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27-30 листопада та 1-4 грудня хмарно  з прояснення-
ми. 23-30 листопада та 1 грудня – ймовірний невеликий 
мокрий сніг, решта часу – без істотних опадів. Вночі та 
вранці на дорогах ожеледиця, подекуди тумани. Вітер 
східної чверті з переходом на західну, 3-8 м/сек., під час 
опадів пориви до 9-14 м/сек. Температура повітря вночі 
1-3, на поверхні грунту до 5 морозу, вдень 0-3 градуси 
тепла з підвищенням 1-4 грудня вночі до 0-3, вдень до 
4-6 градусів тепла.

Іван КАРПІНСЬКИЙ.

28 листопада – День пам’яті 
жертв голодоморів 

В ці листопадові дні Україна схиляє голову пе-
ред пам’яттю мільйонів людей, що стали жерт-
вами голодомору 1932-1933 років. Вони завини-
ли лише тим, що були українцями, хотіли жити й 
господарювати на своїй землі. Тому й потрапили 
до безжальних жорен тоталітаризму.

Ми не спроможні згадати всіх поіменно, бо ги-
нули цілі родини, вимирали села. Але й забувати 
тієї трагедії не маємо права. Адже це чи не най-
жахливіша сторінка в історії нашого народу.

У спільній молитві вшануймо усіх жертв го-
лодоморів, запалімо свічу пам’яті у власній оселі 
та у своїй душі! Сьогодні складаємо співчуття на-
щадкам, родинам загиблих. Нехай Господь прий-
ме їхні душі до Царства Божого, а нас укріпить у 
вірі, надії, любові.

Поминальні заходи в Городку 
28 листопада о 15 год. біля пам’ятника жерт-

вам більшовицьких репресій в м.Городку про-
йдуть поминальні заходи та акція «Запали свічку 
пам’яті!» з нагоди Дня пам’яті жертв  голодомо-
рів. 

Голова Городоцької
районної ради
Володимир 
БІЛЬОВСЬКИЙ.

Голова Городоцької
райдержадміністрації

Володимир 
РЕМЕНЯК.

На Городоччині 21 
листопада віддали ша-
ну краянам, полеглим на 
Майдані та в українсько-
російській війні. У на-
селених пунктах, де по-
ховані звитяжці, біля їх-
ніх могил відбулися по-
минальні заходи, участь 
в яких взяли владовці, 
родичі загиблих лицарів 
гідності, очільники та 
учасники громадсько-по-
літичних, волонтерських 
організацій. На кладови-
щі в Городку молитовно 
вшанували пам’ять Ге-
роя Небесної Сотні Іва-
на БЛЬОКА (на фото 
внизу), атовців Андрія 
ОДУХИ, Тараса КУЛЄ-
БИ, Віктора ЗЕМЗЕРЕ-
ВА. Того ж дня помоли-
лись і поклали квіти до 
могил оборонців Украї-
ни Михайла САМСОНА 
– у Заверещиці, Назарія 
ПОПАДИКА – в Дроздо-

Вклонились 
могилам 

Героїв Небесної 
Сотні 

та АТО

Минулої суботи, 
21 листопада, 

українці відзначи-
ли День Гідності 

та Свободи. Це свято встановлене з метою утвердження ідеалів 
свободи та демократії, збереження і донесення до сучасного й май-

бутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні 
початку XXI століття, а також вшанування патріотизму й мужності 

громадян, які восени 2004 р. та у листопаді 2013 – лютому 2014 рр. 
постали на захист демократичних цінностей, національних інтере-

сів нашої держави та її європейського вибору.

вичах, Івана АЛЬБЕРТА 
– у Дубаневичах, Василя 
ВЕРЕШКА – в Новому 
Селі; до могил Героїв Не-
бесної Сотні Володимира 
ЖЕРЕБНОГО (похований 
у Рудках) та Володимира 
ТОПІЯ (покоїться в Судо-
вій Вишні). Запалили лам-

падки біля меморіальної 
таблиці атовцю Андрію 
ЮРЗІ в Комарні, а 23 лис-
топада, у річницю його 
загибелі, чисельна деле-
гація із Комарна на чолі з 
міським головою Тарасом 
Іваницьким і депутатом 
Львівської обласної ради 

Катериною Кеньо побу-
вала на могилі воїна, що 
є на Личаківському кла-
довищі у Львові. Там від-
правлено панахиду.

Також у День Гід-
ності та Свободи на 
сільському цвинтарі 
с.Суховоля за участі ве-
лелюдної громади, голо-
ви Городоцької район-
ної ради Володимира Бі-
льовського, голови РДА 
Володимира Ременяка 
було освячено пам’ятник 
на могилі полеглого на 
Донбасі українського во-
їна Івана СИРВАТКИ (на 
фото вгорі).

Мирон ВЕРЕЩИЦЯ.

Можновладцям вигід-
но все списувати на вій-
ну, прикриваючись нею. 
Єдине, чим варто доро-
жити, це те, що сформо-
вано нове покоління гро-
мадянського суспільства, 
яке не знає тяжіння до 
старого і намагається да-
ти поштовх змінам у дер-
жаві. Хоч ті зміни сьогод-

ні дуже мізерні, особли-
во – у правовій царині, 
яка не може похвалити-
ся верховенством зако-
ну в кримінальних про-
вадженнях стосовно за-
гибелі Героїв Небесної 
Сотні. У всіх випадках із 
жорстоко понівеченими, 
по-звірячому закатовани-
ми, живцем спаленими і 

вбитими майданівцями 
за два роки не з’явилося 
жодного, навіть наймен-
шого просвітку.

Напередодні трагіч-
ної річниці розмовляю із 
батьком одного з наших 
Героїв – М.Жеребним 
(с.Вишня).

У справі вбитих майданівців – 
звичайне окозамилювання

Так вважає батько Героя Небесної Сотні Володі Жеребного
Сьогодні запитання – чи досягнуті цілі Майдану, які ставив народ, 
вийшовши на головну площу столиці держави, аби відстояти свій 
європейський вибір, права і гідність? – звучить скоріш риторично. 
Позаяк за цих два роки абсолютно не покарано винних у кривавих 
злочинах, не поборено корупцію, не проведено реформи у всіх гілках 
влади, не досягнуто пріоритетів права. 

(Закінчення  
на 3 стор.).

30 листопада о 16 год. в райцентрі біля 
пам’ятника патріотам В.Біласу, Д.Данилишину, 
В.Старику і Ю.Березинському відбудеться захід 
на спомин про геройський чин оунівців у Город-
ку в листопаді 1932 р.
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rОголошення

rРозвиток громад

rІз сесії Городоцької міської ради

- Пане Йо-
сифе, не секрет, 

що Великий 
Любінь із 
населенням 

близько 5 
тис. осіб доте-

пер був позбавлений централь-
ної гілки каналізування…

- Проблема дійсно нагальна і 
над нею ми працюємо вже кіль-
ка років поспіль. 2013-го, власне, 
й розпочали будівництво дощової 
каналізації, вже освоєно понад 11 
млн. грн. Наступного року об’єкт 
плануємо здати в експлуатацію. 
Каналізація дозволить попере-
джувати стихійні підтоплення 
житлових будинків, а також від-
фільтровувати несанкціоновані 
врізки, що зменшить навантажен-
ня на р. Верещицю, притоку Дні-
стра. Окрім того, в нас виготовле-
ний проект з будівництва каналі-
заційних мереж по селищу, який 
пройшов державну експертизу. 
Подаватимемо заявку в Міністер-
ство охорони навколишнього се-
редовища стосовно виділення ко-
штів з відповідного фонду.

- Які новації в житлово-ко-
мунальному секторі?

- Цьогоріч проведено водо-
гін по вул. Вчительській, частко-
во – по вул. Л.Українки, який бу-
де завершений 2016 р. На теренах 
селища розпочато будівництво 
водозабору, що дасть змогу за-
безпечити автономним водопос-
тачанням не лише В.Любінь, а й 
сусідні міста Комарно та Рудки. 
Загалом якісну воду в свої оселі 
безперебійно отримуватимуть й 
мешканці всіх населених пунктів 
Городоччини, які розміщені по 
лівому боці дороги Львів-Самбір-
Ужгород.

- Як я зрозуміла, це буде 
від’єднання від Городоцько-
го водоканалу, який завдяки 
оптимізації мережі може нала-
годити краще водопостачання 
для своїх споживачів…

- Безперечно, в них з’явиться 
можливість акумулювати більше 
коштів і виробничих потужнос-
тей для повноцінного розвитку. 
Позаяк нарікань, зокрема, й вели-
колюбінців, на перебої з водопос-
тачанням, якість та занижений 
тиск води не бракує.

Рішення сесії селищної ради 
стосовно виготовлення ПКД зі 
спорудження водозабору видане 
ТзОВ «Водосервіс». Генпідряд-
нику в оренду виділена земельна 
ділянка площею 2 га. В перспек-
тиві ця фірма планує в нас будів-
ництво й очисних споруд.

- Статус курортного селища 
вимагає відповідного екологіч-
ного балансу…

- Зі збором твердих побуто-
вих відходів офіційно у нас все 
гаразд. У зв’язку з фінансовими 
труднощами львівського «Кому-
нальника», який два роки обслу-
говував раду, змушені були від-
мовитись від його послуг. Позаяк 
гарантувати їх якість через роз-
ширення сфери діяльності під-
приємство, фактично, вже було 
не здатне. З квітня нас почала об-
слуговувати відома на городоць-
ких теренах екологічна структу-
ра «Аве-Львів». Половина сели-
ща забезпечена індивідуальними 
сміттєзбірниками, інша складує 
сміття в загальні баки. До кінця 
року плануємо вирішити питання 

стосовно укладання угод на ви-
везення непотребу з мешканцями 
інших підпорядкованих селищ-
ній раді населених пунктів. Звіс-
но, не всі згодні укладати типову 
угоду згідно чинного законодав-
ства і, відповідно оплачувати по-
слугу. В результаті й виростають 
стихійні смітники…

- Знаю, що болем куль-
турно й духовно розвиненого 
В.Любеня є відсутність Народ-
ного дому…

- Прикро, але так. Культурна 
установа як така не функціонує. 
Для мистецьких та інших імпрез 
орендуємо актові зали музичної 
школи чи санаторію «Любінь 
Великий». Та сподіваюсь, що 
це явище тимчасове. Вже виго-
товлений проект на будівництво 
Центру мистецтва та дозвілля. 
В цій комплексній споруді окрім 
глядацького залу та сцени будуть 
передбачені й приміщення для 
різних ігор, фітнес-центру тощо. 
Все це має працювати на залучен-
ня молоді до здорового та актив-
ного способу життя.

- Кілька років тому у 
В.Любені, пам’ятаю, заклали 
фундамент для дошкільного 
осердя, яке має більш повно ви-
рішити проблему виховання ма-
люків та зайнятості батьків…

- Так. Нещодавно Управління 
капітального будівництва ЛОДА, 
яке освоїло під час спорудження 
«ясел-садочка» (на 150 дитячих 
місць) 1 млн. 200 тис. грн., пере-
дало нам функції замовника. Цьо-
горіч завдяки сприянню народно-
го депутата Я. Дубневича на бу-
дівництво великолюбінського 
дитсадка з державної скарбниці 
було виділено 4 млн. грн.; 2 млн. 
грн. вже освоєно, решту планує-
мо матеріалізувати в грудні. За та-
кого ж сприяння 2017 р. дошкіль-
на установа, ймовірно, справить 
новосілля.

- Доводилося чути нарікан-
ня ваших краян на те, що у 
В.Любені сьогодні важко зна-
йти роботу…

- На жаль, це справді так. Є 
проблеми у функціонуванні як 
промислової, так і соціальної 
сфер. Простоює одне з найпо-
тужніших підприємств регіону 
– державний спиртзавод, не на 
повну силу функціонує санато-
рій. Боязко, бо при адмінрефор-
мі, яка декларує, що податок з 
доходів осідатиме в місцевому 
бюджеті, наша казна суттєво не 
наповнюватиметься. Водночас 
маємо надію на те, що невдовзі 
запрацює реабілітаційний центр 
для воїнів АТО. Це новий об’єкт, 
збудований Міністерством соці-
альної політики, сім’ї, молоді і 
спорту, який надаватиме всебіч-
ну підтримку нашим захисникам. 
Перша черга функціонування за-
кладу передбачає створення 150 
робочих місць. Це направду мож-
на вважати другим диханням для 
нашої громади.

Користуючись нагодою, ви-
словлюю вдячність виборцям за 
довіру, яку я отримав на виборах. 
Запевняю, що не підведу і докла-
ду всіх зусиль для розвитку гро-
мади, рідного селища, де мешкає 
моя сім’я, рідні, близькі й друзі. 
Певен: якщо кожен працюватиме 
так, як для себе, то Україну чека-
тиме гідне майбутнє.Розпитувала

Галина ЧОРНЯК.

Засідання «Просвіти»
У вівторок, 1 грудня, о 15 год. в Городоцькій МАМ ім. П. 

Андрусіва відбудеться спільне засідання правління та ради 
районної «Просвіти». Правління РО «Просвіта».

Виставка дідухів – у музеї
1 грудня о 12.00 в Городоцькому історико-краєзнавчому 

музеї відбудеться відкриття виставки особливих експонатів 
– солом’яних дідухів (триватиме протягом 2-х тижнів).

Виставку організовує Володимир Мишолівський – народ-
ний майстер із соломоплетіння.

Адміністрація музею щиро запрошує!

rКоротко
25 листопада у Город-

ку представили ново-
го начальника районного 
управління юстиції Ірину 
Яцик, яка була обрана на 
цю посаду за результата-
ми конкурсу. До цього міс-
це начальника обласно-
го управління юстиції бу-
ло вільним майже півроку. 
Представив Ірину Іванівну 
начальник  Головного те-
риторіального управління 
юстиції у Львівській облас-
ті Ярослав Жукровський.

Новий голова селища 
налаштований 
оптимістично

ОчОлити громаду Великого любеня і п’яти сусід-
ніх сіл (Малого любеня, Косівця, чулович, Бірча та 

Пісок) краяни довірили 32-річному місцевому мешканцю 
Йосифу Фабризі (на фото), який до того кілька разів 
обіймав посаду заступника голови місцевої ради. Ста-
тус курортного селища та деякі інші особливості цієї 
територіальної громади вимагають від влади чима-
лих зусиль задля прогресивного розвитку. Про те, які 
пріоритети в цьому напрямку визначені вже сьогодні, 
– наша розмова з керівником самоврядної структури.

Склад депутатських комісій районної ради
Городоцька районна рада 

Львівської області на І сесії 
VІI скликання рішенням №11 
від 12 листопада 2015 р. за-
твердила персональний склад 
постійних комісій райради:

З питань депутатської ді-
яльності, етики, регламенту, 
законності, дотримання прав 
людини та військових про-
блем: Кремса Богдан Богдано-
вич – голова комісії, Кликоць-
кий Володимир Іванович, При-
шляк Олесь Іванович.

З питань економіки і бю-
джету, використання кому-
нальної та спільної власнос-
ті: Мєскало Іван Степанович 
– голова комісії, Маланчук Бог-
дан Степанович, Дзяний Тарас 
Миколайович, Дуць Ігор Вікто-
рович, Сабадаш Ігор Ігорович, 
Струк Богдан Романович, Ку-

нащук Володимир Васильович, 
Гавц Світлана Іванівна, Лещин-
ський Володимир Михайлович, 
Яскевич Ігор Антонович.

З питань охорони здоров’я, 
материнства, соціального 
захисту та демобілізованих 
учасників АТО: Довгунь Ва-
силь Степанович – голова ко-
місії, Буняк Степан Остапович, 
Шніцар Тарас Михайлович.

З питань культури, освіти, 
спорту, духовного відроджен-
ня та засобів масової інфор-
мації: Маковецький Віталій 
Володимирович – голова комі-
сії, Карапінка Олег Михайло-
вич, Хамик Андрій Іванович.

З питань регулювання зе-
мельних відносин, плануван-
ня територій, містобудуван-
ня, архітектури, місцевого 
самоврядування та адміні-

стративно-територіального 
устрою: Цуньовський Василь 
Михайлович – голова комісії, 
Коропісь Руслан Миколайович, 
Костельний Андрій Іванович, 
Лещинський Юрій Володими-
рович, Чорній Петро Богдано-
вич, Скомаровський Олег Вла-
диславович, Полуліх Юрій Бог-
данович, Гижко Віталій Олек-
сандрович.

З питань АПК, розвитку 
села, екології, природних 
ресурсів, розвитку підпри-
ємництва, промисловості, 
зв’язку, транспорту і торгів-
лі: Дунас Омелян Михайлович 
– голова комісії, Винарчик Бог-
дан Степанович, Самотіс Лю-
бомир Іванович, Федан Богдан 
Володимирович, Божик Олег 
Ігорович, Кликоцький Іван Єв-
генович, Фещин Оксана Яківна.

rІз сесії райради

У традиційній «розминці», 
відведеній на оприлюднення 
депутатських заяв, підтримали 
запит колеги Руслана Коропіся 
до керівника районного відді-
лення поліції щодо належного 
розслідування численних фак-
тів крадіжок, які мали місце на 
території Бартатівської сільра-
ди.

Відтак, сесія надала дозвіл 
райво на укладення угоди що-
до оренди приміщення котель-
ні Мавковицького НВК; пого-
дила вартість надання послуг 
з теплопостачання для низки 
шкіл, а також для Комарнів-
ської й Великолюбінської місь-
ких лікарень.

Заслухавши інформацію в.о. 
начальника райфінуправління 
Ольги Гавриляк, депутати за-
твердили звіт щодо виконання 
районного бюджету за 9 місяців 
2015 р. і внесли уточнення до 
планових показників бюджету 
на поточний рік.

Далі сесія виділила з район-
ної скарбниці гроші на матері-
альні допомоги 55 жителям Го-
родоччини, загалом на суму по-
над 100 тис.грн. У тому числі 
10 тис.грн. направили рідним 
загиблого військового з Город-
ка Віктора Земзерева, по одній 
тисячі гривень виділили учас-
никам АТО, по п’ять тисяч – 
воїнам, які зазнали поранень; 
спрямували матеріальну допо-
могу і важкохворим краянам. 
Як зазначив голова бюджетної 
комісії Іван Мєскало, потре-
буючі впродовж двох тижнів 
отримають виділені їм кошти.

Проголосувала сесія за пи-
тання щодо надбавки голові та 
заступнику голови райради за 
виконання особливо важливої 
роботи, надання їм матеріальної 
допомоги та преміювання. Над-
бавку і премію (їх розмір скла-
датиме до 50 відсотків від по-
садового окладу) встановлено 
з врахуванням пропозиції депу-

тата Ігоря Дуця – терміном до 
кінця 2016 р. Затвердили район-
ні парламентарі новий склад ко-
місії з питань поновлення прав 
реабілітованих. Очолив комісію 
Богдан Слонівський, заступник 
голови райради.

Слід наголосити, що прак-
тично всі питання приймались 
одноголосно. Наприкінці сесії, 
голова ради звернувся до при-
сутніх у залі керівників орга-
нів місцевого самоврядування з 
клопотанням включати до скла-
ду виконкомів на місцях депу-
татів райради задля належної 
комунікації між всіма владними 
ланками на Городоччині. Знай-
шла підтримку обранців пропо-
зиція їхнього колеги І.Дуця сто-
совно забезпечення шкіл спор-
тінвентарем. До цього питання 
повинні серйозно підійти при 
формуванні бюджету на 2016 
рік. 

Мирон ВЕРЕЩИЦЯ.

Уточнили планові показники бюджету 
і надали матеріальні допомоги потребуючим

Вчора, 26 листопада, зібралась друга сесія 
Городоцької районної ради VII скликання. В 
її роботі із 36 депутатів взяли участь 32; 
в подальшому наш часопис друкуватиме 
прізвища відсутніх на сесіях обранців. 
Вів засідання голова райради Володимир 
Більовський. У залі були присутні очільник 

РДА Володимир Ременяк, керівники органі-
зацій та установ району, керівники само-
врядних органів. Депутати працювали 
оперативно й злагоджено, головно – за-
вдяки тому, що напередодні всі питання 
порядку денного були належно розглянуті 
бюджетною комісією та президією.

«Всі ми є в одному човні...»
Виборча кампанія у Го-

родку вчора була підсумована 
кульмінаційною подією. У 
великій залі районного Народ-
ного дому відбулась установча 
сесія нової міської ради, якій 
випаде працювати  для по-
треб громади щонайменше два 
найближчі роки.

Зібрання, на яке прибули також 
представники різних рівнів вла-
ди, депутати райради, небайдужі 
городківчани, відкрив голова 
міської виборчої комісії Я.Лютак. 
Почали з державного Славня 
та з хвилини мовчання на шану 
пам’яті полеглих героїв Революції 
Гідності, українських вояків. 
Городоцькі священики провади-
ли спільну з присутніми молитву. 
Потім мали промови. Настоятель 

храму Благовіщення Михайло 
Греділь, знаний капелан-волонтер, 
не приховував  свого критичного 
ставлення до дій вищих гілок вла-
ди, і не тільки. Слова, виголошені 
ним, зокрема, – у заголовку цієї 
публікації. Тобто перед загрозою 
ворожої навали маємо відкинути 
зайві амбіції і спільно працювати 
на порятунок рідного дому. Опісля 
о. Іван Лупій закликав висуванців 
громади дотримуватись в роботі за-
сад духовності й людської моралі.

Засвідчили своє бажання кон-
структивно працювати з депутатсь-
ким корпусом і виконавчими струк-
турами міста голова РДА В.Ременяк 
та голова райради В. Більовський.

До роботи приступив новий го-
лова міста Роман Кущак. Він, зокре-
ма, запропонував обрати на посаду 

секретаря ради Руслана Бурого. 
Кандидатура від міського голови 
не була підтримана депутатами під 
час таємного голосування. Опісля 
більшістю голосів була обрана 
секретарем Юлія Віткова. Потім 
через політичні впливи депутати 
не обрали другим заступником 
пропонованого Кущаком Степана 
Попка. Голова був прикро враже-
ний некомпромісністю депутатів, 
оскільки під час передсесійних 
перемовин йшов назустріч по-
бажанням обранців, був усесто-
ронньо демократичним.  Таким 
чином, вважає п. Роман, частина 
депутатів на догоду політичним 
інтересам (а їх, переконаний, не 
повинно існувати в міськраді) про-
тиставила себе городківчанам, які 
довірили йому зміни у місті.

Чи ми всі «в одному човні»? 
Це засвідчать найближчі робочі 
сесії Городоцької міськради.

(Наш кор.).

http://obljustlviv.gov.ua/pro-upravlinnia/novyny/1293-novyi-sait-holovnoho-terytorialnoho-upravlinnia-iustytsii-u-lvivskii-oblasti
http://obljustlviv.gov.ua/pro-upravlinnia/novyny/1293-novyi-sait-holovnoho-terytorialnoho-upravlinnia-iustytsii-u-lvivskii-oblasti
http://obljustlviv.gov.ua/pro-upravlinnia/novyny/1293-novyi-sait-holovnoho-terytorialnoho-upravlinnia-iustytsii-u-lvivskii-oblasti
http://obljustlviv.gov.ua/pro-upravlinnia/novyny/1293-novyi-sait-holovnoho-terytorialnoho-upravlinnia-iustytsii-u-lvivskii-oblasti
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Олігархічні клани, ви-
пестувані українською 
владою протягом остан-
ньої чверті століття, зви-
кли до вільготного жит-
тя. Щоправда, їм регуляр-
но доводилося ділитися 
з тією ж владою – але, 
по-перше, таке життя, 
по-друге, саме влада да-
вала олігархам можли-
вість надолужити ці ви-
датки за рахунок звичай-
них громадян. Тож ніхто 
з представників олігар-
хічного цеху, висловлю-
ючись словами одного, 
тепер уже колишнього, 
прем’єр-міністра, не ски-
глив, а, взявши лопати, 
гарували так, викачуючи 
гроші з українського на-
роду, що аж куфайка за-
горталась.

Але зараз олігархи не 
просто скиглять – вони 
верещать так, що їх чути 
далеко за межами Украї-
ни. Деякі з них, за котри-
ми надто вже відкрито 
стирчать вуха Янукови-
ча та його «сім’ї», взага-
лі повтікали в Росію, а ре-
шта – всякі там ахметови, 
фірташі, онищенки-кади-
рови та інші григориши-
ни, – репетують, оскіль-

Союз олігарха та кишенькового диктатора

ДНяМи минув рік з того дня, як 
коаліція політичних партій 

у Верховній Раді схвалила про-
граму дій уряду, сформованого за 
результатами парламентських 
виборів у жовтні 2014 року. Звіс-
но, можна сперечатися з приводу 
того, наскільки мало чи немало 
зробив Кабінет Міністрів для 

того, аби виконати всі пункти до-
кументу, адже завжди знайдуться 
громадяни, які будуть незадо-
волені діяльністю влади. Втім, 
є один показник у нашій країні, за 
яким можна майже безпомилково 
визначити, чи правильний напрям 
для руху обрав уряд, – це реакція 
на дії Кабміну з боку олігархів.

ки відчувають: 
ще трохи часу, і 
їхній не зовсім 
законний, але 
вельми прибут-
ковий бізнес у 
цій державі мо-
же просто закін-
читися. Однією 
з ознак того, що 
надприбуткові 
часи для олігар-
хату в Україні 
добігають кін-
ця, стало рішен-
ня Верховної 
Ради щодо опо-
даткування ви-
користання при-
родних багатств 
держави. І як-
що раніше олі-
гархічні клани, 
скажімо, прак-
тично на безоплатній 
основі могли качати при-
родний газ, який за Кон-
ституцією, як і інші при-
родні ресурси, є власніс-
тю українського народу, 
то тепер за це доводиться 
платити чималенький по-
даток, що означає змен-
шення доходів.

Але, звісна річ, так 
просто здаватися в бо-
ротьбі за природні й фі-

нансові ресурси ніхто 
не збирається, і олігархи 
посилено ведуть пошук 
принаймні тимчасових 
союзників, щоб отрима-
ти посилення в боротьбі 
проти Кабінету, який ого-
лосив війну олігархічним 
кланам.

Російський олігарх 
Костянтин Григоришин, 
можна сказати, вже знай-
шов собі союзника для 

спільних дій проти уря-
ду та персонально його 
голови. Останнім часом 
бізнес пана Григориши-
на, який спеціалізується 
на енергетиці, різко пі-
шов униз. Деякі з його 
підприємств, не маючи 
змоги повернути міль-

йонні кредити, фактично 
опинилися на межі бан-
крутства. Серед останніх 
його невдач можна назва-
ти припинення постачан-
ня електроенергії з Укра-
їни в тимчасово окупова-
ний Росією Крим – саме 
Григоришин активно ло-
біював укладення дано-
го контракту між Урядом 
та владою півострова, 
який у Кремлі називають 

Кримським федеральним 
округом. Цей документ 
надавав настільки непри-
ховані переваги росій-
ській стороні, що бубно-
вий інтерес олігарха стає 
очевидним навіть для не-
професіонала.

Отже, союзником 

Григоришина в 
боротьбі за при-
множення ка-
піталів став… 
колишній пре-
зидент Гру-
зії, губернатор 
Одеської облас-
ті Михаїл Саа-
кашвілі. Їхній 
с и т у а т и в н и й 
союз є абсолют-
но взаємовигід-
ним: як зазна-
чив директор 
соціально-по-
літичного про-
ектування «Ді-
алог» Андрій 
Міселюк, полі-
тичний вплив, 
який Григори-
шин сподіва-
ється отрима-

ти від свого партнера, 
він розраховує конвер-
тувати в прибутки завдя-
ки своїм зв’язкам з топ-
менеджерами російської 
енергетики. «Тут кру-
тяться дуже великі кошти 
– це і російське пальне 
для АЕС, і електроенер-
гія, й інші мільярдні про-
екти», – зазначив експерт.

У свою чергу чин-
ний губернатор Одещи-

ни прагне створити зна-
чну фінансову та інфор-
маційну базу для потуж-
ної політичної кар’єри в 
Україні. На думку Андрія 
Міселюка, Михаїла Са-
акашвілі вже почала ду-
же обтяжувати політич-
на залежність від Петра 

Порошенка, який запро-
понував йому очолити 
обласну адміністрацію. 
Саакашвілі є надто ам-
біційною людиною, аби 
задовольнитися губерна-
торською посадою.

Можна лише здогаду-
ватися про те, в яке саме 
крісло мітить всістися 
чинний очільник Одесь-
кої державної адміністра-
ції. Але про характер йо-
го керування й взагалі 
поведінки при вирішенні 
важливих питань вже за-
раз можуть чимало роз-
повісти одеські підпри-
ємці, які мають «щастя» 
спілкуватись із губерна-
тором з робочих питань. 
За численними тверджен-
нями бізнесменів, під час 
таких зустрічей Міхо во-
ліє відповідати лише на 
зручні для себе питання, 
ігноруючи всі інші, а на 
критику чи навіть кон-
структивні пропозиції, 
які не збігаються з його 
баченням розвитку регі-
ону, на адресу опонента 
негайно летять звинува-
чення в корупції та навіть 
сепаратизмі.

Наталя 
БЕРЕЖНЮК.

(Закінчення.
Початок на 1 стор.).
- Розстріли на Май-

дані, – каже п.Микола, 
– розслідуються так же 
«показово», як і справи 
стосовно посадових осіб 
«сім’ї» Януковича. Дня-
ми повернувся з Києва, 
куди їздив на суд у справі 
свого сина Володі. І що? 
Сидять у клітці двоє…, 
слів не можу підібрати, й 
усміхаються. Чим усе за-
кінчиться, не важко здо-
гадатися. Фактично до 
нас, потерпілих, які втра-
тили найрідніших лю-
дей, мають більше пре-

rДва роки опісля...
У справі вбитих майданівців – 
звичайне окозамилювання

Так вважає батько Героя Небесної Сотні Володі Жеребного
тензій, ніж до вбивць. І не-
відомо, чи ті двоє причетні 
до майданівських злочи-
нів. Кажуть, що вони були 
в чорній роті «Беркуту», 
яка розстрілювала людей 
на Майдані. Тоді всі ходи-
ли в шоломах і як їх тепер 
ідентифікувати – невідо-
мо. Слідство ж задає за-
питання нам, хоч ми там 
не були і нічого не знаємо. 

Кожного з понад 100 по-
терпілих допитують окре-
мо. Маємо безоплатних 
адвокатів, які, відповідно, 
так і працюють. Адвокати 
протилежної сторони від-
працьовують свої гроші, 
обслуговуючи цих вирод-
ків… 

Тим двом «беркутів-
цям» інкримінують вбив-
ство аж 37 майданівців. 

Виникає резонне запи-
тання: вони що, бігали по 
Майдану й усіх відстрі-
лювали? А де снайпери, 
інші злочинці?... Маю чи-
мало запитань до слідства. 
В грудні повинен черго-
вий раз їхати до столиці, 
то збираюсь висловити 
все, що думаю. Та чи ме-
не почують?... Про те, що 
розслідування вбивств на 

Майдані досі перебуває на 
нульовому рівні, відкрито 
говорять вже й міжнарод-
на спільнота, світові ліде-
ри. Та віз і нині там. Йде 
звичайне окозамилюван-
ня, жодне розслідування 
не ведеться. Аби родичі 
невинно загиблих могли 
звертатися до європей-
ських судів, треба, щоб на-
ша шановна Верховна Ра-
да ратифікувала відповід-
ну угоду з європейськими 
країнами, чого поки що не 
зроблено. Прикро, що діти 
наші загинули, а ми, бать-
ки – безпорадні й не може-
мо знайти винних. Уже два 

роки товчемо воду в сту-
пі. Нормальним розумом 
це годі сприйняти. Бать-
кам хоронити своїх ді-
тей – надзвичайно важко 
і неприродно. Розумом я 
це сприйняв, а серцем… 
До сьогодні здається, що 
настане вечір і мій Воло-
дя переступить поріг рід-
ної оселі. Поїхавши до 
Києва і вкотре побачив-
ши тих… (знову слова не 
знаходжу), задаю собі за-
питання: «За що наші ді-
ти загинули?..»

Записала 
Галина ЧОРНЯК.

Прилад нічного ба-
чення, подарований 
народним депутатом 
ярославом Дубневи-
чем нашим бійцям в 
АтО, за їх словами, 
дуже допомагає у 
несенні військової 
служби.

Минулого тижня у на-
шій державі відзначали 
День Гідності і Свободи 
– свято, започатковане зо-
всім недавно для того, аби 
в Україні утверджували й 
пам’ятали, власне, про іде-
али свободи, а також відда-
вали належну шану патріо-
тизму, силі й мудрості тих, 
хто цю свободу нам вибо-
рює й зберігає.

Одним з таких ниніш-
ніх безстрашних героїв є кі-
борг Донецького аеропорту 
із позивним «Ірак», город-
ківчанин Віталій Смілка. 
Місяць тому він знову пої-
хав у зону антитерористич-
ної операції. Охрестивши 
тут, у Городку, новонаро-
джену донечку і порадівши 
з цієї вельми приємної по-
дії, воїн все ж не зміг довго 
сидіти вдома. Через день-
другий таки зібрався повер-
татись на передову, захища-
ти країну від ворога. Не в 
його характері відсиджува-
тись. Там його чекають, там 
він потрібен. Там потрібен 
кожен, кому не байдужа до-
ля держави, що опинилася 

сьогодні у 
н а д с к л а д -
ній ситуації 
збройного 
п р о т и с т о -
яння. 

В а ж л и -
во наголо-
сити, що 
поїхав муж-
ній боєць не 
з порожні-

ми руками. Віталій Сміл-
ка повіз у свій військовий 
підрозділ новий потужний 
прилад нічного бачення 
«Spartan», який подарував 
йому для застосування у 
зоні АТО народний депу-
тат України Я. Дубневич. 
Цей оптико-електронний 
прилад, зазначимо, бага-
тофункціональний, з ви-
сокою якістю зображення 
і дальністю спостережен-
ня до 600 метрів. А також, 
треба сказати, монокуляр 
оптимальний для викорис-
тання у русі, адже надійно 
кріпиться. А отже – дуже 
зручний. Зрозуміло, що на-
шим військовослужбовцям 
такі прилади життєво не-
обхідні. 

Аби розпитати про це, 
ми спробували зв’язатись з 
кіборгом за допомогою мо-
більного зв’язку. Віталій 
взяв слухавку і поговорив 
з нами просто з окопу, роз-
повівши про прилад нічно-
го бачення в дії та загалом 
про подробиці свого пере-
бування на передовій. 

«Із новим тепловізором 

нам однозначно стало спо-
кійніше, – розповідає Ві-
талій Смілка. – «Spartan» 
дуже нам допомагає. Поле 
зору – широке. Річ в тім, 
що я бачу і свій сектор спо-
стереження, і сусідній. Та-
кого, додам, нема в жодній 
іншій роті!» 

- Чи вдалося вам за-
фіксувати ворога у без-
посередньому наступі на 
вас чи наближенні? Роз-
кажіть, будь ласка, якщо 
були такі випадки.

- Так, були. От, при-
міром, два тижні тому, у 
п’ятницю, завдяки прила-
ду нічного бачення ми ви-
явили диверсійну групу, що 
рухалась у нашому напрям-
ку. Чотири особи. От ми їх 
і зафіксували на цій відста-
ні і, давши підійти ближче, 
«нормально» зустріли. Вог-
нем і порохом – от як!.. Розу-
мієте, настільки точна фік-
сація приладу, що при яко-
му-небудь найменшому русі 
ми вже все бачимо. Як усе 
виглядає? Я стою з ним на 
позиції, і раптом – «тіло» за-
світилося. Тоді ми акуратно 

«ведемо» ворога 
ближче і ближче, 
а потім відкри-
ваємо вогонь. З 
тепловізором ми 
вже не сліпі, як 
було раніше. Ду-
же важливо теж, 
що є оте кріплен-
ня, бо ж руки при 
цьому – вільні. 
А, отже, можна 
як стріляти, так і 
багато чого іншо-
го зробити пара-
лельно. Це зага-
лом суперзахист, 
супердопомога. Я 
б сказав так: цей 
прилад нічного бачення, ці 
«очі» – то є життя людей!

Обов’язково хочу ска-
зати, що величезна подяка 
за це депутату Верховної 
Ради України Ярославу 
Дубневичу від бійців на-
шої роти! Хлопці задово-
лені, бо тепер не так вже 
й легко підступити до нас. 
На жаль, обстановка погір-
шилась знову. Нас обстрі-
люють із мінометів. Буде-
мо сподіватись, що це ко-

лись закінчиться врешті. 
Однак наголошу, що ми го-
тові стояти до кінця, захи-
щати і відстоювати Неза-
лежність нашої країни.

Розмовляла 
Дарина СНІГУР.

На знімках: Ярослав 
Дубневич та Віталій 
Смілка; наш земляк 

випробовує прилад 
«Spartan» на передовій.

«Ці «очі» – то життя людей!»



НДНД 427 листопада 2015 року Різне
rСправи церковні

Вічная пам’ять!
Городоцька районна асоціація інвалідів 
висловлює щире співчуття керівникові 

районного управління соціального захисту 
населення Городоцької РДА

Ірині Григорівні Борис з приводу непоправної 
втрати – передчасної смерті ЧОЛОВІКА.

Публічне вибачення
Муха Олег Михайлович просить вибачення у 

Жеребуха Ярослава Федоровича.

rНебесна канцелярія

Публікуємо традиційний прогноз погоди на 
зимовий період 2015-2016 рр. від городоцько-
го метеоролога Івана КАРПІНСЬКОГО: 

ГРУДЕНЬ за температурою дещо перевищуватиме 
норму, а от кількість опадів очікується меншою звичної.

В першій половині місяця – хмарно з проясненнями, 
в першій декаді – без істотних опадів, в другій декаді 
переважатиме періодичний сніг та мокрий сніг, в окре-
мі дні хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер західної 
чверті, 3-8 м/с, під час опадів – посилення до 9-14 м/с. 
Температура повітря вночі 0-5° морозу, за прояснень в 
окремі ночі другої декади 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла.

В другій половині місяця – хмарна погода з прояс-
неннями. В окремі доби невеликий сніг. Вночі та вранці 
часті тумани, подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиця. 
Вітер північної чверті з переходом наприкінці декади на 
західну чверть, 5-10 м/с. Температура повітря знизиться 
вночі до 13-18° морозу, вдень 5-10°, наприкінці третьої 
декади вночі до 4-9°морозу, вдень до 5°нижче нуля.

Для СІЧНЯ будуть характерними звичні темпера-
тури, а от опадів поменшає.

В першій половині місяця – наприкінці першої та в 
середині другої декад – сніг та мокрий сніг, налипан-
ня мокрого снігу, подекуди хуртовини, ожеледь, решта 
часу – без істотних опадів. Вночі та вранці збережуть-
ся тумани, на дорогах ожеледиця. Вітер переважатиме 
західної чверті, в окремі дні північний та змінних на-
прямків, 5-10 м/с, під час опадів 9-14 м/с, місцями 15-20 
м/с. Температура повітря вночі від 1-6° морозу, за про-
яснень в окремі ночі 8-13°, вдень близько 0°, в окремі 
дні 1-6° морозу.

В другій половині місяця переважатиме невели-
кий сніг та мокрий сніг з перервами. В окремі ночі та 
ранки – тумани. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних 
напрямків, 3-8 м/с, в третій декаді – північної чверті, 
7-12 м/с. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 
близько 0 з пониженням в третій декаді вночі до 5-10°, 
за прояснень до -15° місцями та в Карпатах до -20° мо-
розу, вдень 0-5° морозу, в окремі дні 5-10°нижче нуля.

У ЛЮТОМУ температура прогнозується дещо ви-
щою норми, кількість опадів –- близька до звичної.

В першій декаді місяця – хмарно з проясненнями. Пе-
ріодично невеликий сніг. В окремі ночі та ранки тумани. 
Вітер переважатиме західної чверті, 5-10 м/с, в окремі 
дні – посилення до 9-14 м/с. Температура повітря вночі 
5-10° морозу, за прояснень в окремі ночі 10-13°, вдень 
4-7° морозу, за прояснень в окремі дні – до нуля.

В другій та третій декадах місяця – мінлива, часом 
хмарна погода, подекуди з мокрим снігом. На дорогах 
ожеледиця. Вітер переважатиме північної чверті, 5-10 
м/с. Температура повітря вночі 2-7°, за прояснень до -10° 
морозу, вдень 0-5°, в окремі дні 10° тепла з підвищенням 
наприкінці місяця вночі близько 0°, вдень – до 15° тепла.

Розпочато громадське обговорення детального пла-
ну території земельної ділянки пл. 0,19 га для будівниц-
тва індивідуального житлового будинку в с. Бартатів 
Городоцького району Львівської області по вул. Верх-
ній. З даного питання прийнято рішення Бартатівської 
сільської ради № 675 від 28.07.2015 року. Пропозиції та 
зауваження просимо надсилати у  Бартатівську сіль-
ську раду за адресою: с. Бартатів Городоцького райо-
ну Львівської області, вул. Щільна, 7, тел.: (0231)31-
197.  Громадське обговорення триватиме протягом мі-
сяця з моменту опублікування даного оголошення.

***
Виконком Дубаневицької сільської ради інформує 

про те, що розпочинається громадське обговорення де-
тального плану формування території земельної ділян-
ки площею 0,1717 га, відведеної Юрію Михайловичу 
Чопко в селі Дубаневичі по вул. Голодівка,45 під будів-
ництво та обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель та споруд.

Відтепер усе церков-
не діловодство на 
парафії храму Благо-
віщення у Городку 
провадитиметься 
організовано через 
канцелярію. 

Нещодавно за участі 
Владики Тараса Сенькі-
ва та декана УГКЦ о. Іва-
на Греділя відбувся обряд 
освячення приміщення 
установи. У ньому також 

взяли участь представни-
ки оновленого церковно-
го комітету. Тож Владика, 
згадавши теплим словом 
світлої пам’яті о. Стефана 
Боровця, побажав пароху 
о. Михайлу Греділю, слу-
жителям церкви та «двад-
цятці» привнести новий 
дух у парафію, а також дав 
настанови щодо плануван-
ня пасторальної праці за-
для того, аби парафія була 

живою, успішною.
Завдяки такому запо-

чаткуванню через канце-
лярію (знаходиться в па-
рафіяльному будинку; 
тел.: 0970016003) краяни 
можуть отримати необхід-
ну інформацію про гра-
фік богослужінь, замовити 
службу Божу за здоров’я 
та померлих, зробити за-
явку на здійснення обрядів 
хрещення, одруження, по-

ховання, отримати довід-
ки з книги реєстрації про 
хрещення, шлюб. Тож та-
ке нововведення сприяти-
ме спрощенню контактів 
парафіян з церквою, до-
ступності для людей усієї 
інформації щодо храмово-
го життя. Цікаво, що, за да-
ними Стрийської єпархії, 
Благовіщенська парафія 
налічує 1000 дворів. 

Ірина ЛОПАТНЮК.

Здаємо в оренду робочі місця майстра-перука-
ря, майстра манікюру та косметолога в перукар-
ні, що знаходиться в Городку.

Довідки за тел.: 068-096-44-90.

Оренда робочих місць

Потрібні перукарі
Запрошуємо на роботу досвідчених перукарів 

широкого профілю в перукарню м. Городка.
Довідки за тел.: 067-587-55-11.

При храмі Благовіщення діє канцелярія

Католицьке скаутство коша бл.о.Романа Лис-
ка, який діє при церкві Преображення ГНІХ, ви-
словлює щиру подяку народному депутату Украї-
ни Ярославу Дубневичу та керівнику відділу осві-
ти Городоцької РДА Ігорю Яскевичу за сприяння 
та виділення автобуса для поїздки в Івано-Фран-
ківськ.

Хай благословить Господь вашу працю і готов-
ність допомогти!

- До реалізації цього за-
думу ми йшли довго, – ка-
же настоятель. – Але це не 
було самоціллю. Ми прос-
то намагалися робити щось 
більше для духовної ре-
алізації наших парафіян. 
Спершу було скаутство, 
яке нині охоплює молодь 
різного віку: від «горобчи-
ків», «вовченят» до власне 
скаутів та «мандрівників». 
Маємо навіть ланку бать-
ківства. Далі – спільно-
та «Матері в молитві», які 
теж мають свою програму, 
беруть участь в розважан-
нях на різні духовні теми. 
Під час літніх таборів ми 
налагодили гарну співпра-
цю з нашими семінарис-
тами, студентами УКУ, які 
теж дали мені зрозуміти, 
що на шляху до реаліза-
ції задуму я не є самотнім, 
що справа в один момент 
не зруйнується і не стане 
якимсь розчаруванням. До 
того ж, реалізації задумів 
сприяє велике приміщення 
монастирського комплек-
су. Тож ми мали всі пере-
думови для започаткуван-
ня парафіяльного катехи-
тичного духовного центру. 
З його проектом, статутом 
ми ознайомили Владику, 
єпарха Стрийського Тараса 
й отримали благословення 
преосвященного. Співді-
ятимемо з Єпархіальним 
управлінням…

Чільна мета центру, на-
голошує о.Тарас, дати мо-
лодій людині право вибору, 
щоб вона мала отой духо-
вний стержень, який дозво-

Катехитичний духовний центр ім.Андрея Шептицького 
закладає моральний стержень

ДУхОВНе життя при церкві Преображення Господ-
нього у Городку завше вирізнялося активною робо-

тою з дітьми, молоддю. Начувані краяни про католиць-
кий скаутський рух, що ось вже впродовж декількох 
років активно розвивається на парафії, про жіноцтво, 
яке єднає спільна молитва за дітей, і низку інших таких 

потрібних, здавалося б, уже зневіреному люду духов-
них акцій. А віднедавна ота вся праця під орудою 

о. тараса Цікала вилилася в корисний зрілий 
плід – катехитичний духовний центр ім. Андрея 
Шептицького (має свою сторінку в Фейсбуці), 
що покликаний на вищий щабель піднести спра-
ву духовного виховання молодого покоління. З 
цією метою запрацювали класи іноземної мови, 
духовного співу, творчості. Днями мені випала 
нагода розпитати головних рушіїв справи –      
о. тараса та дяка Олега Колоса – про ті надії, які 
покладаються на новостворену структуру.

ляє встояти перед  спокуса-
ми сучасного світу, на тлі 
отих космополітизму, єв-
ропеїзації, з певними при-
таманними їм негативними 
явищами. Тому центр ство-
рювався як виключно духо-
вний осередок, де навчан-
ня провадиться з христи-
янським вектором. Діти не 
просто відвідують заняття, 
а й беруть участь у літургі-
ях, молебнях, вечірніх від-
правах, зростаючи не тео-
ретиками, а християнами-
практиками. Скажімо, від-
відувачі англійських студій 
читають святе письмо, ви-
вчають молитви іноземною, 
а ще пишуть листи, пере-
глядають фільми (для мале-
чі – мультики) з гарним рів-
нем мови. А ось учасники 
хору «Дзвіночки» співають 
на літургіях.

Головним натхненни-
ком у справі о. Тарас Ціка-
ло називає дяка Олега Кло-
са. Не лише він, а й чи не 
вся сім’я нині інтегрована 
в життя церкви, новоство-
реного центру. Так, п.Олег 
займається з юними хорис-
тами, які нині можуть і мо-
лебень відспівати. Водно-
час без участі дяка не обхо-

дяться заняття з англійської, 
які провадить його дружина 
Надія Пакош. Обоє – про-
фесійні музиканти, закінчи-
ли школу С. Крушельниць-
кої, консерваторію, а відтак 
здобули музичну освіту ще 
й за кордоном, в Швейцарії, 
в академії Ягудіна Мінухі-
на та академії Тібора Вар-
гі. Позаду – робота в низці 
європейських й американ-
ських оркестрів. А ще Н. 
Пакош – сертифікований 
перекладач з англійської, 
фахівець зі синхронного 
перекладу. Тож їхня про-
фесійна база, а також щира 
любов до дітей – справжня 
знахідка для центру. До ре-
чі, мистецьку ланку прова-
дить дочка Софія, разом з 
якою парафіяльна дітвора 

нині готує роботи для свят-
кового ярмарку. До творчо-
го осердя планують долу-
чити й дуже різнобічного в 
своїй майстерності педаго-
га Любов Владику. Є намір 
дати дітям основи мозаїч-
ного іконопису.

Зазираючи в перспек-
тиву, о. Тарас, розповів про 
плани на співпрацю з Пе-
ремишльською гімназією 
ім. М.Шашкевича. І там го-
тові поділитися своїм дос-
відом роботи з дітьми, за 
якого тамтешня молодь, 
ведучи європейський спо-
сіб життя, примудряється 
зберегти отой міцний ду-

ховний стержень. Є задум 
розробити програму для ді-
тей з особливими потреба-
ми, для якої гарною базою     
могло б стати приміщення 
колишньої спецшколи. Вже 
нині о. Тарас має контакти 
з представниками з Нідер-
ландів, які готові дуже бага-
то робити для таких діток. 
Справа лишень за нашою 
владою – районною, місь-
кою. В Центрі також буде 
проводитися катехизація, 
тут духовну практику про-
ходитимуть семінаристи.

Як бачимо, парафіяль-
ний центр у Городку, да-
ючи духовну основу, про-
понує ширші можливості 
для розвитку парафіяльної 
молоді. Але при цьому за-
лишається відкритим для 
інших парафіяльних гро-
мад. Тож діяльність центру 
має всі передумови охопи-
ти районний масштаб. А у 
Владики є намір пошири-
ти городоцький приклад на 
єпархіальні терени. Справа 
того вартує! 

Ірина ЛОПАТНЮК.
На знімках: 

о. Тарас Цікало; 
Надія Пакош 

(в центрі) – з учнями.
Фото авторки.

Ліквідаційна комісія 
ВАТ «Комарнівський сирзавод» 

(код ЄДРПОУ - 20798129) повідомляє,
що 28.12.2015 року об 11.00 відбудуться 

позачергові загальні збори 
акціонерного товариства. 
Збори проходитимуть в адміністративному 

приміщенні підприємства (Львівська обл., Горо-
доцький р-н, м.Комарно, вул. Щирецька, 12, поверх 
1-ий, кабінет директора). Реєстрація акціонерів буде 
проводитися 28.12.2015 року за місцем проведення 
зборів з 10.15 до 10.50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь 
у зборах Товариства, складений на 11.10.2013 року 
(на дату закриття реєстру власників іменних цінних 
паперів ВАТ «Комарнівський сирзавод»).

Перелік питань, що виносяться 
на голосування:

1. Про обрання особи, яка підраховуватиме 
голоси акціонерів на зборах акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря зборів 
акціонерів Товариства.

3. Звіт Ліквідаційної комісії Товариства.
4. Про затвердження рішень ліквідаційної 

комісії, прийнятих у період 2013-2015 років.
5. Затвердження ліквідаційного акту (балансу) 

Товариства. 
З матеріалами питань порядку денного зборів 

можна ознайомитися з 28.11.2015 року за місцем 
знаходження підприємства (Львівська обл., 
Городоцький р-н, м.Комарно, вул. Щирецька, 12) у 
робочі дні з 9 год.30 хв. до 13 год. 00 хв. Відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з документами та 
прийняття пропозицій до порядку денного зборів – 
голова ліквідаційної комісії Товариства Мислицький 
Володимир-Зіновій Іванович. Довідки за телефоном 
(03231) 43-317.

Голова ліквідаційної комісії.



УТ-

06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 
11.50, 14.35, 22.50, 23.20, 
00.20 Погода. 06.55, 
08.40 Ескулап. 07.25 
Ера будiвництва. 07.30, 
23.25 На слуху. 08.45 
Кориснi поради. 09.00, 
05.45 Вiчне. 09.25 Уряд 
на зв’язку з громадя-
нами. 09.55, 04.35 Д/с 
«Шляхами Саксонiї». 
10.35 Богатирськi iгри. 
12.05 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс. 12.35, 
20.30 Зроблено в Європi. 
13.15 Вiкно в Америку. 
13.50 Казки Лiрника Саш-
ка. 14.00 Мультфiльми. 
14.40 Т/С «БIЛЯВКА». 
17.35 Книга ua. 18.05, 
01.45 Час-Ч. 18.15, 01.20 
Новини. Свiт. 18.55 Про 
головне. 19.30 Дорогi 
депутати. 20.00 Перша 
шпальта. 21.30, 05.35 
Новини. Спорт. 21.40 
З перших вуст. 21.50 
Подорожнi. 23.00, 00.00, 
01.00 Пiдсумки. 01.55 
Бiатлон. Кубок свiту.

КАНАЛ 1+1

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1». 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН: 
«Телевiзiйна служба 
новин». 07.35 «Маша 
i ведмiдь» (1). 09.30, 
10.50, 12.30 «Мiняю жiнку 
- 7». 12.20 «10 хвилин 
з прем’єр-мiнiстром». 
14.00 «Клiнiка «. 15.45 
«Сiмейнi мелодрами -6». 
17.15 Т/С «ЗАБОРОНЕ-
НЕ КОХАННЯ» (1). 20.30 
«Чистоnews». 21.00 Т/С 
«СЛУГА НАРОДУ» (1). 
22.00 «Грошi». 23.30 
«Мiнкульт». 00.00 Х/Ф 
«ТИТАНIК» (1). 03.30 Х/Ф 
«ФОРТУНА ВЕГАСА» (2). 
05.00 «Служба розшуку 
дiтей». 

ІНТЕР

06.20 Мультфiльм (1). 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новини. 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом». 
09.20 Т/С «ПОВЕРНЕШ-
СЯ - ПОГОВОРИМО» (1). 
12.25 Т/С «ПОВЕРНЕШ-
СЯ - ПОГОВОРИМО». 
13.45, 14.20 «Судовi 
справи». 15.00, 16.15 
«Жди меня». 18.00, 
19.00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного». 20.00 
«Подробицi». 21.00 Т/С 
«ЗАРАДИ КОХАННЯ Я 
ВСЕ ЗМОЖУ» (1). 22.55, 
02.35 Т/С «ШЛЮБ ЗА 
ЗАПОВIТОМ 3. ТАНЦI 
НА ВУГIЛЛI» (2). 02.00 
«Подорожi в часi»

СТБ

06.05, 16.00 «Все буде 
добре!». 08.05 «Все 
буде смачно!». 09.00 «За 
живе!». 10.10 «Битва 
екстрасенсiв 15». 12.20 
«Танцюють всi! 8». 18.00, 
22.00 «Вiкна-Новини». 
18.30 Т/С «КОЛИ МИ 
ВДОМА». 19.55 «Хата на 
тата». 22.35 «Детектор 
брехнi 7». 23.30 «Один за 
всiх». 00.55 «Слiдство ве-
дуть екстрасенси». 01.50 
Х/Ф «НА ПIДМОСТКАХ 
СЦЕНИ». 03.20 «Най-
краще на ТБ».

ТРК «ЛЬВІВ»

06.00 З архiвiв ЛТБ. Фе-
номен України. Микола 
Бурачек. 06.30 Всепере-
можний голос вiруючого. 
07.00 Доброго ранку, 
Львове!. 09.30, 16.15 
Країна Мультляндiя. 
09.45 Мультфiльм. 09.55 
4+1. 10.10 Цирк. 10.45 
Правовий акцент. 11.15 
Фехтувальний батл. 
11.45, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Новини. 12.00, 
21.00, 04.00 ЗIК. 14.15 
СМС. 15.30 Подаруй 
надiю. 16.30 Львiв мис-
тецький. 17.30 Блокпост. 
18.30 Казки з торбинки. 
18.45 Пас. 19.15, 00.00 
Вечiр у Львовi. 20.20 
Громадський Рух «На-
родний контроль». 20.28 
Офiцiйно. 01.00 Овацiї. 
02.00 Тех перерва.

УТ-1

06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 
11.45, 22.50, 23.20, 00.20 
Погода. 06.55, 08.40 
Ескулап. 07.25, 23.25 На 
слуху. 08.35 Паспортний 
сервiс. 08.45 Кориснi 
поради. 09.00, 05.45 
Вiчне. 09.25, 18.55 Про 
головне. 09.55, 04.10 Д/с 
«Шляхами Саксонiї». 
10.35 Богатирськi iгри. 
11.55 Д/ф «Голодомор 
1932-1933 рр. Постге-
ноцидний синдром». 
12.25 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе. 
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч. 
13.40 Казки Лiрника 
Сашка. 13.50 Хочу бути. 
14.15 Мультфiльми. 
15.05 Фольк-music. 16.15 
Подорожнi. 17.10 Д/ф 
«Сардинiя, люди i конi». 
18.15, 01.20 Новини. Свiт. 
19.30 ДебатиPRO. 21.30, 
05.35 Новини. Спорт. 
21.40 З перших вуст. 
21.50 Вiйна i мир. 23.00, 
00.00, 01.00 Пiдсумки. 
01.55 Телевистава «Без-
таланна». 

КАНАЛ 1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 
03.20 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин». 06.45, 
07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1». 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
(1). 09.30, 10.50, 12.20 
«Мiняю жiнку - 7». 14.00, 
21.00 Т/С «СЛУГА НАРО-
ДУ» (1). 15.05 «Клiнiка «. 
15.45 «Сiмейнi мело-
драми -6». 17.15 Т/С «ЗА-
БОРОНЕНЕ КОХАННЯ» 
(1). 20.30 «Чистоnews». 
22.00 «Новий iнспектор 
Фреймут -3». 00.00 Х/Ф 
«ФОРТУНА ВЕГАСА» 
(2). 01.50 Х/Ф «ЧОРНИЙ 
ДРIЗД» (2). 03.50 «Супер-
герої». 

ІНТЕР

06.35 Мультфiльм (1). 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новини. 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом». 
09.20, 21.00 Т/С «ЗА-
РАДИ КОХАННЯ Я ВСЕ 
ЗМОЖУ» (1). 11.15, 12.25 
Д/с «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським». 
13.40, 14.20 «Судовi 
справи». 15.45, 16.15 
«Сiмейний суд». 18.00, 
19.00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного». 22.55, 
03.25 Т/С «ШЛЮБ ЗА 
ЗАПОВIТОМ 3. ТАНЦI НА 
ВУГIЛЛI» (2). 00.55 Х/Ф 
«ГОЛИЙ ПIСТОЛЕТ» (2). 
02.30 «уДачний проект».

СТБ

 08.15 «Все буде смач-
но!». 09.10 «Зiркове 
життя. Заможнi та 
незамiжнi». 10.10 
«Зiркове життя. Оголенi 
та знедоленi». 11.00 
«Битва екстрасенсiв». 
12.35 «Танцюють всi! 
5». 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини». 18.30 Т/С 
«КОЛИ МИ ВДОМА». 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей». 00.00 
«Один за всiх». 01.05 
«Слiдство ведуть екстра-
сенси». 02.00 Х/Ф «БIЙ 
ПIСЛЯ ПЕРЕМОГИ».

ТРК «ЛЬВІВ

06.30 Всепереможний 
голос вiруючого. 07.00 
Доброго ранку, Льво-
ве!. 09.30, 16.15 Країна 
Мультляндiя. 09.45 
Мультфiльм. 09.55 4+1. 
10.10, 14.15 СМС. 11.15 
Пас. 12.00, 21.00, 04.00 
ЗIК. 15.30 Програма 
«Дiтлахи». 16.30 Овацiї. 
17.15 Очима культури. 
17.30 Книга+. 18.30 Казки 
з торбинки. 18.45 Се-
местр. 19.15, 00.00 Вечiр 
у Львовi. 20.15 Хронiка 
вiйни. 20.20 Громадський 
Рух «Народний контр-
оль». 20.28 Офiцiйно. 
01.00 З архiвiв ЛТБ.
Акорди. Акорди. Марiя 
Крих. 01.30 З архiвiв 
ЛТБ. Феномен України. 
Микола Бурачек. 02.00 
Тех перерва.

УТ-1

06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 
16.20, 22.50, 23.20, 
00.20 Погода. 06.55, 
08.40 Ескулап. 07.25 Ера 
будiвництва. 07.30, 23.25 
На слуху. 07.50 Код без-
пеки. 08.35 Паспортний 
сервiс. 08.45 Кориснi 
поради. 09.00, 05.45 
Вiчне. 09.25 Про голо-
вне. 09.55 ДебатиPRO. 
11.30 Дорогi депутати. 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України. 13.15, 
01.45, 05.00 Час-Ч. 13.40 
Казки Лiрника Сашка. 
13.50 Хто в домi хазяїн?. 
14.15 Мультфiльми. 
15.05 Музичне турне. 
16.30, 04.00 Д/ф «Сага 
старовинної пущi». 17.30, 
01.20 Новини. Свiт. 18.10 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Iндивiдуальна гонка 
20км. Чоловiки. 20.30 
Вересень. 21.30, 05.35 
Новини. Спорт. 21.40 
З перших вуст. 21.50 
Слiдство. Iнфо. 22.40 Ме-
галот. 23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки. 01.55 Бiатлон. 
Кубок свiту.

КАНАЛ 1+1

06.45, 07.10, 07.45, 
08.10, 09.10 «Снiданок з 
1+1». 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 
03.20 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин». 07.35 
«Маша i ведмiдь «. 09.30, 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 7». 14.00, 21.00 Т/С 
«СЛУГА НАРОДУ» (1). 
15.05 «Клiнiка «. 15.45 
«Сiмейнi мелодрами 
-6». 17.15 Т/С «ЗАБО-
РОНЕНЕ КОХАННЯ» (1). 
20.30 «Чистоnews». 22.00 
«Одруження наослiп». 
00.00 Х/Ф «ЧОРНИЙ 
ДРIЗД» (2). 01.50 Х/Ф 
«ДЕНЬ ПОДЯКИ» (1). 
03.50 «Супергерої». 

ІНТЕР

06.35 Мультфiльм (1). 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новини. 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом». 
09.20, 21.00 Т/С «ЗА-
РАДИ КОХАННЯ Я ВСЕ 
ЗМОЖУ» (1). 11.15, 12.25 
Д/с «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським». 
13.40, 14.20 «Судовi 
справи». 15.45, 16.15 
«Сiмейний суд». 18.00, 
19.00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного». 22.55, 
03.25 Т/С «ШЛЮБ ЗА 
ЗАПОВIТОМ 3. ТАНЦI НА 
ВУГIЛЛI» (2). 00.55 Х/Ф 
«ГОЛИЙ ПIСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХУ» (2). 

СТБ

06.10, 16.00 «Все буде 
добре!». 08.05 «Все буде 
смачно!». 09.10 «Зiркове 
життя. Полюби себе 
такою». 10.05 «Зiркове 
життя. Теща щастю не 
завада». 11.00 «Битва 
екстрасенсiв». 12.35 
«Танцюють всi! 5». 18.00, 
22.00 «Вiкна-Новини». 
18.30 Т/С «КОЛИ МИ 
ВДОМА». 20.00, 22.45 
«МастерШеф 5». 00.40 
«Один за всiх». 01.50 
«Слiдство ведуть екстра-
сенси». 02.55 Х/Ф «БIЙ 
ПIСЛЯ ПЕРЕМОГИ».

ТРК «ЛЬВІВ»

06.00, 11.45, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Новини. 
06.30 Всепереможний 
голос вiруючого. 07.00 
Доброго ранку, Льво-
ве!. 09.30, 16.15 Країна 
Мультляндiя. 09.45 
Мультфiльм. 09.55 4+1. 
10.10, 14.15 СМС. 11.15 
Мультфiльми. 11.30 
Захiдний кордон. 12.00, 
21.00, 04.00 ЗIК. 15.30 
Перегони. 16.30 Семестр. 
17.00 На часi. 18.30 
Казки з торбинки. 18.45 
Архiватор. 19.15, 00.00 
Вечiр у Львовi. 20.15 
Хронiка вiйни. 20.20 
Громадський Рух «На-
родний контроль». 20.28 
Офiцiйно. 01.00 З архiвiв 
ЛТБ. Овацiя. Джаз без 
2014. М.Садовська. 02.00 
Тех перерва.

УТ-1

06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 
20.15, 22.50, 23.20, 00.20 
Погода. 06.55, 08.40 
Ескулап. 07.25 Тепло. 
Ua. 07.40, 23.25 На слуху. 
08.35 Паспортний сервiс. 
08.45 Кориснi поради. 
09.00, 05.45 Вiчне. 09.20 
Д/ф «Сардинiя, люди 
i конi». 10.15 Вiкно в 
Америку. 10.40 Чоловiчий 
клуб.Спорт. 11.40 Вiйна 
i мир. 12.20 Слiдство. 
Iнфо. 13.15, 01.45 Час-Ч. 
13.40 Казки Лiрника Саш-
ка. 13.50 Мультфiльми. 
14.30 Спогади. 15.20, 
03.45 Надвечiр’я. Долi. 
16.10, 04.35 Свiтло. 
16.50 Д/ф «Дар». 17.30, 
01.20 Новини. Свiт. 
18.10 Бiатлон. Кубок 
свiту. Iндивiдуальна 
гонка 15км. Жiнки. 20.10, 
21.40 З перших вуст. 
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе. 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт. 21.50 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою. 
22.15 5 баксiв.net. 23.00, 
00.00, 01.00 Пiдсумки. 
01.55 Бiатлон. Кубок 
свiту.

КАНАЛ 1+1

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1». 
07.35 «Маша i ведмiдь 
«. 09.30, 10.50, 12.20 
«Мiняю жiнку - 7». 14.00, 
21.00 Т/С «СЛУГА НАРО-
ДУ» (1). 15.05 «Клiнiка «. 
15.45 «Сiмейнi мелодра-
ми -6». 17.15 Т/С «ЗА-
БОРОНЕНЕ КОХАННЯ» 
(1). 20.30 «Чистоnews». 
22.00, 23.30 «Право на 
владу». 00.30 Х/Ф «ДЕНЬ 
ПОДЯКИ» (1). 02.15 Х/Ф 
«НА ОДНОГО МЕНШЕ» 

ІНТЕР

06.35 Мультфiльм (1). 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новини. 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом». 
09.20, 21.00 Т/С «ЗА-
РАДИ КОХАННЯ Я ВСЕ 
ЗМОЖУ» (1). 11.15, 12.25 
Д/с «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським». 
13.40, 14.20 «Судовi 
справи». 15.45, 16.15 
«Сiмейний суд». 18.00, 
19.00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного». 22.55, 
03.25 Т/С «ШЛЮБ ЗА 
ЗАПОВIТОМ 3. ТАНЦI НА 
ВУГIЛЛI» (2). 00.55 Х/Ф 
«ГОЛИЙ ПIСТОЛЕТ 33 
1/3. ОСТАННЯ ОБРАЗА» 
(2). 02.20 «Орел i Решка. 
Ювiлейний».

СТБ

06.00, 16.00 «Все буде 
добре!». 07.55 «Все буде 
смачно!». 08.55 «Зiркове 
життя. Не бiйтеся наро-
джувати». 09.50 «Зiркове 
життя. Щасливi покiрнi 
дружини». 10.45 «Битва 
екстрасенсiв». 12.20 
«Танцюють всi! 5». 18.00, 
22.00 «Вiкна-Новини». 
18.30 Т/С «КОЛИ МИ 
ВДОМА». 20.00, 22.45 
«Зваженi та щасливi 5». 
23.15 «Один за всiх». 
00.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси». 01.35 Х/Ф 
«САМОТНє ПЛАВАННЯ».

ТРК «ЛЬВІВ»

06.00, 11.45, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.30 Новини. 
06.30 Всепереможний 
голос вiруючого. 07.00 
Доброго ранку, Львове!. 
09.30, 16.15 Країна 
Мультляндiя. 09.45 
Мультфiльм. 09.55 4+1. 
10.10, 14.15 СМС. 11.15 
Звитяга. 12.00, 21.00, 
04.00 ЗIК. 15.20 Мамо, 
знайди мене. 15.30 
Феномен України. 16.30 
М-Хвиля. 17.10 Уроки. 
18.30 Казки з торбинки. 
18.45 До Мiжнародного 
дня iнвалiдiв. Подаруй 
надiю. 19.15, 00.00 Вечiр 
у Львовi. 20.15 Хронiка 
вiйни. 20.20 Громадський 
Рух «Народний контр-
оль». 20.28 Офiцiйно. 
01.00 З архiвiв ЛТБ. Го-
лос епохи. Марiя Каллас. 
02.00 Тех перерва.

УТ-1

06.50, 07.20, 08.20, 
09.05, 11.40, 13.40, 22.50, 
00.20 Погода. 06.55, 
08.40 Ескулап. 07.25 Ера 
будiвництва. 07.35 На 
слуху. 07.50 Код безпеки. 
08.35 Паспортний сервiс. 
08.45 Кориснi поради. 
09.00, 05.45 Вiчне. 
09.25 Д/ф «Дар». 09.55 
Український корт. 10.30 
Богатирськi iгри. 11.55 
Вересень. 12.25 «Схеми» 
з Наталiєю Седлець-
кою. 13.15, 01.45 Час-Ч. 
13.50 Казки Лiрника 
Сашка. 14.05 Школа 
Мерi Поппiнс. 14.25 
Мультфiльми. 15.25, 
03.45 Вiра. Надiя. Любов. 
16.25 Д/ф «Живi». 17.45 
Як це?. 18.15, 01.20 
Новини. Свiт. 18.55, 04.35 
Про головне. 19.40 Т/С 
«БIЛЯВКА». 20.30 «План 
на завтра» з Анастасiєю 
Рiнгiс. 21.30, 05.35 
Новини. Спорт. 21.40 З 
перших вуст. 21.50 Пер-
ша студiя. 23.00, 00.00, 
01.00 Пiдсумки. 23.20 
Вертикаль влади. 01.55 
Музичне турне. 02.55 Д/ф 
«Кличте мене Кучо: гей з 
Уганди».

КАНАЛ 1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевiзiйна служба но-
вин». 06.45, 07.10, 07.45, 
08.10, 09.10 «Снiданок 
з 1+1». 07.35 «Маша i 
ведмiдь «. 09.30, 10.50, 
12.20 «Мiняю жiнку - 2». 
14.00 Т/С «СЛУГА НАРО-
ДУ» (1). 15.05 «Клiнiка». 
15.45 «Сiмейнi мело-
драми -6». 17.15 Т/С «ЗА-
БОРОНЕНЕ КОХАННЯ» 
(1). 20.20 «Вечiрнiй Київ 
2015». 22.40 «Свiтське 
життя». 23.40 Х/Ф «НА 
ОДНОГО МЕНШЕ» (2). 
02.10 Х/Ф «ТАМ, НА НЕ-
БАЧЕНИХ СТЕЖКАХ» 

ІНТЕР

05.35, 20.00 
«Подробицi». 06.35 
Мультфiльм (1). 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини. 07.15, 07.35, 
08.10, 08.35 «Ранок з 
IНТЕРом». 09.20 Т/С 
«ЗАРАДИ КОХАННЯ Я 
ВСЕ ЗМОЖУ» (1). 11.15, 
12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Ка-
невським». 13.40, 14.20 
«Судовi справи». 15.45, 
16.15 «Сiмейний суд». 
18.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного». 21.00 Ток-
шоу «Чорне дзеркало». 
23.00 Х/Ф «ПОГРАБУ-
ВАННЯ ПО-IТАЛIЙСЬКИ» 
(1). 01.20 Х/Ф «РIЧКА 
СМЕРТI» (2). 03.05 Х/Ф 
«СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 
СЕМИ МОРIВ» (1).

СТБ

05.25, 01.40 Х/Ф «ЛЮ-
БОВ ЗЕМНА». 07.10 
«Зiркове життя. Барбi з 
покалiченими душами». 
08.10 «Зiркове життя. 
Жорстокий роман». 09.05 
Х/Ф «ОСОБИСТI ОБ-
СТАВИНИ». 18.00, 22.00 
«Вiкна-Новини». 18.30, 
00.20 Т/С «КОЛИ МИ 
ВДОМА». 20.00, 22.45 
«Танцюють всi! 8».

УТ-1

06.25 У просторi буття. 
07.00 На слуху. 07.30 
Вертикаль влади. 08.10 
АгроЕра. Пiдсумки. 
08.25 Код безпеки. 08.40 
Вперед на Олiмп!. 09.10 
Хочу бути. 09.30 Школа 
Мерi Поппiнс. 09.45 Хто 
в домi хазяїн?. 10.15 Х/Ф 
«СНIГОВИКИ». 12.05 
«MEN SOUND». 13.25 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт 10км. Чоловiки. 
15.25 Богатирськi 
iгри. 16.25 Бiатлон. 
Кубок свiту. Спринт 
7,5км. Жiнки. 18.00 
Чоловiчий клуб. 18.45 
Х/Ф «СIСI - НЕПОКIРНА 
IМПЕРАТРИЦЯ». 20.30 
На пам’ять. 21.00, 05.35 
Новини. 21.30 Полiцiя. 
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом. 22.40 
Мегалот. 23.00 День 
Янгола. 00.05 Вiд першої 
особи. Пiдсумки. 01.20 
Музичне турне. 

КАНАЛ 1+1

06.35 «Життя без обма-
ну». 07.45 «Грошi». 09.00 
«Свiтське життя». 10.00, 
19.30 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин». 11.00 
«Маша i ведмiдь» (1). 
12.10 «Маленькi гiганти». 
14.05 «Вечiрнiй Київ 
2015». 16.40, 21.15 
«Вечiрнiй квартал». 18.30 
«Розсмiши комiка». 20.15 
«Українськi сенсацiї». 
23.15 «Що? Де? Коли? 
2015». 00.30, 02.05 Х/Ф 
«IМПЕРIЯ» (2). 

ІНТЕР

05.00, 20.00 
«Подробицi». 06.00 
«Мультфiльм» (1). 06.25 
«Жди меня». 08.40 
«Школа доктора Кома-
ровського». 09.30 Х/Ф 
«ДИТИНА НА ЛИСТО-
ПАД» (1). 11.30 Програма 
«Подорожi в часi». 12.00 
Програма «Кохання з 
першого погляду». 13.00 
Т/С «ЩАСЛИВЧИК ПАШ-
КА» (1). 18.00, 20.30 Т/С 
«ТIЛЬКИ НЕ ВIДПУСКАЙ 
МЕНЕ». 22.30 Х/Ф 
ПРЕМ’єРА «ХРОНIКИ 
ЗРАДИ». 00.30 Х/Ф «ЛЮ-
БОВ НА АСФАЛЬТI» (2).

СТБ

06.20, 03.45 Х/Ф 
«БУДЬТЕ МОїМ 
ЧОЛОВIКОМ...». 08.00 
«Караоке на Майданi». 
09.00 «Все буде смач-
но!». 09.55 «Зваженi та 
щасливi 5». 12.00, 22.25 
Т/С «КОЛИ МИ ВДОМА». 
14.50 Х/Ф «ЛЮБОВ I 
ГОЛУБИ». 16.55 «Хата на 
тата». 19.00 «Х-Фактор 
6». 23.30 «Х-Фактор 6. 
Пiдсумки голосування». 
00.40 «Танцюють всi! 8».

УТ-1

06.35 Крок до зiрок. 
07.20 Шеф-кухар країни. 
08.15 Свiт on line. 08.40 
Тепло.Ua. 09.00 Як це?. 
09.30 5 баксiв.net. 09.50 
Спогади. 10.20 Твiй дiм. 
10.45 Фольк-music. 11.55 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування 
12,5км. Чоловiки. 
13.20 Чоловiчий клуб. 
Спорт. 14.25 Бiатлон. 
Кубок свiту. Гонка 
переслiдування 10км. 
Жiнки. 15.55 Баскетбол. 
Чемпiонат України. 
Миколаїв - Волиньбаскет. 
17.45, 03.55 Гандбол. 
Лiга Чемпiонiв. «Ск’єрн» 
(Данiя) - «Мотор» 
(Запорiжжя. Україна). 
19.35 Театральнi сезони. 
20.05 Т/С «БIЛЯВКА». 
21.00, 05.35 Новини. 
21.30 Прем’єр-мiнiстр 
України А.Яценюк про 
реформи. 21.40 Перша 
шпальта. 22.15 Книга ua. 
23.00 День Янгола. 00.05 
На слуху. Пiдсумки. 01.20 
Музичне турне.

КАНАЛ 1+1

08.00 «Українськi 
сенсацiї». 09.00 Лотерея 
«Лото-забава». 09.40 
Мультфiльм. 09.50 
«Маша i ведмiдь» (1). 
10.05 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин». 11.00, 
12.10, 13.25 «Свiт 
навиворiт - 3: Танзанiя, 
Ефiопiя». 14.35 «Новий 
iнспектор Фреймут 
-3». 15.45 «Одружен-
ня наослiп». 17.00 
«Розсмiши комiка». 
18.00 «Сказочная Русь 
2015». 19.20 «10 хвилин 
з прем’єр-мiнiстром». 
19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень». 21.00 Х/Ф 
«ВСЕ ОДНО ТИ БУДЕШ 
МIЙ» (1). 

ІНТЕР

08.15 «уДачний проект». 
09.10 «Готуємо разом». 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний». 11.00 «Орел 
i Решка. Незвiдана Євро-
па». 12.05 Т/С «ЩАСЛИВ-
ЧИК ПАШКА» ЗАКЛЮЧ-
НА (1). 19.00 Програма 
«Кохання з першого по-
гляду». 20.00 «Подробицi 
тижня». 21.30 «10 хвилин 
з Прем’єр-мiнiстром». 
21.40 Т/С «ТIЛЬКИ НЕ 
ВIДПУСКАЙ МЕНЕ». 

СТБ

08.05, 10.50 «Х-Фактор 
6». 09.00 «Все буде 
смачно!». 09.55 «Караоке 
на Майданi». 15.00 «Мас-
терШеф 5». 19.00 «Битва 
екстрасенсiв 15». 21.15 
«Один за всiх». 22.25 
«Кохана, ми вбиваємо 
дiтей». 
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Понеділок,
23 листопада

1+1

ІНТЕР

СТБ

ЛТБ ЛТБ ЛТБ
ЛТБ

УТ-1

Вівторок,
24 листопада

1+1

ІНТЕР

СТБ

УТ-1

Середа,
25 листопада

1+1

ІНТЕР

СТБ

УТ-1

Четвер,
26 листопада

1+1

ІНТЕР

СТБ

УТ-1

П’ятниця,
27листопада

1+1

ІНТЕР

СТБ

УТ-1

Субота,
28 листопада

1+1

ІНТЕР

СТБ

УТ-1

Неділя,
29 листопада

1+1

ІНТЕР

СТБ

УТ-1

Відповіді на кросворд, 
опублікований на 8 стор.

По горизонталі: 1.Десятка. 4.Комітет. 10.Гран. 
11.Рогалик. 12.Реле. 13.Саго. 15.Кашалот. 18.Кафе. 
20.Каламбур. 22.Контракт. 24.Паспарту. 27.Тарантул. 
31.Етна. 32.Гоморра. 34.Квас. 36.Інки. 37.Ескадра. 
38.Озон. 39.Плантаж. 40.Штольня.

По вертикалі: 2.Синагога. 3.Тартак. 5.«Мак-
бет». 6.Теренкур. 7.Агрус. 8.«Шахтар». 9.Мегре. 
14.Амарант. 16.Абу. 17.Око. 19.Фактура. 21.Бір. 
23.Нар. 25.Пластика. 26.Тло. 28.Акр. 29.Нікополь. 
30.Гончар. 31.Ескіз. 32.Гефест. 33.Айдахо. 35.Сосна.

19 листопада в Городку по вулиці Львівській, не-
подалік «Захід Ресурсу», трапилась ДТП – відбувся 
наїзд на пішохода, жительку нашого району, 1995 
р.н. 24 листопада потерпіла від отриманих травм по-
мерла в лікарні м.Львова. Триває досудове слідство.

21 листопада розшуківцем відділення поліції в 
одному із сіл району виявлено 19-річного громадя-
нина, який мав біля себе паперовий згорток з подрі-
бленою речовиною зеленого кольору рослинного по-
ходження. Триває досудове слідство.

21-річний городківчанин з метою оренди квар-
тири в обласному центрі через мережу інтернет пе-
рерахував 300 грн. на банківську картку громадяни-
ну, який назвався Олексієм. Приїхавши за вказаною 
адресою, потерпілий зрозумів, що його ошукали.

За інформацією Городоцького відділення поліції.

КРимІНАЛ
Хроніка зведень РВ УмВСУ

Городоцька місь-
ка рада ухвалою се-
сії від 28 січня 2015 
р. №2366 надала до-
звіл гр. Понуляк В.І. 
на розроблення де-
тального плану те-
риторії зі зміни ці-
льового призначен-
ня земельної ділян-
ки на вул. І.Сірка 
з «для ведення осо-
бистого селянсько-
го господарства» на 
«для будівництва та 
обслуговування жит-
лового будинку, гос-
подарських будівель 
і споруд».

Громадське 
обговорення
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rГортаючи архівні справи

Слідством, яке прова-
дилося з допомогою фізич-
них методів впливу, було 
встановлено, що мешкан-
ка Городка Пелагія Хамик 
(псевдо “Роза”) займалася 
забезпеченням українсько-
го підпілля необхідними 
речами, зокрема – одягом. 
Неодноразово за завданням 
тодішньої районної провід-
ниці жіночої мережі ОУН 
Євгенії Гевко (“Русалки”) 
виїжджала у села Городоч-
чини задля контролю над 
роботою оунівських ланок. 
Ольга Матиско (“Зірка”) 
займала посаду заступника 
референта пропаганди ра-
йонного проводу ОУН, опі-
куючись ідеологічною під-
готовкою його учасниць. 
Марія Бльок (“Калина”), 
Катерина Гапка (“Коза-
ченко”) та Іванна Кальмук 
(“Билина”, “Чорнота”) спе-
ціалізувалися на закупів-
лі й передачі підпіллю ме-
дикаментів. У безпечному 
придбанні медикаментів і 
перев’язочних матеріалів 
дівчатам неодноразово до-
помагала фармацевт Ірина 
Гриза. 

Крім городківчанок у 
цій справі проходила меш-
канка Тучап Ганна Хробак 
(“Зозуля”). Вона закінчила 
курси санітарок, у свій час 
належала до сотень УПА 
“Голуба” і “Пугача”, брала 
участь у бойових операці-
ях 1944 р. Зрештою, у лис-
топаді 1944 р. була затри-

«Обвинувачуються у проведенні 
антирадянської діяльності»

З історії арештів учасниць жіночої мережі ОУН на Городоччині

ПРОтяГОМ 5 квітня – 19 травня 1946 р. спів-
робітники Городоцького районного відділу 

МДБ львівської області заарештували меш-
канок Городоччини хамик Пелагію Антонівну 
(1923 р.н., освіта середня), Бльок (у докумен-
тах спецслужб – Блек) Марію Василівну (1923 
р.н., освіта 6 кл.), Кальмук Іванну Іванівну (1925 
р.н., освіта 8 кл.), Матиско Ольгу Степанівну 
(1922 р.н., освіта середня), Гапку Катерину 
Миколаївну (1920 р.н., освіта середня), Гри-
зу Ірину Семенівну (1921 р.н., освіта вища), 
хробак Ганну Федорівну (1925 р.н., освіта 7 
кл.). Їхня діяльність тлумачилася як така, 
що була спрямована на “створення так зва-
ної самостійної буржуазної націоналістичної 

української держави”. Звісно, у тоталітарній 
державі, якою був Радянський Союз, подібні 
“злочини” (ст. ст. 54-1“а”, 54-11 Кримінального 
кодексу УРСР) належали до категорії найтяж-
чих і традиційно жорстко каралися. Відтак 
трохи більше, ніж за місяць слідчих дій – 21 
червня 1946 р. – співробітники Городоцького 
РВ МДБ, на чолі з Костянтином Єрофєєвим, 
підготували обґрунтування майбутнього 
звинувачення: “зрадили батьківщину, добро-
вільно вступили до ОУН з метою збройної 
боротьби з радянською владою” і т.п. Згідно 
ст. 204 Кримінально-процесуального кодексу 
УРСР, справу було передано до Військового 
трибуналу військ МВС львівської області. 

мана співробітниками Ко-
марнівського МДБ тодіш-
ньої Дрогобицької області, 
приховавши під час слід-
ства своє справжнє пріз-
вище і місце народження 
(представилася як Катери-
на Карабін-Дрежак). Як би 
це дивно не виглядало, але 
саме під чужим прізвищем 
Ганну 27 квітня 1945 р. за-
судили Військовим трибу-
налом МВС Дрогобицької 
області за ст. 54-1“а” і 54-
11 КК УРСР до 10-ти років 
виправно-трудових таборів 
(далі – ВТТ) з позбавлен-
ням громадянських прав 
на 5 років. З пересильного 
пункту МВС Львівської об-
ласті Г.Хробак (К. Карабін-
Дрежак) відправили разом 
з іншими ув’язненими на 
сільськогосподарські робо-
ти у міліцейське підсобне 
господарство у с.Нагоряни 
Сокільницького району 
Львівської області, звідки 
22 липня 1945 р. вона уте-
кла. Втікачку подали у все-
союзний розшук, а її спра-
ву скерували до Києва. До 
свого нового затримання 
навесні 1946 р. Г. Хробак 

перебувала на території 
Городоцького району, зно-
ву долучившись до україн-
ського підпілля.

У результаті допитів 
слідчих у той чи інший 
спосіб “спливали” імена 
інших учасниць жіночої 
мережі ОУН. Зазвичай, це 
були імена і прізвища за-
арештованих уже раніше 
дівчат, оскільки здавати 
діючих, природно, ніхто 
не хотів. Однак той факт, 
що протягом півроку бу-
ло затримано багато учас-
ниць підпілля, наштовхує 
на думку про можливий 
“злив інформації”. Зокре-
ма, 31 грудня 1945 р. бу-
ла заарештована тодішня 
керівник жіночої мережі 
ОУН на Городоччині Оси-
па Кецур (1923 р.н.; “До-
ріжка”, “Галка”, “Ізясла-
ва”, “Чорногора”); 8 люто-
го 1946 р. – Стефанія Га-
нуляк (1921 р.н., освіта 4 
кл.), 15 лютого того ж року 
– Марія Войтишин (1922 
р.н.; “Хмара”), а 22 березня 
– Марія Братковська (1920 
р.н.), дві останні – з Бар-
татова. Чи не всі заявляли 

про використання тортур. 
Не витримавши знущань 
над співкамерницями, 26 
березня 1947 р. М. Брат-
ковська здійснила спробу 
втечі з-під варти КПЗ Горо-
доцького РВ МДБ, під час 
чого була поранена з вогне-
пальної зброї.

Чималий інтерес МДБ 
виявляло до кущової, а піз-
ніше й керівника оунівської 
жіночої мережі Городоч-
чини Ганни Михайлишин 
(1919 р.н.; “Зірка”, “Уля-
на”, “Ірина”) зі Мшани. 
Остання разом з О. Кецур 
й І. Кальмук творили єди-
ну підпільну ланку. Як ви-
глядає із архівних матеріа-
лів, співробітники МДБ не 
володіли інформацією, хто 
криється під псевдо “Дні-
прова”. У тій хвилі арештів 
емдебистам не вдалося ви-
явити Г.Михайлишин. За-
значимо лише, що вона за-
гинула 15 червня 1952 р. у 
криївці на хуторі Думичі 
Кам’яногірської сільської 
ради тодішнього Магерів-
ського району Львівської 
області.

За результатом розгля-

ду справи про звинувачен-
ня учасниць жіночої мере-
жі ОУН Городоччини на 
судовому засіданні 20 ве-
ресня 1946 р. Військовий 
трибунал МВС Львівської 
області дещо несподівано 
повернув справу на дороз-
слідування. Причиною та-
кого рішення стало те, що 
усі підсудні, крім П.Хамик, 
відмовилися від даних ни-
ми на попередньому слід-
стві показів. Щобільше, ді-
вчата заявили: в умовах фі-
зичного впливу з боку пра-

цівників Городоцького РВ 
МДБ вони визнали свою 
вину вимушено. Аналогіч-
но вчинила і О.Кецур, яка 
проходила по іншій справі, 
а тут виступала як свідок. 
Водночас несподівану за-
яву зробила Г.Хробак, бу-
цімто у 1945 р. вона не уте-
кла з табору, а її звільнив 
охоронець Іванцов (згідно 
даних пізнішого розсліду-
вання особа з таким прізви-
щем у міліцейському під-
собному господарстві не 
працювала – Р.С.), який за-
пропонував вийти за нього 
заміж (!). Більшість дівчат 
зізналися, що приєдналися 
до ОУН у 1943 р. і бороли-
ся проти нацистів, а не про-
ти радянської влади. Мето-
ди зізнання і поспіх, з яким 
городоцькі емдебисти хоті-
ли вислужитися перед ви-
щим начальством, призве-
ли до того, що справа стала 
“розсипатися”. Так, 4 груд-
ня 1946 р. Управління МДБ 
припинило провадження 
стосовно К.Гапки і її звіль-
нили з-під варти. 

Після дорозслідування, 
справу городоцьких дівчат 

17 грудня 1946 р. знову 
повернули до Військово-
го трибуналу, який розгля-
нув її за участю представ-
ників обвинувачення і за-
хисту (три адвокати з до-
статньо формальними 
повноваженнями). Згідно 
вироку Військового трибу-
налу МВС Львівської об-
ласті від 25-26 грудня 1946 
р., П.Хамик, І.Кальмук і 
Г.Хробак, як і Й.Кецур, бу-
ли засуджені на 10 років 
ВТТ (засудження супрово-
джувалися виселенням їх-
ніх родин); М.Бльок – на 5 
років; І.Гризу й О.Матиско 
виправдали (до речі, остан-
ня визнавала свою вину 
лише частково). Адвокат 
Р.Скибинський, який за-
хищав інтереси П.Хамик і 
М.Бльок, подав касаційну 
скаргу, просячи зменши-
ти термін відбуття пока-
рання для першої і виділи-
ти в окреме провадження 
справу другої, скерувавши 
на нове дорозслідування. 
Військовий трибунал МВС 
Українського округу 24 
лютого 1947 р. касаційну 
скаргу стосовно П.Хамик 
відхилив, а справу М.Бльок 
таки виділив в окреме про-
вадження, скерувавши на 
дорозслідування. Рішен-
ням Городоцького РВ МДБ 
від 27 липня 1947 р. справу 
проти М. Бльок на основі 
п.“д” ст. 4 УПК УРСР було 
припинено, на основі чого 
її звільнили з-під стражі. 
Відомо, що після повер-
нення із заслання у 1967 
р. Катерина Хамик – мати 
Пелагії – оскаржувала ви-
рок і конфіскацію майна, 
але марно…

Підготовлено на основі 
матеріалів Архіву Управ-
ління СБУ Львівської об-
ласті (справи П-25541, т. 
1 та П-27601, т. 1–3).

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

нової та новітньої 
історії зарубіжних країн 

ЛНУ ім. І. Франка,  
член РО «Меморіал».

Громадська організація това-
риство пошуку жертв війни 
«Пам’ять» звертається до 
краян із проханням допомог-
ти у пошуку родин загиблих 
у роки Другої світової війни 
вояків.

Інформація про знайдені 
останки вояків:

Павлишин Роман, народився 
9 листопада 1921 року. Місце наро-
дження невідоме, ймовірно, Галичи-
на. Служив в українській добровіль-
ній 14 дивізії зброї СС «Галичина» у 
30 піхотному полку. Дивізія входила 
у склад німецьких збройних форму-
вань. Помер 15 липня 1944 року від 
отриманих ран і був похований у 
м.Буськ Львівської обл.

Дяков(-ів) Олександр (Diakow 
Alexander), народився 24 вересня 
1913 року, місце народження неві-
доме. Служив у добровільному під-
розділі Будівельного батальйону ні-
мецьких збройних формувань. По-
мер 11 квітня 1944 року від отрима-
них ран і був похований у м.Буськ 
Львівської обл.

Юрчик Йосип (Jurczik Josef), 
народився 10 липня 1905 року, місце 
народження невідоме. Служив у до-
бровільному підрозділі Будівельно-
го батальйону німецьких збройних 
формувань. Помер 11 липня 1944 
року від отриманих ран і був похо-
ваний у м.Буськ Львівської області.

Тимчишин М…, народився 
1914 року, у м.Бучач Тернопільської 
області або в його околицях. Слу-
жив у Польському війську. Загинув 
у вересні 1939 року. Похований біля 
с.Воля-Добростанська Яворівського 
району Львівської обл.

Любомир ГОРБАЧ,
голова ГО «Товариство пошуку 

жертв війни «Пам’ять».

Пошук родин 
загиблих вояків

- Рідне село Орлян-
ка Василівського райо-
ну, – розповідає 91-річ-
на співрозмовниця, – 
було великим і замож-
ним. Наша багатодітна 
сім’я (9 дітей) нале-
жала до «середняків». 
Мати з батьком госпо-
дарювали на 6 гекта-
рах, ми їм допомагали. 
Коли в 1932 р. прий-
шла колективізація, 
землю і весь реманент 
забрали до колгоспу. 
Батько не підкорився 
совєтській владі, і ми 
стали «індусами» – так 
тоді називали тих, хто                 
займався індивідуаль-
ною господаркою. На 
двір (36 соток) наклали 
план-податок, який че-
рез неврожай здати не 
вдалося. Через те бать-
ка посадили в тюрму 
на три роки і відпра-
вили в Сибір. Ми зали-
шились голі-босі. Одна 
сестра вийшла заміж, 
інша пішла служити 
до директора школи, 
ще інша разом з братом 

Свідчення очевидця голодомору Антоніни Чоби

Голод 1932-1933 років у багатій на чорноземи Україні був 
штучно викликаний і ретельно спланований російсько-біль-

шовицьким урядом. Голодомор на законодавчому рівні визнано 
геноцидом, названо і засуджено організаторів цього злочину. 
Відкриваючи нині правду про ці події, прагнемо запобігти новим 
злочинам проти людства. Очевидців залишається все менше. 
Серед них – городківчанка Антоніна чОБА (на фото), уродженка 
запорізького краю.

«Пекли ховрашків і пляцочки з кураю, 
на коров’ячий кізяк схожі…»

завербувалась на будів-
ництво «Дніпрогесу». 
Решту називали кур-
кульськими дочками і 
синами. 

- Пані Антоніно, чи 
пам’ятаєте, як розпо-
чинався голод?

- Пригадую, маму 
охопив розпач, коли на 
господі стало зовсім по-
рожньо. Збіжжя, карто-
плю, овочі, інші припа-
си, – все нелюди вичис-
тили. Сховала мати у 
мішку два відра квасолі 
– й ту знайшли. Мати з 
горя заслабла. Брат тоді 
став односельцям взут-
тя справляти (у бать-
ка навчився) – за горня 
крупи, борошна чи ква-
солі. Так ми й жили. 

А коли прийшла 
весна, збирали ми гри-
цики, калачики, лободу, 
курай із «маковим» зер-
ням. З нього мама пекла 
пляцочки. Виглядали як 
коров’ячий кізяк, але 
ми їли, бо що вдіяти. 

- Вмирало багато?
- Аякже. Але щоб 

підводи їздили, людей 
мертвих, як в інших се-
лах, підбирали, – тако-
го в нас не було. Влітку 
пасльонові рослини з 
городу збирали, ягоди. 
Аби порятувати сім’ю, 
ми зі старшим братом 
пішли до колгоспу. Він 
став трактористом, я 
працювала в польовій 
бригаді. Там харчува-
ли супом із меленого 
гороху. Подружка з ін-
шої бригади вділяла 
мені окраєць хліба, то 
його я приносила ма-
лому племіннику, мати 
якого (моя сестра) по-
мерла згодом від тубер-
кульозу, захворівши на 
«Дніпрогесі». За кусень 
печеного буряка ходи-
ла по людях ще й город 
копати. В 1934 році уже 
заробляла з двома бра-
тами – трактористом 
і їздовим – трудодні.   
Невдовзі придбали со-
бі корову, тримали сви-
ні. Повернувся і став до 
роботи батько. Життя 
ніби налагоджувалось, 

та завадила війна.
У перший же день 

забрали брата, який 
став командиром арти-
лерійської бригади, але 
додому не повернувся. 
І другий брат згодом в 
армії загинув. А нас, 
цивільних, німці із села 

вигнали, ви-
везли за 100 
км у спеці-
альний табір. 
6 - 7 - р і ч н и х 
хлопчиків то-
ді забрали в Німеччи-
ну, що з ними зробили 
– невідомо. Перед від-
ступом гітлерівців охо-
ронці нам порадили вті-
кати… Після довгих по-
невірянь повернулись 
додому. Війна ще три-
вала, й ми всі копали 
траншеї для солдатів. Я 
працювала в основно-
му в рідному селі в кол-
госпі, бо не могла зали-
шити старих і немічних 
батьків та племінника-
сироту. І борони тягала, 
і волами та кіньми пра-
вила, бо чоловіків у селі 
було небагато. Сутужно 
доводилось. Особливо 
– після війни, у 1946-
1947 роках.

- Тоді ваш край 
знову потерпав від го-
лоду?

- Так. І, я б сказала, 
він був не меншим від 

попереднього, 32-33 рр. 
Та чомусь мало про це 
нині говорять. Було та-
ке, що п’ять днів ми ні-
чого не їли. Брат ловив 
на полі ховрашків, яких 
ми пекли, харчувались 
і травами. Дуже трима-
ла нас в силі й молитва, 
яку мати навчила, хоч 
і церкви в селі не було. 
Сестра, яка напередод-

ні, не витримав-
ши важкої роботи 
в колгоспі, поїхала 
в Західну Україну, 
посилки нам над-
силала. Картоплю, 
моркву, буряк, 
крупи – без них 
ми точно не ви-
жили б. Згодом на 
Львівщину виїха-

ла інша сестра, а в 1955-
ому до них, у м. Рудки, 
подалася й я. 30 років 
працювала бухгалтером 
в комбінаті побутового 
обслуговування – в Ко-
марні, Рудках і Городку. 
Чоловік-політв’язень 10 
років пробув на каторзі. 

- Пані Антоніно, як 
переживаєте в душі 
своїй трагічні річниці 
голодомору?

- Засвічу свічку, про-
читаю молитви і згадую 
ті нестерпно важкі ро-
ки… До однієї сім’ї при-
ходжу зранку, а вони всі 
– з надутими животами. 
Не знали, бідні, що їс-
ти треба після голодних 
днів поволі... Молюся, 
аби подібне ніколи не 
повторилося.

Розпитувала
Галина ЧОРНЯК.
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rОголошення

rВісті з сілrШахи

Виставка голубів
6 грудня в районному Народному домі відбу-

деться виставка голубів Городоцького районно-
го клубу аматорів спортивно-поштового голубів-
ництва. Початок о 10.00. Офіційне нагородження 
переможців змагань у сезоні 2015 року – о 14.00.

Роман КЛИКОЦЬКИЙ, голова клубу.

rВаше здоров’я

Наша читачка Га-
лина С. із Городка 
просить розповісти 
про поліомієліт. У 
зв’язку з актуаль-
ністю проблеми ми 
звернулись за ко-
ментарем з цього 
приводу до лікаря-
терапевта Марти 
БеРНАГеВич.

- Поліомієліт – хворо-
ба відома людям уже де-
кілька тисячоліть, – роз-
повідає лікар, – це гостре 
вірусне захворювання, яке 
уражає нервові клітини 
спинного мозку, що при-
зводить до розвитку па-
резів (зниження м’язової 
сили, обумовлене уражен-
ням рухового центру нер-
вової системи) і в’ялих па-
ралічів (повна відсутність 
довільних рухів).

Що треба знати про поліомієліт!
Збудником є поліові-

рус, який передається че-
рез заражені харчові про-
дукти: овочі, фрукти, сиру 
воду, некип’ячене молоко, 
фекалії, слину. Стійкий у 
зовнішньому середовищі 
(у воді може зберігати-
ся до 100 діб, у випорож-
неннях – до 6 міс.), добре 
переносить заморожен-
ня, висушення. Не руй-
нується травним соком й 
антибіотиками. Гине при 
кип’ятінні, під впливом 
ультрафіолетового опро-
мінення та дезінфікуючих 
засобів. Також вірус може 
передаватися повітряно-
крапельним шляхом від 
хворої людини чи носія.

Інкубаційний період 
7-14 днів. Захворюван-
ня починається гостро: 
підвищується темпера-

тура тіла до 38-39 граду-
сів, з’являються кашель, 
чхання, біль у горлі, біль 
у животі, пронос. Через 
4-5 днів ці явища затиха-
ють, потім температура 
піднімається знову і роз-
вивається параліч різних 
груп м’язів, переважно 
ніг і рук.

Супутніми захворю-
ваннями можуть бути: 
пневмонія, ін’єкції се-
чостатевої системи, на-
бряк легень. Як тільки 
у вас чи вашої дитини 
з’явилися схожі симпто-
ми, одразу звертайтесь до 
лікаря. Хворі потребують 
обов’язкової і негайної 
госпіталізації. Лікування 
включає постільний ре-
жим, знеболювальні та за-
спокійливі засоби, тепло-
ві процедури, застосуван-

ня симптоматичних засо-
бів. У відновлювальному 
періоді велике значення 
мають масаж і лікувальна 
фізкультура.

Поліомієліт невилі-
ковний, але його поши-
ренню можна запобігти 
шляхом імунізації насе-
лення. На сьогодні роз-
роблена спеціальна вак-
цина проти поліомієліту, 
яку проводять дітям у віці 
3 міс. – перша, повторні – 
від 1-го до 16 років. Після 
цього формується стійкий 
імунітет до цієї недуги, 
що захищає дитину про-
тягом всього життя. Як 
правило, це щеплення до-
бре переноситься дітьми. 
Варто сказати, що будь-
яку вакцинацію слід про-
водити тільки здоровій 
дитині і після ретельного 
огляду лікаря.

Записав наш кор.

r«Просвіта» діє

Нещодавно в залі 
Малої академії мис-
тецтв м. Городка 
пройшов майстер-
клас із вивчення 
родоводу. 

Із привітальним сло-
вом звернувся до учасни-
ків голова Львівського об-
ласного об’єднання «Про-
світа» ім. Т. Шевченка 
Ярослав Пітко. Він пред-
ставив поважну гостю – 
Адріану Огорчак, керів-
ника секції «Український 
родовід». «Немає родів 
великих і малих, є роди 

Майстер-клас із вивчення родоводу
досліджені і недослідже-
ні», – такими словами 
розпочала вона тематич-
ний майстер-клас.

Записуючи спогади ді-
дусів і бабусь про наших 
пращурів, ми непоміт-
но починаємо створюва-
ти рукописну історію ро-
ду. Пізніше виявляється, 
що в нім були і майстри, 
й умільці різних ремесел 
– ціла династія працьови-
тих, обдарованих людей. 
Таким чином, збираючи 
по краплині детальну ін-
формацію про колишніх 

і нинішніх членів родини, 
ми створюємо сімейний 
літопис – опис родоводу. 
Він має свою основу, яка 
називається «ключик» або 
«легенда». Записи будуть 

п р о д о в ж у -
ватись, адже 
у кожного є 
батько й ма-
ти, двоюрідні 
брати і сестри. 
З ’ я в л я т ь с я 
сторінки, при-
свячені їм, їх-
нім родичам. 
Збережеться 

традиція українського ро-
доводу. Кожна легенда – 
це маленька історія життя 
окремої родини. Другим 
важливим кроком у скла-
данні родоводу є фотогра-

фії, які треба переглянути і 
підписати. Тоді скликаєть-
ся родинний з’їзд, на яко-
му може зібратися понад 
сотня людей одного роду, 
котрі до цього навіть не 
знали про існування один 
одного. Кожен представ-
ляє себе, родина збільшу-
ється, люди спілкуються 
і дружать. Для зображен-
ня родоводу існують між-
народні умовні позначки, 
які можуть розшифрувати 
люди у будь-якому куточ-
ку земної кулі… 

За останні роки па-

ні Адріана провела п’ять 
міжобласних конферен-
цій, впорядкувала чоти-
ри великі книги, активно 
працює, консультує, допо-
магає об’єднуватись вели-
ким родинам.

Вивчаючи свій родо-
від та його історичне ми-
нуле, ми усвідомлюємо 
свою гідність, духовне 
багатство, самостверджу-
ємось як особистості, як 
справжні українці.

Роксолана СМУК.
На знімку: (зліва 

направо) П.Продивус, 
Я.Пітко та А. Огорчак – 

під час майстер-класу.

19 листопада в ДНЗ 
№3 відбулась особиста 
першість м.Городка з 
шахів серед дошкільнят. 
Тут випробували своє 
вміння 20 хлопчиків та 
дівчаток, які готуються 
до виконання нормати-
ву ІV спортивного роз-
ряду. 

На шахівницях у ді-
тей – лише король та по 
8 пішаків. Слід було про-
рвати оборону суперника, 
провести пішака у ферзі 
та поставити мат. Біль-
шість учасників чудово 
впоралась з таким експе-
риментом, що свідчить 
про належне опанування 
теорії.

У змаганнях серед дів-
чаток найкращий резуль-
тат показала Анастасія 

22 листопада у спор-
тивному залі Городоць-
кого НВК №5 відбувся 
VІІ етап обласного ша-
хового турніру «Юні та-
ланти». Тут змагались 
70 спортовців з Дрогоби-
ча, Стрия, Рави-Руської, 
Бродів, Пасік-Зубриць-
ких, Лапаївки, Новояво-
рівська, Львова та Го-
родка.

З числа представників 
нашого міста переможця-
ми та призерами відповід-

Початківці борються за кваліфікацію

«Юні таланти»: впевнений 
поступ 

городківчан

Мотика з групи «Вишень-
ка» (4,5 очка). Другий і 
третій здобутки – у вихо-
ванок цієї ж групи Вікто-
рії Жезло та Яни Саврун. 

Найкращий результат 
серед хлопчиків – у Дави-
да Клока з групи «Бджіл-
ка» – 6 очок з 7 можливих. 
На другому й третьому 
місцях – шахісти з групи 
«Вишенька» Артем Опа-
насик та Михайлик Хім’як 
(відповідно по 5 та 4,5 

очка). 
Добре виконав 

обов’язки головного се-
кретаря змагань Андрій 
Бучковський – тато відо-
мих у Городку юних ша-
хістів Юліана та Вероніки.

Наступні обласні 
кваліфікаційні змаган-
ня серед початківців 
відбудуться 29 листо-
пада в шаховому клубі 
Городоцького міського 
центру творчості та до-
звілля (вул. Паркова, 7). 
Початок – об 11 год 30 
хв. Запрошуємо всіх охо-
чих початківців взяти 
участь в турнірі та ви-
конати норматив ІV роз-
ряду.

На знімку:  
Давид Клок 

та Анастасія Мотика.

но стали:
- серед дівчаток-до-

шкільнят 2010 р.н. – ви-
хованки дитсадка «Барві-
нок» Вікторія Жезло (І), 
Владислава Грицак (ІІ), 
Яна Саврун (ІІІ);

- серед хлопчиків-до-
шкільнят 2010 р.н. – ви-
хованці дитсадка «Барві-
нок» Андрій Стодівка (І), 
Артем Опанасик (ІІ), Вла-
дислав Абрамкін (ІІІ); 

- серед дівчаток 2008-
2009 р.н. – учениці Горо-

доцької ЗОШ №3 Вікторія 
Пронько (І), Лідія Попко 
(ІІ), Ірина Тертека (ІІІ); 

- серед хлопчиків 
2008-2009 р.н. – гімна-
зист Михайло Шемели-
нець (І), учень ЗОШ №3 
Василько Кисіль (ІІ);

- серед дівчаток 2004-
2005 р.н. – гімназистка 
Соломія Хміль (ІІІ). 

Організатори вдячні 
за допомогу в проведен-
ні турніру директору НВК 
№5 Оксані Іщук та керів-
нику ТзОВ «Озон» Олегу 
Когуту.

Фінал обласного ша-
хового турніру «Юні та-
ланти» заплановано про-
вести у Львові 12-13 груд-
ня поточного року.

Микола 
МАТВІЄНКО,

директор Городоць-
кого дитячого шахового 

клубу «Е2-Е4».
На фото: Вікторія Жез-

ло та Андрій Стодівка. 

Районна 
асоціація інвалідів 

і товариство захисту 
дітей-інвалідів 

«Прометей» вітає 
наших друзів 

з днем народження:
Андрія 

НОВОСАДА – 
найактивнішого, 

багаторічного 
спортовця, 

з нагоди 30-річчя;
Богдана 

ПОЛУЛІХА, 
Дмитра 

ЗЄМЗЄРЄВА, 
Михайла 

СПІЛЬНИКА.
Ми хочемо радості 
і щастя побажати,

І неба чистого, 
як волошковий цвіт. 

В житті ніколи 
прикрощів не знати, 

Здоров’я зичимо 
міцного 

на сто літ!

150-річчя митропо-
лита Андрея Шеп-
тицького нещодавно 
вшанували в Народ-
ному домі с. Вовчухи.

…Дійство починаєть-
ся молитвою «Отче наш» 
у виконанні жіночого ан-
самблю. На сцену вихо-
дять о. Роман Федишин, 
який розповідає, ким був 
Андрей Шептицький 
для української церкви і 
українського народу.

Ведучі Андріана Вів-
чар, Настя Світлик, Ве-
роніка Чупа та Людмила 
Бень провадять слухачів 

у часи митрополита. У 
ролі маленького Романа – 
учень Денис Мілян. 

У виконанні дитячого 
ансамблю звучить пісня 
«Я піду за Христом, моя 
мамо». Лист Романа Шеп-
тицького до батька з про-
ханням дозволити стати 
монахом чину СВВ зачи-
тує вчитель Ігор Логазяк. 
Далі розповіді ведучих 
переплітаються з піснями, 
віршами. Останні пророчі 
слова нашого духовного 
Мойсея зачитує о. Роман. 

Виступи супроводжу-
вались духовною музи-

кою, а на екрані були від-
творені світлини з життя 
митрополита з вислова-
ми-повчаннями для май-
бутніх поколінь. При-
сутні мали змогу також 
ознайомитись з книжко-
вою виставкою «Веле-
тень Духа».

Вечір підготовлено з 
ініціативи о. Романа Фе-
дишина (УГКЦ), вчите-
ля-організатора Юлії Ба-
ли, завідувачки НД Уля-
ни Брень та завідуючої 
бібліотекою Марії Будза-
новської.

(Наш кор.).

Діють передсвяткові знижки!

До ювілею митрополита

Угрівська сільська рада оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади спеціаліста-землевпорядника 
Угрівської сільської ради.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
на ім’я голови конкурсної комісії Угрівської сільської ра-
ди заяву, до якої додають особовий листок обліку кадрів 
(ф. П-2 ДС), автобіографію, дві фотокартки 4x6, копію до-
кумента про освіту, копію паспорта та ідентифікаційного 
коду, копію військового квитка, декларацію про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ми-
нулий рік. Термін подання документів до конкурсної ко-
місії – тридцять днів з дня опублікування даного оголо-
шення в газеті.

Конкурс на заміщення вакантної посади

Просимо зголоситися свідків ДТП!
Родичі загиблого у ДТП, що трапилася 9 жов-

тня у Городку по вул. Львівській (поблизу «Арх-
буду»), просять зголоситися всіх свідків, що бачи-
ли аварію. Це стане дуже помічним для встанов-
лення справедливості у розслідуванні цієї справи. 
Прохання звертатися за телефоном 097-849-43-53.

Втрачене посвідчення учасника війни, видане 
у 2000 р. на ім’я Івана Івановича Климуся, – вва-
жати недійсним.

***
Втрачений сертифікат на середню земельну 

частку (пай) – серія ЛВ №0090394, виданий на ім’я 
Люби Миколаївни Яциків, – вважати недійсним.

Вважати недійсним
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«Народна думка»
Часопис Городоччини
Співзасновники – 
Городоцька районна 
рада та колектив 
редакції газети.

Редактор
Роман
СМІЛКА.

rГімнастика для розуму
По горизонталі: 1.Цен-

тральний круг спортивної мі-
шені для стрільби. 4.Керівний 
виборний орган. 10.Одиниця 
аптекарської ваги. 11.Булоч-
ка у вигляді півмісяця. 12.Ав-
томатичний перемикач елек-
тричного кола. 13.Крупа 
з крохмалю. 15.Зубатий 
кит. 18.Невеличкий ресто-
ран. 20.Дотепна гра слів. 
22.Письмова угода зі взаєм-
ними зобов’язаннями сто-
рін. 24.Картонна рамка для 
портрета. 27.Отруйний па-
вук. 31.Діючий вулкан в Іта-
лії. 32.Стародавнє місто, яке спіт-
кала така ж доля, як і Содом. 
34.Кислуватий напій з жит-
нього хліба. 36.Давнє індій-
ське плем’я, що жило на території 
сучасного Перу. 37.Оперативно-
тактичне з’єднання надводних 
військових кораблів. 38.Ало-
тропна видозміна кисню. 39.Гли-
бокий обробіток грунту під виноградники. 40.Гірнича 
виробка з безпосереднім виходом на земну поверхню.

По вертикалі: 2.Ін-
дійський храм. 3.Лісопиль-

не підприємство. 5.Трагедія 
В.Шекспіра. 6.Лікувальна 
ходьба. 7.Колючий садовий 
ягідний кущ. 8.Український 

футбольний клуб вищої ліги. 
9.Комісар поліції – герой 
творів Ж.Сіменона. 14.Те 
ж, що й щириця. 16.Столи-
ця Об’єднаних Арабських 
Еміратів … - Дабі. 17.Ор-
ган зору. 19.Особливості 
обробки або побудови по-
верхні будь-якого матеріа-
лу. 21.Хвойний ліс. 23.Гі-

брид верблюда. 25.Гармонійне 
узгодження рухів, поз. 26.Фон. 
28.Англійська міра площі. 
29.Місто в Дніпропетровській 

області. 30. Український пись-
менник, автор романів «Собор», 

«Тронка». 31.Попередній на-
черк художнього твору. 32.Бог 

вогню і ковальства у грецькій мі-
фології. 33.Штат в США. 35.Хвойне дерево.
Склав Ростислав ШНІЦАР.  (Перевір себе: 5 стор.).

Продаємо ОДНО- і ДВОКІМНАТНУ КВАРТИРИ 
в центрі м. Городка площею, відповідно, 35 і 42 

кв. м. Нове будівництво, цегла. Всі підключення.
Тел.: 067-11-62-301 (Богдан).

***
Продаємо приватизовану ЗЕМЕЛЬНУ ДІ-

ЛЯНКУ під будівництво житла (площа 15 соток) 
в с. Родатичі. Неподалік – залізнична станція, по-
руч – електро- та газова мережі. 

Довідки за телефоном: 097-43-19-299.

НОВИНКА - 
від туристичної агенції «ФОНтАН ПОДОРОЖеЙ»

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖиРІВ 
ТА ПЕРЕДАЧ УКРАЇНА – ІТАЛІЯ 

(Венеція, Болонія, Рим та ін).
Виїзд – кожен четвер з України (Львівська обл.)  

повернення – кожної суботи з Італії.
Більше інформації за телефоном: 

096 12 48 931 (Богдан).
Або завітайте в наш офіс: 

м. Городок, вул. Перемишльська, 5В 
(магазин КИЇВСТАР, 2 поверх).

Тел.: 067-672-64-62 або 093-934-46-36 (Юлія).
e-mail: fontan.podorozhei@gmail.com

Клініка родинного здоров’я та краси
«ГАРМОНІЯ»

Дерматологія.Косметологія.
Стоматологія. Гінекологія.

Тел.: 067-320-56-57.
м. Городок, вул. Ів. Франка, 2 (2 поверх).

Потрібен 
охоронець

У неділю, 20.12.2015 р., о 14.00 
у Городоцькому Народному домі

Компанія «Продюсерський центр 
«6 Секунд» у рамках Всеукраїнського туру 

презентує нову концертну програму
«Освідчення», 

«Приречений на любов»
володаря «Золотого диска» 

Віктора Павліка.
Частина коштів, виручених 

з концерту, буде перерахована 
на допомогу українським воякам, 

постраждалим під час АТО.
Контактні телефони: 
3-03-40, 095-26-09-291, 

066-084-64-67, 068-68-12-674.

Кафе-бар (м. Городок) запрошує на роботу 
кухаря та бармена

Тел. 096-47-93-101 (Ігор).
***Потрібен продавець

ПОПОВНЕНЬ до мобільних телефонів 
у м.Городку.

Тел. 096-457-81-67.
***Охоронники 

віком 20-55 років на об’єкти в м.Городок, с.Бучали.
Оплата висока.

Тел. 067-34-31-162; 063-01-84-67.

Випускники 10-А класу Городоцької СШ №2 
1986 року щиро вітають з 85-річчям 

від дня народження свого класного керівника
Антоніну Миколаївну 
ВРУБЛЕВСЬКУ
і зичать шанованій ювілярці 
всіх життєвих гараздів 
на подальші многії літа!

85 – не привід для печалі,
85 – це зрілість золота.

Нехай до ста, а може, й далі
Летять, не оглядаючись, літа!

Здоров’я – 
від води ключової,

Багатства – 
від землі святої.

Щоб доля завжди посміхалась
І старості не піддавалась!

Колектив працівників городоцького 
кафе-піцерії «Палермо» щиро вітає з днем 

народження колегу по роботі
Лесю Григорівну МИХАЙЛЯК

і дарує шанованій уродинниці 
пишний букет 
барвистих побажань:
Летять роки 
в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде 
ще з півсотні літ,
Нехай бадьорість 
Ваша не згасає.
Хай доля Вам дарує 
ще сповна
І радості, й наснаги, 
                      і здоров’я.

Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю! ДОРОГО – СТАРІ РЕЧІ!

Куплю старі добротні речі – годинники (на-
ручні, кишенькові, настінні тощо); порцелянові, 
бронзові, чавунні статуетки; значки, відзнаки, 
нагороди; меблі; монети і банкноти; іграшки, мо-
делі автомобілів (1/43); біжутерію, намисто та ін. 
Розгляну всі пропозиції.

Тел. 096-813-96-42; 097-909-33-36 (Володимир).

rДо уваги краян!

Шановні читачі! У непростих умовах прохо-
дить передплата на газету «Народна думка» на 
2016 рік. Підвищення вартості компослуг, цін на 
продукти позначилося на фінансовому станови-
щі українських родин. Відгомін загальнодержавних 
економічних негараздів відчуває й наша редакція. 
Порівняно з минулим роком значно подорожчали 
поліграфічні послуги, збільшила тарифи на достав-
ку періодики «Укрпошта», що й зумовило певне під-
няття передплатної ціни нашого часопису.

Ми щиро вдячні кожному з вас за 
те, що впродовж поточного року 
були разом із нами – не лише чи-
тали «Народну думку», а й ради-
ли, як зробити часопис цікавішим 
і змістовнішим.

Шановні читачі! Ми щиро спо-
діваємось, що ви знову знайдете 

можливість передплатити «Народну 
думку» й надалі залишитеся нашою 

надійною опорою!

Передплатна ціна:
На місяць – 9,70 грн. плюс 0,95 грн. за 

оформлення передплати. 
Загалом 10,65 грн.

На три місяці – 29,10 грн. 
плюс 2,15 грн. Загалом 31,25 грн.

На півріччя – 58,20 грн. 
плюс 2,60 грн. Загалом 60,80 грн.

На рік 116,40 грн. 
плюс 4,00 грн. Загалом 120,40 грн.

Редакція газети «Народна думка».

                 Тримайте руку 
на пульсі життя Городоччини – 
передплатіть «Народну думку»!

29 листопада виповниться 40 років
від дня народження городківчанину

Андрію Ярославовичу 
БУДЗАНОВСЬКОМУ.

Дорогого сина, чоловіка, батька, брата, 
хресного сердечно вітають мама, дружина, 

діти, братова і цьоця Софія та зичать 
щедрих милостей від Господа 

на подальші многії літа!
В цей день вітаємо зі святом, 

Здоров’я зичимо багато, 
Хай в домі злагода витає, 

Добром Господь благословляє!
Нехай краплини долі золотої

впадуть дощами 
вдячності й уваги. 

Бажаємо 
наснаги молодої, 

Від Бога – щастя, від людей – поваги!


