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rТема для обговорення rОсвіта і час

5 10У пайовиків намагались
вкрасти землю?

Майбутнє ринкової
площі в Городку

ЗНО українською
складатимуть всі!

rПередплата-2015

Передплачуйте рідну газету!
Розпочалась передплата на часопис Городоч-

чини  «Народна думка» на 2015 рік 

- на місяць – 7 грн.; 
- на квартал – 21 грн.;
- на півріччя – 42 грн.
- на рік – 84 грн.
Звертайтесь у відділення 
зв’язку та до листонош!

Вартість:

Наш 
індекс 
61291

До вказаних сум доведеться додати вартість послуг 
поштовиків за оформлення передплати - відповідно 

0,90; 2,10; 2,55; 3,90 грн.

rНарод і армія

rСкорбота

21-річний Іван Сирватка війни не хотів, 
але був твердо переконаний: його обов’язок 
– захищати рідну землю від зазіхань ворога. 
На передовій. Зі зброєю в руках. Він ніколи 

У Суховолі відкрили 
меморіальну дошку 
пам’яті полеглого на війні 
Героя Івана Сирватки

Герої не вмирають. Пам’ять про 
них вічно житиме у наших серцях. 
Минулої неділі мешканці суховолі 
вшанували геройський чин свого 
односельця івана сирватки, молоде 
життя якого обірвалося на східно-
му фронті. У суховільській школі, 
в якій іван провів свої юнацькі роки, 
на честь Героя відкрили пам’ятну 
дошку. 

не втрачав оптимізму і віри в 
перемогу правди, яка, казав, 
на нашому боці. Серед дон-
баських териконів прийняв 
гідну чоловічу смерть – на по-
лі бою, в боротьбі за незалеж-
ність своєї країни, яку безмеж-
но любив.

Знаменна для краю подія 
зібрала небайдужу громад-
ськість Городоччини, пред-
ставників влади, громадсько-
політичних організацій. Від-
дати честь полеглому на війні 
побратимові прибули солдати 
і волонтери. До відкритття ме-
моріальної дошки, виконаної 
майстрами Олександром Ру-
дим та Андрієм Андрійчен-
ком, ведуча врочистого заходу 
Дарія Рубай запросила Назара 
Сирватку, рідного брата Івана.

Після освячення пам’ятної 
дошки, яке провели отці Ігор 
Головчак, Василь Возняк та 
Іван Пузир, слово взяв дирек-
тор Суховільської школи Бог-

дан Доскуч. За його словами, 
меморіальна таблиця збереже 
пам’ять про світлого і жит-
тєрадісного хлопця, яким усі 
знали Івана. «Наша школа гор-
диться таким випускником. 
Його коротке життя, покла-
дене за Батьківщину, слугува-
тиме прикладом для багатьох 
поколінь, які тут вчитимуть-
ся», - наголосив Б.Доскуч. 

Виступили також очільник 
Городоцької райдержадміні-
страції Андрій Хамик, заступ-
ник голови Городоцької рай-
ради Володимир Більовський, 
суховільський війт Володи-
мир Залізний та народний 
депутат Ярослав Дубневич. 
Останній, до слова, фінансо-
во підтримав виготовлення 
пам’ятної дошки. 

Парох місцевого храму св. 
Івана Богослова УГКЦ Ігор 
Головчак пригадав події кіль-
камісячної давності, коли те-
лефонував на схід, аби дізна-
тися, за яких обставин заги-
нув Іван Сирватка: «Слухавку 
підняла лікар-волонтер до-
бровольчого батальйону «Ай-
дар». Вона без краплі сумні-
ву сказала, що Іван загинув 
геройською смертю. Він при-
кривав своїм БТРом (хлопець 
був водієм-механіком) пора-
нених побратимів. 

(Закінчення на 3 стор.).

30 листопада у селі 
Добряни біля примі-
щення місцевої школи 
відбудеться відкриття 
пам’ятника тарасові 
Шевченку.

У програмі патріотич-
ного дійства – ряд заходів. 
Зокрема, о 9.00 в сільсько-
му храмі розпочнеться лі-
тургія, о 12.00 – власне від-
криття монумента, о 14.00 
– відкриття виставки ре-
продукцій творів Кобзаря 
у приміщенні Добрянської 
школи. Громада села за-
прошує свідомих краян до 
участі в святі!

Пам’ятник Кобзарю 
в Добрянах

і знов Городоччина 
у жалобі. Велику 
втрату понесло 
Комарно: не стало 
краянина-патріота, 
справжнього сина 
українського народу, 
мецената, само-
відданого борця за 
європейську Україну 
андрія Юрги. серце 
мужнього українця 
перестало битися 
минулої неділі, 23 
листопада, в одній з 
гарячих точок Дон-
басу, де йдуть бої за 
суверенітет і тери-
торіальну цілісність 

Української держави. Боєць добровольчого баталь-
йону «оУН» (позивний «Давид») загинув під час арти-
лерійського обстрілу села Піски, що під Донецьком, 
де зі зброєю в руках боронив Україну від московських 
окупантів та проросійських бандитів. Захищаючи від 
зловісного Каїна свою родину, малу Батьківщину і всю 
Україну, наш герой поклав свій жертовний дар на пре-
стол соборності нашої держави, аби випросити в Бога 
милості для народу.

У пантеоні слави – 
комарнянин 
Андрій Юрга
Пожертвувавши собою заради 
майбутнього України, він став Героєм

(Закінчення на 3 стор.).

Промовисті рядки зі сторінки на інтернет-ресурсі 
«ВКонтакті» (https://vk.com/omikhaylo) нашого капела-
на-волонтера о. Михайла Греділя (на фото):

«Городок, я вас люблю всіх, хто так гарно й оперативно під-
ключається до допомоги військовим. Я вдячний усім з Городка і 
Городоччини, зі Львова і Новограда-Волинського, з Києва і Хар-
кова, з Польщі пані Єві Кубарській, рідним, друзям і знайомим 
– усім, хто приносив пожертви і різні речі, хто організовував різ-
ні акції й акумульовані кошти давав для військових. Безмежно 
вдячний тим, хто, по-
долавши свій страх, 
ризикує і їздить зі 
мною на схід, не спить 
добами, тримаючи кер-
мо, допомагає ванта-
жити і роздавати до-
помогу, фотографує і 
висвітлює нашу місію. 
Всім вам, без кого ми 
б нічого не зробили!!! 
Дякую за довіру, допо-
могу і молитву!!!

Слава Ісусу Хрис-
ту! Слава Україні! РА-
ЗОМ МИ СИЛА!»

***
«Наші волонтери 

зі Львова «Допоможи 
фронту», дай Боже їм 
здоров’я, завезли з Європи багато речей, котрі наполовину де-
шевші від тих, що тут на місцях. А якість в рази краща. Якщо 
хтось хоче сам, або з друзями викупити щось з цього для військо-
вих, прошу в «коментах» писати, що і скільки, щоб я зарезерву-
вав ці речі, бо вони дуже швидко розходяться!!! Дякую усім на-
перед, хто захоче допомогти!

Комбінезон «гортекс» – 25 євро; рукавиці теплі – 6 євро; ра-
ція – 30 доларів; маскувальний костюм – 30 доларів; спальник 
зимовий – 8 євро; берці зимові – 350 грн.; каліматорний приціл 
– 120 доларів; утеплювачі під штани – 1 євро; форма тепла 
(Чехія, штани, бушлат) – 17 євро».

Волонтери допомагають фронту

https://vk.com/omikhaylo
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rІнформує РДА

rБез строку давниниrРік після Майдану

rРезонанс

- Нічого з того, що ми ви-
магали під час Майдану, не до-
сягнуто й не відбулося. На мою 
думку, стало ще гірше. Коруп-
ція – найбільше зло – продов-
жує процвітати. Кажуть, прове-
денню змін у державі завадила 
війна, але, вважаю, ситуація з 
антитерористичною операці-
єю створена штучно. З тим, аби 
люди перевели подих від подій 
на Майдані. Бо якби Революція 
продовжувалась, то закінчилась 
би так, як ми планували, тоб-
то – повною перемогою. Чому 
«штучно»? За простою логікою 
видно, що наша влада абсолют-
но не бажає радикально про-
тидіяти агресору, аби швидко 
вигнати його з нашої держави. 
Ворожа сторона – російська – з 
її воєнним потенціалом давно, 
незважаючи на жодні санкції, 
могла б досягти того, що запла-
нувала. Відтак і скидається на 
те, що все створено штучно. Ця 
ситуація – мов ракова пухлина, 
яка собі там сидить і в неї вли-
ваються величезні кошти, які 
аж ніяк не йдуть за призначен-
ням. Бо всі ми знаємо, що армія 
живе за рахунок волонтерів.

- Найгірше те, що ця рако-
ва пухлина поглинає невинні 
життя патріотів…

- Звісно, і рахунок іде вже на 
тисячі. Мої друзі, молоді хлоп-
ці, які воюють, кажуть, що во-
ни заряджені до бою настільки, 
що можуть іти на ворога голі-
руч, але немає команди. Карта 
АТО, яку нам постійно показу-
ють по телевізору, за більш ніж 
піврічний період абсолютно не 
змінилася. Топчемося на місці.

- Як підштовхнути владу 
до дії, до реформ?

- Зараз це дуже важко, бо 
можновладці хочуть зробити 
нас вбогими людьми, котрі ли-

шень мають думати над тим, як 
вижити від зарплати до зарпла-
ти чи від пенсії до пенсії. Таки-
ми громадянами легко маніпу-
лювати. Ту велику силу духу, 
що її проявили відважні майда-
нівці, – наша нова влада не оці-
нила взагалі. Бо чи був покара-
ний хоч один з негідників, які 
жорстоко розігнали студент-
ський Майдан вночі 30 листо-
пада? Де ті десятки людей, зни-
клі під час революції безвісти, 
чому про них нічого не гово-
рять, невже мали право їх спи-
сати? Жоден злочинець  «в за-
коні» не сів на лаву підсудних 
і не зазнав справедливої кари 
за ті жорстокі  криваві торту-
ри, які над нашими невинними 
батьками і братами чинились на 
Майдані  Незалежності, Інсти-
тутській, Грушевського, інших 
вулицях та глухих провулках 
столиці. Заарештували одного 
«стрілочника» – беркутівця Са-
довника, який звинувачується у 
розстрілах багатьох активістів, 
й того примудрилися відпус-
тити під  «домашній арешт», 
давши можливість втекти й за-
ховатись від правосуддя. Цей 
недопустимий, ба – злочинний 
«реверанс» і є обличчям нашої 
недолугої влади, яка, як боягуз-
ливий осел, трясеться за свою 
шкуру – заплямовану кров’ю 
майданівців, тому й далеко не 
безневинну. Де їй зараз до ре-
форм?..

- Руслане, як просуваєть-
ся кримінальне провадження 
стосовно трагічної загибелі 
Вашого батька – Героя Небес-
ної Сотні Володимира Топія?

- Так, як і в решти випад-
ків із вбитими снайпером, по-
звірячому закатованими, спа-
леними, жорстоко понівечени-
ми майданівцями, – ніяк. Мій 

батько загинув у Будинку проф-
спілок, який поспішили відре-
монтувати. То що там можна 
розслідувати, які слідчі дії про-
водити, якщо цього не зробили 
одразу? Це запитання я задав і 
слідчому, який під час викли-
ку по татовій справі намагав-
ся створити видимість роботи, 
займаючись, фактично, окоза-
милюванням і показухою. Роз-
слідування – на нульовому рів-
ні. Лишень одного разу нардеп 
Москаль в ефірі якогось телека-
налу озвучив прізвища замов-
ників та виконавців підпалу Бу-
динку профспілок. І що? Ті, хто 
віддавав злочинні накази, про-
довжують займати свої посади, 
ніхто ніякої відповідальності 
не несе, винних не покарано. 
З цього приводу ми з іншими 
родичами Героїв Небесної Со-
тні подаватимемо до Європей-
ського суду. Прикро на душі 
й від того, що так довго й без-
підставно обраний нами пре-
зидент П.Порошенко зволікав 
із присвоєнням Небесній сотні 
звання Героя. Впевнений, що 
за півроку і ті вояки, котрі за-
лишились без рук – без ніг, ді-
ти-сироти, чиї батьки загинули 
на цій несправедливій війні, 
стануть нікому не потрібні, не 
матимуть до кого звернутися 
за допомогою. Така вона, гірка 
правда. Лишень ми, звичайні 
люди, не повинні забувати, за 
що стояв Майдан і за яку Укра-
їну загинули мій батько з по-
братимами. Маємо пам’ятати 
кожну мить нашої священної, 
скропленої кров’ю Героїв спра-
ви, і продовжувати боротьбу. 
Кожен – на своєму місці й так, 
як велить йому сумління. Тоді 
обов’язково переможемо!

Спілкувалася 
Галина ЧОРНЯК.

 «Винні у трагічній загибелі 
мого батька продовжують 

займати посади»
Родичі Героїв 

Небесної Сотні 
збираються позиватись
до Європейського суду

 Руслан ТоПІй:

У річницю Майдану 
і початку революції 
Гідності, яка круто 
змінила життя укра-
їнців, згуртувавши їх 
у сильну політичну 
націю, намагаємось 
оцінити те, що від-

булося, за новими якісними критеріями. 
Чи досягнуті цілі Майдану, які ставив 
народ, вийшовши на головну площу дер-
жави, аби відстояти свій європейський 
вибір, права і гідність? На жаль, не по-
борено корупцію, не проведено реформ 
у всіх гілках влади, не досягнуто вер-
ховенства права, не покарано винних у 
кривавих злочинах… Кажуть, усе це було 
б зроблено, якби на п’яти Майдану не 

наступила війна. сумнів-
но. але очевидно те, що 
рубікон перейдено, і той 
тип диктатури, який 
почав запроваджувати 
Янукович, вже до України 
не повернеться. сфор-

мовано нове покоління громадянсько-
го суспільства, яке не знає тяжіння до 
старого і дає поштовх змінам у державі. 
Найважливіше те, що змінилися люди, 
згуртувавшись, ставши патріотами й 
усвідомивши себе українцями – незалеж-
но від того, хто якою мовою розмовляє. 
Дзеркало цього – самовідданість, муж-
ність та героїзм наших вояків, котрі бо-
ронять незалежність держави від агре-
сивних зазіхань Кремля.
Як оцінюють висліди революції Гіднос-
ті наші краяни – учасники протестів, які 
мали принести Україні гідне життя? ось 
що сказав з цього приводу руслан топій 
(на фото), син Героя Небесної сотні із 
с.Вишня:

22 листопада в світі, Україні, зокрема – на наших те-
ренах молитовно вшанували пам’ять понад десяти 
мільйонів українців, загиблих під час страшних голодо-
морів, що їх у першій половині 20 століття організува-
ли московські окупанти, намагаючись упокорити наш 
вільнолюбний народ. спадкоємці маніяка-вбивці ста-
ліна і зараз правлять демонічний бал у Кремлі. Звідти 
вони на чолі з головним катом Путіним знову пролива-
ють ріки невинної крові на українській землі.

Краяни схилились 
у молитві за жертвами 
кремлівських злочинів

Цього скорботного дня сві-
дома громадськість краю (при-
йшло багато молоді) біля мону-
мента жертвам більшовицьких 
репресій у Городку спільно з 
місцевими священиками різ-
них конфесій (див. фото.) по-
молилася за упокій душ зни-
щених російським окупантом 
українців. Патріотичну про-
мову виголосив о.Іван Лупій. 
Ведуча заходу Галина Глушко 
згадала чорні віхи голодомо-
рів, торкнулась у виступі й ін-
ших дат календаря, що їх від-
значає українство наприкінці 
листопада: першої річниці від 
початку Революції Гідності та 
річниці нападу оунівців на по-
шту в Городку. Квіти від грома-
ди району до монумента Жерт-
вам більшовицьких репресій, 
пам’ятника воякам ОУН та мо-
гил новітніх Героїв України по-
клали представники молодіж-
них організацій. Духовну пана-
хиду продовжила громадська. 
Слово мали народний депутат 
України Ярослав Дубневич, ко-
трий наголосив, що в єдності 
– наша сила; голова Городоць-
кої районної ради Василь По-
лумацканич, очільник РДА Ан-
дрій Хамик, мер Городка Ми-
кола Савка, голова районної 
«Просвіти» Іван Бучківський.

У своїх виступах промовці 
зазначили, що смуток витає у 
душі кожного українця. Поси-
люється він скорботою за но-
вітніми героями, котрі гинуть 

нині у війні з російським во-
рогом-загарбником. Наслідки 
голодоморів (а надто – голо-
ду 1932-33 рр., коли щохвили-
ни гинуло 17 людей, щогодини 
– 1000, майже 25 тисяч – що-
дня), спланованих і реалізова-
них Москвою супроти україн-
ських хліборобів – носіїв на-
ціональної ідентичності, заяв-
ляють про себе навіть і через 
десятиліття. Нашій нації було 
завдано непоправної демогра-
фічної та духовної шкоди, що 
вплинуло на розвиток, свідо-
мість кількох поколінь. Із цього 
скористала Росія в зародку сьо-
годнішньої війни з Україною. І 
слід розуміти, що завдана нації 
голодоморами рана ще не скоро 
перестане кривавити. Її зможе 
вилікувати час, чітка політика 
національної пам’яті та побу-
дова справедливої неолігархіч-
ної держави, в якій українець 
на своїй родючій землі жити-
ме заможно, до чого й стремів 
і стремить Майдан.

Завершився скорботний за-
хід хвилиною мовчання. Спіль-
но з народною хоровою капе-
лою районного Народного до-
му, керівником якої є Василь 
Турчин, всі виконали наш духо-
вний Славень «Боже, великий 
єдиний!»

У вікні чи не кожної укра-
їнської оселі тієї надвечірньої 
днини горіла лампадка.

Роман СМІЛКА.
Фото Марії САДОВОЇ.

Тимчасово виконуючий 
обов’язки прокурора Львів-
ської області, старший рад-
ник юстиції В. Поліщук пред-
ставив керівництву району та 
керівникам силових структур 
прокурора району В.Голоюха, 
а також подякував попередньо-
му керівнику прокуратури Г. 
Луцик за налагоджену спів-
працю з виконавчою владою, 
місцевим самоврядуванням та 
силовими структурами Горо-
доччини.

***
20 листопада заступник го-

лови райдержадміністрації Т. 
Орнат, керівник управління 
соціального захисту населен-
ня І.Борис, директор територі-
ального центру В.Бобеляк, го-
ловний державний соціальний 
інспектор Г.Гайбонюк провели 
обстеження побутових умов 
проживання багатодітної сім’ї 
Понамаренко І.О., яка прожи-
ває в с. Косівець та прибула 
з Донецької області (м. Яси-
нувата). Члени комісії надали 
консультації з призначення до-

помоги сім’ї як малозабезпе-
ченій; запропонували надати 
овочі та одяг для дітей. За ре-
зультатами склали акт для при-
значення державної соціальної 
допомоги.

***
22 листопада в Народно-

му домі с.Завидовичі відбувся 
показ документального філь-
му «Ціна демократії». Стрічка 
присвячена Революції Гіднос-
ті. Ідея фільму належить укра-
їнському блогеру і фотографу 
Сергію Якименку. Докумен-
тальні кадри у хронологічній 
послідовності відновлюють 
події українського Євромайда-
ну з листопада 2013 по лютий 
2014 року, починаючи з мирної 
демонстрації студентів і закін-
чуючи поваленням президен-
та Януковича. Перед почат-
ком трансляції до громади села 
звернувся голова районної дер-
жавної адміністрації А.Хамик. 
За словами очільника, показ 
фільму відбудеться в усіх на-
селених пунктах району.

(За інформацією РДА).

Понад місяць тому у редакцію «НД» надій-
шов сигнал про те, що начебто хтось хоче «при-
хватизувати» приблизно 50 га землі на території 
Монастирецької сільради за межами населено-
го пункту. Це викликало побоювання у деяких 
тамтешніх жителів, котрі претендують на паї, 
що землю, в яку їхніми предками і ними вкла-

дено стільки праці; землю, яку вони поки що не 
спроможні приватизувати, – зараз може отрима-
ти невідомо хто і невідомо для яких цілей. Звіс-
но, наш часопис негайно відреагував. До того ж, 
надійшла інформація, ніби в проверненні цієї зе-
мельної «справи» має особистий інтерес високий 
чиновник районного штибу.  

У пайовиків Монастирецької сільради 
намагались вкрасти землю?!

Реагуючи на звернення, ре-
дакція відправила інформацій-
ний запит у Головне управління 
Держземагентства в Львівській 
області з метою з’ясування об-
ставин. Днями звідти отримано 
відповідь, під якою стоїть під-
пис заступника начальника Го-

ловного управління І.Падляка. 
Там зазначається: «В межах 
компетенції, повідомляємо, що 
до Головного управління на-
дійшло звернення громадянина 
(клопотання №31-13157/0/1-14 
від 21.10.2014 р.) про надання 
дозволу на виготовлення проек-

ту землеустрою щодо відведен-
ня в оренду земельної ділянки 
площею 50,00 га на території 
Монастирецької сільської ради 
Городоцького району для ство-
рення і ведення фермерського 
господарства. 

(Закінчення на 5 стор.).

До уваги просвітян!
У вівторок, 2 грудня, у просвітянській кімнаті, що в адмін-

будівлі райради, відбудеться чергове засідання  ради районної 
«Просвіти». Початок – о 15 год.
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(Закінчення.
Початок на 1 стор.).

Танковий постріл влучив 
прямо в передню частину бро-
нетранспортера. Машина мит-
тю запалала... Це підтвердив і 
єпископ-помічник Стрийської 
єпархії Богдан (Манишин), 
який спілкувався з багатьма 
«айдарівцями». Смерть Івана 
Сирватки не є даремною. Во-
на буде для нас прикладом, як 
любити свою землю і свій на-
род. А освячена меморіальна 
дошка слугуватиме для цього 
щоденним нагадуванням».   

Ведуча заходу запросила до 
слова і суховільських військо-

У Суховолі відкрили 
меморіальну дошку 
пам’яті полеглого на війні 
Героя Івана Сирватки

вослужбовців Петра Чернегу та 
Володимира Ровенського, які 
запевнили, що перемога укра-
їнських сил – буде. Незважаючи 
на умови та обставини, за яких 
доводиться воювати нашим 
хлопцям на Донбасі. Адже з на-
ми Бог і правда. Користуючись 
нагодою, солдати подякували 
місцевим волонтерам, які забез-
печують армію, а також зверну-
лися до високопосадовців, аби 
ті зробили все можливе для то-
го, щоб українські воїни повер-
нулися додому живими. 

На завершення авторську 
поезію, присвячену україн-
ським захисникам на Донбасі, 

прочитали Олена Хрущ та Світ-
лана Зінкевич.

Опісля всі присутні завітали 
у місцевий Народний дім на за-
хід з нагоди першої річниці Ре-
волюції Гідності. Концертні но-
мери переплітались із виступа-

ми майданівців, волонтерів, 
учасників АТО.

Орест 
ДРИМАЛОВСЬКИЙ. 

На знімках: 
моменти урочистості.

Фото автора.

Вічная пам’ять!
23 листопада під Доне-

цьком загинув боєць добро-
вольчого Батальйону ОУН 
Андрій Юрга - уродженець 
Комарна. Він був активістом 
Майдану, допомагав як ме-
ценат і волонтер нашому вій-
ську. Зрештою, сам пішов на 

передову. Андрій 
зі зброєю в руках 
захищав Україну 
від московських 
окупантів та про-
російських бан-
дитів, відстоював 
суверенітет і тери-

торіальну цілісність Україн-
ської держави. 

Городоцька районна ра-
да та Городоцька райдерж-
адміністрація висловлю-
ють щире співчуття родині 
і близьким загиблого. Горе 
переповняє наші серця! Бу-
демо свято берегти пам’ять 
про Героя! Просимо Бога, 
щоб був милостивим для 
його душі!

(Закінчення.
Початок на 1 стор.).

В тому, що думка ця – не 
пафосні слова, а реалії, не вар-
то переконувати всіх, хто знав 
50-річного Андрія Юргу. Наро-
дившись у християнській сім’ї, 
хлопець змалечку сповідував 
ідеали високої моралі, справж-
ньої духовності та людської гід-
ності. Інакше й бути не могло, 
адже у всьому наслідував бать-
ка – о. Володимира Юргу, який 
все своє свідоме життя присвя-
тив служінню Богові. Будучи ві-
рним українській ідеї та греко-
католицькій церкві, священик не 
скорився волі ставлеників біль-
шовицького режиму зректися ка-
толицької віри, не зрадив своїм 
переконанням і вибрав благород-
ний шлях терпіння. Після вихо-
ду УГКЦ з підпілля о. Володи-
мир повернувся до душпастирю-
вання (на Старосамбірщині) і до 
кінця своїх днів продовжував бо-
ротися за правдиву віру та духо-
вність нації найгострішою збро-
єю – словом.

Важливий жереб служіння 
рідному народові приготував 
Всевишній і для сина Андрія. 
Загострене відчуття справед-
ливості, почуття безкорисли-
вої любові до оточення, бойо-
вий характер і бунтівна душа 
завжди спонукали комарняни-
на до всеперемагаючої жертов-
ності. Це проявлялося, згаду-
ють численні друзі героя, як в 
ранній молодості, так і в зріло-
му віці. Гуманіст у серці та еко-
номіст за фахом, А.Юрга обрав 
нелегку підприємницьку сте-
жину, аби ніколи не залежати ні 
від фінансових катаклізмів, ні 
від непередбачливого держав-
ного механізму «поглинання» 
неугодних. Душа-людина, він 
ніколи не заздрив сильнішим 
у бізнесі й, домігшись чогось 
сам, завжди намагався «підтяг-
нути» й допомогти слабшим. У 
біді Андрій нікого не залишав, 
робив тільки добро й не боявся, 
коли його безкорисливістю мо-
гли зловживати. «Чеснішої і до-
брозичливішої людини, мецена-
та з великої літери, який повсяк-
час допомагав рідному містові, 
я не знав», – сказав про друга 
міський голова Комарна Тарас 
Іваницький. Займати якусь іншу 
позицію Андрієві не дозволяли 
його висока моральність та ду-
ховність, які він сповідував і на 
практиці, будучи свого часу по-
мічником знаного сьогодні  ду-
хівника Йосипа Міляна в одній 
із львівських духовних святинь.

Активний, енергійний, пра-
цьовитий чоловік, в якого бун-
тувала душа, Андрій не зали-
шався осторонь і політичної 
боротьби. Робота й активна гро-
мадянська позиція крокували в 
його житті поруч. Тому не міг 
лиш спостерігати, коли уярм-

У пантеоні слави – комарнянин Андрій Юрга
Пожертвувавши собою заради майбутнього України, він став Героєм
лений диктаторським режимом 
народ взявся активно розрива-
ти зловісні пута цинізму, коруп-
ції та брехні, якими оперезав 
Україну владний спрут. Байду-
жість до процесу, в якому ви-
рішувалась доля країни, комар-
нянин вважав рівноцінною дер-
жавній зраді. Адже понад усе 
прагнув для своїх двох синів та 
майбутніх онуків добра і щас-
тя, які можливі хіба у чесному 
та справедливому суспільстві. 
Відтак і став побратимом со-
тень тисяч мирних майданів-
ців, які відстоювали свій вибір 
на Помаранчевій революції у 
2004 р. та організували бороть-
бу за право гідно жити і працю-
вати на рідній землі під час Ре-
волюції Гідності. Підтримував 
Майдан матеріально, допомагав 
пораненим, ідентифікував заги-
блих біля Михайлівського собо-
ру.  «В той час, охороняючи 13 
вбитих, – розповіла товариш-
ка бійця Олеся Байко, – Андрій 
зателефонував мені і я відчула, 
що серце і душа його плачуть. 
«Вони ж такі молодесенькі ле-
жать…» Я зрозуміла, що друг 
поклявся над тілами Героїв Не-
бесної Сотні, що обов’язково 
продовжить їх справу».

З того часу комарнівський 
патріот уже не мав спокою! Всі 
думки і розмови зводилися до 
одного – боротьби. «Чому лю-
ди заспокоїлися, чому сидять, 
треба діяти». Коли ж ненажер-
ливий московський окупант, за-
гарбавши український Крим, 
замахнувся на Донбас, всі по-
мисли нашого героя були там, 
на сході. Відправляв воякам гу-
манітарні вантажі, допомагав, 
чим міг. І сам весь час рвав-
ся на лінію фронту. Однак, не 
маючи бездоганного здоров’я, 
втратив надію бути призваним 

через військкомат. Відтак уже 
останні півтора місяця, згаду-
ють рідні та друзі, Андрій про-
сто марив добровольчим ба-
тальйоном, просив його десь 
влаштувати. Всі, як могли, від-
раджували, але… Батальйон 
«ОУН», який обрав воїн за ду-
хом А.Юрга, став його рідною 
бойовою сім’єю на неповний 
десяток днів. «Ви не уявляєте, 
які тут люди, який дух, як мені 
з ними добре!», – хвалився дру-
зям за кілька днів до трагічної 
загибелі. Яку силу духу тре-
ба мати, наскільки вірно й 
мужньо, поговоривши зі 
своїм серцем, треба відпо-
вісти на всі запитання сво-
го внутрішнього єства, аби 
добровільно піти у це пе-
кло... Без всякого страху, з гор-
до піднятою головою. Так може 
вчинити лише сильна духом, са-
мовіддана і нескорена людина, 
патріот.

…Минулого субот-
нього вечора Ан-
дрій Юрга востан-
нє – за сотні кіло-
метрів від отчого 
дому – чув туж-
ливі акорди своєї 
рідної колиски, 
Комарна. Заанга-
жований добро-
чинністю, про-
сив Тараса Іва-
ницького заопі-
куватися одним 
киянином, який 
також зібрався 
на фронт, але 
не мав жодно-
го спорядження. 
Навіть в останні 
миті свого жит-
тя наш герой жив 
турботами інших лю-
дей. Незабаром, через 

дві години після півночі, боєць 
мав заступити на чергування на 
блокпості. Та за 45 хвилин до 
цього ворожий снаряд обри-
ває молоде життя відважного 
воїна…

Щира дяка рідним та 
близьким за неоплатну жерт-
ву хороброго сина українсько-
го народу!

Галина ЧОРНЯК.

Майже тисяча краян провели 
Героя в останню путь. Попроща-
тися з ним приїхали бойові дру-
зі, а також чимало мешканців 
Городоччини. Від Комарна було 
два автобуси людей, один – від 
Переможного. Багато хто прибув 
на власному транспорті. Віддали 
шану земляку керівництво і де-
путати Городоцької районної ра-
ди, голови місцевих рад району.

Прощання з Андрієм Юргою 
пройшло у церкві св.Анни та в 
гарнізонному храмі св.Петра і 
Павла м.Львова. Чин похорону 
здійснювали приблизно три де-
сятки священиків. Один з духів-
ників, який особисто знав Героя, 
зазначив, що Андрій Юрга був 
вірним сином України, добрим 
батьком родини і християнином, 
керуючись у повсякденному 
житті засадами християнської 
моралі.

Присутній на похороні ко-
мандир батальйону «ОУН» Ми-
кола Коханівський, а він приїхав 
з фронту віддати честь побрати-
мові, зазначив, що Андрій Юр-
га був дуже ідейним чоловіком. 
Комбат розповів, що в їх баталь-
йоні воює чимало хлопців з Дон-
басу. Цілковитою маячнею на-
звав він заяви певних політиків 
про необхідність відділення від 
України окупованих територій.

Роман СМІЛКА.
На знімках: похорон полегло-

го Героя Андрія Юрги.
Фото автора.

Позавчора на Личаків-
ському кладовищі у 
Львові поховали воїна до-
бровольчого батальйону 
«оУН», нашого земляка 
з Комарна – андрія Юргу 
(мав  псевдо «Давид»), 
який у ніч на 23 листопа-
да загинув під Донецьком 
під час артилерійського 
обстрілу окупантів з ро-
сійської терористичної 
держави.



НДНД 428 листопада  2014 року Оголошення. Реклама. Довідка

Святкові 
зичення

Василь 
ПОЛУМАЦКАНИЧ,

голова Городоцької
районної ради.

Андрій ХАМИК,
голова 

Городоцької районної 
держадміністрації.

rІнформує МДПІ

Громадське обговорення
Родатицька сільська рада повідомляє про те, що роз-

починається громадське обговорення детального плану 
території земельної ділянки під будівництво та обслуго-
вування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд по вул. Чорновола в урочищі «Підліс-1» в с. Рода-
тичі Городоцького району Львівської області.

З даного питання прийняті рішення сільської ради № 
656, 657 від 16.07.2014 р. «Про надання дозволу на розробку 
детального плану території земельної ділянки під будівни-

27 листопада зустрів свій перший ювілей 
юний мешканець села Братковичі

Андрій НАЙДА.
Дорогенького хлопчика з цим святом радо 
вітають мама Ганна, бабуся Дарія, сестрички 
Настя та Андріанка і зичать щедрих милостей 
від Господа на многії літа!

Дорогий Андрійку, 
дорогий синочку!
Який ти великий, 
тобі вже 10 рочків!
Хай завжди збуваються 
всі твої бажання, 
А ми всі шлемо тобі щирі 
привітання.
Виростай 
розумним, 
добрим 
і красивим, 
Будь 
в житті, 
рідненький,ти 
завжди щасливим.
Виростай на радість і батькам, і рідним,
Будь для мами лагідним, а для друзів – вірним.
Хай у тебе під ногами квіти розквітають, 
А над головою сонце в небі сяє, 

Щоб в житті не знав ти горя і біди,
Щоб тобі щастило всюди і завжди!

Нещодавно поєднали свої долі у святому шлюбі 
Юлія МАЛАХІВСЬКА

та Андрій ФОРМАНЮК.
Рідні, близькі, друзі, колеги сердечно вітають 

молодят з головним святом їх кохання 
і зичать щедрих милостей від Господа!

Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!

Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, 

успішні, багаті!
І ще неодмінно щасливі, 

здорові,
Щоб жили завжди у ладу і 

любові!
Хай разом всі справи даються 

Вам легко
Та гарні сюрпризи 

приносить лелека!

До уваги працівників 
НАСК «Оранта»!

Шановні друзі! Дорогі колеги!
Прийміть щирі та сердечні вітан-

ня з нагоди 93-ї річниці заснування 
нашої Компанії!

Важко переоцінити вклад кожного 
співробітника нашої обласної систе-
ми, який добросовісно, якісно та від-
повідально робить свій внесок у роз-
виток та покращення роботи, постій-
но працює над підвищенням якості 
надання страхових послуг своїм клі-
єнтам, докладаючи всіх зусиль для за-
воювання НАСК «Оранта» лідирую-
чих позицій на страховому ринку об-
ласті.

Сьогодні, у день нашого спільного 
корпоративного свята, вислов-

люю щиру подяку всім трудівни-
кам Городоцького районного від-
ділення НАСК «Оранта» за плідну й 
сумлінну працю на благо нашої Ком-
панії, за те, що незважаючи на непро-
стий як для Компанії, так і загалом 
для нашої країни час, докладаєте мак-
симум зусиль для подальшого розви-
тку страхування у нашому регіоні!

Зичу Вам і Вашим родинам 
міцного здоров’я, щедрого людського 
щастя, затишку та достатку у Ваших 
оселях, творчих успіхів у страховій 
діяльності! Нехай це свято стане не 
лише визнанням Ваших заслуг, а й 
точкою відліку нових добрих справ!

З повагою – Марія ВТОРАК, на-
чальник Городоцького районного 

відділення НАСК «Оранта».

2 грудня виповниться 75 років 
від дня народження городківчанці

Софії Василівні ЯРЕМЦЬО.
З цієї гарної нагоди дорогеньку ювілярку 

сердечно вітають дочки Віра, Наталя, Олеся, зяті 
Олег та Лукаш, внуки Любомир, Руслан, Філіп, 

Патрік та маленький Ігорчик 
і вся велика родина:

Лагідна, рідненька, добра 
і проста, 

Наша дорогенька, 
наша золота, 

Натруджені руки, 
мудрії слова, 

Вам ніколи, мамо, 
спокою нема! 

Тож дозвольте в день такий 
святковий 

Побажати щастя, радості в житті, 
Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи 

І до 100 років Ви для нас жили!

швачок, контролерів якості, закрійників, 
а також людей без визначених навичок. 

Проводиться навчання за рахунок підприємства.
Запрошуємо людей, котрі мають бажання 

працювати та освоїти нову професію. 
Завітайте до нас на підприємство з понеділка 

до п’ятниці з 9.00 до 17.00 за адресою: 
м. Городок, вул. Заводська, 5.

Тел. моб. 067 340 50 70. 
Тел. у м. Городку (231) 3 31 28.

ТзоВ «Бадер Україна» оголошує 
додатковий набір працівників –

28 листопада святкує свої уродини 
мешканець Черлянського передмістя
Михайло Йосипович ГРИБ.

З такої гарної нагоди його щиро вітають дружина 
Надія, дочка Іванка, син Андрій, 
теща Марія і тесть Василь 
та дарують пишний букет 
святкових побажань:

Наш славний і рідний, 
найкращий у світі!

З тобою нам завжди 
затишно й світло,

Ти гарний тато 
й господар чудовий,

Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вміють підтримати 
словом і ділом!
Хай добре працюється, 
гарно живеться,
Все вміється, мріється і удається.
Нехай обминають біль і тривога,
Хай стелиться довга життєва дорога!

Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

3 грудня виповниться 55 років 
від дня народження городківчанці

Ганні Євгенівні РАБІ.
Пишний букет святкових 

побажань шановній ювілярці 
радо дарують батьки, 

чоловік Дмитро, син Андрій 
з дружиною Даною, син Роман 

з дружиною Вікторією, 
онуки Святослав та Олег, 

сваха з сім’єю, вся родина:
Старші, молодші, усі покоління

Просять у Бога здоров’я уклінно
Нашій найкращій у світі матусі,

Вічно турботливій, ніжній бабусі.
Вдячні довіку за щирість і ласку,
Пісню, молитву і сонячну казку.
Нині, даруючи з радістю квіти,
Ми Вам віншуємо многая літа!

2 грудня святкує 30-річчя від дня народження 
городківчанин

Андрій Дмитрович РАБА.
З гарною молодою ювілейною 
датою його радо вітають
 мама Ганна, тато Дмитро, 
дружина Дана, 
син Святослав, брат Роман 
з дружиною Вікторією, 
похресник Олег, 
теща Світлана 
з дочкою Наталею, дідусь 
та бабуся, вся родина, 
а також колеги по роботі 
з фірми «Еліт-Клімат»:
З днем народження 
щиро вітаємо,
Щастя і здоров’я 
Тобі бажаємо!
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі!
Нехай Тебе щастя, як дощ, обливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає,

Нехай Тебе любить, хто милий душі,
Цього ми бажаємо Тобі від душі!

Діє Кол-центр
Шановні мешканці Городоцького району, 

керівники установ, організацій!
Городоцький РЕМ інформує, що з 01 листо-

пада 2014 року у ПАТ «Львівобленерго» діє Кол-
центр, зателефонувавши до якого, Ви зможете 
отримати інформацію з питань: 

1. перерв в електропостачанні;
2. тарифів на електроенергію;
3. нарахування та оплати за спожиту елек-

троенергію;
4. пільг та субсидій;
5. приладів обліку електроенергії;
6. припинення електропостачання;
7. приєднання нових та реконструйованих 

електроустановок до електромереж Товариства;
8. термінів відновлення електропостачання.
Відтак всі телефонні дзвінки, які були адресо-

вані черговому диспетчеру ОДГ РЕМ за тел. 30-
128, автоматично переключаються на телефон 
Кол-центру. Просимо Вас всю інформацію про по-
шкодження ліній електропередач (обрив дротів, 
пошкодження опор та інше), трансформаторних 
підстанцій передавати за тел. 0-800-50-15-68.

Кол-центр працює цілодобово, дзвінки – безко-
штовні.

Адміністрація Городоцького РЕМ.

цтво та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд» гр.гр. Шипка М.М. та Мурин М. В. З 
матеріалами детального плану та додатковою інформацією 
можна ознайомитися у Родатицькій сільській раді.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 
Родатицької сільської ради за адресою: Львівська об-
ласть, Городоцький район, с. Родатичі, вул. Шевченка, 
60, тел. (0231) 26-336.

Громадське обговорення триватиме протягом одно-
го місяця з моменту опублікування оголошення.

Городоцька районна 
рада і Городоцька 
районна державна 

адміністрація вітають 
з днем народження де-
путатів районної ради

Антона Антоновича 
ПАВЛИКА,

Володимира Степановича 
МОЙСИНА,

Богдана Михайловича 
РУБАХУ.

Зичимо Вам міцного 
здоров’я, невичерпної 

енергії, віри, шани та по-
ваги від людей. Хай у Ва-
шій оселі завжди пану-
ють світло та злагода, 
у серці – любов і добро, у 

справах – мудрість!

Шановні праців-
ники прокуратури 
Городоччини! 

Ваше професій-
не свято є свідчен-
ням поваги до стра-
жів права та порядку, 
до людей, професій-
ний обов’язок яких – 
сприяти утверджен-
ню в Україні верхо-
венства закону.

Переконаний, що 
високий професіо-
налізм, безкомпро-
місність працівників 
органів прокуратури 
нашого району, по-
множені на досвід і 
знання, сприятимуть 
збереженню політич-
ної стабільності в 
регіоні, громадсько-
го миру та спокою, 
зміцненню законнос-
ті та правопорядку, 
надійному захисту 
суспільства та грома-
дян від злочинності 
та беззаконня, дотри-
манню прав та сво-
бод людини.

1 грудня – 
День працівників 

прокуратури!

З початку  2014 року  
платниками Городоцької 
ОДПІ сплачено 2009,7 тис.
грн. збору на розвиток ви-
ноградарства, садівництва 
та хмелярства. Ставка 
збору складає 1,5% від ви-
ручки, отриманої на всіх 
етапах реалізації в опто-
во-роздрібній торговельній 
мережі та мережі громад-
ського харчування алкоголь-
них напоїв та пива.

Нагадаємо, що звіт-
ність зі збору подається 
щомісяця до органу доходів 
і зборів, де платник пере-
буває на обліку, протягом 
20 календарних днів, що на-
стають за останнім днем 
звітного місяця. 

Звертаємо увагу, що 
розрахунок суми збору на 
розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства 
подається незалежно від 
наявності у платника 
об’єкта оподаткування.

Городоцька 
МДПІ.
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rНарод і армія

одним з тих, хто за-
взято провадить волон-
терський рух зі сприяння 
українському війську, у 
Дроздовичах є двадцяти-
літній активіст, заві-
дувач сільського закладу 
культури олег Карапінка. 

Він – наймолодший керів-
ник Народного дому в районі. 
Вже рік хлопець на цій посаді, 
де позитивно себе зарекомен-
дував як організатор і творчий 
працівник. Олег гуртує довко-
ла людей різного віку і заохо-
чує їх до громадських справ. 
На клич хлопця і його това-
ришів зібрати допомогу для 
фронтовиків радо відгукну-
лись односельці. Місяць тому 
жителі Дроздович вже відпра-
вили на передову понад трид-
цять мішків картоплі, а на цей 
раз зібрали всім селом 48 ящи-

У Дроздовичах волонтери виготовляють 
маскувальні сітки для фронту

ків найнеобхідніших речей для 
армійців. Тут і теплий одяг, за-
соби особистої гігієни, і продук-
ти харчування. Ця гуманітарна 
підмога відбула за призначен-
ням у складі чергового вантажу 
від Львівщини, що його доправ-
ляють на схід народний депу-
тат Ярослав Дубневич спільно 
з львівською Самообороною. А 

тим часом у Дроздовичах мір-
кували, чим би ще допомогти 
українському воїнству. І таки 
знайшли! О.Карапінка від зна-
йомої волонтерки зі Львова ді-
знався, що тепер у вояків на пе-
редовій не вистачає маскуваль-
них заслон для військової техні-
ки, блокпостів, інших об’єктів. 
Тож, аби зарадити у цьому, в 
різних куточках країни почали 
плести ці сітки. Олег Карапінка 
через соціальні мережі запро-
сив до такого поважного діла 
односельців. Зібрались мину-

лої суботи у Народному домі. 
Прийшла в основному молодь, 
яка дуже серйозно та відпові-
дально до цього поставилась. 
Хлопці й дівчата повернули до 
життя стареньку маскуваль-
ну сітку, розміром сім на вісім 
метрів. Її напередодні відшу-
кав О.Карапінка. Також він по-
бував на Городоцькій швейній 

фабриці, де для доброї справи 
офірували рулон темно-зеле-
ної матерії та обрізки білої. А 
ось на львівській фабриці «Ма-
як» хлопця зустріли неприві-
тно і виставили за ворота ні з 
чим. Проте жителі Дроздович 
принесли достатньо тканини. 
Сітка кольору хакі вже готова, 
тепер дроздовицькі волонтери 
візьмуться за реставрацію ін-
ших маскувальних заслон. До 
речі, виплести добротну сіт-
ку з хорошої дратви погодився 
сільський умілець  Іван Касім. 
Його витвір обснують білими 
відрізками тканини, викорис-
товуватиметься така сітка за 
сніжної погоди.

Дроздовицькі волонтери 
роблять, що в їх силах, аби до-
помогти армії. Запрошують до 
активності й громади інших 
населених пунктів. Путін має 
бачити, що кожні місто, село, 
вулиця, будинок, а загалом вся 
країна – це незворушний бас-
тіон, який йому не по зубах і 
де його готові зустріти міль-
йони безстрашних і неско-
рених. Так, окупанти мають 
кількісну перевагу в танках, 
літаках, але врешті-решт вони 
лише зайди, ми ж боремося за 
рідну землю. І наші військові 
всякчас підтверджують відо-
му істину: любов до Вітчиз-
ни де героїть – там сила вража 
не устоїть, там грудь сильніша 
від гармат!

Роман СМІЛКА.

На знімках: Олег Карапін-
ка збирає допомогу для фрон-
товиків; сільська молодь пле-
те маскувальну сітку.

(Закінчення.
Початок на 2 стор.).

Листом №31-13731/0/1-14 від 30. 10. 2014 
р. даний громадянин звернувся до Головного 
управління з проханням не розглядати вище 
згадане клопотання». Посилаючись на норми 
українського законодавства, Головне управ-
ління відмовило газеті в зазначенні прізвища, 
імені та по батькові фізичної особи, яка звер-
нулася щодо отримання в оренду ділянки. Тут 
дещо дивно, що через дев’ять днів після звер-
тання в Держземагентство невідомий грома-
дянин, який мав серйозний намір орендувати 
чималу площу, раптом просить не враховувати 
його клопотання.

Як повідомила голова Монастирецької 
сільської ради Н.Федишин, йде мова про 50 
гектарів земель запасу, що знаходяться у бо-
лотистій місцевості в урочищі «Болото», та 
якими сільрада не відає. «Кілька місяців тому 
в село разом з головою РДА А.Хамиком при-
їжджав підприємець, який виявив бажання ви-
рощувати на цій території енергетичну вер-
бу, – довідуюсь у Надії Михайлівни. – З цього 
приводу в Монастирці були організовані збо-
ри, складено їх протокол і люди таку ініціати-
ву підтримали, бо це дозволило б створити на 
території сільради робочі місця».

Правда, примірника чи копії протоколу 
сходин у сільській раді нема, що дивно, бо 
ж на його основі від органу самоврядування 
звертались у районне управління Держком-
зему з листом про те, що будь-які заперечен-
ня стосовно вирощування енергетичної верби 
відсутні. Цього тижня, а саме 25 листопада, 
голова Монастирецької сільради відправила 
на ім’я начальника місцевого Держкомзему 
клопотання призупинити дію вище згадано-
го листа. Причина, як розповідає Н.Федишин, 
криється в тому, що у них земля нерозпайова-
на. А невже раніше про це не було відомо?

- Наші мешканці, котрі є власниками сер-
тифікатів на земельні частки, – розповідає На-
дія Михайлівна, – не можуть виготовити від-
повідні державні акти. У зв’язку з тим, що при 
будівництві захисних дамб задіяно значні пло-
щі, в нас зменшилась середня земельна част-
ка. Тому необхідно вносити зміни в проект 
роздержавлення, а для цього потрібно запла-
тити немалі кошти. Зробити це неможливо, бо 
рахунки сільської ради заблоковані. Нам сьо-
годні лише гроші на зарплатню й на оплату за 
енергоносії проходять. Заблоковані рахунки за 
рішенням суду, бо сільрада як замовник будів-
ництва нових мостів через Дністер, зведення 
яких розпочалось після повені 2008 р., а потім 
завмерло, – заборгувала підряднику робіт пів-
тора мільйона гривень. Ці кошти повинні були 
надійти нам від держави, та коли їх очікува-
ти при сьогоднішньому стані справ в Україні 
– важко сказати. Така ось ситуація. Тому поки 

що будь-які дії щодо тих 50 га призупинено. 
Ніхто ніяких дозволів нікому не давав. Зро-
блять люди державні акти, нехай у них землю 
орендують...

Коментар щодо піднятої теми дає депутат 
районної ради по мажоритарному Монасти-
рецькому округу Любомир Байцар: «Наша 
сільрада – єдина на Городоччині, а, можливо, і 
в області, де землі нерозпайовані. У нас близь-
ко десятка ґазд мають на руках документи на 
свої частки. Нерозпайовану землю чіпати не 
можна. Цю позицію я висловив голові села і в 
районному земельному відділі, куди ми удвох 
з пані головою ходили. Тому всі дії із землею 
до завершення процесу її розпаювання призу-
пинено. Так, наші мешканці зацікавлені, щоб 
хтось прийшов, щось робив, допоміг селу і со-
бі, але не таким чином, як пропонувалось, не 
кулуарно. Такого ми не допустимо. Сільських 
сходин стосовно згаданих 50 га не було, при-
наймні, мені як жителю села і депутату район-
ної ради про них невідомо, і туди ніхто не за-
прошував. Не знаю, може, хтось когось кудись 
і привозив». 

Не чув про громадське обговорення з цьо-
го приводу і житель Монастирця Володимир 
Сподар. «У нас працівники сільради, – каже, – 
як треба, самі можуть схід села організувати». 
Ґазда є одним з небагатьох у Монастирці, хто 
має державний акт на землю. Ще в 2002 р. він 
здійснив розпаювання, закликав й односель-
ців це зробити, бо громадою навіть дешевше 
вийшло б. На думку ґазди, вирощування у них 
енергетичної лози, що неодмінно супроводжу-
ється застосуванням хімікатів, може насампе-
ред завдати шкоди фауні, а Монастирець є ле-
лечою столицею України.

«Голова РДА повинен би був у першу чер-
гу допомогти з розпаюванням, із видачею дер-
жавних актів на землю у єдиній нерозпайо-
ваній на Городоччині сільраді, і тільки після 
цього возити туди інвесторів, аби вони не пре-
тендували на землі запасу, а орендували ді-
лянки у власників державних актів, – вважає 
депутат райради Степан Шніцар. – Землі за-
пасу мають використовуватися тоді, коли вже 
нема що ділити, нема в кого брати в оренду. 
Як на мене, в цьому випадку, скориставшись 
ситуацією, хотіли зробити швидкий хід конем 
– нагло вкрасти у пайовиків Монастирецької 
сільради землю. Але, очевидно, щось зава-
дило завершити оборудку. Зреагувати на такі 
факти, в яких криється явне корупційне діян-
ня, мусить прокуратура. Пригадуємо собі, як 
деякі екс-голови РДА і в Бартатові, і в Городку 
докладались до земельних афер. Виходить, ні-
чого не змінилось. Бачимо, що особи, котрі в 
намаганні заручитись підтримкою громади на 
вічах клялись, що є зразково порядними і ко-
ли прийдуть на посаду, то перевернуть кори-
то, насправді тільки відігнали від нього попе-

редників, зайнявши їхні місця».
А ось як коментує ситуацію голова РДА 

Андрій Хамик:
- У липні до нас через обласну раду звер-

нувся інвестор (хто саме, Андрій Іванович не 
назвав, пославшись на те, що той попросив го-
лову РДА не озвучувати такі дані. – авт.). Він 
шукав землю, придатну для вирощування енер-
гетичної верби, з дещо підвищеною вологістю. 
Зробивши моніторинг, з’ясували, що маємо у 
районі підходящі ділянки. Одну з них й запро-
понували. Це 50 га земель запасу в Монасти-
рецькій сільраді. Вони під розпаювання в прин-
ципі не підпадають. Бо це так звані акумулюю-
чі землі, що під час паводку затримують воду. 
Загалом на території тієї сільради близько 600 
га земель резерву. З них майже 400 га при роз-
паюванні (воно відбуватиметься після того, як 
сільрада сплатить 1,5  млн. грн. боргу) людям 
додадуть, а решта так і залишаться в резерві. 
Інвестор у серпні мав спілкування з тамтеш-
німи жителями і вони підтримали ідею виро-
щування у них енергетичної верби. Це зафіксо-
вано протоколом зборів, який, знаю, був долу-
чений до листа сільради в Держземагентство. 
Я особисто на тій зустрічі не був, але схваль-
ні відгуки з приводу можливості вирощування 
енергетичної верби (ніякої шкоди довкіллю від 
цього, до речі, немає) чув на виїзних прийомах 
громадян у Монастирці. Зі свого боку райдерж-
адміністрація пообіцяла в силу компетенції 
сприяти підприємцю зайти в район, бо залу-
чення інвестицій – серед пріоритетних функцій 
роботи РДА. А в даному випадку стояло питан-
ня про створення в селі півсотні робочих місць, 
десяти постійних і близько сорока сезонних. 
Тож для Монастирецької сільради відкривалась 
хороша перспектива; і вона, і район мали б від 
цього зиск. 

Наскільки знаю, у вересні інвестор подав 
пакет документів в обласне земельне агентство. 
Пакет завернули, бо чогось там не вистачало. 
У жовтні він повторно звернувся, і знову мав 
щось довести. Сьогодні спілкувався з цим ін-
вестором. Подані ним документи, з його слів, є 
на розгляді у обласному Держкомземі. 

Що ж до гучних звинувачень у корупції... 
Якщо підприємець хоче у законний спосіб при-
йти і працювати, створити робочі місця, а РДА 
у відповідності до своїх функцій йому в цьому 
сприяє, – то де тут корупція? Навіщо шукати 
того, чого нема, і відлякувати інвесторів. РДА 
такі дії не вітає і застерігає деяких осіб не вво-
дити в оману людей через пресу. Бо за неправ-
диву інформацію, за наклепи доведеться відпо-
вісти. Наступного тижня з приводу піднятого 
питання зустрінусь із громадою Монастирця 
для відкритої розмови.

Записав Роман СМІЛКА.
(Продовження теми – 
в наступному номері).

rРезонанс

У пайовиків Монастирецької сільради намагались вкрасти землю?!

В ході недавньої презен-
тації проекту генераль-
ного плану м.Городка 
начальник архітектурно 
планувальної майстерні 
ДП «Укрзахідпроектрес-
таврація» Лідія Горницька 
представила ескізний 
проект із впорядкування 
колишньої ринкової площі 
райцентру – сучасно-
го майдану Гайдамаків. 
опертям в роботі для 
проектантів, як наголо-
шувалось, слугували 
натуралістичні дослі-
дження, картографічні, 
історичні, іконографічні 
матеріали. В проектні 
рішення, зроблені на їх 
основі, увійшли пропози-
ції з впорядкування самої 
ринкової площі, обмеженої 
чотирма кварталами за-
будови. 

Віконце 
в минуле
Важливо було з’ясувати, як 

могла виглядати кількасот ро-
ків тому ця територія. Фахівці 
провели аналіз багатьох анало-
гів ринкових площ інших міст, 
зокрема – Львова, Самбора, Бе-
режан, відшукували матеріал, 
що слугував би якнайкращим 
зразком для впорядкування го-
родоцької площі з такою ж, як у 
нас, діагональною дорогою, що 
перетинає площу, характерною 
забудовою. Власне, як наголо-
шувалось, ринковим площам 
свого часу були притаманні мо-
нумент, мінімальне озеленен-
ня, рівна територія. Адже вони 
передусім виконували призна-
чення торгівельного місця з від-
повідною інфра-
структурою. Так, 
під час обстежен-
ня кадастрової 
карти Городка бу-
ло з’ясовано, що 
на центральній 
площі знаходи-
лись господарські 
водойми, помпи, 
фонтан, а ще – 
криниця, які слугували для то-
го, аби торговці могли коней на-
поїти чи руки помити. Аналог 
дуже цікавої помпи (з чашою 
для пиття на кінці), що знаходи-
лася біля будівлі міської рату-
ші, віднайшли проектанти-рес-
тавратори у Кракові, а ще збе-
реглось її детальне креслення. 
Тож такий атрибут дуже б па-
сував до екстер’єру нашої пло-
щі, зберігши риси, притаманні 
древньому місту, що підкресли-
ли б його самобутність.

Городок мав характер-
ні замощення, рингштоки 
для відведення води, про що 
«пам’ятають» світлини кін-
ця ХІХ – початку ХХ століття. 
Навіть в ході мінімальних роз-
копок, які проводилися в місті, 
археологи таки впевнилися в 
їх збереженні. Поважною зна-
хідкою вважається виявлене на 
півметровій глибині замощен-
ня. Тож цей важливий нюанс 
буде враховано під час рекон-
струкції. Вивчаючи елементи 
декору, що використовувались 
для впорядкування площі ста-
рого міста, фахівці спиралися 
на малюнки з Підгорецького 
замку, Кам’янця Подільського. 
Підібрані матеріали допомогли 
з’ясувати, що ринкова площа в 
Городку освітлювалась торшер-
ними світильниками.

Майбутнє
 ринкової

 площі 
в Городку

(Закінчення на 8 стор.).
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Понеділок,
1 грудня

Вівторок,
2 грудня

Середа,
3 грудня
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ІНТЕР

СТБ

ICTV
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ЗІК

1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

УТ-1

ЗІК

1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

УТ-1

Відповіді на кросворд, 
опублікований на 12 стор.

По горизонталі: 3.Кропива. 8.Вор-
скла. 9.Сторона. 10.Сателіт. 11.Фа-
гот. 12.Левіт. 13.Переможне. 16.Сек-
тор. 20.«Кавказ». 23.Петлюра. 24.Ви-
пускник. 25.Лейтенант. 27.Короста. 
28.Артіль. 30.Марина. 35.Партитура. 
37.Вираз. 38.Ледар. 39.Ліліпут. 40.Ка-
берне. 41.Віварій. 42.Розмова.

По вертикалі: 1.Бомарше. 2.Ес-
код. 3.Кастет. 4.Преамбула. 5.Асто-
на. 6.Ордер. 7.Індіана. 14.Бориспіль. 
15.Пастернак. 16.Сновида. 17.Ком-
пос. 18.Меринос. 19.Оркестр. 21.Ку-
ранти. 22.Застава. 26.Консиліум. 
29.Радикал. 31.Нотація. 32.Маклер. 
33.Дратва. 34.Лафет. 36.Бекор.

Офісний працівник
в Польщі

Пропонуємо цікаву роботу
 з привабливою зарплатою
 в офісі  Wroclaw - Польща

Офіційне працевлаштування,
допомога в оформленні документів .
Вимагаємо досвід в адміністративній

діяльності, навики роботи на ПК,
досконале знання польської мови.
Зацікавлені особи, відправляйте 

своє резюме за ел.адресою:
chust@workintense.com.ua

Тел:    +380984106105         
Скайп: workintense.chust

Приймаємо 
металобрухт 
чорних металів у місті Городку (вул. 
Валова, територія колишньої бойні).

ДОРОГО.
Тел.: 097-17-23-289; 063-67-96-302.

Вдячне слово
Пацієнти Комарнівської місь-

кої лікарні Катерина Мицак, а та-
кож Іванна Федюшко, Ольга Тіши-
на, Софія Зелінська, Галина Смоль-
ська, Любов Бучкевич, Марія Са-
лик, висловлюють велику подяку за 
професіоналізм, милосердя та чуй-
ні серця лікарю-невропатологу Ні-
ні Мелень, а також медсестрам Вірі 
Шварчук, Стефанії Бубняк, Ната-
лії Черевичник, Зоряні Пеленській, 
Лесі Висоцькій. Хай Господь вам 
віддячить сторицею за ваші людя-
ність, небайдужість, щиру турботу 
про недужих!

УТ-1

07.35 Країна on line.
08.45 Телемагазин.
09.00 ПРОФIЛАКТИКА ПЕРШОГО КАНАЛУ.
15.05 Вiкно в Америку.
15.35 Книга ua.
16.00 Euronews.
16.15 Х/Ф «ПАРТIЯ В ШАХИ» (1).
18.05 Час-Ч.
18.15, 01.20 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.00 Про головне.
19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi.
21.50 Х/Ф «САЛДАТИКИ» (1).
22.15 Д/ф «Iнформацiйний тероризм».
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.

КАНАЛ 1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30, 
00.15, 05.30 ТСН: «Телевiзiйна служба новин».
07.10 «Особистий рахунок».
07.35 «Маша i ведмiдь» (1).
08.35, 21.00 «Чистоnews».
09.40, 14.15 «Шiсть кадрiв».
10.35 «Мiняю жiнку - 8».
12.20 «Хоробрi серця».
14.45 Х/Ф «НЕ МОЖЕ БУТИ!» (1).
16.45, 03.50 «ТСН. Особливе».
17.10, 01.25 Т/С «КОРОЛЬОК - ПТАШКА 
СПIВОЧА» (1).
20.30 «Секретные материалы - 2014».
21.20 Т/С «СВАТИ» (1).
22.30 «Грошi».
23.30 «Сказочная Русь».
00.30, 04.15 Т/С «БОЛОТА 2» (2).
03.05 Т/С «ТЕРПКИЙ СМАК КОХАННЯ» (1).

ІНТЕР

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з IНТЕРом».
09.20, 12.25 Т/С «СЛIПИЙ РОЗРАХУНОК».
13.55, 14.20 «Судовi справи».
15.15 «Жди меня».
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00 Т/С «ПОКИ СТАНИЦЯ СПИТЬ».
20.00, 04.50 «Подробицi».
20.40 Т/С «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
23.00, 03.35 Т/С «СОБАЧА РОБОТА».
00.55 Х/Ф «ЦIНА СТРАХУ».
02.40 Д/ф «Сiльська магiя».

СТБ

05.35 «У пошуках iстини. Подвiйне життя Йосипа 
Сталiна».
06.20 «Вiкна-Новини» Спецрепортаж.
07.10, 16.00 «Все буде добре!».
09.05 «Все буде смачно!».
10.00 Х/Ф «ОКСАМИТОВI РУЧКИ»(1).
12.00 Х/Ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»(1).
13.50 «Битва екстрасенсiв 14».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
19.00 Т/С «КОЛИ МИ ВДОМА» (2).
20.00 «Куб - 5».
22.35 «Детектор брехнi - 6».
00.05 «Один за всiх».
01.15 Нiчний ефiр.

ICTV

06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
10.10 Зiрка YouTube.
10.55 Х/Ф «МАЛАВIТА».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Х/Ф «ЛЕОН».
16.10 Х/Ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!.
21.25 Свобода слова.
00.20 Х/Ф «ДАЛЛАСЬКИЙ КЛУБ ПОКУПЦIВ» (2).
02.25 Х/Ф «УБИВЦЯ» (2).

ЗІК (ЛЬВіВ)

06.50, 12.00, 21.45, 00.45 Погода.
07.00, 14.30 Народний контроль. 
Спецвiдрядження.
07.30, 13.45 «Програма захисту».
07.45, 16.45 «Геофактор».
08.15 «Особливий погляд».
08.35, 12.10, 19.50, 03.20 Iнсайдери. Пiд при-
криттям.
09.10, 13.30, 19.05, 05.45 «Чвертка з перцем».
09.30, 10.40, 11.50, 12.05, 14.25, 15.55, 16.25, 
17.20, 19.00, 20.25, 21.55, 23.20, 00.50 Вiльний 
мiкрофон.
09.35, 16.00 «Лабух».
09.50, 11.55, 17.25, 03.55 «Хiт-парад FM-TV».
09.55, 14.00, 18.45 Телемагазин.
10.15 «Європа у фокусi».
10.45, 19.20 «ХХ: Столiття воєн».
11.15, 22.00, 04.35 Гра в класику з Сергiєм 
Рахманiним.
13.10, 05.30 «101. Служба порятунку».
15.20 «Євромакс».
16.30 Авторськi подорожi.
17.30, 00.55 «Блуд».
20.30, 23.30 На периметрi.
21.00, 00.00 «Огляд дня».
21.25, 00.25 Спорт.
21.30, 00.30 Економiка зблизька.
21.35, 00.35 ZIK Стрiм.
21.40, 00.40 «Народного контролю».
22.35, 04.00 «ПроКарпати».
23.25 Вавiлон 13.
03.10 «Енциклопедiя. Картини».
05.05 «Книга скарг i пропозицiй».

УТ-1

08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00, 04.20 Про головне.
10.15 Уряд на зв»язку з громадянами.
10.45 Утеодин з Майклом Щуром.
11.40 Д/ф «Майбутнi зiрки» 5с. «На сценi».
12.05 Т/С «П’ЯТЬ ХВИЛИН ДО МЕТРО» (1).
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Хочу бути.
14.05 Казки Лiрника Сашка.
14.15 Моя країна.
14.40 Фольк-music.
15.55 Euronews.
16.15 Т/С «СЕРЖАНТ РОККА».
18.15, 01.20 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi.
21.50 Перша студiя.
22.15 Д/ф «Телевiзiйна установка «Алгол».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.

КАНАЛ 1+1

07.10 «Особистий рахунок».
07.35 «Маша i ведмiдь» (1).
08.35, 21.00 «Чистоnews».
09.40 «Чотири весiлля».
11.00, 21.20 Т/С «СВАТИ» (1).
12.20 «Розсмiши комiка».
13.20 «Шiсть кадрiв».
13.50, 14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами».
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе».
17.10, 01.25 Т/С «КОРОЛЬОК - ПТАШКА 
СПIВОЧА» (1).
22.30 «Територiя обману».
23.35 «Мультибарбара».
00.30, 04.10 Т/С «БОЛОТА 2» (2).

ІНТЕР

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з IНТЕРом».
09.20, 20.40 Т/С «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
11.50, 12.25 Д/с «Слiдство вели... з Леонiдом 
Каневським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.45 «Судовi справи».
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00 Т/С «ПОКИ СТАНИЦЯ СПИТЬ».
20.00, 04.45 «Подробицi».
23.00, 03.20 Т/С «СОБАЧА РОБОТА».
00.55 Х/Ф «НА ЧУЖIЙ СМУЗI».

СТБ

07.05, 16.00 «Все буде добре!».
09.00 «Все буде смачно!».
10.00, 23.45 Х/Ф «МАМОЧКА МОЯ»(1).
13.45 «Битва екстрасенсiв 13».
19.00 Т/С «КОЛИ МИ ВДОМА»(2).
19.55 «Врятуйте нашу сiм’ю - 3».
22.45 «Врятуйте нашу сiм’ю - 3.

ICTV

09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.40, 16.50 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА ПЕРЕВIРКА».
14.30, 16.20 Т/С «ЛIТєЙНИЙ».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Громадянська оборона.
21.25 Т/С «ЧУЖИЙ РАЙОН».
23.15 Х/Ф «КОЛОМБIАНА» (2).

ЗІК (ЛЬВіВ)

07.00 «Доброго ранку, Львове».
09.35, 04.20 Авторськi подорожi.
09.50, 16.30 «Хiт-парад FM-TV».
09.55, 14.00, 18.45 Телемагазин.
10.10, 16.45 «Чвертка з перцем».
10.25 «Енциклопедiя. Картини».
10.35, 16.20 Вавiлон 13.
10.50, 02.10 Народний контроль. 
Спецвiдрядження.
11.15, 22.35, 05.20 «Нашi грошi».
12.10, 19.15 «ПроКарпати».
12.50 Гра в класику з Сергiєм Рахманiним.
13.25 «Геофактор».
14.20 «Євромакс».
14.50, 23.00, 04.30 Iсторична правда з Вахтан-
гом Кiпiанi.
15.50 Iнсайдери. Пiд прикриттям.
17.05, 04.00 «Програма захисту».
17.30, 00.55 «Фатальнi дiаманти».
19.05 «Лабух».
19.55 «Здоров будь».
20.30, 23.30 На периметрi.
21.25, 00.25 Спорт.
22.00 «DROZDOV».
02.40 «ХХ: Столiття воєн».

УТ-1

07.35 Країна on line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.45, 19.00 Про головне.
10.20 Перша шпальта.
10.50 Т/С «П’ЯТЬ ХВИЛИН ДО МЕТРО» (1).
12.25 Д/ф «Майдан. Народження».
13.20 Перша студiя.
13.45, 18.05 Час-Ч.
14.10 Казки Лiрника Сашка.
14.20 Моя країна.
14.45 Як ваше здоров’я?.
15.40 Чоловiчий клуб.
16.05 Euronews.
16.15 Т/С «СЕРЖАНТ РОККА».
18.15, 01.20 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.15 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальна гонка 
(чол.) Краще.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.
01.50 ТелеАкадемiя.

КАНАЛ 1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30, 
00.15, 05.30 ТСН: «Телевiзiйна служба новин».
07.10 «Особистий рахунок».
07.35 «Маша i ведмiдь» (1).
08.35, 21.00 «Чистоnews».
09.40 «Чотири весiлля».
11.00, 21.20 Т/С «СВАТИ» (1).
12.20 «Розсмiши комiка».
13.20 «Шiсть кадрiв».
13.50, 14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами».
16.45, 03.45 «ТСН. Особливе».
17.10, 01.30 Т/С «КОРОЛЬОК - ПТАШКА 
СПIВОЧА» (1).
22.30 «Iнспектор Фреймут».
00.30, 04.10 Т/С «БОЛОТА 2» (2).

ІНТЕР

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з IНТЕРом».
09.20, 20.40 Т/С «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
11.50, 12.25 Д/с «Слiдство вели... з Леонiдом 
Каневським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.45 «Судовi справи».
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00 Т/С «ПОКИ СТАНИЦЯ СПИТЬ».
20.00, 04.50 «Подробицi».
23.00, 03.25 Т/С «СОБАЧА РОБОТА».
00.55 Х/Ф «НЯНЬКА» (2).
02.20 Д/ф «Як стати здоровим i багатим».

СТБ

05.45 «У пошуках iстини. Таємна iсторiя сексу 
у СРСР».
06.30, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
07.05, 16.00 «Все буде добре!».
09.00 «Все буде смачно!».
10.00 «Зiркове життя. Вiйна за спадщину».
11.00 «Врятуйте нашу сiм’ю - 3».
13.50 «Битва екстрасенсiв 13».
19.00 Т/С «КОЛИ МИ ВДОМА»(2).
19.55, 22.45 «МастерШеф - 4».
00.55 Нiчний ефiр.

ICTV

05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.40, 08.00, 14.30, 16.20 Т/С «ЛIТєЙНИЙ».
07.45, 08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.40, 16.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА ПЕРЕВIРКА».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Батальйон 14.
21.25 Т/С «ЧУЖИЙ РАЙОН».
23.15 Х/Ф «МАЧО I БОТАН» (2).
01.20 Голос Америки.
01.25 Х/Ф «УБИВЦЯ» (2).
03.10 Т/С «ТРИНАДЦЯТИЙ».
03.55 Т/С «ВIЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ».

ЗІК (ЛЬВіВ)

07.00 «Доброго ранку, Львове».
09.35, 03.05, 05.50 «Енциклопедiя. Картини».
09.50, 19.05 «Хiт-парад FM-TV».
09.55, 14.00, 18.45 Телемагазин.
10.10, 15.55 «Геофактор».
10.40, 02.30 Iнсайдери. Пiд прикриттям.
11.05, 03.15 «ПроКарпати».

11.40, 16.20 «Галицька пательня».
12.15, 17.20 «Нашi грошi».
12.45, 19.50, 04.00 «DROZDOV».
13.20, 16.45, 04.35 Iсторична правда з 
Вахтангом Кiпiанi.
14.20, 03.45 «101. Служба порятунку».
15.00 «Євромакс».
15.30, 23.00 «ХХ: Столiття воєн».
17.40, 00.55 «Фатальнi дiаманти».
19.15 «Зiркова школа».
20.30, 23.30 На периметрi.
22.00 Народний контроль. 
Спецвiдрядження.
22.35, 05.25 «Особливий погляд».
00.25 Спорт.
02.00 Гра в класику з Сергiєм Рахманiним.

Прогноз погоди
29-30 листопада, 1-5 грудня хмарна 

погода з невеликими проясненнями, 
без істотних опадів. І лише в окремі 
дні ймовірний слабкий мокрий сніг та 
сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер схід-
ної чверті, 3-8 м/сек. Температура по-
вітря вночі 3-8 градусів морозу, вдень 
0-2 градуси морозу. 

Іван КАРПІНСЬКИЙ.

Ще 27 жовтня пішов з дому й 
не повернувся мешканець с. Брат-
ковичі Андрій Гавриляк (на фо-
то). Хлопцеві 23 роки, працював 
у Львові на підприємстві з виго-
товлення скляних виробів, спеці-
альність – монтажник вітражного 
скла. В обласному центрі мешкав 
у гуртожитку, додому в село повер-
тався у п’ятницю-суботу «марш-
руткою» мостиського напрямку. 

Якщо комусь що-небудь відомо 
про зниклого краянина, просимо 
повідомити його матері, Марії Гав-
риляк. Тел.: 0964274346.
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Четвер, 
4 грудня

   

Неділя,
7 грудня

ЗІК

1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

УТ-1

ЗІК

1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

УТ-1

ЗІК

1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

УТ-1

ЗІК

1+1

ІНТЕР

СТБ

ICTV

УТ-1

П’ятниця, 
5 грудня

Субота, 
6 грудня

УТ-1

07.25 Ера будiвництва.
07.40 Країна on line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.45, 19.00 Про головне.
10.20 Слiдство. Iнфо.
10.50 Д/ф «Фелiкс Валлотон, життя на вiдстанi».
12.05 Т/С «П’ЯТЬ ХВИЛИН ДО МЕТРО» (1).
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Школа Мерi Поппiнс.
14.00 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Моя країна.
14.35 Як це?.
14.55 Свiтло.
15.25 Надвечiр»я.
16.15 Euronews.
16.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.30 Д/ф «Палiтра. Ренуар».
18.15, 01.20 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40, 05.10 Шустер Live. Буднi.
21.50 «Схеми» з Наталiєю Седлецькою.
22.15 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальна гонка 
(жiн.). Краще.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.
01.50 ТелеАкадемiя.

КАНАЛ 1+1

06.30, 20.30 «Секретные материалы - 2014».
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 «Снiданок з 
1+1».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30, 
00.30, 05.30 ТСН: «Телевiзiйна служба новин».
07.10 «Особистий рахунок».
07.35 «Маша i ведмiдь» (1).
08.35, 21.00 «Чистоnews».
09.40 «Чотири весiлля».
11.00, 21.20 Т/С «СВАТИ» (1).
12.20 «Розсмiши комiка».
13.20 «Шiсть кадрiв».
13.50, 14.45, 15.45 «Сiмейнi мелодрами».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10, 01.40 Т/С «КОРОЛЬОК - ПТАШКА 
СПIВОЧА» (1).
22.30 «Право на владу».
00.45, 04.15 Т/С «БОЛОТА 2» (2).
03.15 Т/С «ТЕРПКИЙ СМАК КОХАННЯ» (1).

ІНТЕР

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з IНТЕРом».
09.20, 20.40 Т/С «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
11.50, 12.25 Д/с «Слiдство вели... з Леонiдом 
Каневським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.45 «Судовi справи».
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00 Т/С «ПОКИ СТАНИЦЯ СПИТЬ».
20.00, 04.50 «Подробицi».
23.00, 03.25 Т/С «СОБАЧА РОБОТА».
00.55 Т/С «МIЙ ЧОЛОВIК - МIЙ УБИВЦЯ» (2).
02.25 Д/ф «Колишнi. Родичi».

СТБ

06.20, 16.00 «Все буде добре!».
08.00 «Все буде смачно!».
08.55 Х/Ф «ЗА СIМЕЙНИМИ ОБСТАВИНА-
МИ»(1).
11.50 Х/Ф «ДОЧКА»(1).
13.45 «Битва екстрасенсiв 13».
19.00 Т/С «КОЛИ МИ ВДОМА»(2).
19.55, 22.45 «Зваженi та щасливi - 4».
00.00 Х/Ф «НЕЖДАНО-НЕГАДАНО»(1).
01.40 Нiчний ефiр.

ICTV

07.45, 08.45, 12.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.40, 16.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА».
13.20 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА ПЕРЕВIРКА».
15.45 Факти. День.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/С «ЧУЖИЙ РАЙОН».
23.20 Х/Ф «ОБЛАСТI ТЕМРЯВИ» (2).
01.20 Голос Америки.

ЗІК (ЛЬВіВ)

06.55, 09.30, 10.10, 11.55, 14.20, 15.45, 17.30, 
19.00, 19.35, 21.55, 01.20 Вiльний мiкрофон.
07.00 «Доброго ранку, Львове».
09.40, 19.05 «Лабух».
09.50, 15.40 «Хiт-парад FM-TV».
09.55, 14.00, 18.45 Телемагазин.
10.15, 22.00 Iсторична правда з Вахтангом 
Кiпiанi.
11.10, 16.35 «ХХ: Столiття воєн».
11.40 «Енциклопедiя. Картини».
12.15 Лабух шоу. Турнiр небитих музикантiв.
14.25, 02.50 «DROZDOV».
15.00 «Особливий погляд».
15.20 «101. Служба порятунку».
15.50 Народний контроль. Спецвiдрядження.
16.20 «Чвертка з перцем».
17.05 «Здоров будь».
17.40, 01.25 «Київськi прохачi».
19.15 «Галицька пательня».
19.40 Гра в класику з Сергiєм Рахманiним.
20.10, 02.30 «Нашi грошi».
20.30, 00.00 На периметрi.
22.30, 04.00 «Прямим текстом».
00.55 Спорт.
03.20 «Sundaynews».

УТ-1

07.40 Країна on line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.45, 19.00 Про головне.
10.20 «Схеми» з Наталiєю Седлецькою.
10.50 Д/ф «Луїс Сепульведа».
12.05 Т/С «П’ЯТЬ ХВИЛИН 
ДО МЕТРО» (1).
13.20 Час-Ч.
13.45 Нотатки на глобусi.
14.00 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Моя країна.
14.35 Хто в домi хазяїн?.
14.55 Театральнi сезони.
15.25 Вiра. Надiя. Любов.
16.15 Euronews.
16.30 Музичне турне.
17.40 Д/ф «Палiтра. Рубенс».
18.15, 01.25 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер LIVE (ч.1).
21.40 Шустер LIVE (ч.2).
00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.25 На слуху.
01.20 Трiйка, Кено, Секунда удачi.

КАНАЛ 1+1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 19.30 
ТСН: «Телевiзiйна служба новин».
07.10 «Особистий рахунок».
07.35 «Маша i ведмiдь» (1).
08.35 «Чистоnews».
09.40 «Чотири весiлля».
10.50 Т/С «СВАТИ» (1).
12.20 «Розсмiши комiка».
13.20 «Шiсть кадрiв».
13.50, 14.50, 15.45, 04.45 «Сiмейнi мелодрами».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10, 01.40 Т/С «КОРОЛЬОК - ПТАШКА 
СПIВОЧА» (1).
20.20 «Мультибарбара».
21.00 «Вечiрнiй Київ 2014».
22.55 «Свiтське життя».
00.00 Х/Ф «МИНУЛОї НОЧI В НЬЮ-ЙОРКУ» (2).
03.15 «Право на владу».

ІНТЕР

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 
17.45 «Новини».
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з IНТЕРом».
09.20 Т/С «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
11.45, 12.25 Д/с «Слiдство вели... з Леонiдом 
Каневським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.40 «Судовi справи».
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00 «Щастя з пробiрки».
20.00 «Подробицi».
20.40 Х/Ф «ТАБЛЕТКА ВIД СЛIЗ».
22.30 Ток-шоу «Чорне дзеркало».
00.50 Т/С «Я ПОРЯД» (2).
04.00 Х/Ф «ЯДИ, АБО ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ 
ОТРУєНЬ» (2).

СТБ

05.40 Х/Ф «ДОЧКА»(1).
07.10 Х/Ф «ПОДАРУНОК ДОЛI»(1).
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
19.00 Т/С «КОЛИ МИ ВДОМА»(2).
19.55 «Нацiональне талант-шоу «Танцюють 
всi!-7» №15.
22.45 «Нацiональне талант-шоу «Танцюють всi!-
7». Пiдсумки голосування».
00.00 «Куб - 5».
01.50 Нiчний ефiр.

ICTV

05.40 Свiтанок.
06.45, 08.00 Т/С «ЛIТєЙНИЙ».
07.45, 08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
11.00 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА ПЕРЕВIРКА».
12.20, 13.20, 16.20 Т/С «ЧОРНI КIШКИ».
12.45, 15.45 Факти. День.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Крiт.
21.25 Т/С «ЧУЖИЙ РАЙОН».
23.15 Х/Ф «ВАСАБI» (2).
01.05 Х/Ф «РОНIН» (2).

ЗІК (ЛЬВіВ)

07.00 «Доброго ранку, Львове».
09.35, 03.45 Авторськi подорожi.
09.50, 16.05 «Хiт-парад FM-TV».
09.55, 14.00, 17.40 Телемагазин.
10.15, 02.00 Гра в класику з Сергiєм 
Рахманiним.
10.50, 17.05 «DROZDOV».
11.25, 03.20 «Книга скарг i пропозицiй».
12.10, 19.00 «Прямим текстом».
13.40 «Здоров будь».
14.25 Iнсайдери. Пiд прикриттям.
15.00, 23.00 «Європа у фокусi».
15.35, 00.55 Iсторична правда з Вахтангом 
Кiпiанi.
16.15, 22.00, 04.35 «101. Служба порятунку».
16.30 «Геофактор».
18.05, 05.25 «Особливий погляд».
18.40, 03.00 «Лабух».
20.30, 23.35 На периметрi.
22.25 «Захiдний експрес».
22.45 «Львiвська полiтехнiка - європейський 
вибiр».
00.25 Спорт.
01.25 «ХХ: Столiття воєн».

УТ-1

06.45 Пiдсумки.
07.00 Шустер LIVE (повтор).
11.15 Подорожуй першим.
11.40 Зроблено в Європi.
12.25, 03.00 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чол.).
14.15 Свiтло.
14.50 Хочу бути.
15.10 Нотатки на глобусi. Швейцарiя (ч.1).
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiн.).
17.00 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.55 Чоловiчий клуб.
18.30 Книга ua.
19.00 Т/С «СЕРЖАНТ РОККА».
21.00, 01.20 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Джазове болото.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи. Пiдсумки.
00.15 Гумористичний клуб «Золотий гусак».
01.50 Музичне турне.

КАНАЛ 1+1

06.00, 05.35 «Шiсть кадрiв».
07.10, 19.30 ТСН: «Телевiзiйна служба новин».
08.00, 08.35 М/с «Пригоди ведмедикiв Гаммi» (1).
09.00 «Свiтське життя».
10.10, 02.20 Х/Ф «ШКОЛА ПРОЖИВАННЯ».
14.30 «Вечiрнiй Київ».
16.30, 21.20 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка - 5».
20.15 «Українськi сенсацiї».
23.20 «Що? де? коли?».
00.35 Х/Ф «ВЕСЕЛI КАНIКУЛИ» (2).

ІНТЕР

07.15 «Школа доктора Комаровського. 
Невiдкладна допомога».
08.00 «Школа доктора Комаровського».
08.30 Д/с «Гурченко. По ту сторону Карнавалу».
09.30 «Новини».
10.00 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНА НIЧ».
11.45 Д/ф «Ищите друг друга. Жди меня. Юби-
лей».
13.00 Х/Ф «ТАБЛЕТКА ВIД СЛIЗ».
15.00 Т/С «СИЛЬНIШЕ ДОЛI».
18.00, 20.30 Х/Ф «БРАТСЬКI ЗВ’ЯЗКИ».
20.00 «Подробицi».
22.30 Т/С «ВСУПЕРЕЧ УСЬОМУ».
02.15 Д/ф «Амосов-столiття».

СТБ

06.30 Х/Ф «ЧЕРВОНI ВIТРИЛА»(1).
08.00 «Караоке на Майданi».
09.00 «Все буде смачно!».
12.05 «Нацiональне талант-шоу «Танцюють 
всi!-7» №15.
15.15 «Зваженi та щасливi - 4».
19.00 «Х-Фактор - 5».
21.40 Т/С «КОЛИ МИ ВДОМА»(2).
22.40 «Х-Фактор - 5 Пiдсумки голосування».
00.00 «Детектор брехнi - 6».
01.20 Нiчний ефiр.

ICTV

07.05 Дача.
07.35 Х/Ф «БЕРМУДСЬКИЙ ТРИКУТНИК».
09.20 Батальйон 14.
10.15 Дiстало!.
11.15 Громадянська оборона.
12.15 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.30 Т/С «ОСТАННIЙ БРОНЕПОїЗД».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
20.10 Х/Ф «ВАСАБI» (2).
22.05 Х/Ф «БАГРЯНI РIКИ» (2).
00.10 Х/Ф «ВIДЛIК УБИВСТВ» (2).
02.15 Х/Ф «РОНIН» (2).

ЗІК (ЛЬВіВ)

06.40 «Народного контролю».
06.45, 12.05, 21.50 Погода.
06.55, 07.30, 08.35, 10.30, 11.15, 13.20, 14.20, 
14.45, 19.20, 21.55 Вiльний мiкрофон.
07.00, 14.25 «Нашi грошi».
07.35 «Київськi прохачi».
08.40, 12.15, 19.00 «101. Служба порятунку».
08.55, 14.00, 18.45 Телемагазин.
09.10, 19.25, 03.20 Iсторична правда з Вахтангом 
Кiпiанi.
09.45, 14.50, 22.00, 03.50 Iнсайдери. Пiд при-
криттям.
10.10 «Скеля».
10.35, 17.45 «Європа у фокусi».
11.00, 17.30 «Львiвська полiтехнiка - європей-
ський вибiр».
11.20 «Програма захисту».
11.40 «Захiдний експрес».
12.30, 02.50 Гра в класику з Сергiєм Рахманiним.
13.00, 20.00 «Особливий погляд».
13.15 Вавiлон 13.
13.25 «ХХ: Столiття воєн».
15.25 Хiт-парад FM-TV.
16.00 «Прямим текстом».
18.20 «Зiркова школа».
20.30 Народний контроль. Спецвiдрядження.
21.00, 02.00 «Погляд на тиждень».
22.35, 04.45 «Чвертка з перцем».
22.50 «Лабух».
23.00, 01.30 «Євромакс».
23.30 «Рiк у виноградниках».
00.00 «Акварiум».
04.20 «Книга скарг i пропозицiй».
05.00 «ПроКарпати».
05.35 «Енциклопедiя. Картини».

УТ-1

07.30, 00.15 Гумористичний клуб «Золотий 
гусак».
08.10 Шеф-кухар країни.
09.00 Як це?.
09.25 Хто в домi хазяїн?.
09.45 Школа Мерi Поппiнс.
10.05 Х/Ф «СОБАКА НА IМ»Я ГЕРЦОГ» (1).
11.55, 05.00 Бiатлон. Кубок свiту. Гонка 
переслiдування (чол.).
12.55 Православний вiсник.
13.20 Фольк-music.
14.30 Бiатлон. Кубок свiту. Гонка переслiдування 
15.30 Д/ф «Футбол art».
16.50 Театральнi сезони.
17.30 В гостях у Д.Гордона.
18.30 Подорожуй першим.
19.00 Т/С «СЕРЖАНТ РОККА».
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.05 Моя країна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 На слуху. Пiдсумки.
01.25 Музичне турне.
02.30 Уряд на зв»язку з громадянами.
03.00 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiн.).
04.25 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальна гонка 

КАНАЛ 1+1

06.00 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ ВИСОКОГО БЛОН-
ДИНА» (1).
07.35 М/ф «Ну, постривай!» (1).
08.00, 08.35 М/с «Пригоди ведмедикiв Гаммi» (1).
09.00 «Лото-Забава».
10.00 «Тiна Кароль. Сила любовi та голосу».
12.00 М/ф «Ескiмоска - 2: пригоди в Арктицi» (1).
12.10 М/ф «Маша i ведмiдь» (1).
13.05 «Iнспектор Фреймут».
14.50 «Територiя обману».
15.55 «Шiсть кадрiв».
16.25 Х/Ф «ОПЕРАЦIЯ «И» ТА IНШI ПРИГОДИ 
ШУРИКА» (1).
18.25 «15 республiк».
19.30, 04.45 «ТСН-Тиждень».
21.15 «Хоробрi серця».
23.05 Х/Ф «НЕМОЖЛИВЕ» (2).
01.15 Х/Ф «ЯГIДКА КОХАННЯ. ДОВЖЕНКО ПО-
ЧИНАєТЬСЯ, АБО САШКО-РЕФОРМАТОР» (1).
02.35 Х/Ф «ВЕСЕЛI КАНIКУЛИ» (1).
04.00 «Грошi».

ІНТЕР

06.45 «Щастя з пробiрки».
08.00 «уДачний проект».
08.35 «Готуємо разом».
09.30 «Недiльнi новини».
10.00 «Орел i Решка. Незвiдана Європа».
11.00 Концерт «Мiсце зустрiчi».
12.50 Т/С «СИЛЬНIШЕ ДОЛI».
17.50, 21.30 Т/С «ТИ ЗАПЛАТИШ ЗА ВСЕ».
20.00, 04.15 «Подробицi тижня».
23.20 Х/Ф «БРАТСЬКI ЗВ’ЯЗКИ».

СТБ

06.25 Х/Ф «31 ЧЕРВНЯ»(1).
09.00 «Все буде смачно!».
09.55 «Караоке на Майданi».
11.00 «МастерШеф - 4».
15.00 «Х-Фактор - 5».
19.00 «Битва екстрасенсiв 14».
21.10 «Один за всiх».
22.20 «Вiкна-Новини» Спецрепортаж.
23.25 Х/Ф «НАРЕЧЕНА МОГО ДРУГА»(1).
01.40 Нiчний ефiр.

ICTV

06.05 Х/Ф «ВНУТРIШНIЙ КОСМОС».
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.55 Зiрка YouTube.
10.10 Крiт. Розважальне шоу.
11.05, 13.00 Т/С «ЧУЖИЙ РАЙОН».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/Ф «АНГЕЛИ I ДЕМОНИ».
23.10 Х/Ф «КОД ДА ВIНЧI».
01.55 Х/Ф «СОЛДАТИ УДАЧI» (2).

ЗІК (ЛЬВіВ)

06.55, 07.55, 09.55, 10.20, 14.15, 14.55, 15.55, 
18.40, 20.55, 22.50, 23.55 Вiльний мiкрофон.
07.00 «ХХ: Столiття воєн».
07.30 «Програма захисту».
08.00, 02.30 «Sundaynews».
08.30 «Зiркова школа».
08.55, 14.00, 18.45 Телемагазин.
09.15, 15.35, 05.00 «Чвертка з перцем».
09.30 «Здоров будь».
10.00 «Галицька пательня».
10.25, 21.00 Лабух-шоу. Турнiр небитих 
музикантiв.
13.00, 17.00 Iнсайдери. Пiд прикриттям.
13.30 Народний контроль. Спецвiдрядження.
14.20 «Енциклопедiя. Картини».
14.30, 05.35 «Рiк у виноградниках».
15.00, 19.30 «Нашi грошi».
17.35, 02.50 «Євромакс».
18.05, 02.00 Хiт-парад FM-TV.
19.00, 05.15 «Лабух».
19.10, 03.10 «Захiдний експрес».
19.50 «Європа у фокусi».
20.20 Гра в класику з Сергiєм Рахманiним.
23.00 Iсторична правда з Вахтангом Кiпiанi.
23.30 «Геофактор».
00.00 «Акварiум».
01.30, 04.30 «Книга скарг i пропозицiй».
03.30 «101. Служба порятунку».
04.00 «DROZDOV».
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rТема для обговорення

rПовідомленняrІ знову – святенництво!

rОголошення

Про масові факти  від-
вертого цинізму та глуму 
над духовними святинями 
Городоччини «районка» 
розповідала рівно рік 
тому. Нагадаю, що за 
короткий період часу не-
честивці з однаковим «по-
черком» проникли у храми 
Городка, Бартатова, 
романівки й Переможного. 

Якщо в перших двох їм не 
вдалося особливо поживитися 
(парафіяни завбачливо забрали з 
церков гроші), то в Романівці до 
рук злодіїв потрапила скринька 
з пожертвами на ремонт храму. 
А в одному з найбільших сіл ра-
йону – Переможному – духовні 
покручі в одну ніч пограбували 
обидві Божі обителі. Наробив-
ши збитків, забрали вміст скри-
ньок-жертовниць, а в одній з 
церков – і сейфу, де знаходились 
чималі кошти громади й добро-
чинців. Кілька років тому спро-
би підпалу церков мали місце у 
Кліцьку і Зашковичах, де якась  
«глибокодумна» причина поже-
жі мало не спопелила молитовні 
оселі. На початку осені цього-
річ злодюжкам припали до душі 
храми у Родатичах, Вовчухах, 
Братковичах… 

Й ось нові факти наруги, 
цього разу – в Бучалах, де, як і в 
Переможному, від рук негідни-
ків постраждали дві церкви. 

Розповідає о. Роман Ярмо-
ловський, настоятель храму 
Пресвятої Трійці  УГКЦ с. Бу-
чали : 

- Якісь безбожники насліди-
ли так само, як і колись в Пе-
реможному. Вибили двері, роз-
били вікно, поперевертали ре-
чі. Церковне майно не пропало, 
тільки гроші, але сума невелика. 
Кошти, що їх ми збирали кіль-
ка разів для вояків, які боронять 
нашу державу на сході, в церкві 
не затримуються. Завдані збит-
ки – не так матеріальні, як мо-
ральні. Дуже болісно сприймати 
цей акт вандалізму сьогодні. В 
той час, коли одні люди відда-
ють своє життя за Батьківщину 

і всіх нас, знаходяться такі, що 
не мають нічого святого в сер-
ці. Це така хвороба – клептома-
нія, схильність до крадіжки, яку 
важко викоренити. Справедли-
вого суду над такими людьми 
на землі бути не може, але Бо-
жого їм не уникнути. Водночас 
хочеться, аби правоохоронці по-
старалися і знайшли злодіїв, бо 
їхні неспроможність і безсилля 
перед тими, хто порушує закон, 
просто дивують…

Настоятель церкви Ар-
хангела Гавриїла УПЦ КП 
с.Бучали о.Андрій Хміль:

- Ці люди, що зазіхають на 
чуже, втратили страх Божий, 
віру, духовність. Одні гинуть, 
покладаючи найцінніше – жит-
тя – за те, аби ми жили по-
європейськи, а інші займають-
ся варварством, завдаючи мо-
ральної травми тим, хто живе 
думкою про героїв, захисників 
Вітчизни. Слава Богу, великих 
матеріальних збитків нам не за-
вдали, а моральна шкода й до-
сі ятрить серця моїх парафіян. 
Хочеться вірити, що святенни-
ки, яким запрагло нажитися на 
церковному, таки будуть знайде-
ні правоохоронцями. Церква ж, 
відкинувши агресію та злобу, за 
таких людей може хіба молити-
ся, аби Господь їх напоумив, а 
нас віддаляв від злодіїв та бан-
дитів. Уповаємо на Бога і проси-
мо Його, аби дав нам таку владу, 
яка не на словах, а на ділі боро-
тиметься з проявами такого вар-
варства. Також таке негативне 
явище, вважаю, є для нас Божим 
промислом та попередженням, 
аби ми задумалися і побачили й 
свої духовні помилки. Можли-
во, ми винні в тому, що не моли-
мося за людей, котрі заблудили 
і стали на ганебну дорогу. Адже 
за їхні вчинки відповідатимуть 
у майбутньому невинні поколін-
ня. Отже, треба всім – і церкві, і 
владі, яку нам Бог дав, задума-
тисянад нашими попередніми 
помилками. Бо це святенництво 
– великий урок для всіх нас…

Такі масові акти вандалізму 
над духовними святинями свід-

чать про те, що не перевелися 
людці, в яких у душі – порож-
неча. Зазіхнувши на чуже й свя-
те, варвари не зупиняються на-
віть перед Божим храмом. Що 
керує цими нечестивцями, як 
живуть вони з таким гріхом – 
ці питання в нашому амораль-
ному суспільстві, скоріш за 
все, залишаться риторичними. 
Та коли ж, нарешті, задоволь-
нить нашу цікавість відповідь 
на конкретне запитання: чи по-
несуть вин-ні заслужену кару? 
З досвіду попередніх років не 
стерлися з пам’яті факти по-
блажливості правоохоронців 
у всіх випадках. Так, кліцьків-
ській громаді в порушенні кри-
мінальної справи відмовили… 
через відсутність в діях палія 
складу злочину та малозначу-
щість завданих збитків (з при-
воду їх відшкодування парафія-
нам рекомендували звернутись 
до суду в порядку цивільного 
судочинства). Порушивши кри-
мінальні провадження стосов-
но пограбування церков мину-
лоріч, міліція винуватців цих 
тяжких злочинів не знайшла. 
Так вандалам зійшли з рук і ви-
крадення жертовника з рома-
нівського храму, і наруга над 
бартатівською та довжанською 
церквами, і лихе святенництво, 
що мало місце в обох пере-
можненських святинях. Один 
з учасників чи свідків крадіж-
ки втік від оперативників... під 
час відтворення події. Невідо-
мо, чи скаже своє слово Фемі-
да й у справі бучалівських цер-
ковних злодіїв. В рамки здоро-
вого глузду не вкладається те, 
що завдяки нашим «гуманним» 
українським законам такі вар-
варські, неосяжні розумом речі 
вандалам сходять з рук. І тепер 
– в час переоцінки цінностей, 
коли на всіх рівнях глаголимо 
про верховенство права і тор-
жество справедливості. Скла-
дається враження, що церков-
ні гроші «зігрівають» не лише 
крадіїв… 

Галина ЧОРНЯК.

 Моральні покручі поглумились 
над храмами у Бучалах

Невже і цей вандалізм зійде злочинцям з рук?!
1. Найменування організатора громадського обговорення – адміні-

страція Мшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
2. Найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти ім’я 

фізичної особи, - Мшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Городоцької районної ради Львівської області.

3. Ім’я фізичної особи, що пропонується присвоїти юридичній 
особі, та обґрунтування такої пропозиції – Тисляк Степан Михай-
лович, уродженець с. Мшана, видатний громадсько-політичний ді-
яч, колишній керівник Мшанської школи (1939-1940 рр.). Був 
активним учасником кількох просвітницьких товариств та ор-
ганізацій, зокрема - «Просвіти» та «Сокола». Вів культурно-про-
світницьку діяльність в межах рідного села та району. А з середи-
ни 30-х років стає членом ОУН і розпочинає активну громадську 
діяльність. Обирається провідником Городоцької організації ОУН 
і продовжує очолювати її до перших років більшовицької окупа-
ції. Діє під псевдо «Вікінг». Степан Тисляк – мудрий і відважний 
провідник, говорив стисло і коротко, давав розумні поради, ді-
яв дуже обережно. 12 жовтня 1940 року був заарештований. Учасник 
«процесу 59-ти», закатований органами НКВС у Львівській тюр-
мі № 2 у 1941 р. Він вірив, що Україна підніметься з колін, подо-
лає всі труднощі, український народ заживе так, як і всі європейці.

Вдячні односельці вшановують пам’ять про Степана Тисляка. У 
шкільному музеї історії села Мшана йому відведена одна експозиція. 
Цілі покоління учнів школи виховуються на прикладі героїчного жит-
тя і діяльності славного земляка.

4. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо присвоєння юридичній 
особі імені фізичної особи, - адміністрація, рада школи, трудовий ко-
лектив.

5. Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорен-
ня, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації 
учасників: 28 листопада 2014 р. - 28 січня 2015 року, щоденно, ціло-
добово, сайт відділу освіти Городоцької райдержадміністрації.

6. Перелік заходів, які плануються провести у рамках громадсько-
го обговорення та відповідальних осіб:

збори трудового колективу (директор школи Шегинська Н.С.);
засідання ради школи (голова батьківського комітету Гаврих З.М.);
загальношкільні батьківські збори 1-11 класів (адміністрація школи);
зустріч випускників минулих років (адміністрація школи);
- засідання батьківського комітету (голова батьківського комітету 

Гаврих З.М.);
- конференція у шкільному музеї історії села Мшана на тему 

«Степан Тисляк – видатний громадсько-політичний діяч Городоччини» 
(завідуюча музеєм Сенів С.М., заступник директора з виховної роботи 
Гриців Л.Р.).

7. Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер теле-
фону, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) - вул. Січових 
Стрільців, 25-а, с. Мшана, Городоцький район, Львівська область, 
81512, тел. 25-4-69 , е-mаіl: nadia.shehynska@gmail.com

8. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер те-
лефону організатора громадського обговорення, за якими можна отри-
мати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення, - 
школа, вул. Січових Стрільців, 25-а, с. Мшана, Городоцький район, 
Львівська область, 81512, тел. 25-4-69, е-mаіl: nadia.shehynska@gmail.com

9.Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення 
громадського обговорення, - Шегинська Надія Семенівна, директор 
школи.

10.Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обгово-
рення -лютий 2015 року, на офіційному сайті відділу освіти Горо-
доцької райдержадміністрації відповідно до пункту 9 Постанови 
КМУ від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження Порядку проведення 
громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закрі-
плені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат іс-
торичних подій».

Про проведення громадського 
обговорення щодо присвоєння 

імені Степана Тисляка
Мшанській загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів

Дамоклів меч 
над центральним 
сквером

Що пропонують для Город-
ка проектанти? Як наголоси-
ла Л.Горницька, нині мова йде 
тільки про першу чергу рестав-
раційних робіт – впорядкуван-
ня самої площі і прибудинкових 
територій, з майбутнім враху-
ванням входів до будинків, по-
рогів. Для повномасштабних 
робіт на сьогодні ще бракує по-
вноти археологічного матеріалу. 
Але почерговість робіт дозво-
лить розпочати певну ділянку, 
а паралельно вести археологіч-
ний нагляд та вносити необхід-
ні зміни.

Однозначно, нова площа 
має бути позбавлена надмірної 
рослинності. Бо центральний 
сквер, засаджений ще після ві-
йни, з його гніздищами ворон, 
деревами, порослими омелою, 
не додають привабливості міс-
ту. Тож озеленення має бути по-
міркованим, таким, що б вигід-
но відкривало вид на архітекту-
ру ринкової площі. Парадовою 
її віссю є вид на ратушу, перед 
якою пропонується встановлен-
ня флагштоків. Це буде гарне 
місце для проведення якихось 
дійств, парадних зустрічей. Що-

Майбутнє ринкової площі в Городку
(Закінчення.

Початок на 5 стор.).
до самої будівлі ратуші, то вона 
вимагає окремого реставрацій-
ного проекту, в якому важливо 
було б врахувати те, що раніше 
споруда мала ефектне завер-
шення у вигляді шпилю, про що 
свідчать старі світлини. Оскіль-
ки такі роботи надзвичайно ко-
штовні, то прозвучала порада 
працювати над залу-
ченням європейських 
культуральних гран-
тів, чим так активно, 
турбуючись про кра-
су своїх міст, користу-
ються поляки.

Серед пропозицій 
щодо замощення роз-
глядається як варіант 
використання модуль-
ної сітки, заповненої 
теракотовою клінкер-
ною цеглою. Вона має 
надати площі певної колорис-
тичної гами. Заповнення ква-
дратів – мармуризований вап-
няк або ж якісний пісковик.

Зробили фахівці акценти на 
проблемах. Одна з найбільших 
– наші дахи та водовідведення 
з них. Коли ця система «не здо-
рова», то, зрозуміло, марною є 
будь-яка праця над фасадами 
будинків. Щоправда, покрівлі у 
центральній частині міста при 
професійному підході до ре-
конструкції споруд дають змогу 
отримувати багато додаткових 
площ. Але це – в майбутньому, 

в умовах, коли держава багаті-
тиме і люди будуть зацікавлені 
вкладати кошти в такі проекти. 
Таким підґрунтям може слугу-
вати, скажімо, будівля податко-
вої інспекції. Цікавою перспек-
тивою може стати й заповнення 
«вставками» тих вільних діля-
нок ринкової площі, що є на пів-

нічному (біля церкви Благові-
щення) та південному (біля ра-
йонного Народного дому) квар-
талах. Пропозиції щодо таких 
рішень можна будувати на осно-
ві археологічних досліджень, 
картографічного та правдивого 
іконографічного матеріалу.

До вагомих проблем нале-
жить й необхідність розван-
таження діагональної дороги, 
що веде через центр, за раху-
нок створення внутріміської 
об’їзної. Однак оптимального 
рішення поки не знайдено. На 
заваді стають чи то вузькі вули-

ці, чи то небезпека порушення 
оборонних валів (вздовж Вере-
щиці), які обіцяють дуже ціка-
ві знахідки і які б мали бути ак-
центом привабливості Городка. 

А таких міст, як наше, ствер-
джують проектанти-реставра-
тори, з такою давньою історією 
та збереженою планувальною 

структурою, фантас-
тичними краєвидами 
не так і багато. За ра-
хунок своїх принад, 
воно може претенду-
вати на потрапляння 
до списку історичних 
міст ЮНЕСКО, що б 
відкрило йому нові 
перспективи та «роз-
крутку» в галузі ту-
ризму.

Наголошувалось і 
на великому потенціа-

лі райцентру в плані рекреації. 
Цьому сприяють неповторні до-
вколишні водні багатства. Але 
на сьогодні ці об’єкти навіть і 
близько не нагадують ті милі 
місця, до яких на відпочинок 
з’їжджалися з усіх-усюд. Львів-
ські спеціалісти з сумом зазна-
чили, що, обійшовши місто де-
сятки разів, побачили вкрай за-
пущені території вздовж русла 
Верещиці. Вочевидь, аби стати 
насправді містом, у яке закоху-
єшся, треба докласти ще чима-
ло зусиль.

Ірина ЛОПАТНЮК.

Городоцька міська рада 
запрошує мешканців міста 
та його гостей на духовне 
свято «Коляда приходить 
у місто», приурочене Вве-
денню в храм  Пресвятої 
Богородиці, яке відбудеть-
ся 4 грудня о 16.00 в при-
міщенні Народного дому м. 
Городка. 

У програмі свята: ви-
ступи колективів Народно-
го дому та тріо священиків 
«Новий час». 

Вхід вільний.

7 грудня в Народному 
домі м.Городка відбудеть-
ся благодійний концерт до 
Міжнародного дня інвалі-
да. Початок – о 15.00

Запрошуємо людей з об-
меженими фізичними мож-
ливостями, всіх небайду-
жих краян. Адже велич си-
ли духу об’єднує наші сер-
ця на спільні милосердні 
справи!

Асоціація інвалідів 
Городоччини.

 «Коляда 
приходить 

у місто»

Благодійний
концерт до Дня

інвалідів
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rДо Дня пам’яті жертв Голодомору

rЗ архівів СБУ

Згідно даних радянських 
спецслужб: з осені 1948 і до 
березня 1950 року головно-
командувач УПА генерал Ро-
ман Шухевич разом із най-
ближчим оточенням базувався 
на території, яку контролював 
керівник Городоцького райо-
нового проводу ОУН Михай-
ло Шевчук-“Юрко” – уродже-
нець с.Бартатів (Архів Управ-
ління СБУ Львівської області, 
спр. П-27601, Т. 2, арк. 132–
133). Закономірно, у населених 
пунктах Городоччини творили-
ся т.зв. конспіративні квартири 
(таємні, підпільні, приховані) 
для оперативних нарад, пере-
починку чи проживання керів-
ництва українського підпілля. 

Декілька років тому гро-
мадськості стало відомо про 
існування такої конспіратив-
ної квартири у Грімному (у час 
опору село належало до Ко-
марнівського р-ну Дрогобиць-
кої обл.). На цій підпільній 
квартирі, розташованій прак-
тично у центрі села, 5 берез-
ня 1948 р. один із наближених 
до головнокомандувача УПА 
повстанців – Михайло Заяць 
(1921–1955(?); псевдо “Зенко”, 
“Влодко”) застрелив міліціоне-
ра, який зайшов у будинок, аби 
перевірити документи, і випад-
ково побачив двох озброєних 
повстанців. Зрозуміло, що піс-
ля цього інциденту залишатися 
у Грімному видавалося украй 
небезпечно. Зв’язкові “Мар-
та” (ймовірно, Галина Савиць-
ка)  та “Нуська” (Дарка Гусяк) 
з матір’ю Марією, покинули 
дану конспіративну квартиру. 
Місяць по тому “Нуська” у су-
проводі повстанців “Соколен-
ка” (Михайло Николин із Зави-
дович) та “Летуна” (ймовірно, 
Роман Лесів зі Мшани) здій-
снили невдалу спробу забрати 
покинуті речі з будинку свяще-
ника Пантелеймона Місюрен-
ка (Галузевий державний архів 
СБУ ф. 6, спр. 71180, т. 4, арк. 
194–199). 

Після викриття Грімнен-
ського підпільного осідку роз-
почалися активні пошуки но-
вої надійної конспіративної 
квартири. Орієнтовно в квіт-
ні 1948 р. у с.Довжанка Горо-
доцького р-ну відбулася орга-
нізаційна зустріч районного 
провідника ОУН Городоччи-
ни Михайла Шевчука-“Юрка” 
(1948–1950) із зв’язковою Цен-
трального проводу ОУН “Мар-
тою”. Із протоколу допиту Дар-
ки Гусяк від 13 квітня 1950 р. 
випливає, що після цього вона 
(тут і далі цитати документів 
мовою оригіналу) “стала регу-
лярно с ним (“Юрком” – Р. С.) 
встречаться и он выполнял все 
задания […] как в отношении 
заготовки продуктов питания, 
подборе конспиративных квар-
тир и прочее” (ГДА СБУ ф. 6, 
спр. 71180, т. 2, арк. 60–61). 
На той час базовою конспіра-
тивною квартирою у Довжанці 
був будинок Івана Козака, а йо-
го родич Івась виконував функ-
ції зв’язкового між “Юрком” і 
“Нуською”. Саме Івась позна-
йомив Дарку Гусяк із мешкан-
цем Довжанки на ім’я Роман. 
На жаль, нам не відомо прізви-
ща цієї людини, знаємо лише, 
що цьому худорлявому і чор-
нявому чоловікові було орієн-
товно 35 років. Його будинок 
певний час виконував функ-
цію конспіративної квартири 
для зв’язкових Р. Шухевича – 

“Марти” і “Нуськи”. Як випли-
ває з документів радянських 
спецслужб: “С этим же Ро-
маном имел тесные связи […] 
“Юрко” и намеривался в его 
доме на зиму 1948 года органи-
зовать конспиративную квар-
тиру для Шухевича, но ввиду 
того, что место, где живет 
Роман, оказалось не подходя-
щим, а так же и то, что он 
имел большую семью, от его 
квартиры “Юрко” отказался” 
(ГДА СБУ ф. 6, спр. 71180, т. 2, 
арк. 73–74).

Відтак, восени 1948 р. “Юр-
ко” встановив контакти з меш-
канкою с. Білогорща Брюхо-
вицького р-ну, переселенкою з 
Польщі Ганною Конюшик, до-
мовившись про те, що в її бу-
динку проживатиме один із ке-
рівників ОУН (прямо не вка-
зувалося хто сам – Р. С.) (ГДА 
СБУ ф. 6, спр. 71180, т. 1, арк. 
90–93). Невдовзі, використав-
ши фіктивні документи, на бі-
логорську квартиру до Г. Ко-
нюшик підселилася зв’язкова 
Р. Шухевича “Анна” (Галина 
Дидик), котра разом з повстан-
цями “Влодком” і “Дмитром” 
розпочали облаштування місця 
проживання головнокоманду-
вача УПА. 

Попри створення постійної 
конспіративної квартири у Бі-
логорщі, мережа тимчасових 
підпільних квартир функціону-
вала в інших населених пунк-
тах. Наприклад, місцем зустрі-
чей чільних керівників укра-
їнського підпілля були Зимна 
Вода (будинок Івана Лісного), 
Бартатів (будинок Степана Бе-
дрила), Мшана (будинок Якова 
Білоскурського). Відомо і про 
інші конспіративні квартири, 
проте саме ці можна визначити 
як ключові для організаційних 
нарад.

У серпні 1949 р. Дарка Гу-
сяк встановила контакти зі 
священиком Яковом Білоскур-
ським (часто його просто зва-
ли “Кубусь”) із Мшани, ко-
трий відмовився переходити на 
православ’я. У протоколі допи-
ту зв’язкової, зокрема зазначе-
но: “Тогда перед выездом в село 
Мшана, Шухевич начертил мне 
план месторасположение села 
и конспиративной квартиры, 
а так же дал пароль: “Чи є у 
Вас продати швейну машин-
ку?” – отзыв – “Є тільки но-
ги” (ГДА СБУ ф. 6, спр. 75075, 
арк. 297–307). Точно відомо, 
що до кінця 1949 р. “Нуська” 
щонайменше чотири рази від-
відувала конспіративну квар-
тиру у Мшані. У тому ж про-
токолі читаємо: “Кубусь про-
живает на краю села, второй 
дом от поля, с левой стороны 
[…]. Будучи в с. Мшана я ис-
пользовала дочь Кубуся – Мусю 
или Марийку в качестве своей 
связной, которая каждый раз, 
по моему заданию, ходила сооб-
щать “Юрко” о моем приезде” 
(Там само). У будинку о. Якова 
зв’язкова обмінювалася розвід-
даними у формі грипсів із “Юр-
ком”, отримувала продукти та 
гроші. 

Особливу роль у системі 
українського підпілля на зламі 
1940-х – 1950-х років відігра-
вало село Бартатів Городоць-
кого р-ну. Це можна пояснити 
відразу декількома причинами: 
1) районовий провідник ОУН 
Михайло Шевчук-“Юрко” був 
уродженцем цього села; 2) у на-
селеному пункті ще з міжвоєн-

ного часу була дуже добре роз-
винута мережа ОУН; 3) важли-
ве географічне розташування. 

У Бартатові на конспіратив-
них квартирах періодично бу-
вали Люба Гайовська (“Рута”, 
“Ольга Ілинська”) – референт 
пропаганди Львівського краю 
(1951–1954), Олекса Ольхо-
вий (“Горліс”, “Черемха”, уро-
дженець м. Комарно) – надра-
йонний провідник ОУН Горо-
доччини 1947/1948–1951 рр. 
і окружний провідник Горо-
доччини 1951 р., Осип Дяків 
(“Цьвочок”, “Наум”) – крайо-
вий провідник ОУН Львівсько-
го краю 1949–1950 рр. тощо. У 
довідці радянських спецслужб 
(23 травня 1950 р.) за підпи-
сом полковника Ісаєва чита-
ємо: “[…] Установлено, что 
главарь Центрального “Прово-
да” ОУН “Тур” (Роман Шухе-
вич – Р. С.), член Центрального 
“Провода” ОУН “Наум” (Осип 
Дяків – Р. С.) вместе со своими 
связными “Анной”, Даркой”, 
“Мартой” с 1948 года систе-
матически посещали с. Барта-
тов, где имели большую посо-
бническую базу […]. Весной 
1949 года в с. Бартатов из 
с. Вовчухи Городокского района 
была переведена типография 
Львовского Краевого “Прово-
да” ОУН и техническое зве-
но реферантуры пропаганды 
этого “Провода”. Руководи-
телем охранной боевки “Тура”, 
“Наума” и др. оуновцев яв-
лялся бандит “Юрко” – Шев-
чук Михаил, уроженец с. Бар-
татов [...]. По имеющихся 
данных видно, что с. Барта-
тов является местом укрытия 
члена Центрального “Прово-
да” ОУН и главаря Львовско-
го Краевого “Провода” ОУН 
“Наума”, его охранной боев-
ки и реферантуры пропаганды 
этого “Провода” (Архів УСБУ 
ЛО, спр. П-11401, арк. 85).

У Бартатові місцем таємних 
нарад здебільшого слугував бу-
динок місцевого станичного 
ОУН Степана Бедрила (“Лісо-
вий”), про що теж знаходимо 
документальне підтверджен-
ня: “Бедрило Степан […] яв-
лялся содержателем конспира-
тивной квартиры участников 
подполья ОУН” (ГДА СБУ ф. 6, 
спр. 71180, т. 4, арк. 194). З до-
стовірних джерел можемо твер-
дити про існування інших під-
пільних квартир у цьому селі, 
причому у досить несподіва-
них місцях, як-от у помешкан-
ні сільського голови Михайла 
Думи, де деякий час прожива-
ла Галина Дидик або ж Анге-
лини Прийми, у будинку якої 
часто перебувала Дарка Гусяк. 
У документі, зокрема, читає-
мо: “Осенью 1949 года, нахо-
дясь в доме Ангелины, в с. Бар-
татов проводилась облава, то 
чтобы избежать опасности, 
мать Ангелины вывезла меня 
на своей подводе из села в го-
род Львов” (Архів УСБУ ЛО 
спр. П-29522, арк. 118).

Вищенаведені приклади (а 
подібних фактів насправді ще ду-
же багато) свідчать про достат-
ньо вагому роль Городоччини та 
її мешканців у структурі україн-
ського збройного підпілля.

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

нової та новітньої історії 
зарубіжних країн Львівського 
національного університету 

імені Івана Франка.

«Ми усі – вояки УПА і всі підпільники, зо-
крема, і я – свідомі, що раніше чи пізніше нам 
доведеться згинути в боротьбі з брутальною 
силою. Але, запевняю вас, – ми не будемо бо-
ятися вмирати, бо, вмираючи, будемо свідомі 
того, що станемо добривом української землі. 

Це наша рідна земля потребує ще багато до-
брива, щоб у майбутньому виросла на ній но-
ва українська ґенерація, яка довершить те, що 
нам не суджено було довершити».

Роман ШУХЕВИЧ.

КОНСПІРАТИВНІ КВАРТИРИ КЕРІВНИКІВ 
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО 

ПІДПІЛЛЯ НА ГОРОДОЧЧИНІ

Голодомор 1932-1933 років, за різними даними, забрав 
від 3,5 до 10 млн. життів. а загалом від цього геноциду 
в Україні, враховуючи голод 1921-1922 та 1946-1947 ро-
ків, могло загинути до 15 млн. людей. Нинішні події на 
Донбасі нерозривно пов’язані з історією і є продовжен-
ням терору проти українського народу, який ще розпо-
чинала радянська влада. 

rДо річниці Революції Гідності

Холодно. На колінах спить 
(вмирає?) пізня осінь. Десь там, 
звідкілля сходило сонце, танцює 
фламенко війна. Ранок пахне ту-
маном і порохом. Серцебиття 
завдає ритм пострілам. Остан-
ній акорд. І тиша… Благосло-
венна вічність. Невинна кров 
солодка. Навесні з неї пророс-
туть пристрасно червоні маки…

Минає рік відтоді, як у свідо-
мість українців просочився но-
вий штам вірусу свободи. Услід 
дивному поклику сотень юних 
сердець і якомусь незрозуміло-
му високому пориву, який лю-
ди звикло називають гідністю, 
прокинулась від анабіозу колись 
жорстоко задушена нація.

Діти виросли. Молоді сми-
рення не відають, молоді знають 
бунтарство. Не можна більше ні 
секунди рабства, рабів до раю 
не пускають! Прихопивши зі со-
бою чорний байховий чай і хо-
роший настрій, як того вимагав 
знаменитий пост Наєма, а ще те-
плі рукавиці й тендітну порце-
лянову мрію, гуртик студентів 
вийшов на столичний Майдан 
Незалежності, що, за іронією 
долі, став для українців місцем 
лобним. І кожен з них став пред-
течею революції, предтечею ве-
ликих змін, що повернуть новіт-
ню історію усієї Східної Європи 

у геть нове русло. 
Потім була зима, якій пус-

тили кров у найпершу ж ніч її 
життя. Зима, обтяжена виснаж-
ливим очікуванням і зігріта 
тремтливим вогнем єдності, що 
несподівано зародився у, зда-
валося, давно зледенілих люд-
ських душах. Далі – промерзле 
заплакане небо, що раптом вміс-
тило в собі усю лиховісну чор-
ноту космічної безодні, і смер-
тельно поранені янголи з обсма-
леними крильми, розпачливий 
зойк церковних дзвонів та про-
сякнуті ладаном слова заупокій-
них молитов. Це була Революція 
Гідності, що дала нам нових му-
чеників і нових героїв, а ще до-
корінно оновила ефемерне ро-
зуміння вистражданої незалеж-
ності, освяченої у священному 
полум’ї боротьби.

Минає рік з моменту тих бу-
ремних подій. Час звично до не-
можливості викривив свій плин. 
Минуло чотири вічності і, може, 
ще два дні.

Серцебиття задає ритм по-
стрілам, а нові герої відстоюють 
оту вимучену волю десь там, 
звідки колись сходило сонце.

Слава Україні!
Віра ПОПІЛЬОВСЬКА, 

учениця 11-А класу 
Городоцької ЗОШ №3.

«У наступ йшли 
архангели і мертві»

... І забирали лушпайки з картоплі, 
заховані за образом Богоматері

Назавжди запам’ятав цю чор-
ну смугу в своєму житті Іван 
Савченко (1929 р.н.) – житель 
с.Калюжинці Срібненського ра-
йону Чернігівщини, який пізніше 
замешкав у Городку. 

Про неврожай, казав, і мови 
бути не могло. Бо зерна, проса, 
картоплі й городини на прожит-
тя вистачало б. Але «активісти» 
їх забирали – до зернини і най-
меншого плоду.  Насамперед від-
відували тих, хто не хотів вступа-
ти до колгоспу, і «шурували» по 
всій господі. Знайдений провіант 
складали на фіру. Щоб уникнути 
колективізації, батько Івана ви-
їхав до Ленінграду, аби влашту-
ватись на роботу і надсилати ді-
тям хоч якийсь харч. Мати про-
давала вбрання, і так сім’я з 4-х 
осіб заледве дотягувала до весни. 
Сусіди також голодували. Чоло-
вік і двоє дітей померли, то жін-
ка витягнула їх на узбіччя доро-
ги і поклала. Так робили й інші 
селяни. Трупи забирала фіра, яка 
їздила по селу щодня. Весною 
стало дещо легше. Їли траву, а зі 
споришу мати пекла невеличкі 
пляцки. Згодом з’явилася лобо-
да, тоді акація. Та не всіх приро-
да рятувала від голоду. Тому не-
вдовзі, коли антихристи прийшли 
вдруге, Іванко вже лежав на лаві 
спухлий, вкритий ватною ков-
дрою. І те хотіли з хати забрати, 
але згодом знайшли лушпайки з 
картоплі, заховані за образом Бо-
городиці на покутті. Забрали все. 
Коли Господь допоміг хлопцеві 
трохи стати на ноги, полізли вони 
з братом на сусідське подвір’я за 
споришем, бо десь-інде його вже 
не було. Господар застав на гаря-
чому і почав гамселити віником з 
жалючої кропиви. Врятувала су-
сідка…

Піднімала мати дітей з біди 
з допомогою розсолу із конини, 
якою поділився із сім’єю батьків 
товариш. Коли в «економії» вро-
дило жито, старший брат зривав 
колоски, з яких ненька варила по-
хльобку. Коли брата на крадіжці 

впіймали – уже не відпустили, 
запрягли, тямущого, в тій «еко-
номії» до роботи. Ремонтував їм 
техніку, за що отримував пригор-
щу борошна, з якого мама також 
щось готувала. Батько в листі пи-
сав, що висилав сухарі і цукор, 
але сім’я в посилках – із сургу-
човою печаткою – отримувала… 
дерев’яну стружку і цеглини… 

Коли вже багато людей вимер-
ло, місцевий голова колгоспу у 
Калюжинцях дав команду змоло-
ти трохи збіжжя. З цього борош-
на одна жінка в селі варила суп-
похльобку для всіх діток, які хо-
дили до неї з мисочками. Про ви-
падки людоїдства Іван Савченко 
не згадував. Зате добре пам’ятає 
Божу розплату над трьома упо-
вноваженими, які залізними па-
лицями проштрикували кожен 
куточок у помешканні, на горищі 
та на подвір’ї, вишукуючи запаси 
зерна чи інші продукти. Всі вони 
трагічно загинули. Один спився і 
взимку замерз на вулиці. Другий, 
коли розбирали в селі церкву (для 
будівництва клубу), поліз зривати 
хрест, але зірвався сам і розбився. 
Третього чекала смерть на вітро-
вому млині. Мішок із зерном обі-
рвався з чималої висоти і гепнув-
ся йому на голову…

Багато родин в селі порозкур-
кулювали, повивозили, чимало 
вимерло, відтак із трьох шкіль-
них класів у роки голодомору за-
лишився один, і той неповний. А 
в сусідньому хуторі трьох чоло-
віків, які поїли всіх своїх сусідів, 
сільська рада розстріляла…

Винною у голоді Іван Савчен-
ко, який згодом у своєму селі був 
головою колгоспу, вважає дер-
жавну верхівку. Каже, що все те 
затіяли, аби знищити український 
народ. «Бо якби неврожайність 
була, то голодував би увесь Ра-
дянський Союз, а не лише Укра-
їна. Та більшовицькому режиму 
свідома Україна була кісткою в 
горлі, тому й знущалися з неї най-
жорстокішими методами…»

Галина ЧОРНЯК.
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В грудні 1989 року, рівно 25 літ тому, Українська греко-
католицька церква після десятиліть жорстоких пере-
слідувань з боку сталінського режиму та радянської 
влади домоглася своєї офіційної легалізації. З нагоди 
річниці виходу нашої церкви-страдниці з підпілля в ра-
йонному Народному домі минулої неділі відбулася ака-
демія за участю мирян, представників духовенства 
та влади міста Городка.

Протягом 17-21 листопа-
да у Великолюбінській ЗОШ 
проходив тиждень історії. Уч-
ні та вчителі вирішили во-
скресити в пам’яті важливі 
сторінки минулого, тому готу-
вали газети, виховні заходи. 

Наприклад, учні 11-А та 10-
Б класів за сприяння керівників 
Наталії Валентинівни Ременяк 
та Майї Тимурівни Іванів орга-
нізували виступ «УСС – наша 
гордість, честь і слава». З уст 
юних українців лунали патрі-
отичні вірші, пісні, які пробу-
джували у всіх глядачів найщи-
ріші почуття до Батьківщини. 
Багато зі сказаного було осо-
бливо актуальним і тепер, коли 
молоді хлопці віддано борють-
ся за рідну Вкраїну, за те, щоб 
синьо-жовтий прапор майорів у 
кожному місті нашої держави. 

Символічною була свічка, 
яку запалили школярі на спо-
мин про всіх тих, хто загинув 
у борні за нашу рідну країну. Її 
вогонь палав не тільки на сцені, 
а й у наших серцях. 

Тетяна БАЙБАК. 

Без права 
на забуття

Українська історія, на 
жаль, сповнена численних 
трагічних подій – прикладів 
знущань над нашим багато-
страждальним народом, який 
на шляху до своєї незалежнос-
ті був змушений подолати ба-
гато того, про що й страшно 
подумати. 

Навіть сьогодні, у час іс-
нування суверенної держави 
Україна, ми змушені відстою-
вати те, заради чого боролися 
наші предки і за що віддавали 
власне життя, - за право справді 
бути вільними та обирати шлях, 
яким йтиме наша держава.

Однією з найбільш трагіч-
них сторінок нашої історії є 
Голодомор 1932-1933 рр., який 
мав на меті знищити українське 
селянство. Сталінський режим 
прирік українців на жорстоку, 
повільну і страшну смерть. Пе-
ред нами і нашими нащадками 
завжди стоятиме питання: «Чи 
маємо ми моральне право за-
бути про цей жах?». Звичайно, 
ні, бо таким чином зганьбимо 
себе! Тому щороку, у листопа-
ді, ми запалюємо свічку пам'яті. 
Так зробили й учні та вчителі 
Городоцького НВК №5, прові-
вши захід, присвячений пам'яті 
жертв тих страшних подій. У 
стінах навчального закладу в 
цей день панувала атмосфера 
суму та співчуття до тих людей, 
які безвинно загинули страш-
ною смертю. Учні із жалем в 
очах розповіли про ті події, на-
вели визнані всім світом факти, 
що підтверджують жахливі зло-
чини тодішньої влади.

На 21 листопада припадає 
також річниця початку Рево-
люції Гідності, яка стала по-
чатком боротьби за збереження 
свободи та незалежності нашої 
держави. Тому учні також від-
значили героїчний вчинок Не-
бесної Сотні, яка в час існуван-
ня незалежної України покла-
ла своє життя заради нашого з 
вами майбутнього. Після цьо-
го педагогічний та учнівський 
колективи навчального закла-
ду вшанували хвилиною мов-
чання пам'ять загиблих. В холі 
школи було утворено символіч-
ний хрест із запалених лампа-
док, що в наших серцях і нашій 
пам'яті уособлює вічне життя 
всіх померлих.

Ірина МИХАЙЛЕЦЬКА,
вчитель української мови.

Україно, 
за безсмертя 
молюся твоє!

 До 25-річчя відродження церкви-страдниці

Тематичними «маячками» 
впродовж заходу слугували ві-
ршовані рядки, декламовані 
ведучою та режисером Гали-
ною Глушко, духовні пісні у 
виконанні народного жіночо-
го вокального ансамблю «Бе-
региня» (керівник Леся Гурі-
на), церковного хору с.Повітно 
(Марія Миськів), таланови-
тої вокалісти зі с. Родатичі 
Мар’яни Кібляр, танцювальна 
композиція, представлена на-
родним колективом «Галичи-
на» (Дана Рожко). 

В головну канву академії 
була вплетена розповідь Ярос-
лава Левковича про ту тернову 
дорогу, яку випало пройти гре-
ко-католицькій церкві, її пас-
тирям та вірним в умовах забо-
рон, знущань, переслідувань, 
підступів, спонукання до від-
речення від батьківської віри. 

Українська греко-католиць-
ка церква була ліквідована ста-
лінським режимом і силоміць 
«возз’єднана» з російською 
православною церквою після 
другої світової війни. Але не-
зважаючи на офіційні заборо-
ни і каральні методи впливу, 
що застосовувались до стій-
ких у своїй вірі священників, 

попри переслідування й тиск з 
боку НКВС греко-католицька 
церква таки встояла – зберігши 
свої ієрархічні структури у під-
піллі та діаспорі. 

Історія нашої Церкви в під-
піллі – це трагічна доля тисяч 
духівників, які за свою віру 
пройшли справжню хресну до-
рогу з «розмов» у райвиконко-
мах, погроз, шантажів, арештів. 
Скажімо, через стіни катівень 

пройшли митрополит Йосип 
Сліпий, єпископи Микита Буд-
ка та Микола Чернецький, Кли-
ментій Шептицький, Микола 
Хмільовський, визнаний бла-
женним священномучеником 
Іван Зятик, який був засудже-
ний до заслання в Сибір, де по-
мер у 1956 році. 

Звернувся до присутніх в 
залі отець-декан Іван Греділь, 
який висловив своє занепоко-
єння тим, що так нечисленно 
зібрались люди на духовний 
захід. Пожурився, що це про-
яв байдужості краян, яка стосу-
ється, на жаль, не тільки Город-
ка, а є загальною тенденцією 
сьогодення. Застановляючись 
над тим, яким чином нищи-
лась греко-католицька церква, 
о. Іван провів паралель з гіркою 
сучасністю: «Це мені нагадує 
Кисельовську пропаганду з йо-
го страшилками про «укрофа-
шизм», «карателів». Дуже бага-
то змінилося в світі. Єдине, що 
незмінне – це методи російської 
імперії (абсурдна брехня, про-
вокації), що застосовувались 
як за Миколи І, коли нищилась 
греко-католицька церква в Бі-
лорусі та на східних територіях 
України, так і нині. Але те, що 
переживаємо зараз, стосується 
не лише церкви, а всього наро-
ду, держави».

Коли 25 років тому УГКЦ 
виходила з підпілля, зазначив 
отець-декан, то свою служ-
бу на Божій ниві на Городоч-
чині окрім нього сповнювали 
о.Ігор Стець, о.Богдан Сенета, 

о.Мирон Пальчинський. 
Нині ж греко-католиць-
ке духовенство складають 
і представники старшо-
го, і молодшого поколінь, 
які попри різне виховання, 
студіювання різних наук, 
живуть дружно і толерант-
но, намагаючись не тільки 
декларувати, а й жити за 
заповідями.

Декан висловив своє 

сподівання, що греко-католи-
кам не соромно за свою Церк-
ву. Попри те, що вона має пев-
ні проблеми, адже є Церквою 
воюючою. Та на дорозі бо-
ротьби інакше бути не може. 
Вочевидь, вірні УГКЦ завжди 
мають приводи для гордості, 
адже їхня Церква в часі доле-
носних протистоянь стоїть за 
свій народ. Вона кріпила його 
духовно на Майданах, кріпить 
і в часі війни на сході. «25 ро-
ків тому сталася історична і 
Божа справедливість – відро-
дилася наша Церква. Для то-
го, щоб виконувати свою мі-
сію, провадити свій народ до 
спасіння. Нині ж наше спіль-
не зобов’язання – не занедбати 
здобутки, а старатися примно-
жувати їх на основі віри, на 
чесності, щирості та правді», – 
підсумував свій виступ о. Іван.

Завершальним акордом ака-
демії стало виконання церков-
ного гімну «Боже великий, єди-
ний», під час якого головну но-
ту взяли повітненські хористи.

Ірина ЛОПАТНЮК.
На знімках: епізоди духо-

вного дійства!
Фото авторки.

Нинішні випускники за-
гальноосвітніх шкіл пере-
бувають в очікувані таки 
доленосної події, якою 
сміливо можна назвати 
складання зовнішнього 
незалежного оцінювання. 
Бо ж від нього залежить 
якщо не все подальше 
життя молодої людини, 
то, принаймні, його час-
точка в плані самореалі-
зації в професійній сфері.

До цьогорічного ЗНО – ува-
га посилена, бо ж під час під-
готовки до нього одинадцяти-
класникам та їх батькам важ-
ливо врахувати низку змін, що 
стосуються незалежних іспитів 
2015 року. Дещо про них та ін-
ші нюанси чергової сесії ЗНО 
говорить керівник відділу 
освіти Городоцької РДА Ігор 
ЯСКЕВИЧ:

- Насамперед – щодо проб-
ного незалежного оцінювання, 
реєстрація на яке розпочалася 
ще 1 листопада і триватиме до 
15 грудня 2014 року. До перелі-
ку предметів, на які може заре-
єструватися кожна дитина, вхо-
дять українська мова та літера-
тура, іноземні мови, біологія, 
географія, історія України, ма-
тематика, фізика та хімія. Але 
цьогоріч виведено зі списку 
дисциплін світову літературу та 
всесвітню історію. Це зроблено 
внаслідок моніторингу, прове-
деного у вишах, що засвідчив 
низьку їх «присутність» серед 
предметів, затребуваних при 
вступі на ті чи інші спеціаль-

ності.
Пробне ЗНО з української 

мови та літератури, нагадую, 
випускники складатимуть 21 
березня в Городку. Оцінюван-
ня зі всіх інших дисциплін про-
ходитиме 28 березня у Львові. 
Вартість участі в одному тес-
туванні складає 89 гривень і ко-
жен учень може випробувати 
свої знання з двох предметів: 
української мови та іншої дис-
ципліни на вибір.

- Які ще важливі нововве-
дення очікують майбутніх 
вступників?

- З ними діти матимуть мож-
ливість познайомитися вже на 
пробному етапі. Учасникам 
вперше буде запропоновано за-
вдання двох рівнів складності: 
базового та поглибленого. Це 
стосується лише української 
мови і літератури, математики.

- Очевидно, «сюрпризів» 
слід чекати й під час основної 
сесії ЗНО, подання документів...

- Тому я раджу як випускни-
кам, так і їх батькам детально 
ознайомитися не лише з нака-
зами Міносвіти, які регламен-
тують проведення ЗНО, але й 
з умовами прийому до тих ви-
щих навчальних закладів, куди 
мають намір вступати абітурі-
єнти. Адже у кожному виші мо-
жуть бути виписані свої вимоги 
і щодо прохідних балів, і щодо 
рівнів складності сертифікацій-
них робіт з української мови та 
літератури і математики. Тому 
так важливо заздалегідь відві-
дати приймальні комісії. Бо вже 
на етапі реєстрації треба знати, 

сертифікат якого рівня з укра-
їнської чи математики вимагає 
при вступі той чи інший вуз на 
певну спеціальність, а відтак й 
зареєструватися, відповідно, на 
базовий чи поглиблений рівень.

Чергова новація – це те, 
що при прийомі документів на 
вступ до вишів не братимуть-
ся до уваги сертифікати ЗНО за 
попередні роки – лише поточ-
ного року.

Треба враховувати й ту осо-
бливість, що змінюється мето-
дика розрахунку бала серти-
фіката. Попередніми роками 
«планка» становила 124 бали. 
Тепер замість цього відносно-
го критерію буде застосовува-
тись абсолютний – «пороговий 
бал» («склав», «не склав»), що 
дозволить розподілити учасни-
ків тестування на тих, хто про-
демонструв відповідні знання 
і може брати участь у конкур-
сі на право навчатись у вузі, й 
тих, хто такого рівня не проде-
монстрував.

- Які ще особливості реє-
страції та основної сесії ЗНО?

- Реєстрація на ЗНО розпо-
чинається вже 5 січня і завер-
шується 20 лютого. Останніми 
роками наші випускники реє-
струвались самостійно. Цьо-
горіч же ця процедура буде ор-
ганізовано проводитись у шко-
лах і директори подаватимуть 
пакети документів усіх випус-
кників.

Термін проведення цього-
річного незалежного оціню-
вання займає період з квітня 
по липень. Кожен зареєстрова-

ний учасник може скласти тес-
ти не більше як із чотирьох на-
вчальних предметів з того пе-
реліку, який був обумовлений 
і на пробному ЗНО. Зовнішнє 
оцінювання з української мо-
ви та літератури залишається 
обов’язковим для всіх абітурі-
єнтів, які хочуть здобувати ви-
щу освіту. Але дуже важливий 
нюанс. У 2015 році вперше ре-
зультати ЗНО з української мо-
ви і літератури (базовий рівень 
– українська мова) зарахову-
ють як результати державної 
підсумкової атестації за курс 
повної загальної середньої 
освіти для всіх випускників 
старшої школи загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. Влас-
не вже нині відомо, що ДПА і 
ЗНО з української мови прово-
дитиметься ще до завершення 
навчального року, 24 квітня. 
Це дозволить внести результат 
іспиту до атестатів. 

Дуже важливим є те, що 
якщо хтось 24 квітня не скла-
де ДПА і ЗНО з української 
мови, то й не зможе складати 
тестування з інших навчаль-
них предметів. Звісно, причи-
ною можуть бути якісь форс-
мажорні обставини (хвороба). 
Вочевидь, лікарі отримують 
певні рекомендації в цьому 
плані і, звісно, буде передбаче-
на додаткова сесія. А ось дер-
жавну атестацію діти, воче-
видь, складатимуть за додатко-
вими матеріалами у формі чи 
то переказу, чи диктанту.

Розмову вела 
Ірина ЛОПАТНЮК.

ЗНО з української складатимуть всі!
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rПрогнозrЛюдина і закон

Пропонуємо увазі читачів 
традиційний прогноз від 
городоцького метеороло-
га івана КарПіНсьКоГо:

ГРУДЕНЬ за температурою 
в межах норми, за опадами – 
близький до неї. В першій по-
ловині місяця хмарна погода з 
проясненнями, переважатимуть 
періодичні сніг та мокрий сніг, 
в окремі дні хуртовини, на до-
рогах ожеледиця. Вітер західної 
чверті, 3-8 м/сек., під час опа-
дів з посиленням до 9-14 м/сек. 
Температура повітря вночі 0-5о 
морозу, в другій декаді в окремі 
ночі зі зниженням до 13-18о мо-
розу, вдень від 0 до 7-10о нижче 

нуля.
В другій половині місяця 

хмарна погода з проясненнями, 
в окремі доби невеликий сніг з 
переходом у мокрий сніг. Вночі 
та вранці часті тумани, подеку-
ди ожеледь. На дорогах ожеле-
диця. Вітер північної чверті, з 
переходом в третій декаді на за-
хідну чверть, 5-10 м/сек.

Температура повітря зни-
зиться вночі до 10-15о морозу, 
вдень 0-5о морозу з підвищен-
ням в третій декаді вночі до 0-5о 
морозу, вдень до 0-5о тепла.

СІЧЕНЬ за температурою – 
близький норми, за опадами  – 
дещо менший за норму. В пер-
шій половині місяця – хмарна 
погода з проясненнями, сніг та 
мокрий сніг, налипання мокро-
го снігу, подекуди хуртовини, 
ожеледь, решта діб – без істот-
них опадів. Вночі та вранці по-
декуди тумани, на дорогах оже-
ледиця. Вітер переважатиме за-
хідної чверті, в окремі дні пів-
нічний та змінних напрямків, 3 
-8 м/сек., під час опадів 9-14 м/
сек. Температура повітря: вночі 
від 1-6о морозу, в другій декаді 
вночі 8-13о морозу, вдень близь-
ко 0, в окремі дні другої декади 
3-8о морозу. В другій половині 
місяця – хмарна погода з прояс-
неннями. Переважатиме неве-
ликий сніг зі слабкими хуртови-
нами. В окремі ночі та ранки – 
тумани. На дорогах ожеледиця. 
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/
сек., в третій декаді – північної 
чверті, 7- 12 м/сек. Температура 
повітря: вночі 8-13о морозу, за 
прояснень до 15-18, вдень 0-5о 
морозу, до 5-10о нижче нуля в 
окремі дні.

ЛЮТИЙ за температурою 
дещо вищий за норму, за опада-
ми – близький до норми. В пер-
шій декаді місяця хмарна пого-
да з проясненнями. Періодичні 
сніг та мокрий сніг. В окремі 
ночі та ранки тумани, ожеледи-
ця. Вітер переважатиме західної 
чверті, 3-8 м/сек., в окремі дні з 
посиленням до 9-14 м/сек.

Температура повітря вно-
чі коливатиметься близько 0, за 
прояснень в окремі ночі 3-8о мо-
розу, вдень 0-5о тепла.

В другій та третій декадах 
мінлива, часом хмарна погода. 
В окремі дні невеликі опади. 
На дорогах ожеледиця. Вітер 
переважатиме північно-східної 
чверті, 3-8 м/сек. Температу-
ра повітря: вночі від 2-7о моро-
зу, за прояснень до 10о морозу, 
вдень коливатиметься близько 
0о з підвищенням наприкінці 
місяця: вночі коливатиметься 
близько 0о, вдень 5-10о тепла. 

rДо уваги краян!

Управління соціального захисту насе-
лення Городоцької райдержадміністрації 
звертає увагу перевізників та інших заці-
кавлених осіб на необхідність дотриман-
ня чинного законодавства в частині на-
дання пільг при перевезенні дітей з бага-
тодітних сімей.

Законом України «Про охорону дитин-
ства» визначено, що діти з багатодітних 
сімей користуються правом безоплатного 
проїзду всіма видами міського пасажир-
ського транспорту (крім таксі), автомобіль-
ним транспортом загального користування 
в сільській місцевості, а також залізничним 

і водним транспортом приміського сполу-
чення та автобусами приміських і міжмісь-
ких маршрутів, в тому числі внутрірайон-
них, внутрі- та міжобласних незалежно від 
відстані та місця проживання.

У зв’язку з відсутністю бланків по-
свідчень дитини з багатодітної сім’ї, що 
дають право на пільги відповідно до ст. 
13 Закону України «Про охорону дитин-
ства», Мінсоцполітики узгодило питан-
ня з Мінінфраструктури щодо надання 
права на пільговий проїзд дітям з багато-
дітних сімей на підставі:

- довідки про склад сім’ї, затвердженої 

наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України від 22.07.2003 № 204 (за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 13.09.2003 за № 709/8030);

- копії свідоцтва про народження дити-
ни, завіреної печаткою районних, районних 
у м. Києві державних адміністрацій, вико-
навчих органів міських рад (для дітей віком 
від 6 до 16 років);

- оригіналу документа, що посвідчує 
особу з фотокарткою (учнівський квиток – 
для дітей від 6 до 16 років; студентський 
квиток або паспорт – для дітей від 16 до 18 
років).

Інформація про забезпечення надання пільг дітям з багатодітних сімей

За 10 місяців 2014 року 
на вітряну віспу в районі 
захворіло 253 особи, за 
аналогічний період мину-
лого року – 54, з них діти 
до 17 років складають 231 
вип. (91,3%). Цікаво те, що 
захворіли у 98% діти, які 
відвідують організова-
ні дитячі колективи, це 
свідчить про швидке по-
ширення захворювання!!!

Вітряна віспа або просто 
вітрянка є гострим інфекцій-
ним захворюванням вірусного 
характеру. Хвороба вважається 
дитячою, хворіють в основному 
діти дошкільного або молодшо-
го шкільного віку. Дорослі не-
здужають рідше, але в цьому 
випадку хвороба протікає у 
важкій формі та часто супро-
воджується ускладненнями, 
тому краще перехворіти у ди-
тячому віці.

Збудником вітряної віспи є 
вірус Varicella-zoster, який від-
носиться до сімейства ДНК-
вмісних вірусів Herpetoviridae. 
Це один з представників віру-
сів герпесу. Вважається, що та-
кі захворювання, як оперізую-
чий герпес та вітряна віспа, ви-
кликає один і той же вірус. При 
первинному зараженні цим ві-
русом ми хворіємо вітрянкою, 
але вірус зберігається довгий 
час у клітинах спинного мозку і 
при ослабленні імунітету може 
викликати оперізуючий лишай. 

Заразність вірусу дуже ви-
сока і дорівнює 100%. Тобто 
людина, що не має специфічно-
го імунітету, при контакті з хво-
рим має всі шанси заразитися. 
Інкубаційний період складає від 
10 до 22 днів, але в середньому 
дорівнює приблизно двом тиж-
ням. Захворювання починається 
поступово з млявості, слабкос-
ті, погіршення апетиту. Можли-
ве невелике підвищення темпе-
ратури тіла. Наступним етапом 
є поява характерної висипки на 
різних ділянках тіла, найчасті-
ше вона починається з волося-
ної частини голови, живота або 
спини. Рідше уражуються кін-
цівки і слизові оболонки. На по-
чатку з’являються невеликі чер-
воні плями, які з часом перетво-
рюються на пухирці, наповне-
ні мутнуватою рідиною. Через 
кілька днів вони підсихають, і 
на цьому місці з’являється ско-
ринка, яка відпадає самостійно, 
але можуть утворитися рубці. 
Людина залишається заразною 
до того моменту, як відпадуть 
останні скоринки.

Якогось специфічного ліку-
вання вітряної віспи не існує, 
воно полягає в дотриманні по-
стільного режиму і симптома-
тичної терапії. Харчування під 
час хвороби повинне бути дроб-
ним, слід віддавати перевагу 
легкій та вітамінізованій їжі.

Уляна ДИДА,
лікар-епідеміолог  Городоць-

кого міжрайонного відділу 
лабораторних досліджень.

Що таке 
вітряна віспа?

У дитячій дошкільній установі №2 «Ка-
линонька» нещодавно відбулося район-
не методоб’єднання. Ця важлива подія 
згуртувала  фахівців музичного вихо-
вання у дошкіллі. адже мистецтво є од-
нією зі складових у виховному процесі 

малюків і сприяє гармонійному розвит-
ку особистості дитини, сприяє загаль-
ному творчому становленню, виховує 
естетечний смак, художню уяву, образ-
но-асоціативне мислення, формує внут-
рішній світ дитини.

СВЯТКОВЕ ДІЙСТВО У «КАЛИНОНЬЦІ»

Гостинно зустріла членів 
методоб’єднання району за-
відувач «Калиноньки» Марія 
Іванівна Бобеляк. Учасники се-
мінару, який очолила методист 
районного відділу освіти Дарія 
Степанівна Строкач, обгово-
рили тонкощі музичного вихо-
вання, ділились своїм досвідом 
і здобутками у цій сфері діяль-
ності. А показовим виступом 
перед фахівцями стало Свято 
осені у старшій групі «Квітонь-
ка». Вихованці дитсадка разом 
зі своїми наставниками Зровко 
Галиною Григорівною і Борис 
Ніною Богданівною та музке-
рівником Негребецькою Окса-
ною Миронівною підготували 
справжнє казкове дійство. 

Як і годиться, святковий 
захід розпочався з виконання 
Гімну. 

Вихованці дитсадка повер-
нули всіх присутніх у дитин-
ство, у казку, до витоків народ-
ної творчості, продемонстру-
вавши свої акторські здібності. 
Першою була вистава про Ко-
лобка, але закінчення її стало 
оптимістичним, бо головний 
герой потоваришував зі звіря-
тами і привів їх до баби і до 
діда. Друге театралізоване дій-
ство було побудоване як весіль-
ний бал, де всі дари осені – Ка-
пуста, Морква, Баклажан, По-

мідор, Кукурудза, Цибуля, Кар-
топля та багато-багато інших 
овочів – знаходили собі пару. 
Під час виступу лунали чудові 
пісні, були й музично-ритмічні 
ігри, танок, сольні музичні ви-
ступи. Казкову атмосферу за-
безпечили і прегарні костюми 
юних акторів. А насамкінець 
усіх присутніх почастували 
справжнім спеченим колобком. 

Від батьківського комітету 
пролунала подяка вихователям 
і музкерівникові. 

Мама Мирослава Рудик за-
значила: «Наш музичний керів-
ник Оксана Миронівна, маючи 
творчу вдачу, передає і плекає 
прагнення до прекрасного в на-
ших дітях. Адже за допомогою 
музичного виховання хлопчики 
й дівчатка не тільки вчаться піз-
навати світ, володіти найпро-
стішими музичними навиками, 
а й через зміст занять вивча-
ють календарно-обрядові свята 
і традиції, виховуються в наці-
онально-патріотичному  дусі».

Про важливість роботи муз-
керівника  висловилась і ме-
тодист дитсадка Бурда Галина 
Михайлівна: «Те, що ми бачи-
ли під час виступу, є результа-
том тривалої і клопіткої праці. 
Ми оцінюємо лише результат, 
а позаду десятки репетицій, 
постановка кожного номера.  

Адже музика – це особливий 
і найбільш емоційно-впливо-
вий фактор у руках музично-
го керівника. Це дуже важлива 
і відповідальна професія, яка 
вимагає колосального терпін-
ня, безмежної любові до дітей, 
тактовності та доброзичливос-
ті, індивідуального підходу до 
кожної дитини»

Очільниця методоб’єднання 
музкерівників району Квасни-
ця Галина Іванівна також від-
значила високу професійну 
майстерність  Оксани Миро-
нівни і похвалила дітей за чудо-
вий виступ. У її словах лунали 
нотки ностальгії за дитсадком, 
у якому вона пропрацювала 12 
років. 

За творчим задумом колек-
тиву дитсадка відбулася й ви-
ставка овочів, які ніби спосте-
рігали за виступом, як казкові 
герої. Переглядаючи все розма-
їття плодів і чудове їх оформ-
лення вмілою рукою майстра, 
усвідомлюєш, на якій благодат-
ній землі ми живемо. 

До уваги батьків і гостей у 
залі була представлена вистав-
ка художніх робіт вихованців 
дитсадка під назвою «Хай бу-
де мир на Землі», де діти через 
свої малюнки висловили бачен-
ня майбутнього України.

Ганна РУСИН.

З 25 листопада до 10 
грудня 2014 року в Укра-
їні проходить щорічна 
акція «16 днів проти 
насильства», приуроче-
на до Міжнародного Дня 
боротьби за ліквідацію 
насильства у сім’ях.

В Городоцькому  райвідді-
лі ГУМВСУ у Львівській об-
ласті на обліку перебу-
вають 226 осіб, які вчи-
нили насильство в сім’ї 
протягом року. Всіх цих 
осіб попереджено про 
недопустимість вчинен-
ня таких дій. За 11 мі-
сяців 2014 року працівниками 
Городоцького райвідділу мі-
ліції складено 228 протоколів 
про адміністративні правопо-
рушення за ст.173-2 КУпАП, 
згідно рішень суду  порушників 
притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності. На них 
накладено штрафи, встановлю-
вались громадські роботи та ад-
міністративний арешт. 

Насильство у сім’ї може бу-
ти як фізичним, сексуальним, 
психологічним, так і економіч-
ним. Окрім прямого побиття з 
нанесенням тілесних ушкод-
жень різного ступеню чи по-
гроз, знущання можуть вира-
жатися у психологічному теро-
ризуванні, позбавленні одним 
членом сім’ї іншого житла, їжі, 
одягу та іншого майна чи ко-
штів, на які він чи вона має пе-
редбачене законом право, що 

може призвести до його смерті, 
викликати порушення фізично-
го чи психічного здоров’я.

На всі випадки насильства 
у сім’ях, про які місцеві жите-
лі скаржилися у своїх заявах 
чи телефонних повідомленнях, 
працівники міліції прибували 
для надання допомоги та для 
подальшого прийняття за ци-
ми фактами рішень відповідно 

до букви закону. Однак у біль-
шості випадків після приїзду 
працівників міліції та утихо-
мирення винуватців, потерпіла 
сторона здебільшого зупиняла-
ся на досягнутому та відмов-
лялася від написання заяви та 
наполягання на позиції щодо 
притягнення винного до відпо-
відальності в суді. Таким чином 
сімейні насильники залишали-
ся без передбаченого законом 
покарання і, не рідко, вже на-
ступного дня все повторювало-
ся. Причин для відмови від на-

писання заяви на сімейного на-
сильника є багато. Зокрема, тут 
і тиск суспільної оцінки, неба-
жання виносити проблемні пи-
тання сім’ї на загал, хибне зви-
нувачення себе у тому, що «не 
догледіла, не зберегла порядок 
у сім’ї»... Як наслідок – жахи 
повторюються, а це у свою чер-
гу може призвести не лише до 
повного руйнування сім’ї, але й 

до вчинення більш тяжких 
правопорушень, або навіть 
злочинів на побутовому 
рівні. 

 Отже, важливим є усві-
домлення того, що поборо-
ти таке явище можливо не 

лише регулярними приїздами 
працівників міліції для утихо-
мирення, але й чіткою позиці-
єю суспільної нетерпимості до 
фактів домашнього насилля. 

Кілька сімей таки вдалося 
зберегти завдяки своєчасному 
впливу закону, адже у подаль-
шому, тверезо осмисливши свої 
дії, винуватці таки мають мож-
ливість побачити всю «красу 
вчиненого» та наслідки.

Якщо Ви або  Ваші близькі 
стали жертвами насильства в 
сім’ї або Вам відомі випадки 
таких дій – зверніться в Го-
родоцький райвідділ міліції 
(тел. 30-634, 30-631; 102 або на 
мобільний телефон дільнич-
ного інспектора міліції). 

Наталія ГАЛУШКА,
інспектор Городоцького 

РВ ГУМВС України 
у Львівській області.

Насильство в сім’ї – 
проблема суспільства
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rУвага! rА Ви знаєте, що?

rЗнадобиться

rФакти свідчать

rГімнастика для розуму

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

По горизонта-
лі: 3.Рослина з жалом. 8.Ріка, на якій Полтава. 9.Те са-
ме, що й бік.10.Супутник будь-якої планети. 11.Духо-
вний музичний інструмент. 12.Третя книга Мойсеєва 
із П’ятикнижжя. 13.Село на Городоччині. 16.Частина 
трибун для глядачів на стадіоні. 20.Поема Т.Шевченка. 
23.Голова Директорії УНР. 24.Учень останнього кла-

су, курсу. 25.Військове звання. 27.Заразна шкірна хво-
роба. 28.Форма добровільного об’єднання людей для 
здійснення спільної господарської діяльності. 30.Кар-
ти із зображенням морського пейзажу. 35.Зведений 
нотний запис ансамблевої музики. 37.Вияв настрою, 
почуття на обличчі, в очах. 38.Дармоїд, нероба. 39.Лю-
дина маленького зросту. 40.Червоне виноградне вино. 
41.Приміщення для утримання тварин з експеримен-
тальною метою. 42.Бесіда, діалог.

По вертикалі: 1.Французький драматург, автор 
трилогії про Фігаро. 2.Заключна частина у давньо-
грецьких трагедіях. 3.Кулачна холодна зброя. 4.Вступ-
на частина законодавчого чи правового акта, міжна-
родної угоди. 5.Столиця Казахстану. 6.Підписаний 
прокурором документ на право здійснення обшуку 
чи арешту. 7.Штат в США. 14.Київський аеропорт. 
15.Пряна городня рослина, що танцювала з петруш-
кою. 16.Людина, яка неусвідомлено рухається під час 
сну. 17.Органічне добриво. 18.Порода тонкорунних 
овець. 19.Колектив музикантів під орудою дириген-
та. 21.Баштовий годинник, що виконує невеликі му-
зичні твори. 22.Військовий підрозділ, що охороняє 
певну ділянку державного коридору. 26.Нарада ліка-
рів. 29.Член партії Олега Ляшка. 31.Система умовних 
позначень у шахах. 32.Професійний посередник при 
укладанні біржових чи торгівельних угод. 33.Просмо-
лена шевська нитка. 34.Станок, на якому кріпиться 
ствол артилерійської гармати. 36.У музичному записі 
– сканування попереднього дієза або бемоля.

М а н -
дарин містить велику 
кількість вітаміну А, який 
значно зменшує небезпе-
ку появи серйозних про-
блем із кровообігом, а та-
кож раку печінки, вірус-
ного гепатиту, діабету.

Принагідно. Жовтий 

та оранжевий колір не 
завжди буває єдино 
правильним показни-
ком стиглості цитру-
са. Лимони й ман-
дарини можуть бу-
ти зовні зеленими, 
але абсолютно 
стиглими. Пома-
ранчі (справжні 

помаранчі!) повсякчас ма-
ють лише зелену шкорин-
ку. Пампельмуси (великі 
апельсини яйцеподібної 
форми) – світло-оранже-
ву. Показником стиглос-
ті для всіх цитрусових є 
блиск шкоринки. Нести-
глі плоди не вилискують, 
не блищать – незалежно 
від забарвлення.

Пересічний курець 
живе на 13-14 років 
менше від людини, 
котра не курить. На 
кожного небіжчика, 
померлого від наслід-
ків куріння, припадає 
20 курців, які мали 
невиліковні хвороби, 
спричинені нікотином. 
Кожна випалена сига-
рета вкорочує віку на 
5 хвилин 30 секунд.

Звичайна сигарета 
містить 8-9 міліграмів ні-
котину, сигара – 100-200 
мг (щоправда, сигари за-
ведено курити не затягу-
ючись). У п’яти сигаре-
тах нікотину достатньо, 
щоб убити людину. Однак 
із кожною випаленою си-
гаретою курець реально 
отримує 1-2 мг нікотину, 
решта згоряє або залиша-
ється в недопалку. У тю-
тюні містяться й інші ток-
сичні речовини – миш’як, 
полоній і навіть смертель-
на отрута – синильна кис-
лота. Взагалі у тютюно-
вому димі – понад 50 хі-
мічних компонентів, і 11 
із них – небезпечні канце-
рогени.

rВін+Вона

Серед пар, які спали 
«щільно» один до одного, 
кількість задоволених сто-
сунками становила 86%, в 
той час, як серед тих, хто 
вважав за краще спати на 
відстані, - лише 66%.

У 12% пар дистанція 
під час сну склала менше 
семи сантиметрів, а у 2% 
- понад 70 сантиметрів. 
42% чоловіків заявили, 
що воліють спати, лежачи 
спина до спини, 31% - ле-

жачи в одному напрямку 
і 4% - лежачи обличчям 
один до одного.

Крім того, з’ясувалося, 
що більш щасливими у 
шлюбі є подружжя, які про-
тягом сну доторкаються ті-
лами: з них задоволеність 
відносинами висловили 
94%. В той час, як серед 
пар, які вважали за краще 
не торкатися під час сну, за-
доволених виявилося зна-
чно менше - лише 68%.

Вчені розрахували 
формулу щасливої сім’ї
Дізнатися, наскільки щасливі дві людини, які 
живуть разом, можна, просто спостерігаючи 
за тим, як вони сплять, стверджують вчені. 
Вони провели дослідження найбільш попу-
лярних позицій для сну серед подружніх пар і 
з’ясували, що подружжя, які спали на відстані 
менше семи сантиметрів один від одного, 
були більш задоволені своїми відносинами, 
ніж ті, хто спав 
на відстані більше 
70 сантиметрів, 
пише The Telegraph, 
посилаючись на 
результати опиту-
вання, проведеного 
в рамках единбурзь-
кого міжнародного 
фестивалю науки.

rВарто знати

Порушення сну, по-
стійний головний біль, 
відчуття втоми впродовж 
дня – все це, як вважають 
лікарі, може бути реакці-
єю на електромагнітне 
випромінювання, надто 
якщо врахувати, що ба-
гато хто з нас працює у 
приміщеннях, буквально 
напханих усілякою тех-
нікою. Звичайно, цілком 
ізолюватися від електро-
приладів неможливо, та 
цього й не потрібно. Але 
щоб максимально убез-
печити себе від впливу 
електромагнітного ви-
промінювання, варто до-
тримуватися елементар-
них правил.

НаШ час – вік науково-технічної революції. 
Практично в кожному будинку є чимало 

електроприладів, які не завжди добре впли-
вають на наше самопочуття.

Спіть спокійно, лише 
не поряд із комп’ютером

Найбільш небезпеч-
ною “електрична атака” є 
тоді, коли людина спить, 
оскільки організм, який 
працює в режимі “відпо-
чинку”, не в змозі захи-
щатися. В ідеалі у при-
міщенні, де ви спите, а 
особливо в дитячій кім-
наті, не повинно бути нія-

ких електроприладів. На 
жаль, це майже нереаль-
но, адже в наших умовах 
спальня може водночас 
бути і вітальнею, і кабі-
нетом, і їдальнею.

Проте в жодному ра-
зі не встановлюйте в 
спальні комп’ютер. До 
речі, для радіотелефону 
там теж не місце.

Не ставте ліжка біля 
стіни, якщо з іншого бо-
ку біля тієї ж стіни сто-
ять електроприлади, на-
приклад, холодильник.

Уникайте викорис-
тання поряд із вашим 
робочим місцем або в 
спальні таких електро-

приладів, як елек-
тробритва, заряд-
ний пристрій для 
батарейок тощо.

Вимикайте з ме-
режі відеомагні-
тофон, музичний 
центр або телевізор, 
якщо проводите по-
ряд із ними багато 
часу.

rФотоетюд

Світлина Андрія ВЕСЕЛОВСЬКОГО.

Смалиш? 
Довго 

не протягнеш!

Їжа має бути свіжа
Медики знов і знов на-

гадують: несвіжі харчі 
згубно діють на організм. 
Хоча здебільшого люди 
не пов’язують свої хворо-
би з уживанням розігрі-
тої їжі.

Дуже часто господи-
ні готують на два, три дні 
і навіть на тиждень. Такі 
страви не тільки не при-
носять користі, а часом ще 
й шкодять здоров’ю. Річ у 
тому, що їжа – це матері-
ал для поновлення клітин, 
і лише свіжа містить по-
трібні для цього речови-
ни. Вони досить швидко 
руйнуються і практично 
не зберігаються у стравах, 
що простояли декілька 
годин. Певна річ, ідеться 
про приготовані страви, 
термічно оброблену їжу, 
а не про харчі, призначені 

для тривалого зберігання. 
Відтак можна зробити ви-
сновок: харчуватися слід 
лише щойно приготова-
ною їжею. Особливо це 
стосується дитячого хар-
чування. Між іншим, за-
порозькі козаки, якщо до-
зволяли умови, ніколи не 
залишали зварені борщ, 
куліш, кашу чи інші стра-
ви не те що на завтра, а 
навіть на вечір – 
щоразу готува-
ли і їли свіже.

Цілющий мандарин
Японські вчені тривалий час вивчали вплив 
уживання цитрусових на людський організм і 
дійшли висновку, що всі ці плоди так чи інак-
ше корисні, але мандарини можна вважати 
достоту незамінними, особливо для тих, у 
кого негаразди з кровоносною системою.

Якщо у вас хворі 
нирки (наприклад, 
пієлонефрит), слід 
пам’ятати і викону-
вати найпершу ви-
могу дієти: помен-
ше солі та спецій!

Нирки 
не люблять солі

Крім того, варто 
зменшити в раціоні біл-
кові продукти, застосо-
вувати трав’яні збори із 
сечогінною дією. А від 
спиртного ліпше зовсім 
відмовитися: хворі нир-
ки не люблять алкого-
лю так само, як і солі.

rВлучне слово
vЗаговори, щоб я те-

бе побачив (Сократ).
vСлова - теж вчин-

ки (А. Франс).
vБагато говорити і 

багато сказати не є те 
саме (Софокл).


