25 «Мiняю жiнку - 8».
15.45 «Сказочная Русь».
16.15 «Хочу в ВIАгру».
18.30 «Розсмiши комiка - 4».
20.00 «Вишка».
22.00 Х/Ф «ПЕРЕВIЗНИК».
00.00 Х/Ф «ВОРОТА ДРАКОНIВ» (2).
02.10 Х/Ф «ЛЮБОВНI РАНИ» (2).

ІНТЕР

10.00, 02.45 Д/ф «Григорiй Лепс. Що може 
людина...».
11.00, 03.30 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦЯ» (1).
12.55 Х/Ф «КОЛИ КВIТНЕ БУЗОК».
14.55 Мiжнародний фестиваль гумору «Юрмала 
2012».
16.55 «Велика Рiзниця по-українськи 2013».
18.00, 20.30 Т/С «НЕЗАБУДКИ».
20.00, 02.15 «Подробицi».
22.20 Х/Ф «СТАЛЕВИЙ МЕТЕЛИК».

СТБ

05.20 М/ф «Крокодил Гена и Чебурашка» (1).
06.25 Х/Ф «ЧОРНА СТРIЛА» (1).
08.00 «Караоке на Майданi».
09.00 «Їмо вдома».
10.40 «Зваженi та щасливi - 3».
15.10 «Нацiональне талант-шоу «Танцюють 
всi!-6».
19.00 «Х-Фактор - 4».
00.15 Х/Ф «ЛЮБОВ I ГОЛУБИ» (1).
02.15 «Детектор брехнi - 4».
03.25 Нiчний ефiр.

ICTV

06.20 Козирне життя.
06.50 Т/С «МОРСЬКI ДИЯВОЛИ».
08.45 Зiрка YouTube.
09.50 Дача.
10.35 Квартирне питання.
11.40 За кермом.
12.00 НепуТЬОва країна.
12.20 Наша Russia.
12.55, 19.55 Т/С «ДИВЕРСАНТ. КIНЕЦЬ ВIЙНИ».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.

ТРК «ЛЬВІВ» (ЛЬВIВСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ)

11.00 Телемагазин.
11.30 Рожевi окуляри.
12.00 Веселi перегони.
12.30 36.6.
13.00 Уколi муз.
14.00 Феномен України.
14.30 Чия влада?.
15.00 Сокальськi новини.
15.15 Територiя права.
15.30 Грошi, влада, кохання.
16.00 4+1.
16.15 Дитяча казка.
16.30 Країна талантiв.
17.00 Про головне.
17.30 Самопомiч-пульс мiста.
18.00 Спорт панорама.
18.30 Х/Ф СЕАНС ВИХIДНОГО ДНЯ. «I СВIТЛО 
В ТЕМНОТI СВIТИТЬ».
20.30 Про тиждень.

ЗІК (ЛЬВіВ)

06.00, 13.30 Дзеркало iсторiї.
07.00, 12.15 Огляд дня.
07.25, 12.40 Гаряча лiнiя «Народного контролю».
07.30, 12.45 Спортивнi новини.
07.40, 12.50 Економiка зблизька.
07.45, 13.00, 21.10 Погода.
07.50, 13.05 Вiльний мiкрофон.
08.00 Мультисвiт.
08.30, 14.15 101. Служба порятунку.
08.50 Генiї людства.
08.55, 14.00, 18.45 Телемагазин.
09.15 Народний контроль.
11.20 Художнiй фiльм.
13.10, 21.20 Здоров будь!.
15.00 Iсторична правда з Вахтангом Кiпiанi.
16.00 Люстрацiя.
17.30 ПРАВОкацiя.
18.30 Зiркова школа.
19.00 Вечiрня казка.
19.30 Вiдкрита телевiзiйна лiга КВН «Європа».
21.00 Твоє бачення.
21.45 Власний бiзнес.
22.10 Захiдний експрес.
22.30 Львiвська полiтехнiка європейський вибiр.
23.00 Територiя закону.

УТ-1

10.35 Подорожуй свiтом з Ю.Акунiною.
11.00 Ближче до народу.
11.35, 05.05 Як Ваше здоров’я?.
12.35 Крок до зiрок.
13.25 Х/Ф «БАТАЛЬЙОНИ ПРОСЯТЬ ВОГНЮ» 
3,4С.(ЗАКЛ.).
15.45 Маю честь запросити.
16.40 Золотий гусак.
17.05 Караоке для дорослих.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Українська пiсня року.
20.20 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль гумору в Коблево.

КАНАЛ 1+1

10.00 «Недiля з Кварталом - 2».
11.00, 05.25 «Смакуємо».
11.40 Х/Ф «ПЕРЕВIЗНИК».
13.35 Х/Ф «ОПЕРАЦIЯ «И» ТА IНШI ПРИГОДИ 
ШУРИКА» (1).
15.30 «Великий пекарський турнiр».
17.00, 20.15 Х/Ф «СИЛА СЕРЦЯ».
19.30 «ТСН-Тиждень».
22.00 «Свiтське життя».
23.05 «Що? Де? Коли? 2».
00.15 Х/Ф «ЗА МЕЖЕЮ» (2).
02.00 «Операцiя краса».
03.25 Х/Ф «ВОРОТА ДРАКОНIВ» (2).

ІНТЕР

05.05 Х/Ф «ПОДВIЙНЕ ПРIЗВИЩЕ» (1).
06.35 Мiжнародний фестиваль гумору «Юрмала 
2012».
08.25 «Велика Рiзниця по-українськи 2013».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Орел i Решка. Назад у СРСР».
11.00 «Осiння кухня».
12.00 Х/Ф «СТАЛЕВИЙ МЕТЕЛИК».
14.00 Т/С «НЕЗАБУДКИ».
18.00, 21.00 Т/С «ТАНЦI МАРIОНЕТОК».
20.00, 03.20 «Подробицi тижня».
22.55 Х/Ф «КАКТУС I ОЛЕНА» (1).
00.45 Х/Ф «IНТЕРДIВЧИНКА» (2).
04.05 Д/ф «Жива тема. Зiрка у вiдпустцi».

СТБ

05.45 «Їмо вдома».
06.40, 10.25 «МастерШеф - 3».
09.30 «Караоке на Майданi».
13.25 «Х-Фактор - 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти 
жiнок».
21.15 «Один за всiх».
22.30 Х/Ф «КАРДIОГРАМА КОХАННЯ» (1).

ICTV

08.20 Дача.
09.05 Х/Ф «РОЗБIРКИ У БРОНКСI».
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Так$i.
13.55 Х/Ф «ВИПАДКОВИЙ ШПИГУН».
15.45 Х/Ф «2012».
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.40 НепуТЬОва країна.
21.00 Головна програма.
22.25 Х/Ф «ХИМЕРА» (2).
00.50 Х/Ф «СУДНИЙ ДЕНЬ» (2).
02.40 Х/Ф «ХРОНIКИ МУТАНТIВ» (2).
04.20 Про-Ziкаве.ua.

ТРК «ЛЬВІВ» (ЛЬВIВСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ)

11.30 Цирковi вистави.
12.00 Кадрики.
12.30 Веселi перегони.
13.00 Про тиждень.
13.30 Зелена планета.
14.00 Концерт-вiтання.
15.30 Мамо, знайди мене.
15.40 Про головне.
16.00 Вiчне джерело.
16.30 Рожевi окуляри.
17.00 Вiтає АЯ.
17.30 Медична програма. Вазавiтал.
18.00 Львiв мистецький.
19.00, 00.00 Година дозвiлля.
20.00, 01.00 Тинди-Ринди «Пiккардiйська 
терцiя».
21.00 ЗIК.

ЗІК (ЛЬВіВ)

11.00 Львiвська полiтехнiка європейський вибiр.
11.20, 16.00 Художнiй фiльм.
12.20 Книга скарг i пропозицiй.
12.50 Капiтал.
13.25 Програма захисту.
13.40 Sundaynews.
14.20 ПроКарпати.
15.15 101. Служба порятунку.
15.40 Перевiрка на вечiрку.
17.25 Хiт-парад FM-TV.
19.00 Вечiрня казка.
19.25 Вектор.
19.50 Захiдний експрес.
20.30 Твоє бачення.
20.40 Здоров будь!.
21.00 Погляд на тиждень.
22.00 Покажи їм! Львiв-Донбас шоу.
23.15 Чвертка з перцем.
23.35 Країна дивакiв.

ЛТБ
ЛТБ ЛТБ

ЛТБ
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Зворушливою римою, при-
свяченою представникам одні-
єї з найгуманніших професій, 
відкрила дійство завметодкабі-
нетом відділу освіти РДА Ори-
ся Войціцька. Але, мабуть, най-
ніжніше на серця присутніх ля-
гли слова тих, для кого щоден-
но працюють, творять і живуть 
освітяни. Хлопчики та дівчатка 
(усі – діти педагогів, див. фото 
вгорі) викликали щирі посміш-
ки в дорослої аудиторії, заспі-
вавши пісеньку про шкільне 
життя, в жартівливій формі роз-
повівши про те, як нелегко бути 
вчительськими дітьми. Відтак, 
тим, хто дарує крила, відкриває 
таємниці доріг, жагу пізнання й 
науки світання, прозвучали щи-
рі дитячі вітання.

Після побажання многих літ 
від школяриків та спільного ви-
конання Державного Гімну роз-
почалася урочиста частина за-
ходу. Свій чисельний колектив 
привітав очільник відділу осві-
ти, молоді і спорту Ігор Яскевич. 
Процитувавши Маркіяна Шаш-
кевича («Сіймо, а збирати буде-
мо!»), посадовець зазначив, що 
нелегка щоденна праця вчителя 
дає хороші плоди. Власне засвід-
чує це велика кількість цьогоріч-
них призерів обласних, всеукра-
їнських олімпіад, конкурсів…

Не скупилася на теплі сло-
ва для вчительства голова Горо-
доцької РДА Оксана Дунас, яка 
при гарній нагоді за певні до-

сягнення на освітній ниві вру-
чила кращим педагогам району 
подяки та грамоти. Привіталь-
ну естафету відтак перейняв 
заступник голови Городоцької 
районної ради Володимир Бі-
льовський. З-поміж багатьох 
достойних представників осві-
тянського фаху промовець від-
значив грамотами людей, які 
свою вчительську місію вдало 
поєднують із активною громад-
ською роботою, представляючи 
інтереси краян у районній раді.

Оригінальним зачином у 
справі вшанування вчителів 
стало вручення медалей «За 
відданість справі». Такі відзна-
ки з гарним написом «Знання, 

душу, серце – дітям!» вперше в 
районі отримали методист Ган-
на Кузбит, директор Комарнів-
ської МАМ Євген Грабар, ди-
ректор Угрівського НВК Лю-
бомир Жаровський, вчитель 
фізичної культури Великолю-
бінської ЗОШ Віктор Фариняк 
та вчитель початкових класів 
цієї ж школи Галина Ліщин-
ська.

З приємністю виконав ві-

тальну церемонію й міський 
голова Городка Микола Савка. 
Він відзначив яскравими гра-
мотами з ювілейним оформлен-
ням (до 800-річчя райцентру) 
людей, які роблять вагомий 
вклад у розвиток освіти в місті 
Городку.

Вчителів, вихователів, вете-
ранів освітньої ниви та всіх, чиє 
життя нерозривно пов’язане зі 
школою, привітала голова ра-
ди районної галузевої проф-
спілки працівників освіти Ган-
на Вакар, яка турбується разом 
зі своїми колегами про те, аби 
праця педагога була гідно поці-
нована державою, аби викону-
валися всі задекларовані гаран-
тії щодо освіти. Але з огляду на 
кризу, непростий стан фонду 
заробітної плати вчительство 
почувається обділеним. Попри 
це Ганна Олександрівна таки 
подякувала очільнику райво, 
представникам районної вла-
ди за те, що вдалося вишукати 
кошти хоча б на часткове пре-
міювання педагогів до їхнього 
свята. Не почувався забутим й 
обслуговуючий персонал - лю-
ди, які вже 2 роки поспіль не 
отримували матеріальні допо-

моги на оздоровлення та на ви-
рішення соціально-побутових 
проблем.

Ще ціла низка нагород від 
райво знайшла своїх володарів 
у колі працівників галузі, які 
відзначились в різних напрям-
ках освітньої роботи. А від де-
партаменту освіти та науки бу-
ло вручено відзнаку Комарнів-
ській МАМ з нагоди 20-річчя 
закладу. Частку щирої уваги 
вділили педагоги й своїм коле-
гам з солідним вчительським 
стажем. Зокрема, голові комі-
тету захисту української мови, 
культури та духовності Іванні 
Хомі та головному просвітяни-
ну Іванові Бучківському.

Вінцем освітянського тор-
жества стали виступи хору «Та-
їна» та народного вокального 
ансамблю «Передзвін», які за-
просили присутніх причастити-
ся біля цілющого джерела укра-
їнської пісні.

Ірина ЛОПАТНЮК.
На знімках: слово мають 

діти педагогів; Оксана Дунас 
та Володимир Більовський 

вручають святкові відзнаки 
Євгенові Грабару.

Фото авторки.

Спасибі за знання, за мрії, за любов!
Першої неділі багрянощокого жовтня прийшла про-
фесійна дата в освітянську родину. Врочистість, що 
єднає тисячі педагогів, вихователів, представників ін-
ших професій, які теж дотичні до організації навчаль-
ного процесу у десятках загальноосвітніх, дошкільних 
та позашкільних закладів району, зрозуміло, виходить 
за рамки вузького корпоративу. Про поважні обшири 
свята можна було судити, завітавши минулої п’ятниці 
до людної актової зали Городоцького НВК №5.

Городоцька районна рада, 
Городоцька районна державна 

адміністрація сумують з 
приводу смерті депутата 

Городоцької районної ради, 
вчителя Добрянської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів
ІвАНА вАСИЛЬОвИчА 

ДИКОГО
і висловлюють сердечне 

співчуття рідним і близьким 
покійного.

***
відділ освіти, молоді та 

спорту Городоцької РДА, 
Городоцька районна 

організація профспілки 
працівників освіти та науки 
України сумують з приводу 
смерті вчителя Добрянської 
ЗОШ, депутата Городоцької 

районної ради 
ІвАНА вАСИЛЬОвИчА 

ДИКОГО
і висловлюють щире 

співчуття рідним і близьким 
покійного.

***
Колектив Добрянської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів висловлює 
щире співчуття вчителям 

Любові Михайлівні Дикій та 
Людмилі Іванівні бугаєвській 

з приводу тяжкої втрати – 
смерті чоловіка, батька

ІвАНА вАСИЛЬОвИчА 
ДИКОГО,

колишнього директора 
школи, вчителя історії.

***
виконавчий комітет і 
депутати Добрянської 
сільської ради глибоко 

сумують з приводу смерті 
колишнього директора 

місцевої школи, вчителя
ІвАНА вАСИЛЬОвИчА 

ДИКОГО
і висловлюють щирі 

співчуття рідним і близьким 
покійного.

ВоіСТиНУ величний ювілей 
відзначатимемо 9 березня 

наступного року: 200-ліття з дня 
народження неперевершеного на-
ціонального генія, українського 
Пророка і Мойсея, світоча літера-
тури, великого поета і художника 
Т.Шевченка. Гнівний, бунтівний дух 
Тараса поєднувався з ніжним, лю-
блячим серцем. Він любив усе гар-
не: сонце, квіти, небо, зорі, тополі, 
поле, садок, дітей. Та особливо сер-
дечним було ставлення Шевченка 
до жінки. Цікаві літературні дослі-
дження з цього приводу читачам 
«Народної думки» пропонує знана 
городківчанка, педагог, голова ко-
мітету захисту  української мови, 
культури та духовності іванна 
Хома.

Знаменним є поклоніння поета перед 
Пречистою Дівою, Матір’ ю Сина Божого. 
У листі до Варвари Рєпніної 7 березня 1850 
р. з Оренбурга Шевченко писав: «Новий 
Завіт я читаю з благовійним трепетом. Че-
рез оце читання зародилася у мене думка 
описати серце матері з життя Пречистої Ді-
ви, Матері Спасителя. І друге: намалювати 
розп’ятого її Сина. Молю Господа, щоб ко-
ли-небудь втілилися в образах 
мої мрії...» Поет здійснив свою 
мрію, написав поему «Марія». 
Це високохудожня, глибоко 
релігійна, пройнята почуттям 
безмежної любові до Матері 
Божої і її Божественного Си-
на, глибоко духовна поезія. У 
чудовому вступі до поеми по-
ет молитовно звертається до 
Божої Матері і дає нам зразок 
молитви:

«Все упованіє моє
На тебе, мій пресвітлий 

раю...»
Не знаємо, хто ще з поетів 

так сильно і натхненно звер-
тався в молитві до Божої Ма-
тері. Іван Франко зарахував поему «Марія» 
до найкращих поем Шевченка.

Другою жінкою, до якої все життя в 
думках і віршах звертався Шевченко, була 
його мати. 

Окрім святої й непорочної любові до 

Матері Божої, до своєї безталанної рідної 
матері, яка народила його, серце Шевчен-
ка як духовно багатої людини спалахувало 
земним коханням до земної жінки. Як і ко-
жен поет, емоційний та чутливий за нату-
рою, Шевченко часто закохувався. Є без-
ліч свідчень того, що Тарас любив жінок і, 
що найважливіше, жінки любили його. По-
ет шукав у коханні жіночий ідеал, співго-
лосний з народним ідеалом жінки, коханої, 
дружини, прагнучи виходу із самотності, 
особистої і суспільної. Кохання Шевченка 
і його любовна інтимна лірика допоможуть 
глибше розкрити нам сутність особистості 
поета.

Першим сильним почуттям Тараса було 
його дитяче кохання до сільської дівчини 
Оксани Коваленко (на фото внизу),  яка 
була занапащена москалем і стала покрит-
кою (хоч існує інша версія).

«Ми вкупочці колись росли,
Маленькими собі любились,
А матері на нас дивились
 Та говорили, що колись
Одружимо їх. Не вгадали...» - згадує 

згодом Шевченко. 
Історія знеславлен-

ня Оксани лягла згодом в 
основу таких творів Шев-
ченка, як «Капітанша»,   
«Наймичка»,   «Слєпая»,   
«Катерина»,   пройшла   че-
рез його поеми і повісті. І 
ми побачимо, як пізніше 
цей тип жінки фатально бу-
де подобатись Шевченкові 
в жінках, змушуючи його 
шукати в них ту «справ-
жню» - подругу, дружину, 
порадницю, якою в дитин-
стві вважалася його Окса-
на. Серце Шевченка ще не 
раз буде тривожно і щем-
ко битися від прекрасного 

почуття кохання до жінки, але ця перша, 
найсильніша любов залишиться з ним до 
останніх днів його життя. Вже на схилі літ 
йому вчувався далекий дівочий голос його 
першого кохання:

«Я - Оксана, вічна твоя рана

Журна вишня в золотих раях,
Я твоя надія і омана,
Іскра не роздмухана твоя».
(Із вірша Івана Драча «Далекий дівочий 

голос»).
Схожою на Оксану (старша, лагідна) бу-

ла польська швачка Гушковська, теж «чор-
нобрива» - 
друге юнаць-
ке кохання 
Ш е в ч е н к а , 
овіяне чарів-
ністю чужого 
великого міс-
та Вільно, чу-
жого народу 
й чужої мови. 
Вона навчи-
ла дворового 
козачка пана 
Енгельгард-
та польської 
мови, по-
сестринськи жаліла його, перша дала йому 
гостро відчути різницю між вільним і крі-
паком, між долями хоч і бідної, але вільної 
людини і раба. 

Студентом Академії художеств у Пе-
тербурзі Шевченко переживає третє 
своє захоплення – натурницею Амалі-
єю Клоберг (на фото вгорі), яку він ви-
вів під ім’ям Паші в повісті «Художник». 
П’ятнадцятирічною входить в його акаде-
мічну мансарду ця дівчина, а вже тридця-
тирічною знову відвідує ту саму майстер-
ню тепер уже немолодого хворого Шевчен-
ка в 1859 р. 

1839 р. студент Шевченко малює пор-
трет молодої натурниці з розпущеним во-
лоссям, напівдитячим ротом і великими 
очима. 

Через багато років, повернувшись 
із заслання, він зустрічає в крамниці 
свою давню знайому, а пізніше в архіві 
С.В.Лазаревський знаходить рахунок цієї 
крамниці, виписаний рукою Амалії Кло-
берг «Г-ну Чевченко».

Іванна ХОМА.

(Далі буде).

Вічная пам’ять! Жінки у житті Шевченка
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Сьогодні вже чи не 
кожен мешканець Горо-
доччини знає, яку роль 
виконував директор Го-
родоцької школи №3 Іван 
Сапеляк у повстансько-
му русі. Проте чи то по-
милково, чи ще з якихось 
причин його помічником, 
отже – учасником підпіл-
ля, називають учителя ті-
єї ж школи Івана Мель-
ничука. Можливо, пере-
плутують схожі прізвища 
– Мельничук і Микитюк. 
Бо учитель Й.Микитюк, 
який працював інспек-
тором районного відділу 
народної освіти, дійсно 
перебував у постійному 
контакті з Іваном Сапеля-
ком, не тільки як з дирек-
тором навчального закла-
ду, а й як із політреферен-
том ОУН-УПА Городоць-
кої округи, що мав псевдо 
«Мак». А от І.Мельничук, 
хоч як завуч НСШ №3 і 
був колегою п. Сапеля-
ка, проте з підпіллям на 
Городоччині зв’язку не 
підтримував і тримався 
осторонь. І ось чому. У 
1943 р. І.Мельничук був 

близьким до законспіро-
ваного проводу ОУН у 
м. Кракові. Мали задум 
вивільнити з нацистсько-
го ув’язнення провідни-
ка Степана Бандеру, за-
мінивши його двійником. 
Шукали людину, яка б 
була до нього подібною. 
Власне, І.Мельничук і 
ростом, і статурою, і на 
обличчі у молодому віці 
був дуже схожий на Бан-
деру. Тому Провід запро-
понував Мельничукові 
стати двійником провід-
ника – роль поважна і не-
безпечна. Однак, Мель-
ничук тільки-но почувши 
про це, все покинув, зник 
із Кракова і опинився в 
Самборі, а потім – в Го-
родку. З того часу він три-
мався осторонь ОУН, на-
віть і після проголошення 
незалежності України не 
долучався до національ-
но-патріотичного жит-
тя. Він був добрим, ро-
зумним учителем, але до 
жертовної справи, як цьо-
го вимагає Декалог Наці-
оналіста, виявився незді-
бним.

rДо 1025-річчя Хрещення України-Русі

 Історія християнства 
на українських землях

Продовжуємо публі-
кацію розвідки історика 
Руслана Сіромського про 
поширення і становлен-

ня християнської віри на 
теренах України.

(Продовження.
 Початок у №2.08, 

9.08, 23.08, 6.09).

ІІІ. Церква як об’єкт по-
літичних маніпуляцій 

Невдалі спроби церков-
ного примирення, що від-
булися після Берестейської 
унії, змінилися гострою ре-
лігійною полемікою, піс-
ля якої настав етап осібної 
розбудови уніатської і пра-
вославної церков. “Напра-
ву православної церкви” 
пов’язуємо із постаттю Пе-
тра Могили (1632–1647), 
для періоду архієрейства 
якого характерне органіч-
не поєднання цивілізацій-
них здобутків латинського 
Заходу зі спадщиною пра-
вославного Сходу. Митро-
полит заснував 1632 р. зна-
менитий колегіум, який з 
часом отримав статус уні-
верситету і став відомий як 
Києво-Могилянська Ака-
демія. Він сприяв розвитку 
книгодрукування й опублі-
кував низку богословських 
і богослужбових книг. З 
уніатського боку прове-
дення церковних реформ 
пов’язуємо з іменем митро-
полита Йосифа-Вельяміна 
Рутського (1613–1637), ко-
трому вдалося впорядкува-
ти чернече життя, активізу-
вати освітньо-місіонерську 
роботи церкви. 

З початком Національ-
но-визвольної війни під 
проводом Богдана Хмель-
ницького (1648–1657) “ві-
ра грецька” – православ’я 
перетворилося на панівну 
релігію козацької держа-
ви – Гетьманщини. Єруса-
лимський патріарх Паїсій 
під час відвідин Києва на-
віть благословив гетьмана 
“на війну з ляхами”. Префе-
ренції православній церкві 
були закріплені в Зборів-
ському мирному договорі 
1649 р., але з часом вони 
розтанули. Церква, на за-
гал, йшла у фарватері полі-
тики гетьмана, можливо за 
винятком відмови вищого 
духовенства присягати на 
вірність Москві після Пе-
реяславської ради 1654 р. 
(це при тому, що спочатку 
духовенство заохочувало 
Б. Хмельницького до союзу 
з московськими “єдиновір-
цями”). У період Руїни по-
літичні хитання церковних 
ієрархів лише загострюва-
ли ситуацію, а з поділом 
України 1667 р. на Право- 
та Лівобережну фактично 
розділилася і православна 
церква. 

Після інкорпорації 
Гетьманщини Москва всі-
ляко намагалася підкори-
ти Київську митрополію. 
Це вдалося зробити лише, 
коли 1685 р. гетьман Іван 
Самойлович висунув кан-
дидатуру свого свата Ге-
деона Святополка-Четвер-
тинського на посаду ми-
трополита Київського. На 
скликаний собор найвище 
керівництво не з’явилося, 
оцінюючи зібрання неза-
конним. Попри відсутність 
благословення Константи-
нопольського патріарха со-
бор відбувся і таки обрав 
Г. Святополка-Четвертин-
ського митрополитом. Це 
рішення швидко затвердив 
московський патріарх Йоа-

ким, до того взявши у но-
вого Київського митропо-
лита присягу не бути “під 
послушанієм” у Константи-
нополя. А вже наступного 
1686 року московські ди-
пломати вручили Констан-
тинопольському патріар-
ху Діонісію хабар у розмі-
рі 200 золотих монет і 120 
соболиних шкурок, за що 
той погодився підпорядку-
вати Київську митрополію 
Москві. До речі, за такий 
вчинок Діонісія згодом по-
збавили сану, а акт підпо-
рядкування визнали нечин-
ним. Правда, Московський 
патріархат на це не зважав 
і заходився на повну “пе-
реварювати” надбання: 
1688 р. – заборонено вжи-
вати титул “Митрополит 
Київський, Галицький і 
всієї Русі”, 1689 р. встанов-
лено заборону Києво-Пе-
черській Лаврі друкувати 
будь-які книжки без дозво-
лу Московського патріар-
ха, 1690 р. піддано анафемі 
книги Петра Могили, Йоа-
никія Галятовського, Єпі-
фанія Славинецького і т.д. 
Поступово церковники – 
вихідці з України (Стефан 
Яворський, Феофан Про-
копович та інші) почина-
ють демонструвати лояль-
ність царській владі і ста-
ють важливим інструмен-
том її зміцнення. Причини 
цього варто либонь шука-
ти у прагненні “під покро-
вом орлиних крил” (себто 
Москви) знайти політичну 
стабільність та захист від 
мусульманської та като-
лицької “загрози”. 

Православна церква пе-
ретворилася на опору цар-
ського режиму на україн-
ських землях. Як не пара-
доксально, але вихідці з 
України суттєво долучи-
лися до формування ідеї 
імперської величі Москов-
ського царства і його пе-
рейменування 1721 р. на 
Російську імперію. Відтак 
пізніші твердження істо-
риків про “вкрадене ім’я” 
будуть небезпідставними. 
Таким чином православ-
на церква намагалась по-
казати тяглість духовної 
традиції – на догоду Мо-
скві, що прагнула обґрун-
тувати своє походження 
від слов’янської Русі, а не 
від угро-фінського конгло-
мерату народів Півночі, 
розбавленого татарським 
чинником. Щобільше, Фе-
офан Прокопович розро-
бив концепцію, згідно якої 
світська влада є вищою за 
духовну, а цар – це наміс-
ник Бога на землі. У кон-
тексті того проведено ре-
форму православної церк-
ви і створено “святійший 
синод”, у роботі якого брав 
участь царський чиновник. 

В умовах, коли право-
славна церква в Україні 
втрачає самостійність, пра-
вославні ієрархи на захід-
ноукраїнських землях піш-
ли на порозуміння з уніата-
ми. У 1692 р. рішення Бе-
рестейської унії поширено 
у Перемишльській, а 1700 
– Львівській єпархіях. Крім 
цього, 1708 р. унію схва-
лило Львівське Успенське 
Братство, 1712 р. до неї 
приєднався Почаївський, а 
1721 р. – Крехівський мо-
настирі. У 1720 р. відбув-
ся Замойський собор, який 
більше наблизив уніатську 
церкву до католицької (свя-
щеники стали голити бо-
роди, впроваджено низку 

католицьких свят, внесено 
зміни в богослужбові кни-
ги, зобов’язано мирян що-
неділі ходити до церкви, 
запроваджено обов’язкову 
згадку Папи Римського під 
час літургії, зміцнено цер-
ковну дисципліну). 

Розвиткові уніатської 
церкви на українських 
землях сприяло входжен-
ня Галичини після першо-
го поділу Польщі (Речі По-
сполитої) 1772 р. до скла-
ду Австрійської монархії. 
Власне, з ініціативи ав-
стрійської імператриці Ма-
рії-Терезії уніатська церк-
ва з 1774 р. отримала нині 
звичну назву греко-като-
лицької. Термін “уніат” ви-
знано образливим і його не 
рекомендувалося уживати. 
До того ж, нове визначення 
мало відрізнити цю церкву 
від римо-католицької. Релі-
гійна реформа перетвори-
ла священиків на держав-
них службовців, надавши 
їм більшої суспільної ваги. 
Водночас було забороне-
но перетягувати уніатів на 
католицький обряд (прозе-
літизм). У 1783 р. відкрито 
греко-католицьку духовну 
семінарію у Львові. На-
томість спроба перевести 
греко-католиків на григо-
ріанський календар – точ-
ніший з наукової точки зо-
ру – завершилась невдало, 
головно через небажання 
розриву з обрядовою тра-
дицією. Син Марії-Тере-
зії Йосиф ІІ 1781 р. видав 
т.зв. толеранційний патент, 
яким зрівняв у правах усі 
діючі конфесії. У 1807 р. 
Папа Пій VII буллою 
“In Universalis Ecclesiae 
Regimine” відновив Га-
лицьку митрополію, а ми-
трополитом з осідком в со-
борі Св. Юра у Львові став 
Антін Ангелович. Всі ці 
зміни сприяли перетворен-
ню греко-католицьких свя-
щеників на головних носіїв 
українського національно-
го відродження у Галичині 
(Перемишльський гурток, 
“Руська Трійця”). У дру-
гій половині ХІХ – почат-
ку ХХ ст. греко-католицькі 
священики стояли біля ви-
токів читалень “Просвіти”, 
культурно-освітніх і спор-
тивних гуртків, товариств 
тверезості. 

Та якщо в межах Ав-
стрійської монархії різні 
конфесії мали достатньо 
можливостей для розви-
тку, то на українських зем-
лях Російської імперії уряд 
відверто підтримував лише 
офіційне православ’я. При-
єднання Правобережної 
України унаслідок третьо-
го поділу Польщі 1795 р. 
стало початком пересліду-
вання греко-католиків і ці-
леспрямованого “воссоеди-
нения” їх з православними. 
Імператриця Катерина ІІ 
скасувала усі, крім Полоць-
кої, унійні єпархії, а остан-
нього Київського митро-
полита Феодосія Ростоць-
кого (1788–1805) посадже-
но під домашній арешт. У 
ХІХ ст. в Російській імперії 
православ’я обернулося на 
складову державної полі-
тики, викладену у форму-
лі “Православ’я. Самодер-
жавність. Народність”. 
По-суті, це означало, що 
в державі може бути лише 
одна церква (православ-
на), народність (російська) 
і “богоподібний” монарх – 
цар. Відповідно, місця ін-
шим конфесіям і бути не 

могло. Після польського 
повстання 1830–1831рр., 
спрямованого проти ро-
сійського царизму, греко-
католицьку церкву звину-
вачено у підтримці поля-
ків. Передусім розпочала-
ся кампанія з переведення 
на православ’я уніатських 
монастирів. У 1839 р. у По-
лоцьку (нинішня Білорусь) 
з ініціативи царя Миколи І 
скликано церковний собор, 
що проголосив ліквідацію 
греко-католицької церкви 
на Правобережній Україні 
і її возз’єднання з Росій-
ською православною церк-
вою. 
IV. Духовне відродження 

та виклик безбожництва 
Національне відро-

дження, що тривало на 
Наддніпрянській Україні 
упродовж кінця XVIII ст. 
– ХІХ ст. мало переважно 
світський характер, адже 
місцевий православний 
клір був виразником ро-
сійської державної політи-
ки. Чого вартий хоча б той 
факт, що перекладачами 
Біблії українською літера-
турною мовою були світ-
ські особи – письменники 
Пантелеймон Куліш та Іван 
Нечуй-Левицький, а також 
фізик і знавець богослов’я 
Іван Пулюй (робота три-
вала з 1860 р., а повністю 
переклад опубліковано ли-
ше 1903 р.). Натомість, на-
ціонально-культурне від-
родження на західноукра-
їнських землях без греко-
католицьких священиків 
важко собі уявити: місцеву 
еліту формували або свя-
щеники, або діти священи-
ків. Греко-католицьке ду-
ховенство, як єдина осві-
чена верства галицького 
суспільства, було змушене 
взяти у свої руки провід 
національно-культурним 
рухом та виробити його 
ідеологію. 

Зміцнення суспільної 
ваги церкви в Галичині 
пов’язане з іменем митро-
полита Української гре-
ко-католицької церкви Ан-
дрея Шептицького (1901–
1944). Рід Шептицьких був 
давнім боярським родом, 
що сягав своїми коріння-
ми часів Галицько-Волин-
ської держави. На початку 
ХІХ ст. частина його пред-
ставників сполонізувала-
ся, зокрема батько майбут-
нього митрополита вважав 
себе поляком, а мати похо-
дила з відомого польського 
роду Фредрів. Натомість, 
Андрей (Роман) Шептиць-
кий прийняв відверто укра-
їнську орієнтацію, намага-
ючись з тієї перспективи 
реформувати церкву: за-
снування нових семінарій 
та Богословської Академії, 
опіка над бідними та емі-
грантами (Канада, США, 
Аргентина), підтримка 
української культури (від-
криття 1905 р. Національ-
ного музею у Львові), ре-
формування чернечих ор-
денів тощо. За мету своєї 
діяльності цей високоосві-
чений архієрей (знав деся-
ток європейських мов) ста-
вив об’єднання українців 
під зверхністю Київського 
патріархату у Києві. 

Руслан СІРОМСЬКИЙ,
к.і.н., доцент Львівського 

національного 
університету

 ім. Івана Франка.

(Далі буде).

Вчитель Йосиф Микитюк 
працював у підпіллі разом 
з Іваном Сапеляком
Часто згадуючи на різних заходах і навіть у 
пресі про діяльність українського збройно-
го підпілля середини XX століття, буває, 
перекручують факти. Відтак учасниками 
повстанського руху називають осіб, котрі 
ставились до підпілля дуже обережно, а то 
й взагалі не мали до нього ніякого відно-
шення.

Агентура НКВД зі 
своїми нишпорками 
слідкувала за кожним 
підозрілим, який був 
прихильником повстан-
ського руху або негатив-
но ставився до більшо-
вицького режиму. Під-
пільна справа вимагала 
особливої обережності. 
Якось мешканець Сухо-
волі, студент Львівської 
політехніки Богдан Ду-
да, їдучи зі своїми одно-
сельцями до міста Ле-
ва поїздом, при виході 
з вагона на львівському 
залізничному вокзалі 
був схоплений агента-
ми НКВД. Він мав при 
собі листівку антибіль-
шовицького змісту, де 
зазначалось: «Лютий 
кат прийшов пролива-
ти нашу кров, взяти на-
рід у неволю, і море сліз 
у край приніс – розбій 
і смерть і недолю!..» 
Ця листівка дорого ко-
штувала юнакові. Його 
страшно катували: син-
цями від побоїв і рана-
ми від розпеченого залі-
за було вкрите все його 
тіло. Хлопця, вже пси-
хічно хворого, мама за-
брала додому.

Листівки, треба ска-
зати, де-небудь не роз-
кидали. Їх необхідно 
було розміщати в тако-
му місці, аби достатня 
кількість людей з ними 
ознайомилась, аби лис-
тівка таким чином вне-
сла розуміння, духовне 

піднесення, щоб від неї 
був ефект.

Ось ще один спо-
гад… Оскільки село 
Черляни було особли-
вим для діяльності ОУН, 
то для родин військови-
ків, що там замешкали, 
агітаційні прокламації 
друкували російською 
мовою. Підпілля дові-
рило їх розповсюджен-
ня, зокрема, і тамтеш-
ньому жителю Йосифу 
Лісовському. Він щоден-
но приходив до військо-
вої їдальні, де працюва-
ла його мама, за харчо-
вими залишками, при 
цьому поширював лис-
тівки антибільшовиць-
кого змісту біля їдальні 
й житлових приміщень. 
Протягом місяця йому 
вдалося два чи три рази 
це зробити. Діяв сміло і 
забув про обережність, 
через що був схоплений 
«на гарячому». Невтіш-
ним виявився обшук в 
його хаті, де знайшли та-
кі ж прокламації. За цю 
діяльність Й. Лісовсько-
го засудили на десять 
років ув’язнення. Відбу-
вав неволю в Архангель-
ських таборах. У липні 
1956 р. братова привез-
ла його додому психічно 
хворим.

Іван бОРИС, 
уповноважений 

представник громад-
ської комісії України 

«Армія Безсмертних».

Ціна повстанської листівки
Бувають скептики, котрі недооцінюють 
внесок до великого чину повстанчої бороть-
би молодих підпільників, яким доручали роз-
повсюдження листівок. А це в той час було 
головним засобом інформування населення 
про злочини енкаведистів та їх агентів під 
виглядом партизан-бандерівців.



НДНД 1011 жовтня   2013 року Люди твої, Городоччино!
r12 жовтня – День художника rДо 71-ї річниці створення УПА

Зоря його життя зійшла 1 січ-
ня 1929 р. у нашому селі Мшана 
в сім’ї свідомих українських па-
тріотів Максима Омеляна і Марії 
Лань. А хрестили немовля у хра-
мі, в котрому місцевий священик 
Лук’ян Січинський давав шлю-
би Євгену Коновальцю, Андрію 
Мельнику... Змалку Ярослава 
захоплював і дивував світ при-
роди, який згодом, 
через десятки років, 
поціновувачі його 
творчості зможуть 
спостерігати вже на 
численних вистав-
ках робіт митця.

Ярослав Мак-
симович із висоти 
прожитих літ часто 
згадує дитинство. 
У пам’яті вирина-
ють моменти, коли 
вперше ступив на 
шкільний поріг, без-
турботні дитячі пус-
тощі. Теплі спогади 
пов’язані і з сіль-
ськими педагогами. 
Зокрема, зі своєю 
першою вчителькою 
Марією Лищик вже 
знаний художник 
довгий час підтри-
мував листування… 
Дитинство десяти-
річного хлопця обі-
рвала страшна доба. 
За одну ніч хтозна-
куди зникло 30 його 
односельців – пред-
ставників місцевої 
інтелігенції. Їх піс-
ля відступу москов-
ських «визволите-
лів» перед навалою 
нацистських оку-
пантів у 1941 р. знайшли зака-
тованими в одній із львівських 
в’язниць... Ці, а також інші тра-
гічні події – численні вивезення 
молоді, насильство проти патрі-
отично налаштованих краян, ка-
тування, вбивства – породжува-
ли у голові юнака чимало запи-
тань, формували його, як згодом 
виявилося, міцну особистість.

Не шкодувала доля і родини 
Омелянів. Виборюючи право на 
незалежність своєї Батьківщи-
ни, в лавах УПА загинув стар-
ший брат Ярослава – Осип. Крім 
того в 1949-му енкаведисти за-
арештували і батька – Максима 
Івановича. Жорстокість окупан-
тів спонукала юного Ярослава 
«іти до лісу». Проте завбачли-
ві повстанці, усвідомлюючи ва-
гу освіти й культури, порадили 
молодому хлопцеві вчитися, бо 
«Україні будуть потрібні свідомі 
й освічені патріоти». Майбутній 
художник, дотримуючись наста-
нов, вступає до Львівського учи-
лища прикладного мистецтва. 
Викладачі відразу помітили об-
дарованого спудея. А відтак вже 
після другого курсу хлопець про-
довжує опановувати тонкощі об-
раного фаху в Львівському ін-
ституті прикладного мистецтва 
(сьогодні – Академія 
мистецтв). Однак за-
кінчити навчання 
йому так і не су-
дилося... У зв’язку 
з батьковим аре-
штом у Мшані 
емдебісти зроби-
ли облаву. 5 берез-
ня 1950 року 21-річ-
ного Ярослава разом з 
матір’ю забрали у незвіда-
ний і холодний Сибір. За «інако-
думство». На 10 років. У далеку 
дорогу «визволителі» дозволили 
прихопити хіба що по клунку. 
Мати взяла й образ Богородиці...

1950-ті роки, мабуть, завжди 
відлунюватимуть в душі худож-
ника невимовним болем. Зго-
дом у спогадах він напише про 
страшну в’язницю у Львові, хо-

лодні вагони для перевезення ху-
доби, табір в Усолля-Сибірсько-
му. Пригадає і своє перебування 
у гнітючому карцері, і жорсто-
ких конвоїрів, і незабутню «по-
дорож» у тюрмі-баржі по Ангарі, 
Єнісею, Лені та Вітіму... Та най-
більше закарбувалося в пам’яті 
Я. Омеляна поселення під на-
звою Мама в Іркутській облас-

ті, де митець довгий час відбу-
вав покарання. Життя там було 
далеко нелегким. Героєві нашої 
розповіді довелось докласти не-
ймовірних зусиль, аби хоч якось 
заробити на хліб: працював ван-
тажником, столяром, автозаправ-
ником, коноводом, землекопом, 
водовозом, водієм, мотористом 
катера, і це, уявіть собі, ще не 
весь перелік його ви-
снажливих профе-
сій! Про малювання 
довелося взагалі за-
бути. Правда, якось 
спробував у лісі 
щось вимальовува-
ти, але його одразу 
запідозрили у шпи-
гунстві...

Саме в сибір-
ських таборах Я. 
Омелян зустрів май-
бутню дружину, Любов 
Дакуру, яка була вихована в на-
ціонально свідомій сім’ї, до аре-
шту навчалась у Львівському ме-
дичному інституті.

Після смерті Сталіна Ярос-
лав потрапив під амністію. Про-
те повернутися на омріяну зем-
лю предків художнику разом з 
матір’ю і дружиною дозволили 
лише 1959-го. Навіть реабіліто-

ваним українцям було забо-
ронено повертатися у рід-

ну область. Тому з роди-
ною зупинились у Тер-
нополі, де й замешкали.

Здавалося б, такі 
життєві круговерті зі-

штовхнули Ярослава 
Омеляна зі шляху ста-

ти художником. Та ні! Він 
продовжує малювати, насам-

перед, для себе, «в шухляду». Не 
зупиняється, незважаючи ні на 
що. А в часи хрущовської від-
лиги вступає в Український по-
ліграфічний інститут Львова на 
факультет графіки. Закінчивши 
навчання у 1969 р., довго не мо-
же знайти місце праці за фахом. 
Проте і тут згодився бійцівський 
характер митця. Він не покладає 
рук. І не марно! Через чотири ро-

ки його таки приймають на ро-
боту до Тернопільського худож-
ньо-виробничого комбінату Ху-
дожнього фонду України.

І сьогодні невтомний живо-
писець і графік Ярослав Омелян 
міцно тримає пензля у руці. Йо-
го півстолітня творча діяльність 
увінчана численними виставка-
ми не лише в Україні, а й Поль-
щі, Болгарії, Росії. Митця знають 
як визначного майстра живопи-
су. Художник також плідно пра-
цює у техніці ліногравюри, не 
цурається і книжкової графіки. 
Саме Я.Омелян з притаманним 
йому витонченим смаком офор-
мив майже сімдесят (!) книжок 

українських пись-
менників.

Чи не найбіль-
ше зрілий хист ху-
дожника проявився 
у нині рідкісному ви-
ді графічного мисте-
цтва – екслібрисі. У 
своїх роботах Ярос-
лав Максимович уві-
чнив славних поста-
тей української істо-
рії – Хмельницького, 
Мазепу, Шевченка, 
Франка, Телігу, Бан-
деру, Горську, Чорно-
вола та багатьох ін-
ших.

Незламна вдача 
спонукала Ярослава 
Омеляна до активної 
громадської діяль-
ності. Художник був 
делегатом доленос-
них I та II з’їздів На-
родного Руху Украї-
ни. Як член Всеукра-
їнського товариства 
«Просвіта» висту-
пає популяризатором 
української культури 
в Україні та в світі.

За активну гро-
мадську роботу, ба-
гатолітню працю на 
творчій ниві Ярос-
лава Максимовича 

удостоєно багатьох вагомих від-
знак. Зокрема, він став лауреа-
том Всеукраїнської літератур-
но-мистецької премії імені Бра-
тів Лепких (1994), переможцем 
Всеукраїнського конкурсу екс-
лібристів (1997). У 2002 році 
тернополяни визнали Омеляна 
«Людиною року», а у 2005-му за 

серію унікальних робіт у жан-
рі екслібрису він отри-

мав офіційну подяку від 
Президента України 
Віктора Ющенка.

Не забуває художник 
і рідного села Мшани. 
«Ярослав Максимо-
вич не те що пам’ятає 
про малу батьківщину, 

він живе нею, – розпо-
відає завідувач тамтеш-
нього музею історії се-

ла Стефанія Сенів. – Ху-
дожник буває у нас три, 

а то й чотири рази на рік. Коли 
приїздить, я веду його у школу. 
Учні захоплюються не так йо-
го мистецьким доробком, як не-
простою, звивистою життєвою 
дорогою, що, направду, могла б 
слугувати сюжетом не для одно-
го пригодницького кінофільму».

Пані Стефанія веде мене у 
музей. «Ось тут, - з гордістю вка-
зує на стенд зі світлиною Ярос-
лава Омеляна, - у нас розміщено 
куточок про славного уродженця 
Мшани». Стефанія Сенів зібрала 
чимало публікацій у періодичній 
пресі про Ярослава Максимови-
ча, каталогів його робіт. Усе це 
знайшло належне місце у музеї 
минувшини села. Серед експона-
тів – подаровані самим художни-
ком речі. Тут і рушник, вишитий 
руками його матері, і майже сто-
літній креденс з рідної хати, що 
його змайстрував батько, Мак-
сим Омелян. І його роботи – пор-
трети Тараса Шевченка та отця-
доктора Миколи Хмільовського.

Орест ДРИМАЛОвСЬКИЙ.
На знімках: Ярослав Омелян 

та його роботи.

ПоНАД півстоліття він проживає у Тернополі. Його 
шанують у колах місцевої інтелігенції, а захоплення 

творчістю митця висловлював навіть екс-президент 
Віктор Ющенко. Заслужений художник України Ярослав 
омелян, попри те, що розміняв вже дев’ятий десяток 
літ, не втрачає оптимізму, бадьорості та віри у гідне 
майбутнє України.

Тодішній репресивний ста-
лінський режим порізно судив 
«неблагонадійних» українок 
на десяток років позбавлення 
волі кожної у сибірській тайзі. 
Та першим заарештували гла-
ву родини – Петра. Буцімто за 
«нездачу контингенту» і за те, 
що не хотів коритися новій вла-
ді. Присудили 10 років концта-
борів у Мордовії. Дружині Ксе-
нії дивом удалося втекти, а від-
так уникнути кривавого батога 
на материнськім лоні. А далі 
лиха доля спіткала всіх дітей 
подружжя.

Син Микола, студент одно-
го із самбірських навчальних 
закладів, активно партизанив у 
карпатських лісах. Якось засту-
дився, довго хворів і, одужав-
ши в родинному гнізді, знову 
подався до побратимів. Сестри 
Марія та Ганна того злощасно-
го дня несли з хлопцями в гори 
зібрані в селах гроші, яких так 
потребувала підпільна органі-
зація. Однак у сусідній Рома-
нівці потрапили в засідку.

Микола не вибрався з ото-
чення живим. Нелюди закопа-
ли мужнього 21-річного бійця, 
як худобину, - на окопиську в 
Рудках. Мати кілька днів і но-
чей «чергувала» біля того міс-
ця, потроху вигрібаючи зем-
лю над тілом сина руками. 
Згодом на плечах принесла 
його на місцевий базар, а 
звідти фірою відвезла до 
рідного села, щоб віддати 
холодній земельці в тру-
ні, як і належить за хрис-
тиянським звичаєм.

Чи не найбільшого горя ви-
пало скуштувати нині уже спо-
чилій в Бозі Марії. Активістку-
зв’язкову УПА енкаведисти 
вистежили і виселили в Кіров, 
звідки разом з двома іншими 
українками з Перемишля ді-
вчині вдалося втекти. Повер-
нувшись у Хишевичі, продо-
вжувала виконувати різні за-
вдання партизанів, часто пра-
цювала як медсестра. Та якось, 
повернувшись із Комарнян-
щини, вночі потрапила в обла-
ву. І тут кмітливій юнці вдало-
ся ошукати ворога. Та разом з 
червоною мітлою не дрімали й 
місцеві зрадники. Хтось навів 
на хату, де ночувала, і Марію 
знайшли з допомогою собаки. 

Возили по тюрмах Рудок і 
Дрогобича, провели слідство і 
засудили на 10 років концтабо-
рів. Відбула їх в таборі політич-
но засуджених жінок у Воркуті. 
Відтак 15 років пробула на за-
сланні в Челябінській області. 
Опісля покликали батьки в рід-
ні Хишевичі – припильнувати 
їхню старість. В рідному селі, 
збудувавши з праці рук домів-
ку, дожила й до своєї глибокої 
старості. А зоставшись самоти-
ною, покликала до себе Ганну, 
яка також зазнала репресивної 
кривди. Будучи засудженою і 
вивезеною в Челябінськ, та че-
рез якийсь час потрапила на 
крайню північ Росії – в Якутію. 
Цьому суворому краю довело-
ся стати для українки другою 
вітцівщиною. Адже віддала 
йому понад півстоліття свого 
зрілого життя і праці на шахті. 
Та переживши горе – поховав-
ши чоловіка, також виселенця, 
а згодом і одного з двох синів, 
– перейнялася тугою за рідним 
краєм, до якого вирішила при-
хилити свою голівоньку. На 
схилі материних літ приїхав 
розділити її самотність у ро-
динних Хишевичах син з дале-
кої Півночі.

Ще одна активна членкиня 
національного підпілля з роду 
Лопадчаків мешкає у Зашкови-

чах. Наступного року Пелагея 
Кицай зустріне свою 90-у вес-
ну. А 70 літ тому вона, молода і 
надзвичайно смілива, була ста-
ничною УПА, плідно працюва-
ла в рідних Хишевичах та на-
вколишніх селах. Скрізь від-
ряджали її у справах. Ворогові 
довго не вдавалося вистежити 
прудку дівчину. За наведенням 
сексотів упіймали її в облас-
ному центрі, де квартирува-
ла, навчаючись у торговельній 
школі. Кинули до в’язниці в 
Самборі, де тримали, пригадує 
поважна співрозмовниця, тиж-
день. Допити не обходились 
без знущань, побоїв. Та «виби-
ти» бодай якусь цінну інформа-
цію від хороброї хишевичанки 
енкаведистам не вдалося. Су-
дили 15 квітня 1946 р. у Льво-
ві, на Лонцького, позбавивши 
волі на 10 років. Сибір 22-річ-
на Пелагея зустріла спочатку 
в м.Печора, відтак на довгий 
час «поріднилася» з Нориль-
ськом. Працювала на лісопова-

лі, в радгоспі, чистила від льо-
ду залізничну колію. Як і всі 
політично суджені – замерза-
ла, недоїдала, терпіла знущан-
ня і поневіряння. Та була одна 
радість, яка додавала снаги в 
цьому житті. Це світле почут-
тя кохання до побратима по бо-
ротьбі – політично засуджено-
го Михайла Кицая із Зашкович. 
Познайомилась із юнаком під 
час переїзду на теплоході, зу-
стрічалися в концтаборі. А вже 
після звільнення розписалися і 
стали жити разом у найманому 
помешканні. 

Михайло вивчився на шту-
катура, Пелагея працювала при-
биральницею. Народили двійко 
діточок – Ольгу та Євгена. Ви-
ховували їх в українському па-
тріотичному дусі, хоч мусили 
навчатися в російській школі. 
Закарбувався в серці п.Ольги 
спогад про український хор, 
який широко пропагував наці-
ональну пісню в Норильську. 
Під час одного з концертів цей 
гурт активно підтримав і го-
лосно заспівав розпочатий ки-
мось у залі український сла-
вень «Ще не вмерла Україна». 
За якийсь час почались репре-
сії і хор заборонили…

В Україну репресовані їз-
дили хіба у відпустки, жити у 
рідній державі права довго не 
мали. Змогли повернутись ли-
шень 1975-го. І то, розповідала 
дочка Ольга, батька прописали 
в материні Хишевичі, маму – 
в татові Зашковичі, де сім’я й 
замешкала. Відтак нерідким її 
гостем став дільничний. Та Бог 
дав силу витримати все…

На схилі літ п.Пелагея Ки-
цай, поховавши чоловіка, з 
яким жили душа в душу, – ра-
діє і молиться за Україну. Ви-
страждавши, вимоливши в Гос-
пода свободу для рідної нень-
ки, таки вірить в її щасливу бу-
дучність…

Галина чОРНЯК.
На фото: подружжя упівців 

Пелагея та Михайло Кицай.
Фото з родинного архіву.

З Україною в серці
За любов до Батьківщини і зв’язки з оУН-УПА совєти 
жорстоко помстилися знаній в селі Хишевичі родині 
Лопадчаків. особливо ковтнути з гіркої чаші життя 
в юні літа довелося сестрам Пелагеї, Ганні та нині 
світлої пам’яті Марії. 
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rФутбол

rДобрий господар

rНеспортивні пристрасті

Прем’єр- ліга, 
6 жовтня, 21 тур
За крок до фінішу суховіль-

ський гурт «Сокіл» забезпечив 
собі перемогу у цьогорічній 
першості. Це стало відомо ми-
нулої неділі в селі Братковичі. 
Тут господарі поля основним 
складом зазнали поразки з ра-
хунком 1:2. А юнаки «Сокола» 
здолали своїх однолітків з ра-
хунком 3:0. Вони також претен-
дують на перше місце. Для цьо-
го їм наступної неділі на своєму 
полі необхідно здолати команду 
з Великого Любеня.

Результати інших матчів: Ду-
баневичі – Угри (0:3) 0:3, Кер-
ниця – Мавковичі (6:2) 0:0, Ве-
ликий Любінь – Галичани (8:1) 
2:1, Долиняни – Вовчухи (-) 3:0, 
Родатичі – Заверещиця (4:7) 4:3.

На призові місця претенду-
ють основні склади команд Ве-
ликого Любеня (43 очки), Брат-
кович (41), Керниці (39), а се-
ред юнаків – Братковичі та Кер-
ниця.

В останньому турі першості 
13 жовтня зустрічаються: Рода-
тичі – Дубаневичі, Заверещиця 
– Долиняни, Галичани – Керни-
ця, Братковичі – Вовчухи, Сухо-
воля – Великий Любінь, Мавко-
вичі – Угри. 

Пропущений поєдинок між 
командами сіл Угри та Керниця 
відбудеться 20 жовтня.

Осінній Кубок 
Городоччини 

серед команд 
першої та другої ліги

6 жовтня, чвертьфінал
Поріччя – Тучапи 5:1, Ко-

сівець – Дроздовичі 3:0, Миль-
чиці – Вишня 1:0, Побережне – 
Градівка 3:4. 

У півфіналі 13 жовтня зу-
стрінуться Поріччя – Косівець 
(гра відбудеться  на стадіоні 
смт. Великий Любінь), Мильчи-
ці – Градівка (стадіон с. Долиня-
ни). Початок ігор - о 14:00
Іван ПОХОДеНКО, секретар 

районної федерації футболу.

На районній
першості 

До уваги представників 
футбольних команд 

району!
21 жовтня о 18.00 на го-

родоцькому стадіоні «Ко-
лос» (адмінбудинок) від-
будеться жеребкування 
Кубка району з футболу 
«Золота осінь» за участю 
представників усіх ліг Го-
родоччини.
Районна федерація футболу.

Кубок
 «Золота осінь»

Погода
11-18 жовтня 

хмарна погода з про-
ясненнями, з 14 по 17 жов-
тня періодичні дощі від не-
великих до помірних, решта 
часу – без істотних опадів. 
вітер західної чверті, 3-8 м/
сек., під час дощів 9-14 м/
сек. Температура повітря 
вночі – від 11 до 6 градусів 
тепла, вдень – від 17 до 20 зі 
зниженням під час дощу від 
12 до 16 градусів тепла.

Іван КАРПІНСЬКИЙ.

ФОК «Городок» щиро вітає
 з днем народження

капітана команди, тренера 
юнацького складу

Олега 
Степановича 
СеЛеДЦЯ 

і зичить шанованому 
побратимові здоров’я 
міцного, мов криця і щастя 
у домі по вінця!

 Минулого тижня цю тему 
навіть порушили на сесії Горо-
доцької районної ради. Зокре-
ма, депутат із Керниці Ірина 
бас поцікавилась у присут-
нього на засіданні начальни-
ка райвідділу міліції Степана 
Пегитяка: чи правоохоронці 
знають про такий факт і як ре-
агуватимуть? Перший міліціо-
нер району поінформував, що 
з цього приводу його підлег-
лими порушено кримінальне 
провадження. Також депутат 
Ірина Бас, у чому її підтри-
мали й інші колеги, виступи-
ла з усним зверненням, аби 
такий резонансний трафунок 
був оприлюднений у часопи-
сі «Народна думка», аби га-
зета не оминула, а взяла під 
контроль дане питання. Наш 
часопис стосовно інциденту 
взяв коментарі у компетент-
них осіб, а також надав мож-
ливість оприлюднити свою 
позицію представникам обох 
футбольних команд, аби про-
лити світло на те, що сталося. 

Очевидець події, депутат 
Керницької сільради Ми-
хайло Маца розповідає, що 
вже під час матчу основних 
складів Керниці та Дубаневич 
атмосфера на футбольному 
полі випромінювала напругу. 
За його словами, дубаневича-
ни грали жорстко, грубо. «Ко-
ли пролунав фінальний свис-
ток, – каже М. Маца, – учасни-
ки нашого гурту ще не встигли 
навіть зійти з поля, як на них 
із кулаками наскочили гравці 
дубаневицької команди та їх-
ні вболівальники, загалом, ма-
буть, дві сотні осіб. У декого з 
них були при собі палиці. Все 
виглядало на те, що вони за-
здалегідь готувалися до побит-
тя керницьких футболістів».

«Вже доволі довгий час 
граю у «Зорі», проте із таким 
беззаконням і дикунством зу-
стрівся вперше, – зізнається 
воротар керничан Іван Сум-
баєв. – На мене після гри «на-
летіло» з десяток тамтешніх 
уболівальників. Вже лежачи 
на газоні й отримуючи чис-
ленні стусани в плечі, єдине, 
що зумів зробити, – захисти-
ти руками голову. Однієї ру-
ки досі не можу підняти. На-
віть не знаю, коли знову вийду 
на футбольне поле». З розпо-

ФУТБоЛьНиЙ світ Городоччини сколихнув прикрий 
інцидент у Дубаневичах, який стався 22 верес-

ня. Матч 19 туру районної футбольної першості у 
прем’єр-лізі, що проходив на тамтешньому стадіоні 
між місцевою командою «Мрія» і ФК «Зоря» (с. Керни-
ця), тривав досить напружено і завершився нічийним 
рахунком, 2:2. Та одразу після фінального свистка ар-
бітра сталося небачене побоїще – юрма дубаневичан 
накинулась на гравців керницького гурту...

віді М. Маци, лупцювали лише 
футболістів, керницьких вболі-
вальників не чіпали, постраж-
дали хіба ті, котрі намагались 
оборонити своїх. Із 11 побитих 
гравців «Зорі», в сімох – сер-
йозні травми, поламані ребра, 

носи. Вони після бійки навіть 
не могли самостійно піднятися, 
тому їх позаносили до автобуса, 
а дорогою додому збирали й ін-
ших гравців, які поховались від 
кривдників у кукурудзі. Хлоп-
ці пізніше зняли побої і звер-
нулися із відповідними заявами 
в міліцію. У побоїщі було по-
шматовано також й атрибутику 
керницької команди та, як каже 
М. Маца, знищено два державні 
прапори. Зоставшись без фут-
больної форми і будучи добря-
че пом’ятими, керничани так 
і не зіграли в наступному турі 
прем’єр-ліги із командою Угрів. 
Матч перенесено на 20 жовтня. 

На запитання, що могло 
спричинити таку агресію дуба-
невичан стосовно гравців «Зо-
рі», М. Маца висловлює підоз-
ру, що то – якісь старі образи. 

Сергій Кіт, капітан коман-
ди «Мрія» с. Дубаневичі, під-
тверджує, що сутичка мала міс-
це, але не в такому ракурсі, як її 
подають представники Керниці, 
усе, за його словами, перебіль-
шуючи і дещо домислюючи.

«Насправді державних стя-
гів ніхто не знищував, ми ж не 
варвари якісь, – говорить С. 
Кіт. – Та й не двісті дубаневи-
чан (стільки людей, мабуть, і на 

футболі не було) брали участь в 
сутичці, а в рази менше. Попе-
редньо до бійки ніхто не готу-
вався і жодних кийків я там не 
бачив; все відбулось спонтанно. 
Вгледівши, що зав’язалась сту-
санина, а я в той момент стояв 
біля свого авта, бо завершив 
гру дещо швидше, зійшовши 
під час заміни, – побіг, як і ба-
гато інших наших хлопців, роз-
бороняти учасників бійки... Те, 
що трапилося, вже не повернеш 
назад. Проте, треба пояснити, 
агресія з боку наших вболіваль-
ників була спровокованою тим, 
як нахабно повелись із дубане-

вицьким гуртом у Керниці, де 
ми грали на виїзді 7 липня. То-
ді кінцевий рахунок теж був ні-
чийним (1:1). На полі кернича-
ни діяли хамовито, робили гру-
бі підкати. А суддя закривав очі 
на порушення. Після зустрічі 
їхні гравці штовханами витіс-
нили наших з роздягальні. Все 
це накипіло деяким нашим вбо-
лівальникам і потім вилилось 
у те, що вони хотіли провчити 
керничан. 

Заступник голови район-
ної федерації футболу Михай-
ло воробець у коментарі часо-
пису наголошує, що такий факт 
дуже неприємний. «Ми відчу-
вали, що щось може статися, – 
зізнається він, – бо у матчі пер-
шого кола в Керниці тамтешні 
футболісти і вболівальники по-
вели себе непорядно стосовно 
гравців команди с. Дубаневичі. 
Цей факт від районної федера-
ції футболу приховали і суддя 
того матчу Іван Кулай, і пред-
ставники дубаневицького гурту, 
котрі не стали розголошувати, 
що керничани їх побили, про 
що могли викласти, приміром, 
у відповідному листі до феде-
рації. Правда, дубаневичани, як 
самі згодом розповіли, таки ма-
ли намір факт побиття в Керни-

ці зафіксувати у протоколі ті-
єї зустрічі. Втім, представник 
керницької команди перекрив 
їм доступ до судді. Зрештою, 
ми й так дізнались про це. То-
му перед грою у Дубаневичах, 
відчуваючи щось лихе, звер-
нулись від федерації з письмо-
вою заявою у райвідділ вну-
трішніх справ, аби протягом 
тієї гри на стадіоні був присут-
ній наряд міліції. Але його не 
було. Коли вже сталась бійка, 
то наряд приїхав. 

Контрольно-дисциплінар-
ний комітет (КДК), який діє 
при районній федерації фут-
болу, вирішив дискваліфіку-
вати команду с. Дубаневичі і 
тамтешній стадіон до кінця 
сезону 2013 року. Якщо слід-
ство виявить, що в бійці були 
задіяні гравці котрогось із гур-
тів, то такі футболісти будуть 
дискваліфіковані як мінімум 
на два роки. Команда Дубане-
вич подала апеляцію на рішен-
ня КДК. Остаточний вердикт 
щодо подальшої долі дубане-
вицького колективу винесуть 
після закінчення сезону на за-
сіданні виконкому районної 
федерації футболу.

Як на мене, було б правиль-
но, якби поле у Дубаневичах та-
ки дискваліфікували, а команді, 
звісно, застосувавши стосовно 
неї штрафні санкції, дали мож-
ливість дограти в чемпіонаті, 
але без гравців, встановлених 
слідством як учасників бійки. 
Такої ж думки, наскільки знаю, 
дотримуються й інші команди 
прем’єр-ліги».

Вже коли верстався номер, 
ми зв’язались із начальни-
ком Городоцького райвідді-
лу міліції С. Пегитяком. Він 
повідомив, що у встановле-
ному законодавством поряд-
ку відкрито кримінальне про-
вадження і поки що триває 
з’ясування обставин справи та 
встановлення осіб, які завдали 
тілесні ушкодження громадя-
нам, котрі звернулись у мілі-
цію із відповідними заявами. 
Після завершення всіх пере-
вірок правоохоронці повідо-
млять результати. Насправді, 
каже С. Пегитяк, під час того 
матчу був присутній наряд мі-
ліції у складі двох працівників 
райвідділу, але його чисель-
ність виявилась недостатньою 
для оперативного реагування 
в умовах групової бійки.

...Неприємно, коли гру 
мільйонів – футбол – перетво-
рюють у якісь заледве не кри-
мінальні розбірки, показуючи, 
мовляв, кулаками можна до-
битися справедливості чи пе-
реваги.

Мирон веРеЩИЦЯ.

xТермін осінньої посадки об-
межений 7-10 днями. Її здійснюють 
зазвичай на початку жовтня, коли 
визріє деревина саджанців. До то-
го ж, потрібно встигнути посади-
ти дерева за 20-25 днів до сталого 
замерзання грунту. Тільки через 
3-4 тижні після посадки саджанців 
з’являються перші всмоктувальні 
корінці, з допомогою яких рослина 
споживає воду й поживні речовини. 
Тобто саджанець почне розвиватися 
тільки з початком весняної вегета-
ції. Якщо саджанець не вдалося по-
садити восени, то його зберігають у 
прикопаному стані або в підвалі у 
вологому піску, і до посадки беруть-
ся вже навесні, через 1-2 тижні піс-
ля підсихання ґрунту, але так, щоб 
встигнути до розпускання бруньок.

xВибираючи саджанець, слід 
віддати перевагу тому, в якого ко-
ренева система велика, а крона ма-
ленька, і в жодному разі не навпаки. 
Якщо надземна частина (як у трилі-
ток) таки вже велика, її вкорочують, 
приводячи у відповідність до коре-
невої системи. Якщо цього не зро-
бити, саджанцю буде важко прижи-
ватися і рости.

xДворічний саджанець прижи-
вається легше, ніж трирічний, а од-
норічний – легше, ніж дворічний. 

Закладення зерняткових садів за-
звичай здійснюється сформовани-
ми дворічними або добре розви-
неними однорічними саджанцями. 
Кісточкові породи садять переваж-
но однорічними. Восени висаджу-
ють яблуні, вишню і сливу. Навесні 
– менш зимостійкі породи і сорти, 
а також саджанці яблуні та груші 
на карликових підщепах, оскіль-
ки у такого деревця, посадженого 
восени, може підмерзати коренева 
система.

xПовноцінний дворічний са-
джанець яблуні, груші, сливи, ви-
шні повинен мати чітко окресле-
ний стовбур і 3-5 півметрових ске-
летних гілок, спрямованих рівно-
мірно в різні боки. Бажано, щоб 
гілки були перпендикулярні від-
носно стовбура або з нахилом від 
нього понад 45 градусів. Гілки, 
що відходять під гострим кутом, 
як правило, слабо прикріплені до 
стовбура і надалі під вагою плодів 
часто відламуються.

xПеревірте бруньки на верхів-
ках одноліток і гілках дволіток – во-
ни повинні бути добре сформова-
ними, великими, без пошкоджень 
шкідниками чи хворобами. Такі ж 
вимоги і до саджанців кущів сморо-
дини, аґрусу, малини. Бажано, щоб 

у смородини були добре розвинені 
нішоподібні мичкуваті корінці й 1-3 
пагони надземної частини.

xКорінь під час продажу по-
винен бути захищений земляною 
бовтанкою або вкритий вологою 
мішковиною. Річ у тім, що корене-
ва система не має захисного шару, 
що оберігає від висихання. І якщо 
коріння сухе, завітрене, то це озна-
чає, що воно вже мертве. Слід звер-
нути увагу і на крону. Якщо на сад-
жанці залишилося листя, то його 
належить обережно видалити (об-
щипати чи обрізати, але не обрива-
ти!), не пошкодивши бруньок у па-
зухах листків. Слід оглянути кору: 
якщо вона зморщена, то саджанець 
викопаний давно і встиг висохнути. 
Можна злегка відщепнути невели-
кий шматочок кори: у свіжого са-
джанця оголиться живий, зелений 
шар. Якщо цей шар коричневий, са-
джанець мертвий.

x Особливо уважним треба бу-
ти, купуючи саджанці вишні й сли-
ви, бо можна отримати кореневу по-
рість невизначеного походження. 
Сортовою є тільки крона, що розта-
шована вище місця щеплення, а ко-
ренева система і коренева порость 
сортовими не є.

xІдучи по саджанці, обов’-

язково візьміть плівку, добрий шма-
ток шпагату і змочену мішковину 
(або добре змочену газету). Купив-
ши, спочатку обгорніть коріння во-
логою мішковиною або газетою, 
зверху плівку і добре стягніть шпа-
гатом. Гілки обережно підтягніть до 
стовбура і теж обв’яжіть.

x Незалежно від способу збе-
рігання кореневу систему саджан-
ця опускають в чисту воду за день 
до посадки, але не раніше і не три-
валіше за добу, а безпосередньо під 
час садіння занурюють у земляну, 
глиняну або в глиняно-гнойову бов-
танку (1 частина глини, 2 частини 
коров’яку, 5-7 частин води), щоб 
не допустити навіть короткочасно-
го підсихання коренів. При посад-
ці коренева шийка повинна бути на 
3-5 см вище від поверхні землі. Не-
залежно від вологості ґрунту, поса-
джені деревця потрібно добре і ряс-
но полити.

x Обрізують посаджені дерев-
ця тільки весною. Осіння процеду-
ра сильно знижує їхню зимостій-
кість.

Микола веСеЛОвСЬКИЙ, 
головний спеціаліст управлін-

ня контролю якості насіння 
та садивного матеріалу ДІСГ 

у Львівській області.
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rГімнастика для розуму

rХочете - вірте, хочете - ні

rварто знати!

rФотозамальовка

rУ народі кажуть

rвлучне слово

Дружина каже чолові-
кові:

- Ти б прогулявся з ма-
мою, місто б їй показав. 
Це ж твоя рідна теща.

- Нічого не вийде. Во-
на все одно знаходить 
дорогу додому.

***
Чоловік з дружиною 

на кухні. Раптом з-за 
стіни:

 - Вівці!!!
 Чоловік – дружині:
 - Увімкни телевізор, 

зовсім забув , там же 
наші у футбол грають.

***

Ідуть дві блондинки і 
сперечаються:

- Ми йдемо по стежці!
- Ні, ми йдемо по до-

ріжці!
Поки вони сперечали-

ся, їх збив поїзд.
***

Дитина підбігає до ма-
тері і питає:

 - Мамо, а хіба витве-
резник згорів?

 - Ні звичайно! А чому 
ти питаєш?

 - А чому ж тоді та-
то йде вулицею і співає: 
“Враги сожгли родную 
хату!”

***
Вчительці української 

мови приснився кошмар: 
Азаров диктує, а Януко-
вич пише…

u Картоплю краще солити, як тільки закипіла вода. 
Тоді вона звариться значно швидше й не розварювати-
меться. 

uКартопля смажитиметься швидше і буде смачні-
шою, якщо її попередньо опустити на кілька хвилин у 
гарячу воду й дати обсохнути, перш ніж покласти на 
сковороду. 

uСмажать картоплю на сильно розігрітій сковороді 
й солять, коли шматочки підрум’яняться з усіх боків. 
Якщо посолити картоплю до того, як утвориться ско-
ринка, сік з неї витече, змішається з жиром, шматочки 
втратять форму, колір і смак. 

uЩоб олія не гірчила, додайте до неї трохи горілки 
(2 ст. ложки на 1 л олії). 

uЯкщо варите тверде м’ясо, після зняття піни влий-
те в бульйон горілки з розрахунку 1 ст. ложка горілки 
на 400 г м’яса. М’ясо вийде смачним, а смаку горілки 
не відчуєте. 

uЩоб солоні огірки збереглися без консервації, у 
розчин додайте горілки: 200 мл на 1 л розчину. 

uБаклажани обов’язково треба бланшувати 5–10 хв, 
дати стекти воді, а потім заморожувати. 

uЧервоне вино фарбує їжу в рожевий 
колір. Склянки з головою вистачить для 
будь-якої страви. 

uБуряки, на відміну від інших овочів, 
у солоній воді не варять. Від цього вони 
стають менш смачними. 

uКислота затримує варіння овочів, то-
му оцет, лимонну кислоту, томат, свіжі 

помідори додають у борщ тоді, коли 
овочі майже готові. 

uЗів’яла зелень кропу, се-
лери, петрушки знову стане 

свіжою, якщо покласти 
її у воду з оцтом. 

uНарізана цибуля 
не підгорятиме, а ста-

не золотистою, якщо її 
обкачати у борошні.

Маленькі секрети
«великих» господинь

1. Жінка ніколи не зні-
має футболку, схопивши 
її на спині. 

2. Позіхаючи, жінка 
прикриває рот долонею, 
а не кулаком. 

3. Замахуючись, щоб 
щось кинути, жінка від-
водить руку не вбік, а на-
зад. Саме тому дам ніко-
ли не посилають підрива-
ти танки. 

4. Оглядаючись на по-
клик, жінка зазвичай по-
вертає тільки голову. Чо-
ловік повертається корпу-
сом, оскільки у нього на-
багато менш гнучка шия. 

5. Переважна більшість 
жінок вважають, що вми-
ватися водою з милом 
шкідливо (чим саме вони 
умиваються – подивіться 
у ванній кімнаті). 

6. На пропозицію пока-
зати руки чоловіки чесно 
протягують відкриті до-
лоні. Жінки протягують 
руки долонями вниз, ма-
буть, для того, щоб про-

демонструвати бездо-
ганний манікюр і роз-
мір діамантів. 

7. У жінок переважає 
грудний тип дихання. У 
чоловіків у процесі ди-
хання активно задіяно 
м’язи черевного преса. 

8. Жінки не люблять, 
коли у них вільні руки. 
Тому вони завжди носять 
із собою сумочку, щоб 
теребити її за ремінець, 
притримувати за край і 
постійно щось шукати в 
ній. Якщо немає сумоч-
ки, підійде будь-що – ві-
яло, рукавички, книжка, 
квітка. 

9. Підніматися або 
спускатися з гори жінки 
стараються боком. Чоло-
віки просто ширше роз-
ставляють ноги. 

10. Жінки зазвичай 
розглядають свої п’яти, 
обертаючись за спину. 
Чоловіки ж просто по-
вертають підняту стопу. 

11. По розпеченій галь-

ці або піску жінка йде на-
вшпиньки. Чоловік стає 
тільки на п’яти. 

12. Сідаючи, жінки 
стискають коліна або 
просто тримають їх пара-
лельно. 

13. Якщо у жінки на ву-
лиці розстебнулася ши-
рінька, то пані байдуже 
поставиться до цієї об-
ставини і спокійно за-
стебне брюки. 

14. Вуха жінки затика-
ють пальцями, а чоловіки 
– долонями. 

15. Коли жінку просять 
передати запальничку, 
вона просто передає за-
пальничку, а не переві-
ряє, як чоловіки. 

16. Одягаючись, жінка 
спершу одягне сорочку, 
потім – брюки. Чолові-
ки зазвичай роблять на-
впаки. Рукавички жінка 
надягає до виходу на ву-
лицю.

Шістнадцять фактів 
про жінок fПісля весілля наречена 

має зберігати фату все жит-
тя, як оберіг шлюбу. 
fНе можна користу-

ватися чужою фатою, ви-
наймати її, оскільки вона 
несе в собі велику енерге-
тику. 
fЗа жодних умов не 

можна продавати, дарува-
ти і викидати фату. 
fФатою можна вкри-

вати візочок з немовлям, 
щоб не наврочили. До 
того ж, кажуть, дитина 
швидко заспокоюється і 
перестає плакати, якщо її 
укрити весільною фатою. 
fДехто дотримується 

звичаю одягати на власне 
весілля фату мами, якщо 
у неї був вдалий шлюб.

весільні 
забобони

Мандрівка довжиною 
в тисячі кілометрів почи-
нається з одного кроку. – 
Лао Тзу

Туристи не знають, де 
вони були. Мандрівники не 
знають, куди вони йдуть. 
– Пол Теру

Гість ніколи не забуде 
господаря, який його те-
пло прийняв. – Гомер

Подорожі привчають 
до толерантності. – бен-
джамін Дізраелі

Неможливо побачити 
цілого неба крізь бамбу-
кову трубку. – Японська 
приказка

Хороший мандрівник не 
знає куди він йде, а крутий 
мандрівник не знає звідки 
він прийшов. – Лінь Юйтан

Про подорожі
rСмачного!

СКЛАД: 50 г дріжджів, по 1 ст. ложці борошна, 
цукру, 1,5 скл. теплої води, 1,5 л сироватки, 1 яйце, 
по 1 ст. ложці солі, оцту, горілки, смальцю (нетопле-
ного), 2 ст. ложки олії. 

ПРИГОТУвАННЯ 
Змішати у літровій банці 

дріжджі, борошно, цукор, воду. 
Поставити в тепло (але щоб не 
було гаряче) і дати підійти так, 
щоб літрова банка стала май-
же повною. Тоді вилити масу в 
миску, додати теплої сироватки, яйце, сіль, оцет, горіл-
ку, смалець, олію. Ретельно все змішати, поступово дода-
ючи борошно, і вимішувати тісто доти, доки не відста-
ватиме від рук. Накрити миску рушником, поставити у 
тепле місце й лишити на 4 год. Після того як тісто пі-
дійшло, його ще раз добре вимісити, за потреби додати 
жменю-другу борошна. Розділити тісто на шість час-
тин, кожну з яких ще раз добре вимішати і викласти у 
форми на половину їхнього об’єму. Змастити буханці зби-
тим яйцем перед тим, як ставити у гарячу духовку. 

Печемо домашній хліб

Склав Ростислав ШНІЦАР.  (Перевір себе: 6 стор.).

По горизонталі: 
1.Великий чоловічий мо-
настир. 6.Напій з коби-
лячого молока. 9.Відо-
мий український селек-
ціонер зернових культур. 
10.Подорож по визначе-
ному маршруту. 11.Дід, 
який у 1964-88 р.р. на 
УТ вів передачу «На до-
браніч, діти». 12.Рибаль-
ський човен. 13.Товстий 
гнучкий виріб з волок-
нистих чи синтетичних 
ниток. 16.Окультурений 
ліс. 19.Богослужіння у 
християн, яке відправ-
ляють у другій половині 
дня. 20.Свійська твари-
на. 21.Газований безалко-
гольний напій. 22.Термін, 
вживаний для порядкової 
нумерації творів компо-
зитора. 23.Сильне нерво-
ве потрясіння. 27.Звичає-
ве право в ісламських народів. 30.Кредитна установа, 
що надає позики під заставу майна. 33.Український 
струнний щипковий музичний інструмент. 34.Місто 
в Сумській області. 35.Столиця Польщі. 36.Народні 
збори в Стародавній Греції. 37.Посудина, з якої у Се-
редній Азії п’ють чай.

По вертикалі: 1.По-
вітряне «таксі». 2.Велика 
хижа ящірка. 3.Тимчасо-
ве позбавлення волі, взят-
тя під варту. 4.Шар кістко-
вої речовини, який захищає 
зуби від руйнування. 5.Ке-
рівник походу аргонавтів 
за золотим руном (грець-
ка міфологія). 6.Шістдесят 
снопів. 7.Харч з неба - …
небесна. 8.Озеро в Криму. 
14.Напівдорогоцінний ка-
мінь. 15.Сорт винограду і 
вино з нього. 16.Християн-
ське свято в жовтні. 17.Ми-
ла була злука, а гірка… 
(прислів’я). 18.Залізоні-
келевий сплав. 23.Релігій-
на громада, що відокреми-
лася від панівної церкви. 
24.Кістка грудної клітки. 
25.«Щоби наша…, козаць-
кая… повік не пропала (з 
пісні). 26.По небу літає, 

сльози проливає. 28.Часопис Городоччини «Народ-
на…». 29.Адміністративно-територіальна одиниця в 
Стародавньому Римі. 31.Французький композитор, ав-
тор опери «Жіральда». 32.Густа вовняна тканина.

Фото городківчанина Андріана ГРеЦКА.


