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Гість редакції – 
Степан Гіга

Святкові зичення
6 жовтня – День працівника освіти

Василь ПОЛУМАЦКАНИЧ,
голова Городоцької
районної ради.

Оксана ДУНАС,
голова Городоцької

районної держадміністрації.

rДо ювілею

r«Локшина на вуха»

rДоброчинність

З нагоди Дня працівника освіти сердечно вітаємо учите-
лів,  вихователів, ветеранів педагогічної праці, людей, які не 
викладають ніяких предметів, але щоденно турбуються про 
наших дітей, роблять усе для того, щоб школа стала для них 
затишним рідним домом. Вітаємо всіх тих, чиє життя та доля  
нерозривно пов’язані з освітою.

Нехай в оселях ваших завжди панують світло і злагода, 
в серцях – добро, у засіках – достаток, а нелегка педагогічна 
нива колоситься рясним урожаєм людської вдячності. 

Хай ніколи не міліє джерело вашої творчості і радісними 
та вагомими будуть здобутки у найблагороднішій справі ва-
шого життя – навчанні та вихованні дітей. Щира дяка ва-
шим невтомним серцям!

 Ігор ЯСКеВИЧ , 
керівник відділу освіти, молоді та спорту 

Городоцької райдержадміністрації. 
Ганна ВАКАр, 

голова районної організації профспілки працівників освіти.

Дорогі освітяни!
Вітаю вас із професійним святом - Днем працівника осві-

ти. Ваша праця – безцінна, адже ви щоденно віддаєте дітям 
крихту себе, сіючи у їхніх душах любов,  наповнюючи серця 
мудрістю, людяністю та добром.

Щиро дякую вам за щоденну невтомну працю та турбо-
ту.  Бажаю міцного здоров’я, життєвих гараздів, невичерп-
них творчих сил та натхнення.

Нехай вам завжди всміхається доля, Господь дарує довго-
ліття, а у ваших родинах панують радість, затишок і тепло!

З повагою – Ярослав ДУбНеВИЧ,
народний депутат України.

27 вересня голова район-
ної ради Василь Полумац-
канич побував з робочою 
поїздкою в Республіці 
Польща, де зустрівся з 
партнерами з Перемишль-
ського староства та 
представником організа-
ції «Австрійський Чорний 
Хрест» Хервігом Бранд-
штеттером.

Делегацію Городоцького ра-
йону також представляли голо-
вний лікар ЦРЛ Павло Фалин-
ський та депутат районної ради, 
помічник народного депутата 
України Ярослава Дубневича 
Володимир Лещинський. Ме-
тою поїздки до Перемишля бу-
ло отримання гуманітарної до-
помоги для Городоцької цен-
тральної районної лікарні, яку 
привіз з Австрії Хервіг Бранд-
штеттер і яку незабаром отри-
мають медики. 

Окрім великої кількості ме-
дичних приладів та меблів ав-

rПрогноз погоди
4-11 жовтня хмарна погода з проясненнями. 

Без істотних опадів, лише 7 жовтня – вірогід-
ність невеликих опадів. Вітер східної чверті, 3-8 
м/сек., Температура повітря вночі від 2 градусів 
морозу до 3 градусів тепла, на поверхні грун-
ту за прояснень – зі зниженням до 3-6 граду-
сів нижче нуля. Вдень - 5-10 граду-
сів тепла з підвищенням у другій 
половині прогнозу вночі до 6 
градусів тепла, за прояснень на 
поверхні грунту 0-2 градуси мо-
розу, вдень – 11-16 градусів тепла.          Іван КАрПІНСЬКИЙ.

Дорогі освітяни краю! Сердечно вітаємо вас з професій-
ним святом – Днем працівника освіти!

Бути вчителем, вихователем, наставником – це справжнє 
мистецтво, обране за покликом серця, наполеглива, чесна, 
натхненна праця, що збагачує світ мудрістю, знаннями, ми-
лосердям, людяністю.

Щира подяка вам за щоденну самовіддачу, благородну 
любов і турботу, віддане служіння улюбленій справі, терпін-
ня і високий професіоналізм.

Вітаючи зі святом, від щирого серця бажаємо кожному з 
вас міцного здоров’я на довгі роки, щастя, благополуччя, не-
вичерпної наснаги, Божої благодаті та сімейного затишку!

Введено в обіг художній 
поштовий конверт 
з оригінальною маркою 
«800 років, м. Городок», 
який є дійсним для пере-
силання письмової корес-
понденції в усіх відділеннях 
поштового зв’язку.

 На конверті зображено бу-
дівлю міської ратуші, є напис: 
«800 років, м. Городок». На мар-
ці зображено герб міста, напи-
си: «УКРАЇНА-UKRAINA 2013». 
Номінал марки – 2,00 грн. Тираж 
500 000 примірників. 

     (Наш кор.).

Введено в обіг поштовий конверт, 
присвячений 800-річчю Городка

Городоцька районна лікарня отримала 
гуманітарну допомогу
від австрійських 
партнерів

стрійський партнер привіз 
для центральної лікарні но-
вий реабілітаційний пристрій 
«MOTOmed Gracile 12» німець-
кого виробництва, що призначе-
ний для дітей, хворих на цере-
бральний параліч, м’язову атро-
фію та інші недуги опорно-ру-
хового апарату. Тренажер було 
придбано за фінансового спри-
яння Ярослава Дубневича та 
партнерів з Австрії.

Володимир ЦВЯХ. 

На знімку: відбувається 
розвантаження гуманітарної 

допомоги з Австрії 
у Перемишлі. Зліва направо 

– Володимир Лещинський, 
Василь Полумацканич, 

Хервіг Брандштеттер і його 
австрійський товариш 

Вальтер Епік.

Фото автора. 

Нерідко декотрі чиновники різних мастей, навіть і зі шпальт нашого часопису, роз-
кидаються солодкими обіцянками про золоті гори; гарантують, що певна пробле-
ма знайде своє вирішення. А в підсумку часто виходить один великий пшик. Тому в 
новій рубриці під  назвою «Локшина на вуха» розповідатимемо, у що втілювались і 
втілюються обіцянки і запевнення певних осіб. Таким чином розмотуватимемо ту 
довжелезну локшину, котру вішали, вішають і продовжують накладати нам на вуха.  
А ось один з прикладів...

Замість облаштованого скверика – 
огороджена муром стоянка

Ще в 2006 році (у січні, бе-
резні, квітні, травні) «Народна 
думка» розповідала про кон-
фліктну ситуацію, що розгор-
нулась довкола спорудження 
торговельного комплексу в Го-
родку поблизу автобусної стан-
ції. Люди просили не забирати 
скверик. Тоді на запитання ре-
дактора «НД» Мирослава Ма-
лахівського – невже велику те-
риторію, що загороджена в ча-
сі будівництва, всю задіють під 
комерційний комплекс? – то-
дішній заступник мера Городка 
Олег Будзин відповів однознач-
но: «Звичайно, що ні. Територія 
загороджена вдвічі або й утричі 
більша лише на час будівництва 
– для складування будматеріа-
лів, безпеки перехожих, – пере-
конував чиновник. – Сам комп-
лекс займатиме два поверхи. А 
з боку автобусної станції буде 
територія відпочинкової зони 
із декоративними деревами, об-
лаштованими клумбами, лавоч-
ками. Збережеться доріжка між 
перукарнями і супермаркетом, 
що з’єднує центральну вулицю 
з автобусною станцією». 

Через певний час торговель-
ний маркет, який отримав назву 
«Центр-сіті», спорудили і від-
крили. Проте ні декоративних 

дерев, ні клумб, ні лавочок ніх-
то не бачив, як і зазначеної до-
ріжки. Часопис Городоччини 
ще не один раз повертався до 
цієї теми, але, на жаль, нас не 
чули. Там же, де мав бути впо-
рядкований сучасний сквер, по-
стала автостоянка від торгового 
комплексу, і виріс масивний мур 
(див. фото), попід який тулять-
ся відтоді краяни, очікуючи на 
свій автобус і не маючи навіть 
змоги по-людськи присісти. У 
першій половині дня під тим 
мурованим парканом розклада-
ють дрібний крам торговці, зо-
всім заступаючи прохід троту-
аром. Тож у перехожих немає 
іншого виходу як пробиратися 
між маршруток, що курсують 
до автостанції, та автомашин, 
які вчащають на стоянку непо-
далік.      Мирон ВереЩИЦЯ.
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rОтакої!

За рішенням суду знову зміни 
в районній асоціації інвалідів

Жовтневе засідання ради районного товариства «Про-
світа» проходило на виїзді – у Городоцькій ЗОШ №4. 
Участь у ньому взяли голова Городоцької районної 
ради Василь Полумацканич, його заступник 
Володимир Більовський.

Й надалі проблема 
з просвітянською світлицею 
залишається невирішеною

Екскурсію школою для учас-
ників зустрічі провели дирек-
тор навчального закладу Любов 
Шугало та вчителька, голова 
зразкового шкільного просві-
тянського осередку Ярослава 
Зав’ялова. Всі були приємно 
вражені тим, як за останні роки, 
відколи Любов Василівна три-
має управлінські віжки в ЗОШ 
№4, там багато зроблено у пла-
ні національно-патріотично-
го, просвітницького виховання 
учнів. Діє осередок «Пласту». 
Приємно дивують і різні витво-
ри діток, що прикрашають ко-
ридори та класи. Ніби й не шко-
ла, а писанка! Гідні місця здо-
бувають вихованці цієї ЗОШ на 
всіляких конкурсах, олімпіадах 
з різних дисциплін. Не випадко-
во торік Любов Шугало визна-
но однією з кращих директорів 
шкіл в області.

Після екскурсії розпочалось 

засідання ради, яке відкрив го-
лова районної «Просвіти» Іван 
Бучківський. Обговорили досі 
нерозв’язану проблему з про-
світянською світлицею в бу-
динку по вул. Гоголя, 2, куди 
учасникам товариства вже чо-
тири місяці перекрито доступ 
екс-керівництвом РО НРУ. Та-
кож розглянули ініціативу Іва-
на Павловича щодо присвоєння 
молодіжному центру у Городку 
імені будителя Галичини Мар-
кіяна Шашкевича та перенесен-
ня пам’ятника Тарасу Шевчен-
кові у райцентрі. Члени ради 
висловили свої пропозиції сто-
совно цього, як і щодо відзна-
чення в районі 200-ліття від дня 
народження Кобзаря, 145-річ-
ного ювілею з часу заснування 
товариства «Просвіта» і 25-літ-
тя відновлення просвітянського 
осередку на Городоччині.

Мирон ВЕРЕЩИЦЯ.

У часописі Городоччини «Народна думка» від 02.03.2012 
р., в інформації «Зміни в організації інвалідів», було по-
відомлено про те, що на засіданні ради районної асоціа-
ції інвалідів виведено з членства двох осіб за порушен-
ня вимог Статуту (не вказуючи в газеті їх прізвищ).

Минуло з того часу півтора 
року. А нещодавно із заявою 
до редакції звернулася меш-
канка м.Городка Ганна Цу-
ньовська з проханням реабі-
літувати її на сторінках газети 
(це – одна із жінок, яких було 
виведено з членства в асоціа-
ції). «За таких обставин, вра-
ховуючи опубліковану в газеті 
статтю, серед мешканців райо-
ну склалась думка щодо мене 
як особи, яка порушила Статут 
асоціації та з ганьбою була ви-
ключена з її членів», –розпові-
дає у заяві жінка. 

За її позовом, Городоць-
кий районний суд 18.07.2013 
р. вирішив (цитую): «Визна-
ти незаконним та скасувати 
рішення Ради Городоцької ра-
йонної асоціації інвалідів від 
17.02. 2012 р. в частині ви-
ключення Цуньовської Ганни 
Василівни із складу Ради та з 
числа членів асоціації» і по-
новити городківчанку (в сім’ї 
якої два німі інваліди першої 
групи) у її попередніх правах 
в асоціації.

(Власна інформація).

rРезонанс

Головному редакторові 
часопису «Народна думка» 
п. Малахівському М.М.

Просимо у черговому но-
мері газети надрукувати на-
ше звернення з приводу брех-
ливих та лицемірних зви-
нувачень на адресу депута-
та Городоцької міської ради 
Безпалюк Г.Й., опублікова-
них у газеті «Газета для Вас» 
під керівництвом Хоми А.С.

(Євангеліє від Матвія 23:14 
«Горе ж вам, книжники та 
фарисеї, лицеміри, що вдовині 
хати поїдаєте, і напоказ мо-
литесь довго, через те осуд 
тяжкий ви приймете!»).
Звернення від мешканців 

мікрорайону вулиці 
Львівська міста Городка

Нещодавно на шпальтах 
всім нам горевідомої газе-
ти «Газета для Вас» з’явилася 
стаття під назвою «Городоцька 
ВО «Свобода» проти свободи 
слова!» З першого погляду на-
зва інтригуюча і притягуюча, 
але що ми отримали під цією 
назвою? А отримали ми, ша-
новні читачі, чергове зухвале, 
безпідставне обливання бру-
дом діючого депутата Горо-
доцької міської ради, матері, 
бабусі, пенсіонерки, вдови Без-
палюк Ганни Йосипівни.

Прочитавши цю статтю, 
складається враження, що 

Лист-звернення
шеф-редактор цієї газети, зата-
ївши якусь особисту агресію, 
дитячу образу на цю жінку, не 
пошкодував половини сторінки 
своєї газетки, для чого? А для 
того, щоб розповісти усім нам, 
що дочка п. Безпалюк отримала 
ділянку землі пл. 0,10 га під ін-
дивідуальне будівництво. А хі-
ба ж це злочин в наш час, коли 
десятки, сотні людей отриму-
ють такі ж ділянки, чому ж то-
ді потрібно виділяти саме Без-
палюк Г.Й. та її дочку? В цей 
же час, коли про кожного дру-
гого прибічника бульварної га-
зетки для вас можна написати 
те ж саме, але площі отриманих 
ними ділянок є у десятки разів 
більші, можливо, про це не знає 
«шановний пан» Хома?

Не знає він, напевне, і про 
те, що Безпалюк Г.Й. вже 11 мі-
сяців з власного бажання не є 
членом ВО «Свобода», не знає 
«малопоінформований» шеф 
газети, що 2,0 гектари землі 
для ведення ОСГ її дочка ні-
коли не отримувала ні на те-
риторії міської ради, ні деінде. 
Не знає, напевно, й про те, що 
ставити запитання «Звідки во-
на взяла кошти на адвоката?», 
означає цим самим рахувати 
чужі гроші, що, як мінімум, 
непристойно, як і по-свинськи 
вказувати прізвище депутатів у 
провокаційних статтях, а потім 

приносити вибачення, так би 
мовити, ми не хотіли вас об-
разити. Можливо, і цього разу 
ви не хотіли образити вдову, 
пенсіонерку та просто жінку, 
виносячи на загальний осуд її 
позовну заяву, рішення суду, 
яке, до речі, ще не набуло за-
конної сили, особисті момен-
ти життя її дітей, друкуючи, 
на наш погляд, не зовсім вда-
лу фотографію (звичайно, без 
її дозволу). Яку ж ціль ви пе-
реслідували, відстояти свобо-
ду слова?

Тоді, напевне, вам потріб-
но знати, що «свобода слова» 
і свобода обливання брудом 
– це дві абсолютно різні речі. 
Товаришу Хома, щоб вас та ва-
шу газету поважали люди, вам 
треба навчитися поважати на-
самперед себе, щоб не падати 
так низько, з’ясовуючи стосун-
ки із простою жінкою.

Безпалюк Ганна Йосипів-
на ніколи не буде сидіти склав-
ши руки, ніколи не залишиться 
бездіяльною, не буде спостері-
гати пасивно, коли несправед-
ливо ображають не тільки її та 
дітей, але й кожного члена на-
шої громади!

Підписи жителів 
мікрорайону вул. Львівська 

міста Городка: 
Роман ДУНАС, Ярослав 

НАЛЕПА, Наталія КОГУТ, 
І.БУЧАРСЬКА, Станіслава 

ОХРАМОВИЧ та ін. 
(загалом 15 підписів).

Городоцька районна рада та Городоцька районна 
державна адміністрація щиро вітають 

з днем народження
керівника відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 
Ігоря Антоновича ЯСКЕВИЧА, 

голову РО «Галицька Січ» 
Михайла Олексійовича ГАСЮКА,

заступника міського голови Городка 
Івана Володимировича ПРОЦЯ,

завідувача Городоцького районного сектору Державної 
міграційної служби 

Олександру Михайлівну ШАРЕПУ, 
сільського голову с.Тучапи 

Романа Миколайовича ЖУРАВЛЯ, 
начальника управління Пенсійного фонду 

у Городоцькому районі 
Ларису Іванівну СИМОНЕНКО, 

голову РТ «Холмщина» 
Ярослава Володимировича СПІЛЬНИКА, 

начальника Городоцького міжрайонного управління 
Головного управління держсанепідслужби

 у Львівській області 
Наталію Іванівну ВІТІВ.

Зичимо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, віри, 
шани та поваги від людей! Хай у Вашій оселі завжди 

панують світло та злагода, у серці – любов і добро, у справах – 
мудрість, а кожен наступний крок у житті приносить 

тільки удачу та достаток!

Історики Львівського на-
ціонального університету 
імені І.Франка готують 
звернення до футболь-
них організацій із про-
ханням не порівнювати 
Організацію українських 
націоналістів і дивізію 
«Галичина» із неонацист-
ськими організаціями. Про 
це повідомляє ZIK.

Доцент історичного факуль-
тету ЛНУ ім. І.Франка Руслан 
Сіромський (депутат Горо-
доцької районної ради, – ред.) 
розповів виданню, що вклю-
чення червоно-чорного прапора 
ОУН, портретів Степана Банде-
ри і Романа Шухевича та гербу 
дивізії СС «Галичина» у перелік 
образливих та расистських сим-
волів організації «Футбол проти 
расизму в Європі» (FARE) є без-
прецедентним, оскільки вони не 
були засуджені на Нюрнберзько-
му процесі 1945-46 років.

«Питання про ОУН, Банде-
ру та Шухевича (в Нюрнберзі, 
– ред.) взагалі не виносилося», 
– зазначив історик.

Рішення Нюрнберзького 
процесу про СС (як і інші ор-
ганізації, СС не засуджувалися 
«загалом», можна було судити 
окремих її членів або групи осіб 
за конкретні злочини, – ред.) 
стало опорою для наступних су-

Історики попросять ФІФА 
не судити Бандеру і ОУН

дових процесів над українськи-
ми дивізійниками.

Зокрема, суди відбувались у 
Великій Британії та Канаді, де 
були звинувачення у військових 
злочинах. Найгучніший судо-
вий процес відбувався у Канаді 
в 1985-87 рр. – так звана «комі-
сія Дешена».

«Весь цивілізований науко-
вий світ посилається на рапорт 
цієї королівської комісії. Судовий 
процес над дивізійниками СС 
«Галичина» очолив суддя Верхо-
вного суду Канади Люк Дешен. 
Питання про дивізію розгляда-
лось не тільки з історичної, а й 
з правової точки зору. На основі 
німецьких, ізраїльських та ка-
надських архівних матеріалів 
жодних злочинів українських 
дивізійників не було доведено», – 
наголосив історик.

За словами Сіромського, на-
вколо питань про ОУН, УПА та 
дивізію «Галичина» є дуже ба-
гато спекуляцій від політиків. 
Тому історики ЛНУ ім.Франка 
готують звернення з цього при-
воду, яке буде направлене у ФІ-
ФА, ФФУ та в український уряд.

«Це буде в контексті тих 

санкцій, які були застосовані 
до українських вболівальників, 
- зазначив історик. - Ми пови-
нні сказати своє слово – це бу-
де громадянська позиція істо-
риків».

Як відомо, 27 вересня Між-
народна федерація футболу 
(ФІФА) застосувала санкції що-
до українських вболівальни-
ків після матчу Україна – Сан-
Марино. Санкції були застосо-
вані за використання частиною 
фанатів піротехніки, неона-
цистських символів і гербу ди-
візії «Галичина», однак у медіа 
поширилася неправдива інфор-
мація, нібито причина санкцій – 
прапор ОУН. При цьому вияви-
лося, що у перелік образливих 
та расистських символів у бу-
клеті організації «Футбол про-
ти расизму в Європі» (FARE – 
ця організація моніторить матчі 
національних збірних у турні-
рах УЄФА і ФІФА на предмет 
расистської символіки на мат-
чах) справді включено червоно-
чорний прапор ОУН (бандерів-
ської) і портрети Степана Бан-
дери та Романа Шухевича і герб 
дивізії СС «Галичина».

На Львівщині засудили 
до п’яти років ув’язнення 
правоохоронців, які 
спробували приховати 
крадіжку мобільного 
телефону та інших осо-
бистих речей, про яку 
оповістила громадянка, 
– повідомляють у прес-
службі прокуратури об-
ласті.

Як з’ясувало слідство, один 
з порушників, колишній поміч-
ник начальника Городоцького 

РВ, умисно вніс до Журналу 
реєстрації заяв і повідомлень 
про злочини неправдиві дані, 
щоб приховати кримінальне 
правопорушення. Зокрема, за-
значив, що заявниця особисті 
документи втратила за невідо-
мих обставин. Його спільник, 
оперуповноважений райвідді-
лу міліції, до письмового по-
яснення заявниці вписав не-
правдиві дані – мовляв, жінка 
втратила свої речі за невідомих 
обставин. Така підробка доку-
ментів дозволила не порушу-

вати кримінальне проваджен-
ня, злодію вдалося уникнути 
розслідування.

Правоохоронців за це пору-
шення засудили до 5 років по-
збавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади в пра-
воохоронних органах на 3 роки 
із встановленням іспитового 
строку – 2 роки.

Нагадаємо, також у Львові 
триває розслідування щодо двох 
міліціонерів, яких підозрюють у 
вимаганні 1000 доларів хабара.

ZAXID.NET

За спробу приховати злочин притягнуть 
до відповідальності міліціонерів

1 жовтня Львівщину відвідав прези-
дент Віктор Янукович. Він був присут-
ній на демонстративних тактичних на-
вчаннях підрозділів Сухопутних військ 
та Повітряних Сил України на Яворів-
ському полігоні, в ході яких сам запус-
тив нову протитанкову керовану ракету. 

Під час цих військових навчань одна 
з протитанкових ракет, як повідомляють 
ЗМІ, влучила в озеро у селі Грушів, вна-
слідок чого там загинула риба, яку вики-
нуло на берег. Вибуховою хвилею також 
знесло кілька наметів відпочивальників, 
що стояли біля водойми, вибило шибки 

у мисливських і дачних будинках непо-
далік. Рибалки, котрі були тоді на озері, 
розповіли журналістам, що стовп води від 
вибуху був настільки високим, що місцеві 
мешканці кинулись бігти, не розуміючи, 
що діється.

Фактом зацікавилась прокуратура, 

розпочавши перевірку щодо використан-
ня зброї і боєприпасів під час тактичних 
навчань. Військовики ж припускають, 
що це не снаряд з навчань вбив рибу, а 
браконьєри використали момент і заглу-
шили її.

За матеріалами інтернет-ресурсів.
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rБудьте здорові!

rРозмова з приводу

rНовини

rВарто знати

Попри те, що цей доку-
мент передбачає виписування 
рецептів на препарати з част-
ковим відшкодуванням їх вар-
тості для хворих з артеріаль-
ною гіпертензією, показники 
реалізації задуму не тішать 
як загалом по державі, так і 
в окремих областях. Не може 
ними похвалитися й Городоч-
чина. Адже серед 69 тисяч до-
рослого населення району пі-
лотному проекту підлягає 13 
тис. осіб. Станом на 27 верес-
ня лікарі виписали 7 тис. 545 
рецептів. З них реалізовано за-
ледве 2732 (37%). Тобто – ли-
ше кожен третій пацієнт ско-
ристався можливістю придба-

Лише кожен третій гіпертонік відшкодовує собі кошти за ліки від тиску
- Врахувавши те, що смертність від серцево-судинних 
захворювань, передусім від таких їхніх ускладнень, як 
інсульт та інфаркт, є дуже великою і займає перше 
місце серед загальної смертності, уряд розробив про-
ект щодо запровадження державного регулювання цін 
на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною 
хворобою, і виділив під цей проект кошти, - розповідає 
завідувач терапевтичного відділу районної поліклініки 
Людмила ІЛЬНИЦЬКА. 

ти дешеві ліки від тиску в апте-
ках (у районі в рамках проекту 
задіяно 5 таких закладів, список 
яких ми публікували в позами-
нулому числі «НД»). В серед-
ньому ж по Городоцькій дільни-
ці ми маємо цифру, що відпові-
дає 43 відсоткам. Тобто з 2847 
виписаних рецептів в аптеках 

реалізовано 1208 (ними скорис-
талися 1173 особи). В області 
ми займаємо п’яте місце знизу 
за даними показниками. 

Оскільки хворі вважали 
вартість гіпотензивних препа-
ратів ще досить високою, то це 
було взято урядом до уваги, і 
12 вересня вступила в дію но-
ва постанова, згідно якої нині 
наші пацієнти можуть придба-
ти ліки за максимально низь-
кими цінами. Скажімо, купив-
ши препарат з групи медика-
ментів, що підлягають частко-
вому відшкодуванню, можна 
розраховувати і на 90-відсо-
ткову знижку. Тобто певні ліки 
можуть обійтися хворому на-
віть у 50 чи 95 копійок. Ваго-
мі зміни торкнулися і переліку 
препаратів. Цей список онов-
лений імпортними засобами. 
Так, за словенські пігулки кор-
дипін, які вартують 33 грн. 29 
коп., хворий заплатить лише 3 
грн. 33 коп. Збільшено перелік 
ліків, що підлягають проекту, 
і комбінованими препаратами, 

гіпотензивними з сечогінни-
ми. Наприклад, лізиноприл з 
діуретиком, що коштує 45,95 
грн., можна за рецептом при-
дбати за 4,59 грн. 

Всі ці пільги дозволя-
ють людині почуватися за-
хищеною перед можливими 
ускладненнями. Бо, прийняв-
ши доступні ліки при високо-
му тиску, хворий зможе пони-
зити його. Це чудова аргумен-
тація! Адже зниження тиску 
на 10 мм рт.ст. зменшує ризик 
ускладнень на 38 відсотків, а 
на 20 мм рт.ст. – на 50 відсо-
тків. 

Тому медики закликають 
краян, аби вони подбали про 
своє здоров’я. Звернувшись в 
поліклініку, кожен зможе ви-
міряти свій тиск у терапевта, 
кардіолога чи невропатолога, а 
відтак отримає рецепт з перед-
бачених проектом препаратів з 
правом часткового відшкоду-
вання їх вартості.

Записала
 Ірина ЛОПАТНЮК.

- Минулоріч до нас приїж-
джали представники спеціалі-
зованої австрійської компанії 
«Нова енергетична група», – 
говорить Тарас Анатолійович, 
– вони мали намір використати 
ділянку площею 100 га поблизу 
колишнього аеродрому «Черля-
ни», що є у власності територі-
альної громади району, для зве-
дення там вітрових установок і 
сонячних батарей задля виро-
блення електроенергії. У кабі-
неті голови РДА на рівні усних 
домовленостей ми все з ними 
погодили. Однак минув рік, а 
від іноземних колег досі не-
має звістки. Тому поки що не 
можемо говорити, будуть спо-
руджуватись чи ні такі станції. 
Щоправда, місцевий синоптик 
Іван Карпінський, який колись 
працював у «Черлянах» військо-
вим метеорологом, провівши 
попередній аналіз, зазначив, що 

За альтернативними 
джерелами енергії – майбутнє,
та поки що їх впровадженню перешкоджає безгрошів’я
У сучасних геополітичних умовах, коли лише поси-
люється економічний диктат нашої північної сусідки 
Росії, від якої, як вже давно ми переконались, можна 
очікувати чого завгодно, – Україна намагається в 
енергетичному плані ставати якомога незалежнішою.  
Великий наголос робиться на розвиток альтернатив-
них джерел енергії. За цим – майбутнє. В Європі та 
інших розвинених країнах світу така енергетика вже 
себе виправдала. У нас – все попереду. Свого часу наш 
часопис повідомляв, що на Городоччині розглядається 
можливість побудови вітрової електростанції. Чита-
чі цікавляться долею такого задуму, чи має він шанси 
втілитись у життя. За коментарем звертаюсь до за-
ступника голови Городоцької РДА Т. Харовича.

там для вітрової електростанції 
відсутні достатні вітрові поту-
ги й інші параметри. Очевид-
но, для таких установок доволі 
зручним є розташування десь в 
районі Карпат. Підходяще міс-
це для сонячних енергетичних 
станцій – на півдні України.

- Чи районні підприємства, 
установи, організації застосо-
вують альтернативні джерела 
енергії, вдаються до енерго-
ощадних технологій?

- На, так би мовити, альтер-
нативному опаленні, коли го-
ворити про об’єкти соціальної 
сфери, у нас є лише Городоцька 
ЗОШ №4, де встановлено котли, 
в яких застосовуються дерев’яні 
паливні брикети. Інші котельні 
в основному працюють на газі, 
а також електриці, вугіллі. Зро-
зуміло, що впровадження таких 
альтернативних установок з ча-
сом виправдовує себе. Але для 

їх зведення необхідні немалі ко-
шти. Вишукати їх при теперіш-
ньому безгрошів’ї, коли пропла-
чуються лише захищені статті 
бюджету, доволі непросто. Без-
перечно, підписання угоди про 
асоціацію з Європейським Со-
юзом, на що спрямована робота 
нашої центральної влади, від-
криє нові можливості в такому 
напрямку, дасть «зелене світ-
ло» для залучення євроґрантів. 
Перехід на альтернативні но-
сії енергії має обнадійливі пер-
спективи.

Що ж до енергоощаднос-
ті, то в цім напрямку працю-
ємо віддавна. Розроблені та 
впроваджуються відповідні 
програми. При зведені нових 
об’єктів (скажімо, медичних, 
освітніх чи культурних закла-
дів) обов’язковим пунктом є 
врахування енергоощадних ви-
мог. Деякі сільські ради вигра-
ли мікропроекти з облаштуван-
ня енергоощадного вуличного 
освітлення. 

Питання енергоощадності 
треба розглядати комплексно, 
говорячи і про ефективне ви-
користання об’єктів. Зрозумі-
ло, що спорудження сонячної 
чи вітрової установки не вирі-
шить проблему обігріву примі-
щення, якщо воно не буде на-
лежно опалене, якщо там тепло 
виходитиме через неущільнені 
вікна, двері.

Роман СМІЛКА.

Начальник Городоцької ОДПІ Головного управління 
Міндоходів у Львівській області Анатолій Сисюк ра-
зом з керівником відділу освіти, молоді та спорту 
Городоцької РДА Ігорем Яскевичем презентували в 
городоцькій школі-гімназії №2 підручник «Основи по-
даткових знань» для учнів дев’ятих класів.

На Городоччині презентували 
спецкурс « Основи податкових знань»

Для літніх людей

Начальник інспекції під 
час зустрічі підкреслив, що 
спецкурс «Основи податко-
вих знань» викладатиметься в 
якості факультативу в усіх за-
гальноосвітніх школах Украї-
ни. Спецкурс з такою назвою 
вивчається вперше. Школярі 
опановуватимуть історію ви-
никнення і розвитку податків у 
світі та в Україні, а також змо-
жуть дізнатися, які є види по-
датків і зборів, як їх обчислю-
вати та сплачувати. Вивчаючи 

спецкурс, учні самостійно бу-
дуть обчислювати суму ПДВ, 
що сплачується при купівлі то-
вару, а також прорахують суму 
видатків і доходів державного 
бюджету.

Наприкінці презентації 
Анатолій Федорович зазна-
чив, що завдяки вивченню но-
вого предмету підростаюче 
покоління усвідомить: спла-
чувати податки необхідно і 
почесно.

Городоцька ОДПІ.

25 вересня  в приміщенні 
Малої академії мистецтв 
ім. П. Андрусіва проведе-
но святковий «вогник» з 
нагоди Міжнародного дня 
людей похилого віку 
та Дня ветерана. 

До присутніх в залі зверну-
лися  директор районного тери-
торіального центру соціального 
обслуговування В. Бобеляк, на-
чальник управління соціального 
захисту населення райдержад-
міністрації І. Борис. Вони при-
вітали учасників свята, поділи-
лися планами роботи соціаль-
них служб на наступний рік. У 
своєму виступі І. Борис зосеред-
ила увагу на реалізації у районі 
ініціатив Президента України 
щодо підвищення соціального 
захисту пенсіонерів, інвалідів, 
ветеранів війни. 

За інформацією РДА.

За інформацією головного епідеміолога ДОЗ Львів-
ської ОДА Наталії Тімко, на період епідсезону захво-
рюваності на грип та ГРЗ у 2013-2014 роках Всесвіт-
ня організація охорони здоров’я для Північної півкулі 
прогнозує циркуляцію трьох штамів вірусу грипу на 
території України. Про це повідомляє прес-служба 
Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Українцям прогнозують 
три нових штами грипу

Як зазначається, прогнозу-
ються такі штами грипу:

A / К а л і ф о р н і я / 7 / 2 0 0 9 
(H1N1) – подібний вірус;

A / В і к т о р і я / 3 6 1 / 2 0 11 
(H3N2) – подібний вірус;

B/Массачусетс/2/2012 – 
подібний вірус.

Усі ці три 
штами були ре-
ко м е н д о в а н і 
ВООЗ для ви-
робників вак-
цин проти гри-
пу.

У департа-
менті охорони 
здоров’я зазна-
чають, що грип 
– це гостре ін-
фекційне захворювання ди-
хальних шляхів, яке виклика-
ється вірусом грипу. У побуті 
грипом часто називають будь-
яку застуду, але це не правиль-
но, тому що, окрім вірусу гри-
пу, схожі симптоми можуть бу-
ти викликані багатьма іншими 
вірусами.

Симптоми, які виклика-
ються цими збудниками, ду-
же схожі. З цієї причини точно 
встановити, який саме збудник 
став причиною конкретного 
випадку хвороби, опираючись 
лише на дані огляду хворого, 
неможливо.

Чітко визначити збудника і 
поставити діагноз «грип» мож-
на тільки використовуючи ла-
бораторні методи діагностики.

Зазвичай ГРВІ передають-
ся повітряно-крапельним шля-
хом. Другий механізм передачі 
грипу та інших ГРВІ – контак-
тний. Ось чому важливо ми-
ти руки й уникати дотиків рук 
до власного обличчя особі при 
спалахах респіраторних інфек-
цій.

Висока концентрація віру-
сів може зберігатися в закри-
тих приміщеннях, особливо з 
великими скупченнями людей: 
офісах, школах, дитячих сад-
ках, громадському транспорті, 
магазинах.

Після того, як збудник по-
трапив в організм, необхідний 
час, щоб він подолав захисні 
бар’єри організму і почав роз-
множуватися в достатній кіль-

кості, виявляючи свій вплив на 
організм. Цей час називається 
інкубаційним періодом. Для 
ГРВІ тривалість інкубаційного 
періоду становить від декіль-
кох годин до трьох діб, у се-
редньому – дві доби і залежить 

від агресивності 
вірусу, кількості 
вірусних часток 
і стану захисних 
сил дихальної 
системи.

Головний епі-
деміолог ДОЗ 
ЛОДА Наталія 
Тімко зазначила, 
що антибіоти-
ки, які успішно 
виліковують від 

бактеріальних інфекцій, не-
ефективні для лікування гри-
пу. Вони мають зовсім інші 
механізми дії, які жодним чи-
ном не можуть впливати на ві-
руси. Єдиним випадком, коли 
виправдане застосування ан-
тибіотиків, є приєднання бак-
теріальної інфекції. Питання 
лікування повинен вирішити 
лише лікар.

Також для профілактики 
грипу та ГРВІ лікарі радять:

користуватись захисною 
маскою – в першу чергу одяг-
нути її на хвору людину

зволожувати повітря у 
приміщенні та слизову носа

робити вологе прибиран-
ня приміщень

кварцувати повітря в 
приміщенні

уникати рукостискань, не 
торкатися руками очей, но-
са, рота

якомога частіше мити ру-
ки з милом.

rПрогноз

Вже наприкінці тижня 
погода почне покращува-
тися і з 8 жовтня розпо-
чнеться «бабине літо».

Про це Радіо Свобода розпо-
вів керівник Українського гід-
рометцентру Микола Кульбіда.

«Ми матимемо по всій Укра-
їні суху погоду, достатньо бага-
то сонця. Температурний режим 
піде поступово вгору і напри-
кінці наступного тижня темпе-
ратура повітря може досягнути 
– 14, 19, а місцями й 20 градусів 
тепла», – сказав Кульбіда.

За прогнозами Українського 
гідрометцентру, хороша погода 
може протриматися до десяти 
днів.

Зараз у Криму, в південних 
і східних областях йдуть «над-
звичайно інтенсивні дощі».

Микола Кульбіда запевнив, 
що метеорологи заздалегідь по-
переджали про такі несприят-
ливі умови у цих регіонах.

«Дощі закінчаться й з 5 жов-
тня на Україну почне поширю-
ватися більш тепле повітря із 
західної Європи. І вже з 8-го 
числа температура повітря в 
денні години буде високою», – 
розповів керівник метеороло-
гічної служби України. 

Бабине літо 
почнеться 
8 жовтня
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Потрібні комп’ютерники!
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУє НА РОБОТУ 

СПЕЦІАЛІСТА НА ПОСАДУ
 «АДМІНІСТРАТОР САЙТУ»

ВИМОГИ: знання HTML, CSS, PHP, Flash; на-
вики роботи з графічними пакетами Photoshop, 
Corel Draw; вміння оперативно реагувати на по-
ставлені завдання; відповідальність, акуратність, 
комунікабельність.

ОБОВ’ЯЗКИ: адміністрування сайту компанії 
(обслуговування, наповнення та оновлення сай-
ту); пошукова оптимізація сайту; розробка гра-
фічних елементів; розробка рекламної продукції 
(шаблон).

резюме просимо надсилати на
 office@kpp-centr.com.ua

Контактний телефон: 067-320-46-87.
***

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУє НА РОБОТУ 
СПЕЦІАЛІСТА НА ПОСАДУ 

«СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР»
ВИМОГИ: знання ОС Windows (Windows XP, 

Windows 7, Windows Server) та супутніх продук-
тів компанії Microsoft; знання апаратної части-
ни персональних комп’ютерів; знання мережевих 
технологій; здатність до навчання та вміння опе-
ративно реагувати на поставлені завдання; відпо-
відальність, акуратність, комунікабельність.

ОБОВ’ЯЗКИ: підтримка локальної мережі; 
монтаж та підключення до мережі нових робочих 
місць, встановлення та налаштування ПЗ; обслу-
говування робочих станцій Windows 7/XP; обслу-
говування офісної техніки (діагностуван-
ня проблем, заміна витратних матеріа-
лів); адміністрування серверів на базі 
Windows Server 2008 R2.

резюме просимо надсилати на
 office@kpp-centr.com.ua

Контактний телефон: 
067-320-46-87.

3 жовтня виповнилося 90 років від дня 
народження курінному отаманові Городоцької 
районної організації «Галицька Січ», 
багатолітньому політичному в’язневі
Михайлові Олексійовичу ГАСЮКУ.
З чудовим ювілеєм шановану 
людину сердечно вітають всі 
члени товариства 
і зичать здоров’я 
міцного, мов 
криця, і щастя 
у домі по вінця!

Летять роки, 
і їм немає впину…
За ними – мудрості 
високий зміст.
Сьогодні дев’яносту 
верховину 
Здолали Ви, 
мов справжній 
альпініст.
За пройденим 
не варто сумувати – 
Попереду гряде весни пора! 

Хай буде щедрим ювілейне свято.
Здоров’я Вам, любові та добра!

***
Зі славним ювілеєм – 

90-річчям від дня народження –
Михайла Олексійовича ГАСЮКА

щиро вітають дочки Люба та Марія, син Олег, 
онуки Тарас, Оксана, Володя, Іванка, Галя 

та Василина, правнуки Матія-Назар, Діанка, 
Юрчик, Олежик, Михайлик, Олександр, Аня, 

Станіслав, вся родина:

Тернистий шлях життя пройшли 
Ви гідно,

Добро по краплі роздавали всім.
А ми зберем його сьогодні плідно

Й сторицею повернемо 
в Ваш дім!

З ніжністю, тату, дідусю, 
Вам цілують руки,

Зичать сонця й щастя 
діти та онуки.

Ми дякуєм богу, 
що Ви у нас є,

Хай сили й здоров’я Господь Вам дає!

4 жовтня виповнюється 55 років від дня 
народження мешканці села Добряни
Любові Іванівні ШОСТАК.
З цієї гарної нагоди дорогеньку 
уродинницю радо вітають 
чоловік Степан, дочка Оля 
з чоловіком Андрієм, дочка 
Іванка, дочка Світлана з 
чоловіком Володимиром, 
дочка Наталя з чоловіком 
Михайлом, онуки 
Андрійко, Юля, Вікторія, 
Денисик, Іванко, 
Сніжанка, Максимко:

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 горя Ви ніколи 
І до 100 років Ви для нас жили!

Вважати недійсним
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної 

сім’ї – ВС №034809, видане Городоцькою район-
ною державною адміністрацією 25 січня 2012 ро-
ку на ім’я  Соломії Сергіївни Хрустіль, - вважати 
недійсним.

Районна асоціація інвалідів вітає 
з днем народження

керівника районного відділу освіти
Ігоря Антоновича ЯСКЕВИЧА,
заступника міського голови Городка

Івана Володимировича ПРОЦЯ,
начальника районного управління 

Пенсійного фонду
Ларису Іванівну 
СИМОНЕНКО,

керівника підприємства 
«Керамбуд»

Мирослава Івановича 
МАТЕЙКА,

а також – наших колег
Віру ВЕГЕРУ, Ярослава 

СПІЛЬНИКА,
Марію ПЕЛЕНСЬКУ, 

Ірину СТАНЬКО.

бажаємо всім міцного здоров’я, родинного 
затишку, радості, тепла і любові. А також – 

благословення, опіки та Покрову Матері божої і 
щедрої охорони Ангела-Хоронителя!

rІнформує податкова

Починаючи з 2013 року, платники 
податків,що подають звітність про ви-
користання реєстраторів розрахункових 
операцій, повинні звітувати до органів 
Міндоходів в електронному вигляді.

Протягом 2013 року Городоцькою ОДПІ ске-
ровано до суду 94 позовні заяви про стягнен-
ня податкового боргу в примусовому поряд-
ку на суму 5549,99 тис.грн.

КОРИСТУВАЧІ КАСОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВІТУЮТЬ ПО-НОВОМУ

Саме для цього РРО 
мають бути оснащені 
електронними стрічка-
ми, на яких формува-
тимуться копії розра-
хункових документів і 
фіскальних звітів. Один 
раз на добу цей звіт ав-
томатично передавати-
меться до сервера об-
робки інформації Мі-
ністерства.

Платники, які ви-

користовують РРО та не 
подають звітність в елек-
тронному вигляді, з січня 
2013 року порушують ви-
моги закону. А також мо-
жуть приєднати до існую-
чої касової техніки відпо-
відні модеми для передачі 
даних або придбати нову 
техніку.

На сьогодні до сис-
теми зберігання і збору 
даних від реєстраторів 

розрахункових опера-
цій вже підключено 538 
одиниць (60%) касової 
техніки з 898 реєстрато-
рів розрахункових опе-
рацій, які зареєстрова-
ні в Городоцькій ОДПІ 
і щоденно передають 
контрольно-звітну ін-
формацію в електронній 
формі.

Працівники подат-
кової інспекції постійно 
проводять роз’яснення 
щодо оснащення РРО 
електронними стрічка-
ми для формування роз-
рахункових документів 
і фіскальних звітів.

СТяГНЕННя бОРГУ В СУДОВОМУ ПОРяДКУ

Це позови про стяг-
нення заборгованості за 
рахунок активів борж-
ників, позови про стяг-
нення заборгованості із 
застосуванням штраф-

них (фінансових) санкцій, 
за порушення податково-
го законодавства та інших 
нормативно-правових ак-
тів, позови про накладен-
ня арешту на кошти та ін-

ші цінності, позови про 
стягнення коштів з бан-
ківських рахунків борж-
ників.

Всі позови  задо-
волені на користь по-
даткової інспекції, і на 
сьогодні вже надійшло  
67,9 тис. грн. коштів у 
бюджет.

Городоцька ОДПІ.

є путівки на оздоровлення
Городоцька міжрайонна виконавча дирекція 

Львівського обласного відділення Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездат-
ності доводить до відома страхувальників про на-
явність путівок на IV квартал 2013 року з такими 
профілями лікування: 

захворювання органів кровообігу; 
захворювання органів травлення; 
захворювання нервової системи та хребта;
захворювання  опорно-рухового апарату; 
захворювання органів дихання.
Охочих оздоровитися просимо звертатися 

за адресами: 
м.Городок, вул. Львівська, 1; тел. (231) 30-439;

м.Мостиська, вул. Грушевського, 22;
 тел. (234) 2-50-94

Дирекція Городоцької МрВД.

буде припинена подача газу!
У зв’язку з ремонтними роботами на ШРП з 

8.00 до 15.00 10.10. 2013 р. буде припинена подача 
газу на с.Катериничі та с. Литовка.

Будьте обережні під час виключення і вклю-
чення газу! Перекрийте крани перед газовими 
приладами, не залишайте їх без нагляду. При по-
яві запаху газу телефонуйте за номерами 3-02-49 
або 104.

Адміністрація філії «Городоцьке УеГГ».

Продаємо 
будинок

в центрі міста Городка. 
Ділянка з садом 

і городом площею 
11 соток. 

Тел. для довідок: 
067-27-83-640; 
067-256-05-98.

Приватне Акціонерне Товариство «Львівгаз» 
заявляє про намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
газорозподільної мережі Городоцького району в 
Львівській області.

ПАТ «Львівгаз» постачає газ абонентам області: 
населенню, об’єктам комунально-побутової сфери, 
промисловим підприємствам та бюджетним устано-
вам і організаціям.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від виробничої діяльності ПАТ «Львівгаз» 
пов’язані з експлуатацією технологічного обладнання, 
призначеного для зниження тиску (ГРП – газорегуля-
торний пункт, ШРП – шафовий регуляторний пункт, 
КБРТ – комбінований будинковий регулятор тиску) 

та транспортуванням газу газопроводами середнього 
і низького тиску до споживачів.

У результаті діяльності ПАТ «Львівгаз» у Горо-
доцькому районі в атмосферне повітря викидається 
дві забруднюючі речовини:

1) метан (СН4) – 11,898 т/рік;
2) етилмеркаптан (С2Н5SН) – 0,00027 т/рік (дода-

ється до природнього газу в безпечних для організму 
людини концентраціях з метою надання газу запаху).

Пропозиції та зауваження громадських органі-
зацій та окремих громадян приймаються протягом 
30 календарних днів з дня публікації даного оголо-
шення за адресою:

Городоцька районна державна адміністрація,
81500, Львівська область, м. Городок,

 вул. Б.Хмельницького, 2.
Телефон  (03231) 3-05-33.

Заява про наміри

Вдячне слово
Я, Попільовська 

Г., щиро дякую пра-
цівникам міліції Го-
родоцького райвід-
ділу, а саме – Бахов-
ському Ю.П., Бруд-
ному І.Б., Яремчуку 
Н.М., за їх велику лю-
дяність, за допомогу, 
розуміння, моральну 
підтримку в надзви-
чайно скрутному ста-
новищі.

Депутати партійної групи «УДАР Віталія 
Кличка» в Городоцькій районній раді 
та партійної групи «УДАР Віталія Кличка» 
в Городоцькій міській раді щиро вітають 
з народженням другого синочка свого побратима
Ореста РАПА та його дружину Наталю.
Хай росте здоровим ваше немовлятко,
Хай його охороняють з неба ангелятка,
Хай зростає вам на втіху,
В домі буде море сміху!
Щоб зубки скоро вилізали,
рідним спати не заважали,
Щоб ангелики кружляли,
Від всіх бід охороняли!
Любе дитятко, батьківська втіхо,
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху.
Щоб радість і щастя тебе обняли,
Щоб сили божі тебе оберігали.
Хай тобі всміхається 
доленька ясненько,
бог оберігає
 маленьке 
серденько!

Довідка щодо
публікації оголошень
в «Народній думці»:
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Звичай обирати для себе, власної ро-
дини, міста чи держави особливий роз-
пізнавальний знак – герб (з німецької 
мови перекладається як “спадщина”) 
– сягає своїм корінням епохи Середньо-
віччя і більшість його складових запо-
зичена з лицарського побуту. 

Має власний герб і місто Городок, котре 
вперше згадується в Іпатіївському літописі 
під 1213 р. як поселення, а пізніше і як центр 
торгівлі сіллю Галицько-Волинського князів-
ства. Саме тому до назви містечка додавали 
прикметник “соляний”. Поселення постало як 
традиційне укріплене городище у формі фор-
теці із системою земляних укріплень і валів, 
природних смуг оборони у вигляді річки Вере-
щиці та непрохідних боліт. Власне, всі ці ха-
рактерні особливості сформували герб Город-
ка, який хоч з плином часу декілька разів змі-
нювався, однак зберіг першопочаткову основу. 
Припускаємо, що один з перших міських гер-
бів був створений після надання 1389 р. міс-
ту Магдебурзького права, яке передбачало са-
моврядування. Нинішня версія герба створена 
авторитетним українським ученим, головою 
Українського геральдичного товариства Андрі-
єм Гречилом, котрий, зокрема, є автором гер-
ба Львова та співавтором малого Державного 
Герба України. 14 травня 1998 р. 
Городоцька міська рада затвер-
дила проект нового герба.

Отже, головною части-
ною герба Городка є щит: 
у польському варіанті – 
це трикутний (старофран-
цузький) щит, у сучасному 
ж – чотирикутний з круг-
лою основою (іспанський). 
Тло щита – лазурне і сим-
волізує місцеві водойми, хо-
ча традиційно цим кольором у 
геральдиці передають такі поняття, як 
велич, слава, честь. Щит обрамований деко-
ративним картушем – “розтягнутою шкурою” 
(“німецьким картушем”) золотистого кольору. 
Золото в геральдиці символізує християнські 
цінності – віру, справедливість, милосердя, а 
також такі світські якості, як багатство і мо-
гутність. На лазуровому тлі щита зображена 
срібна міська (фортечна) брама з трьома зуб-
частими вежами (на кожній – по три бійниці, 
на старому гербі усіх було п’ять). Сріблястий 
відтінок символізує мудрість, відкритість, 
надію. Фортечна брама демонструє, що місто 
виникло як укріплене городище. До речі, місь-
ка брама фігурує як відтиск печатки на доку-
ментах, створених у Городку ще в XVI ст., 
себто є історичним символом. Відкрита бра-
ма свідчить про гостинність, а в її отворі зо-
бражено срібну соляну топку – нагадування іс-
торичного минулого міста. У старому варіан-
ті по-дібного не було, а донедавна на гербі зо-
бражали переважно три соляні топки. Баштова 
кам’яна корона сріблястого відтінку з трьома 
зубцями над щитом засвідчує повітовий ха-
рактер міста. 

Вже у час незалежності України, напри-
кінці дев’яностих, міська рада Городка ініці-
ювала відновлення скульптурної пам’ятки – 
герба міста, який планували розмістити на ра-
туші. Автором проекту виступив львівський 
скульптор Степан Баран, а втілив його в ка-
мені відомий скульптор, народний художник 
України Іван Самотос. Утім, вже готову робо-
ту тодішня міська влада не спромоглася вику-
пити, мотивуючи це відсутністю коштів 

Лише 2010 р. завдяки ініціативі та зусил-
лям депутатів Городоцької районної ради Та-
раса Садов’яка, Ореста Рапа та Романа Голо-
йди (тепер – представники Політичної партії 
“УДАР Віталія Кличка”) та за  меценатської 
підтримки депутатів Львівської обласної ра-
ди (на той час) Олега Кристиняка та Дем’яна 
Малярчука герб було викуплено у скульпто-
ра та встановлено на мурі ратуші, де він і ни-
ні знаходиться. Цю акцію також підтримав 
тодішній міський голова м. Городка Іван Са-
ган. Адже  такі заходи, без сумніву, сприяють 
відродженню історико-культурної спадщини 
нашого народу та патріотичному вихованню 
майбутнього покоління. І найважливіше – да-
ють нам усім розуміння, що велика любов до 
України починається з любові до своєї малої 
батьківщини, рідного села чи міста.

Руслан СІРОМСЬКИЙ,
кандидат історичних наук, доцент 

Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

ГЕРб ГОРОДКА: 
ІСТОРІя 
ТА СИМВОЛІЧНЕ 
НАПОВНЕННя

У концерті, присвя-
ченому ювілейним 

уродинам Городка, 
брав участь народний 
артист України Сте-
пан Гіга (на фото). 
Його пісні «Дорога 
до храму», «Явори-
на», «Друзі мої» та 
чимало інших стали 
шлягерами, однаково 
близькими для молоді 
і представників стар-
шого покоління. Перед 
виступом я запросив 
легенду україн-
ської естради 
до розмови. 

- Степане Пе-
тровичу, розкажіть 
про своє становлен-
ня як музиканта, 
композитора?

- Родом я із Закар-
паття Іршавського ра-
йону с. Білки. Воно од-
не з найбільших сіл тих 
теренів. Музичні зді-
бності почали проявля-
тись уже в дитинстві. Коли 
навчався у сьомому класі, 
мене запросили співати у 
самодіяльний ансамбль «Зе-
лені Кар-
пати» при 
м і с ц е в о -
му Будин-
ку куль-
тури. Тоді 
майже при 
к о ж н о м у 
к у л ь т у р -
ному осе-
редку діяв 
вокально-інструменталь-
ний гурт. А при нашому – 
аж два. Ми із побратимами 
по колективу тягнулися до 
музики. Були самоуками: 
що могли слухали, дістава-
ли платівки, які коштува-
ли недешево. Самі купува-
ли інструменти, апаратуру. 
Пам’ятаю, у 1978 році діс-
тав синтезатор «Ямаха» з 
Болгарії, що обійшовся в 
три тисячі рублів. Ще кіль-
ка тисяч – і можна було но-
венькі «Жигулі» придба-
ти…

- Де в той час такі гро-
ші брали?

- По весіллях, танцях 
виступали. А все заробле-
не вкладали в апаратуру й 
інструменти. Я сам грав на 
гармошці, баяні, гітарі, на 
клавішних, барабанах…

- Справжнісінька лю-
дина-оркестр!

- Хлопці з ансамблю 
йшли в армію, важко було 
знайти їм підміну і дово-
дилося заміняти самому… 
Правда, в Ужгородське му-
зичне училище поступив 
за четвертим разом. Не так 
просто це все було. Хло-
пець зі села, тато – кочегар, 
мама – робоча на заводі. За-
те в Київську консервато-
рію вступив з першої спро-
би. Навчаючись, отримав 
спеціальний дозвіл Мініс-
терства культури на вільне 
відвідування занять. Почи-
наючи з другого курсу і до 
завершення студій, працю-
вав солістом популярного 
ансамблю «Стожари», од-
ночасно – солістом оперної 
студії Київської консерва-
торії, якою керував Дмитро 
Гнатюк. Після завершення 
мене скерували на роботу в 
національну оперу, від чо-
го відмовився, бо душа ле-
жала до естради. Такий ви-
бір обурив деяких виклада-
чів. Вони казали, що хочуть 
витягнути мене з помийної 
ями, якою вважали естраду. 
Через це навіть диплом не 
одразу віддали – всі споді-
валися, що таки передумаю 
і піду в оперу. Проте вибрав 
те, що люблю. 

Я вже тоді писав. Одні 
з перших пісень – «Зелені 

Карпати», «Гуцульське ве-
сілля».

Наприкінці 1980-их, ко-
ли я повернувся в рідне За-
карпаття, став солістом об-
ласної філармонії, ство-
рив джаз-рок групу 
«Бескид». Начальство 
обласного управління 
культури мене страш-
но не злюбило за те, 
що в той час відмов-
лявся співати пісні 
про комсомол, Лені-
на. Вступові 

у комуністичну партію теж 
опирався. Тодішній чинов-
ник від культури навіть по-
грожував, що звання мені 
бачити, як свої вуха. Тому 
звання одержав за незалеж-
ної України…

- Цікаво: яка доля спіт-
кала в незалежній державі 
того чиновника-партокра-
та, котрий Вас так шель-
мував? Либонь, у мініс-
терство шаснув? 

- До міністерства не діс-
тав, але «на коні» зостався. 
Такі при всякій владі вмі-
ють примазатися. Я ж не 
зрадив ні собі, ні народу. За 
будь-якої системи, навіть 
найнестерпнішої, артисту 
необхідно залишатись сво-
бідним: жити так, аби не 
зраджувати собі, робити те, 
що тобі до душі і до душі 
тим, хто завітав на твої кон-
церти.

- Степан Гіга, безпе-
речно, займається своєю 
справою. Вагомим під-
твердженням цьому є 
«золотий диск», який Ви 
отримали другим після 
Алли Пугачової на тере-
нах СНД .

- Взагалі у мене два «зо-
лоті диски». Перший – за 
альбом «Вулиця Наталі», 
мільйонний тираж яко-
го був проданий. Платівка 
справді виготовлена із золо-
та (350 грамів) на спеціаль-
ному підприємстві у Мюн-
хені (Німеччина). Другий 
такий диск одержав за аль-
бом «Троянди для Тебе». 
Тож я є першим в Україні 
артистом, у кого два «золоті 
диски»…

І щоб вже завершити 
відповідь на питання про 
творче становлення, ска-
жу, що за кілька років після 
розформування гурту «Бес-
кид» я створив студію зву-
козапису «GIGARecords». 
У середині 1990-их заро-
джується група «Друзі мої», 
з якою й досі виступаємо. 
Назва гурту відповідає на-
шим взаєминам. Приміром, 
із художнім керівником гур-
ту «Друзі мої», заслуженим 
артистом України Павлом 
Петренком ми співпрацю-
ємо і товаришуємо майже 

чверть століття.
- Ваші діти – теж артис-

ти. Син Степан Гіга-молод-
ший – заслужений артист 
естрадного мистецтва Укра-
їни, дочка Квітослава є за-

служеною 

артист -
кою України. Чи як батько 
впливали на їхній вибір піти 
Вашою стежкою?

- Власне, це винятково 
їх вибір. Спочатку, зізна-
юся, не дуже хотів, аби ді-
ти були співаками. Але во-
ни вже з колиски музикою 
займались, на концерти зі 
мною їздили. Зараз виросли 
в самодостатніх артистів. У 
них своя життєва стежина. 
За потреби раджу їм щось, 
але ніколи не нав’язую 
свою думку. У проекті «Мі-
няю жінку», на участь в яко-
му дав згоду, зробили такий 
монтаж, нібито я власних 
дітей ненавиджу, не спілку-
юся з ними. І це не так дав-
но показали на всю країну 
по телебаченню. Насправді 
діти і мій онучок Даня для 
мене – найдорожче, що мо-
же бути в житті.

- У Вашому репертуа-
рі, наскільки знаю, немає 
жодної іншомовної пісні, 
зокрема, російської. Чому? 

- Вистачає моїх колег, які 
співають російською чи там 
англійською мовами. Чима-
ло наших артистів їдуть у 
Москву, бо доля когось зму-
шує, хочуть більшого до-
сягти. Ще з радянських ча-
сів повелось: якщо співак 
«засвітився» в Москві, то 
ставав популярним. Скажі-
мо, я ніколи не «світився» 
на російському телебачен-
ні, але і в своїй державі не 
надто крутять. Поважаю по-
зицію Малініна, який зро-
бив альбом українських пі-
сень. Можливо, колись теж 
підготую російськомовний 
альбом для росіян. Але на 
даний момент, вважаю, моя 
діяльність більш потрібна 
українському народу. Бо у 
нас молода держава, йде її 
становлення, і ми, артисти, 
повинні не просто співати, 
щоб співати, а щось вартіс-
не по собі залишити нащад-
кам. Так, як Микола Мозго-
вий, Ігор Білозір, Володи-
мир Івасюк та ін. Раз Бог 
дав талант, то важливо його 
не розтринькати і віддавати 
своєму народові. Мої діти, 
між іншим, теж не хочуть 
співати російською. Їм ніх-
то цього не боронить. Про-
сто вони мої однодумці.

- Багато анекдотів за-
раз складають про Ми-

хайла Поплавського. Яке, 
на Вашу думку, його місце 
в українському пісенному 
мистецтві?

- Йому потрібно пам’-
ятник поставити. Адже це 
єдиний чоловік, що вкладає 

власні кошти в підтримку і 
розвиток україн-

ської пісні, та 
не бере з ніко-
го ні копійки. 
Він започатку-
вав низку пре-
красних про-
ектів, у тому 
числі – й дитя-
чих, де основне 
правило: пісня 
повинна звуча-
ти тільки укра-
їнською мовою. 
Завдяки Поплав-
ському українські 
артисти мають 
доступ до ефірів. 
Дехто вважає, що 
наші артисти – ні-
кчеми. Але ми вмі-

ємо робити якісну 
музику, і не гірше, 

ніж у Москві чи де-
інде. Сьогодні вже немало 
московських співаків запи-

суються в Києві.
- Як можете охаракте-

ризувати розвиток нашої 
естради? Старші музи-
канти часто критично оці-
нюють «молодняк», мов-
ляв, от коли ми були мо-
лодими…

- За моєї молодості ми з 
побратимами були піонера-
ми естради. Робили музику, 
що була модною, яку лю-
била молодь, і ця молодь з 
нами росла. Музика, якою 
ми займались, була неглас-
но забороненою. Тому ми 
не мали де вчитися. Зараз 
є інші можливості. Але й 
сьогодні молодим артистам 
важко пробитись на теле-
бачення, радіо. Тоді ми са-
мі творили музику, а зараз 
все залежить не стільки від 
співака, скільки від аран-
жувальника і звукорежисе-
ра на студії. Сьогодні бачу 
вдосталь класної україн-
ської музики, є й чимало не-
цікавого. А в основному мо-
лоді артисти роблять гарну 
музику. Бездарність з часом 
відсіється, а хороше зали-
шиться. Для мене прийнят-
ні всі жанри, головне, щоб 
це було якісно...

- Що Вас як артиста 
робить щасливим?

- Якщо з концерту люди 
виходять, наспівуючи мої 
пісні. Отже, це сигнал, що 
я на правильному шляху. 
Завжди щасливий, коли до 
мене слухачі підходять піс-
ля виступу, щоб сфотогра-
фуватись чи за автографом. 
Ніколи нікому в цьому не 
відмовляю.

- Над чим працюєте?
- Вже другий рік три-

вають мої співочі гастро-
лі Україною. Якщо перший 
тур був по стадіонах країни, 
то тепер ми несемо україн-
ську пісню в найдальші ку-
точки, бо люди цього потре-
бують. Українську пісню, 
якщо вона якісна, знайте, 
однаково піднесено сприй-
мають що на Львівщині, що 
на Донеччині, чи за кордо-
ном. Чекає виходу мій но-
вий альбом, нині працюю 
над ще одним.

Спілкувався 
Роман СМІЛКА.

«...Раз Бог дав талант, то важливо 
його не розтринькати 

і віддавати своєму народові»
Степан ГІГА:
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ТІСТОМІСА, ПЕКАРЯ, 
ФОРМУВАЛЬНИКА, ОПЕРАТОРА 

З ПРИЙОМУ ЗАМОВЛЕНЬ.
Ми пропонуємо: 

стабільну зарплату; потижневу ви-
плату; офіційне працевлаштуван-

ня; безкоштовне навчання.
Тел. для довідок: (050) 370-61-11.

Запрош уємо на постійну 
роботу в с. Керниця: 

По горизонталі: 4.Підручник. 6.Ле-
да. 7.Адам. 9.Терешкова. 10.Коала. 12.Та-
бір. 15.Конка. 16.Арлекін. 18.Компост. 
19.Календула. 20.Волосожар. 22.Писанка. 
23.Крейсер. 24.Асник. 26.Актор. 29.Таксі. 
31.Ельдорадо. 32.Іглу. 33.Буда. 34.Сково-
рода.

По вертикалі: 1.Одвірок. 2.Лукашен-
ко. 3.Анафора. 4.Парта. 5.Карат. 6.Літо. 
8.Малі. 10.Каріатида. 11.Лук’яненко. 13.Ат-
мосфера. 14.Руставелі. 17.Наука. 18.Кулик. 
21.Танкодром. 24.Альбіон. 25.Клаксон. 
27.Колі. 28.Ребус. 29.Торба. 30.Сума.

08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Без цензури.
10.15 Т/С «ТАєМНИЦЯ СТАРОГО МОСТУ».
10.55, 20.55 Офiцiйна хронiка.
11.05 Дитячий фестиваль «ОКешкин-джаз».
12.00, 17.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.10 Рояль в кущах.
12.40 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.05 Фольк-music.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно в Америку.
15.00, 18.20, 01.20, 03.00 Новини (iз сурдопере-
кладом).
15.15, 05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25, 03.40 Життя на рiвних.
15.35 Книга.ua.
16.05 Т/С «IЗ ЖИТТЯ КАПIТАНА ЧЕРНЯєВА».
17.40 Сiльрада.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Агро-News.
19.10 Фестиваль гумору «Умора».
21.00, 05.25 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Ювiлейна програма В.Бiлоножка.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.

КАНАЛ 1+1

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20 ТСН: 
«Телевiзiйна служба новин».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/С «СИЛА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ» (1).
11.00 Т/С «ЛЕГЕНДИ ПРО КРУГА».
15.00 Т/С «ТИСЯЧА I ОДНА НIЧ» (1).
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/С «CИЛА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ» (1).
20.15, 01.50 Т/С «ЛЮБОВ ТА ПОКАРАННЯ» (1).
22.10, 05.10 «Грошi».
23.35, 03.20 Х/Ф «АЛЬФА ДОГ» (2).

ІНТЕР

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини.
09.10 Х/Ф «АСЯ».
11.15, 12.20 Т/С «СЛIДСТВО ВЕЛИ... З 
ЛЕОНIДОМ КАНЕВСЬКИМ».
13.25 «Судовi справи».
14.35 «Сiмейний суд».
15.40 «Жди меня».
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00 Т/С «ДЕЛЬТА».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/С «ДУРНА КРОВ».
22.30 Т/С «БЕЗОДНЯ».

СТБ

07.50, 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.35 Х/Ф «МОСКВА СЛЬОЗАМ НЕ ВIРИТЬ» (1).
12.25 «Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти 
жiнок».
15.00 «Звана вечеря».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
20.20 «Куб - 4».
22.25 «Детектор брехнi - 4».
23.35 «Один за всiх».

ICTV

06.50 Т/С «ЛЕСЯ+РОМА».
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Анекдоти по-українськи.
10.20 Головна програма.
12.00, 13.00 Т/С «НЕБО У ВОГНI».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/С «МОРСЬКI ДИЯВОЛИ».
22.10 Четверта вежа.
23.10, 03.30 Свобода слова.

НОВИЙ КАНАЛ

07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом.
07.30, 08.30, 19.55, 00.30 Погода.
09.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСЬКОГО ПЕРIОДУ-2».
11.40 Х/Ф «ПАРК ЮРСЬКОГО ПЕРIОДУ-3».
13.30, 14.35 Kids Time.
14.50 Т/С «ДРУЗI».
15.50 Шафа.
16.50, 00.35 Т/С «БАЛЬЗАКIВСЬКИЙ ВIК».
18.00, 20.00 Т/С «ВОРОНIНИ».
19.00, 00.25 Репортер.
19.20 Абзац!.
21.00 Т/С «ОСТАННIЙ З МАГIКЯН».
22.00 Т/С «ДО СМЕРТI ВРОДЛИВА».
23.00 Спiвай, якщо зможеш.

ТРК «ЛЬВІВ» 

07.00 Т/С «МIНI-ПОДОРОЖI».
07.15 Феномен України.
07.45, 15.15 Країна Мультляндiя.
08.00 ПРОФIЛАКТИКА.
12.00, 21.00 ЗIК.
14.00, 01.40 SМС.
15.00, 18.00, 20.30 Новини.
15.30 Т/С «АТЛАС ТВАРИННОГО СВIТУ».
16.00 Львiв мистецький.
17.00 Т/С «АВТОЕНТУЗIАСТИ».
17.30, 00.00 Пас.
18.30 Цiкавi речi для малечi.
18.45 Т/С «80 ОСТРОВIВ НАВКОЛО СВIТУ».
19.15, 00.30 Вечiр у Львовi.
02.40 З архiвiв ЛТБ. Золота провiнцiя.
03.00 Абетка здоров’я.

УТ-1

1+1

ІНТЕР

СТб

ICTV

ЛТб

Новий канал

УТ-1

1+1

ІНТЕР

СТб

УТ-1

1+1

ІНТЕР

СТб

ICTV

ЛТб

ЗІК

ICTV

ЛТб

07.35, 08.20 Док. фiльм «М.Голуб. Я не пiду».
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00, 05.25 Пiдсумки дня.
09.25, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30, 03.10 Уряд на зв’язку з громадянами.
10.00 Вступне слово Прем’єр-мiнiстра України 
на засiданнi уряду.
10.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛИ».
11.15 Нехай Вам буде кольорово!.
12.10, 18.45, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Формула захисту.
12.35 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГIВ».
14.10 Свiтло.
14.30 Ближче до народу.
15.00, 18.20, 01.20, 02.55 Новини (iз сурдопере-
кладом).
15.15 Euronews.
15.35, 05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Прем’єра. Д/ф «Лука Кримський. Я по-
любив страждання».
16.20 Т/С «ТАєМНИЦЯ СТАРОГО МОСТУ».
17.05 Т/С «IЗ ЖИТТЯ КАПIТАНА ЧЕРНЯєВА».
17.50, 01.35 Про головне.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Фестиваль гумору «Умора».
20.50 Мегалот.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 Худ. фiльм «Бомж».

КАНАЛ 1+1

06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/С «СИЛА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ» (1).
11.00 Т/С «КАРАМЕЛЬ».
13.00 «Не бреши менi - 4».
14.00 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.05 Т/С «ТИСЯЧА I ОДНА НIЧ» (1).
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/С «CИЛА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ» (1).
20.15, 01.50 Т/С «ЛЮБОВ ТА ПОКАРАННЯ» (1).
22.10, 04.55 «Територiя обману».
23.35 «Тачки - 2».
00.15, 03.35 Х/Ф «ЧОРНИЙ ПЕС» (2).

ІНТЕР

05.00, 22.30 Т/С «БЕЗОДНЯ».
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з 
IНТЕРом».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини.
09.10, 20.30 Т/С «ДУРНА КРОВ».
11.15, 12.20 Д/с «Слiдство вели... з Леонiдом 
Каневським».
13.25 «Судовi справи».
14.55 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в Українi».
16.50 Т/С «ЯСМIН».
18.00, 04.05 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00 Т/С «ДЕЛЬТА».
20.00 «Подробицi».
00.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛI» (2).

СТБ

08.15, 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.50 «Зiркове життя. Всi чоловiки сво...?».
10.55 «Врятуйте нашу сiм’ю - 2».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
15.00 «Звана вечеря».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
20.00, 22.40 «МастерШеф - 3».
00.55 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (1).

ICTV

07.00 Т/С «ЛЕСЯ+РОМА».
07.45 Четверта вежа.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30, 16.40 Т/С «ЛIТєЙНИЙ».
12.45 Факти. День.
13.15, 22.10 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА 
ПЕРЕВIРКА».
14.40, 20.10 Т/С «МОРСЬКI ДИЯВОЛИ».
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/Ф «ДЕВ’ЯТЬ ЖИТТIВ» (2).

12.00, 21.00 ЗIК.
14.00, 01.40 SМС.
15.30 Т/С «АТЛАС ТВАРИННОГО СВIТУ».
16.30 Моважестiв.
16.45 100 шедеврiв.
17.00 Т/С «АВТОЕНТУЗIАСТИ».
17.30 Аргумент.
18.30 Цiкавi речi для малечi.
18.45, 00.00 Т/С «80 ОСТРОВIВ НАВКОЛО 
СВIТУ».
19.15, 00.30 Вечiр у Львовi.

09.10 По живому.
09.40 Дзеркало iсторiї.
10.10 Захiдний експрес.
10.30 Книга скарг i пропозицiй.
10.55, 19.50 Художнiй фiльм.
12.55 Галицька пательня.
14.20 Люстрацiя.
16.05 Здоров будь!.
16.30 Хiт-парад FM-TV.
16.35 Iсторична правда з Вахтангом Кiпiанi.
17.35 ПРАВОкацiя.
19.00 Вечiрня казка.
19.30 Чвертка з перцем.
22.00 Народний контроль.

ЗІК

07.35, 08.20 Док. фiльм «Г.Жженов. Агент надiї».
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00, 05.25 Пiдсумки дня.
09.25, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30, 16.40 Т/С «ТАєМНИЦЯ СТАРОГО МОС-
ТУ».
10.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛИ».
11.10 Нехай Вам буде кольорово!.
12.05, 18.50, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГIВ».
14.10 Шеф-кухар країни.
15.00, 18.20, 01.20, 03.00 Новини (iз сурдопере-
кладом).
15.15 Euronews.
15.25, 05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Крок до зiрок.
17.25 Т/С «IЗ ЖИТТЯ КАПIТАНА ЧЕРНЯєВА».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40 «Надвечiр’я» з Т. Щербатюк.
20.45 Фестиваль гумору в Коблево.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Ювiлейна програма В.Бiлоножка.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 Худ. фiльм «Бомж».

КАНАЛ 1+1

06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/С «СИЛА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ» (1).
10.55 Т/С «КАРАМЕЛЬ».
12.55 «Не бреши менi - 4».
13.55, 05.00 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.00 Т/С «ТИСЯЧА I ОДНА НIЧ» (1).
16.45, 03.05 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/С «CИЛА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ» (1).
20.15, 01.40 Т/С «ЛЮБОВ ТА ПОКАРАННЯ» (1).
22.10 «Мiняю жiнку 8».
23.55, 03.30 Х/Ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ КВАРТАЛ» 

ІНТЕР

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини.
09.10, 20.30 Т/С «ДУРНА КРОВ».
11.15, 12.20, 03.35 Д/с «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським».
13.25 «Судовi справи».
14.55 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в Українi».
16.50 Т/С «ЯСМIН».
18.00, 04.15 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00 Т/С «ДЕЛЬТА».
20.00, 03.05 «Подробицi».

СТБ

08.10, 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.55 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ БЛУДНОГО ТАТА» 
(1).
11.55 Х/Ф «КОХАННЯ НА ДВА ПОЛЮСИ».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
15.00 «Звана вечеря».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
20.00, 22.25 «Врятуйте нашу сiм’ю - 2».
23.25 «Кохана, ми вбиваємо дiтей».

ICTV

07.15 Т/С «ЛЕСЯ+РОМА».
07.45 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30, 16.40 Т/С «ЛIТєЙНИЙ».
12.45 Факти. День.
13.15, 22.10 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА 
ПЕРЕВIРКА».
14.40, 20.10 Т/С «МОРСЬКI ДИЯВОЛИ».
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/Ф «РУЙНIВНИК» (2).

ТРК «ЛЬВІВ» 

12.00, 21.00 ЗIК.
14.00, 01.40 SМС.
15.30 Т/С «АТЛАС ТВАРИННОГО СВIТУ».
16.00 М-Хвиля.
16.30 Моважестiв.
16.45 100 шедеврiв.
17.00 Т/С «АВТОЕНТУЗIАСТИ».
17.30 Семестр.
18.30 Цiкавi речi для малечi.
18.45, 00.00 Т/С «80 ОСТРОВIВ НАВКОЛО 
СВIТУ».
19.15, 00.30 Вечiр у Львовi.

ЗІК (ЛЬВіВ)

08.25 Книга скарг i пропозицiй.
08.55, 14.00, 18.20 Телемагазин.
09.10 По живому.
09.35 Дзеркало iсторiї.
10.10 Програма захисту.
10.30, 19.30 Здоров будь!.
10.50, 19.50 Художнiй фiльм.
12.55 ПРАВОкацiя.
13.25 Захiдний експрес.
13.45 Особливий Погляд.
14.15 Капiтал.
14.45 ПроКарпати.
16.00, 23.00 Прямим текстом.
18.00 Власний бiзнес.
18.35 Зiркова школа.
19.00 Вечiрня казка.
22.00 Iсторична правда 
з Вахтангом Кiпiанi.

КРИМІНАЛ
Хроніка зведень РВ УМВСУ

xЗ автомобіля жителя с.Дроз-
довичі, що знаходився на його подвір’ї, 
викрадено акумулятор, лобове скло та 
два задні колеса.
xНічної пори у Городку в жите-

ля с.Повітно хтось поцупив з кишені 
штанів «мобілку» та паспорт грома-
дянина України.
xІз заявою у райвідділ звернулась 

жителька с.Стоділки. З її будинку, ку-
ди зловмисники проникли шляхом по-
шкодження вікна, викрадено золоті 
вироби.
xВід чергового лікаря швидкої ме-

дичної допомоги смт. В.Любінь надій-
шло повідомлення про те, що меш-
канець одного з сіл в підсобному при-
міщенні на території свого подвір’я 
вкоротив собі віку через повішання. 
Чоловік впродовж тривалого часу зло-
вживав спиртним та до того вже нео-
дноразово намагався покінчити жит-
тя самогубством.
xКомарнянка поскаржилась на 

мешканця Комарна, котрий, будучи в 
неї у гостях, відкрито заволодів її те-
левізором марки «LG».
xВночі на 1 жовтня у м.Городку 

невідома особа скоїла крадіжку з про-
дуктового магазину.
xВ той же час обікрали офіс у рай-

центрі.
Наталія ГАЛУШКА,

інспектор Городоцького 
райвідділу міліції.

rДо уваги читачів!

xПРИВАТНІ ВІТАННЯ 
з фотографією уродинника - від 50 
грн., без фотографії уродинника – 
від 40 грн.
xКОЛЕКТИВНІ ВІТАННЯ 
з фотографією уродинника – від 70 
грн., без фотографії уродинника - 
від 60 грн.
Вартість публікації вітань 
може зростати залежно від величини 
замовленого тексту.
xОГОЛОШЕННЯ на зразок 
«Вважати недійсним», «Куплю», 
«Продам» тощо – 30 грн.
xБудь-які повідомлення 
НЕРЕКЛАМНОГО ЗМІСТУ зможете 
опублікувати, оплативши 1,50 грн. за 
кожен квадратний сантиметр площі, 
котру займатимуть ці оголошення на 
газетній сторінці.

xБудь-які повідомлення 
РЕКЛАМНОГО ЗМІСТУ замовники 
зможуть оприлюднити, оплативши за 
кожен квадратний сантиметр площі, 
котру займатимуть ці оголошення на 
газетній сторінці: 
1 стор. – 3,50 грн. за 1 см2, 
2-12 стор. – 2,50 грн. за 1 см2.
Скористайтесь нашими послугами!
Довідки: 067-354-32-39.

Вартість послуг 
«Народної думки»
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Четвер, 
10 жовтня

П’ятниця, 
11 жовтня

Субота, 
12 жовтня

   

Неділя,
13 жовтня

УТ-1

1+1

СТб

УТ-1 УТ-1

1+1

СТб

УТ-1

1+1

ІНТЕР

СТб

ICTV

ЛТб

ЗІК

ICTV

ЛТб

ЗІК

ICTV

ЛТб

1+1

ІНТЕР

СТб

ICTV

ЛТб

ЗІК

ІНТЕР

07.35, 08.20 Док. фiльм «Всенародна актриса 
Н.Сазонова».
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00, 05.25 Пiдсумки дня.
09.25, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30, 16.30 Т/С «ТАєМНИЦЯ СТАРОГО МОС-
ТУ».
10.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛИ».
11.15 Нехай Вам буде кольорово!.
12.05, 17.55, 21.25 Дiловий свiт.
12.15 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛIНIєЮ ФРОНТУ».
15.00, 18.20, 01.20, 03.00 Новини (iз сурдопере-
кладом).
15.15 Euronews.
15.30, 05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Українська пiсня.
17.10 Т/С «IЗ ЖИТТЯ КАПIТАНА ЧЕРНЯєВА».
18.40 Фiнансова перспектива.
18.55 Останнє попередження.
19.15 До 25-рiччя дуету «Свiтязь». Концертна 
програма.
21.35 Свiт спорту.
21.40 Концертна програма «Мелодiя двох 
сердець».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 Худ. фiльм «Бомж».

КАНАЛ 1+1

06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00 ТСН: 
«Телевiзiйна служба новин».
06.45, 07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/С «СИЛА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ» (1).
11.00 Т/С «КАРАМЕЛЬ».
13.00, 04.15 «Не бреши менi - 4».
14.00, 05.05 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.05 Т/С «ТИСЯЧА I ОДНА НIЧ» (1).
16.45, 03.50 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/С «CИЛА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ» (1).
19.30 «Телевiзiйна служба новин».
20.15, 02.25 Т/С «ЛЮБОВ ТА ПОКАРАННЯ» (1).
22.10 «Кохання без кордонiв».

ІНТЕР

05.00, 22.35 Т/С «БЕЗОДНЯ».
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з 
IНТЕРом».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини.
09.10 Т/С «ДУРНА КРОВ».
11.20, 12.20, 03.30 Д/с «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським».
13.30 «Судовi справи».
14.55 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в Українi».
16.50 Т/С «ЯСМIН».
18.00, 04.10 Ток-шоу «Стосується кожного».
19.00 Т/С «ДЕЛЬТА».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/Ф «СТАЛЕВИЙ МЕТЕЛИК».
00.30 Х/Ф «СПЕЦНАЗ МIСТА АНГЕЛIВ» (2).
02.35 Д/ф «Замiнник смертi».

СТБ

06.00 «Чужi помилки. Бомба для нарколога».
06.45, 16.00 «Все буде добре!».
08.30, 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
10.05 «Кохана, ми вбиваємо дiтей».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
15.00 «Звана вечеря».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
20.00, 22.40 «Зваженi та щасливi - 3».
00.45 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (1).
01.30 Х/Ф «ЗАГАЛЬНА ТЕРАПIЯ - 2» (1).

ICTV

18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/Ф «ОБГОВОРЕННЮ НЕ ПIДЛЯГАє» (2).
01.10 Несекретнi файли.
02.05 Х/Ф «ЖАХ НА ВУЛИЦI В’ЯЗIВ-4: ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СНУ» (2).

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

ЗІК (ЛЬВіВ)

08.30 Вектор.
08.55, 14.00, 18.10 Телемагазин.
09.10 По живому.
09.40 Вiдкрита зона.
10.05, 18.30 Книга скарг i пропозицiй.
10.40, 16.25, 17.10 Хiт-парад FM-TV.
10.50, 19.50 Художнiй фiльм.
13.00 Iсторична правда з Вахтангом Кiпiанi.
14.20 Народний контроль.
16.55 Твоє бачення.
17.15, 22.00 Прямим текстом.
19.00 Вечiрня казка.
19.30 Галицька пательня.
21.25 Гаряча лiнiя 
«Народного контролю».

ІНТЕР

07.20 Країна on line.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Хочу все знати.
08.20 Ексклюзивне iнтерв’ю.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00, 05.25 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.30, 16.45 Т/С «ТАєМНИЦЯ СТАРОГО МОС-
ТУ».
10.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛИ».
11.15 Нехай Вам буде кольорово!.
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий свiт.
12.30 Х/Ф «ФРОНТ В ТИЛУ ВОРОГА».
15.00, 18.20, 01.20, 03.00 Новини (iз сурдопере-
кладом).
15.15 Euronews.
15.25, 05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Ток-шоу «Вiра. Надiя. Любов».
17.25 Т/С «IЗ ЖИТТЯ КАПIТАНА ЧЕРНЯєВА».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору «Умора».
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 Худ. фiльм «Бомж».

КАНАЛ 1+1

08.05 «Економiчна правда».
09.05 Т/С «СИЛА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ» (1).
11.00 Т/С «КАРАМЕЛЬ».
13.00 «Не бреши менi - 4».
14.00 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.00 Т/С «ТИСЯЧА I ОДНА НIЧ» (1).
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/С «CИЛА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ» (1).
20.15 «Сказочная Русь».
21.00 «Хочу в ВIАгру».
23.00 Х/Ф «ДВАДЦЯТЬ СIМ ВЕСIЛЬ» (1).

ІНТЕР

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини.
09.10 Х/Ф «СТАЛЕВИЙ МЕТЕЛИК».
11.20, 12.20, 03.50 Д/с «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським».
13.30 «Судовi справи».
14.40 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в Українi».
16.45 Т/С «ДОМРОБIТНИЦЯ».
18.00 Х/Ф «ПIЗНє КОХАННЯ» (1).
20.00, 03.20 «Подробицi».
20.30, 23.00 «Шустер Live».
21.00 «Футбол. Збiрня України - збiрна Польщi».

СТБ

07.50, 18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.10, 16.00 Х/Ф «П’ЯТА ГРУПА КРОВI» (1).
15.00 «Звана вечеря».
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини».
20.00, 22.40 «Нацiональне талант-шоу «Танцю-
ють всi!-6».

ICTV

06.50 Т/С «ЛЕСЯ+РОМА».
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30, 16.40 Т/С «ЛIТєЙНИЙ».
12.45 Факти. День.
13.10, 22.10 Т/С «ПРОКУРОРСЬКА 
ПЕРЕВIРКА».
14.35, 20.10 Т/С «МОРСЬКI ДИЯВОЛИ».
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.
00.00 Х/Ф «БЛЕЙД» (2).

14.00, 23.00 SМС.
15.30, 17.30 Пряме включення з ХШ 
Економiчного форуму.
16.00 Кадрики.
16.30 Тинди-Ринди. Руслана Лижичко.
18.30 Цiкавi речi для малечi.
18.45, 21.00, 00.00 Т/С «80 ОСТРОВIВ НАВКО-
ЛО СВIТУ».
19.15 Вечiр у Львовi + Шуфлядки пана Стефка».
21.30 Т/С «АТЛАС ТВАРИННОГО СВIТУ».
22.15 Бiзнес формат.
22.30 Час країни.
00.30 Вечiр у Львовi.
01.40 Т/С «КОЗАЦЬКА ЗВИТЯГА».

07.30, 12.30, 21.30 Спортивнi новини.
07.40, 12.40, 21.40 Економiка зблизька.
07.45, 12.45, 21.50 Погода.
07.50, 12.50, 21.55 Вiльний 
мiкрофон.
08.00 Мультисвiт.
08.30, 22.00 101. Служба порятунку.
08.55, 14.00, 19.35 Телемагазин.
09.10 По живому.
09.40 Генiї людства.
10.00 Дзеркало iсторiї.
10.35, 13.50 Твоє бачення.
10.50, 19.50 Художнiй фiльм.
12.55 Прямим текстом.
14.15 Капiтал.
15.15 Особливий Погляд.
15.30 Перевiрка на вечiрку.
16.45 Народний контроль.
19.00 Вечiрня казка.
22.25 Люстрацiя.

06.50, 18.40 Криве дзеркало.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Життя на рiвних.
09.10 Армiя.
09.20 Православний вiсник.
09.50 Прем’єра. Моменти життя.
10.55 Мiжнародний дитячий фестиваль «Щасливi 
долонi 2013».
12.35 Не вiр худому кухарю.
13.15 Дорослi iгри.
14.20 Театральнi сезони.
15.15 В гостях у Д.Гордона.
16.20 Золотий гусак.
16.45 Бенефiс М.Поплавського.
20.35 Слово регiонам.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
20.55 Мегалот.
21.00, 01.20 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
21.55 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Бенефiс М.Поплавського у Москвi.

КАНАЛ 1+1

07.15 «Великий пекарський турнiр».
09.00 «Хто там?».
10.00 М/ф «Енгрi бердс».
10.05 «Свiтське життя».
11.20 «Чотири весiлля - 1».
12.35 «Операцiя Краса».
14.20 «Мiняю жiнку 8».
15.50 «Сказочная Русь».
16.25 «Хочу в ВIАгру».
18.30 «Розсмiши комiка - 4».
20.00 «Вишка».
22.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ, УДАЧI!» (1).

ІНТЕР

05.55, 03.30 Х/Ф «СПОРТЛОТО - 82» (1).
07.25 «Шустер Live».
09.30 «Все для мами».
10.00 Д/ф «Алла Пугачова. Чоловiки її величностi».
11.05 Х/Ф «ДОРОГА МОЯ ДОНЕЧКА» (1).
13.05 Х/Ф «ПIЗНє КОХАННЯ» (1).
15.05 «Мiжнародний фестиваль гумору «Юрмала 
2012»».
17.00 «Велика Рiзниця по-українськи 2013».
18.00, 20.30 Х/Ф «ГОСПОДАРКА ВЕЛИКОГО 
МIСТА».
20.00, 01.35 «Подробицi».
22.20 «Мiс Україна. Всесвiт - 2013».
23.35 Х/Ф «ВЕЛИКЕ КОХАННЯ».

СТБ

06.40 Х/Ф «РУСЛАН I ЛЮДМИЛА» (1).
08.00 «Караоке на Майданi».
09.00 «Їмо вдома».
10.40 «Зваженi та щасливi - 3».
15.10 «Нацiональне талант-шоу «Танцюють всi!-6».
19.00 «Х-Фактор - 4».

ICTV

11.45 За кермом.
12.10 НепуТЬОва країна.
12.30 Наша Russia.
13.00 Т/С «ДИВЕРСАНТ».
17.35, 19.55 Т/С «ДИВЕРСАНТ. КIНЕЦЬ ВIЙНИ».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
22.00 Х/Ф «БЛЕЙД» (2).
00.40 Х/Ф «БЛЕЙД-2» (2).

08.30 У колi муз. Грицько Чубай.
09.30 Аргумент.
10.00 Подаруй надiю.
10.30 Тук-тук, я малюк.
11.00 Телемагазин.
11.30 Рожевi окуляри.
12.00 Веселi перегони.
12.30 36.6.
13.00 У колiмуз. Грицько Чубай.
14.00 Феномен України.
14.30 Чия влада?.
15.00, 16.15 Мультфiльм.
15.15 Територiя права.
15.30 Грошi, влада, кохання.
16.00 4+1.
16.30 Країнаталантiв.
17.00 Про головне.
17.30 Самопомiч-пульс мiста.
18.00 Спортпанорама.
18.30 Х/Ф СЕАНС ВИХIДНОГО ДНЯ. «ЧЕРВОНЕ I 
ЧОРНЕ».
20.30 Про тиждень.

ЗІК (ЛЬВіВ)

08.00 Мультисвiт.
08.30, 14.15 101. Служба порятунку.
08.50, 17.50 Генiї людства.
08.55, 14.00, 19.30 Телемагазин.
09.15 Народний контроль.
11.10, 19.50 Художнiй фiльм.
13.10, 21.20 Здоров будь!.
15.00 Iсторична правда з Вахтангом Кiпiанi.
16.00 Прямим текстом.
18.30 Зiркова школа.
19.00 Вечiрня казка.
21.00 Твоє бачення.
21.45 БудЕксперт.
22.10 Захiдний експрес.
22.30 Вектор.
23.00 Програма захисту.
23.25 Перевiрка на вечiрку.

06.35, 16.50 Криве дзеркало.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30, 23.55 Ток-шоу «Дружина».
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Подорожуй свiтом з Ю.Акунiною.
10.55 Ближче до народу.
11.25 Як Ваше здоров’я?.
12.15 Крок до зiрок.
13.10 Маю честь запросити.
13.55 Золотий гусак.
14.25 В гостях у Д.Гордона.
15.15, 03.10 Караоке для дорослих.
16.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Фестиваль гумору «Умора».
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Український акцент.
22.15 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.

КАНАЛ 1+1

06.10 «Кохання без кордонiв».
07.50 Мультфiльм (1).
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-забава».
10.00, 02.30 «Недiля з Кварталом - 2».
11.00 «Смакуємо».
11.40 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ, УДАЧI!» (1).
13.35 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧI» (1).
15.30 «Великий пекарський турнiр».
17.00, 20.15 Х/Ф «ДIТИ ВОДОЛIЯ».
19.30 «ТСН-Тиждень».
22.30 «Свiтське життя».
23.35 «Що? Де? Коли? 2».
00.40 Х/Ф «ПОВЕРНЕННЯ ЖИВИХ МЕРЦIВ» (3).
03.20 «Чотири весiлля - 1».
04.25 «Операцiя Краса».

ІНТЕР

05.05 «Мiжнародний фестиваль гумору «Юрма-
ла 2012»».
06.35 Х/Ф «ДОРОГА МОЯ ДОНЕЧКА» (1).
08.25 «Велика Рiзниця по-українськи 2013».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Орел i Решка. Назад у СРСР».
11.00 «Осiння кухня».
12.00 Х/Ф «ВЕЛИКЕ КОХАННЯ».
14.00 Х/Ф «ГОСПОДАРКА ВЕЛИКОГО МIСТА».
17.55, 21.30 Т/С «ДОКИ ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
20.00, 03.40 «Подробицi тижня з Є. Кисельо-
вим».
23.25 Х/Ф «СОЛО НА САКСОФОНI» (2).
01.25 Х/Ф «ВЕСЬєГОНСЬКА ВОВЧИЦЯ» (1).

СТБ

05.05 «Нашi улюбленi мультфiльми: Сказка о 
царе Салтане» (1).
06.00 Х/Ф «РУСЛАН I ЛЮДМИЛА» (1).
07.05 «Їмо вдома».
08.05 «Караоке на Майданi».
09.05 «МастерШеф - 3».
13.45 «Х-Фактор - 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти 
жiнок».
21.45 «Один за всiх».
23.00 Х/Ф «МIЛЬЙОНЕР» (1).
01.10 Х/Ф «IДЕАЛЬНА ДРУЖИНА» (1).
02.50 Х/Ф «СКРИНЬКА МАРIї МЕДIЧИ» (1).

ICTV

05.35, 05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.00 Свiтанок.
07.10 Квартирне питання.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.25 Дача.
09.05 Х/Ф «ПОДВIЙНI НЕПРИєМНОСТI».
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Таксi.
12.35 Х/Ф «МIСТЕР КРУТИЙ».
14.20 Х/Ф «НЯНЬКИ».
16.15 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРНIВ».
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.40 НепуТЬОва країна.
21.00 Головна програма.
22.20 Х/Ф «БЛЕЙД. ТРIЙЦЯ» (2).
00.45 Х/Ф «БЛЕЙД-2» (2).
02.40 Х/Ф «ТОЙ, ХТО МЕНЕ ОБЕРIГАє» (2).
04.25 Про-Ziкаве.ua.

09.00 Недiльна проповiдь.
09.15 36,6.
09.45 Програма захисту.
10.00 Звитяга.
10.30 М-Хвиля.
11.00 Архiєрейська Божественна Лiтургiя.
13.00 Кадрики.
13.30 Зелена планета.
14.00 Концерт-вiтання.
15.30 Мамо, знайди мене.
15.40 Про головне.
16.00 Вiчне джерело.
16.30 Рожевi окуляри.
17.00 4+1.
17.15 Портрет.
18.00 Львiв мистецький.
19.00, 00.00 Година дозвiлля.
20.00 Тинди Ринди. «Патрицiя».
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rДо Дня працівника освіти rНаші консультації

Городоцьке районне управління юстиції Львівської об-
ласті доводить до відома громадян інформацію щодо за-
стосування положень Закону України від 14.05.2013 №233-
VП «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо вдосконалення порядку державної реєстрації ре-
чових прав на земельні ділянки державної та комунальної 
власності у зв’язку з їх розмежуванням», якими внесено 
зміни та доповнення до Закону України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
(далі – Закон).

Законом визначені особливос-
ті державної реєстрації речових 
прав на земельні ділянки держав-
ної та комунальної власності, які 
полягають, зокрема, в одночас-
ності державної реєстрації права 
власності держави чи територі-
альної громади на земельну ді-
лянку з державною реєстрацією 
похідного речового права на неї, 
у тому числі при поновленні чи 
внесенні змін до існуючих дого-
ворів, за якими виникають похід-
ні речові права.

При цьому, у разі здійснен-
ня державної реєстрації речових 
прав на земельні ділянки, похід-
них від права власності, за від-
сутності державної реєстрації 
права власності держави чи те-
риторіальної громади на зазна-
чені земельні ділянки відповід-
ний орган виконавчої влади чи 
орган місцевого самоврядування 
зобов’язаний одночасно подати 
до органу державної реєстрації 
прав чи державному кадастрово-
му реєстратору відповідну заяву 
про державну реєстрацію права 
власності держави чи територі-
альної громади на вказані земель-
ні ділянки.

Державна реєстрація права 

власності держави чи територі-
альної громади на земельну ді-
лянку одночасно з державною ре-
єстрацією речового права на неї 
проводиться на підставі рішення 
органу виконавчої влади чи орга-
ну місцевого самоврядування про 
передачу земельної ділянки у ко-
ристування, до якого додаються:

•   витяг з Державного земель-
ного кадастру;

•    документ, за яким виникає 
речове право на земельну ділянку, 
зокрема – договір оренди, корис-
тування земельною ділянкою.

Рішення органу виконавчої 
влади чи органу місцевого само-
врядування про передачу земель-
ної ділянки у користування разом 
з іншими зазначеними вище доку-
ментами подається право набува-
чем (користувачем, орендарем), 
який є уповноваженою особою 
власника земельної ділянки від-
повідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень», одночасно з заявою про 
державну реєстрацію речового 
права, що є похідним від права 
власності.

Юрій ДАНЬО, провідний 
спеціаліст Городоцького рУЮ.

ПОРяДОК ДЕРжАВНОЇ 
РЕєСТРАцІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ

rСправа для доброчинців
Циркова вистава – свято дитинства

Дві неділі поспіль, 15 і 22 вересня, загалом 83 дітей-
інвалідів та дітей із малозабезпечених сімей Горо-
доччини побували у Львівському цирку.

Програма була насиченою видовищними номерами. Наші 
юні краяни були захоплені виступами дресированих собачок, 
овець, екстремальних мотоциклістів, акробатів та інших артис-
тів. Відтак висловлюю щиру вдячність меценатам за таку не-
забутню поїздку. А це - керівництво ТзОВ «Хінкель-Когут» - 
добродії Євген Хінкель, Богдан Когут, Віктор Місько, а також 
– колективТзОВ «Ельпласт-Львів» (керівник – Олександр Гур-
ський).

Принагідно звертаюся до всіх небайдужих краян із про-
ханням допомогти придбати квитки і оплатити автотран-
спорт, аби й інші малозабезпечені, наші діти-інваліди могли 
відвідати цирк і пережити гарні емоції. За щиру пожертву 
вам воздасться сторицею!

Кошти можна переказувати на розрахунковий рахунок 
цирку або районного товариства «Прометей»:

- р/р ДП «Львівський державний цирк» – №2600701403601, 
МФО 325365, відділення №27 м.Львів Центральної філії ПАТ 
«Кредобанк», з позначкою «Для Товариства дітей-інвалідів 
«Прометей»;

- р/р Товариства захисту дітей-інвалідів «Прометей» – 
№260013037088, МФО 325796, Львівське обласне відділення 
АТ «Ощадбанк».

Контактні телефони: 067-779-10-25; 099-926-83-33.

Ольга ПУНЕНКОВА,
голова Товариства захисту дітей-інвалідів «Прометей».

Згідно ЗУ «Про виконавче 
провадження», у разі неви-
конання боржником рішення 
державний виконавець вико-
нує його примусово.

Примусове вселення полягає у 
забезпеченні державним виконав-
цем безперешкодного входження 
стягувача у приміщення, зазна-
чене у виконавчому документі, та 
його проживання (перебування) в 
ньому.

Державний виконавець зо-
бов’язаний письмово повідомити 
боржника і стягувача про день і 
час примусового вселення. Борж-
ник вважається повідомленим про 
примусове вселення стягувача, 
якщо повідомлення надіслано йо-
му за адресою, за якою має здій-
снюватися вселення, чи іншою 
адресою, достовірно встановле-
ною державним виконавцем. Від-
сутність боржника, повідомленого 
про день і час вселення, не є пе-
решкодою для виконання рішення 
про вселення.

У разі якщо боржник перешко-
джає виконанню рішення про все-
лення стягувача, на нього накла-
дається штраф та застосовуються 

інші заходи, передбачені законом. 
При цьому вселення здійснюється 
у присутності понятих із залучен-
ням працівників органів внутріш-
ніх справ.

Про примусове вселення стя-
гувача державний виконавець 
складає акт. Після складення акта 
виноситься постанова про закін-
чення виконавчого провадження.

У разі подальшого перешко-
джання боржником проживанню 
(перебуванню) стягувача у примі-
щенні, в яке його вселено, стягу-
вач має право звернутися до дер-
жавного виконавця із заявою про 
відновлення виконавчого прова-
дження.

Під час виконання рішень що-
до іноземців, осіб без громадян-
ства та іноземних юридичних 
осіб, які відповідно проживають 
(перебувають) чи зареєстровані 
на території України або мають на 
території України власне майно, 
яким володіють самостійно або 
разом з іншими особами, застосо-
вуються положення цього Закону.

Ліана САВКА,
державний виконавець.

ВИКОНАННя РІшЕННя 
ПРО ВСЕЛЕННя СТяГУВАЧА

МИСТеЦТВО народної 
вишивки сьогодні пе-

реживає справжній сплеск 
популярності. Нині мод-
но, престижно для людей, 
які гордяться культурни-
ми надбаннями своєї нації, 
мати вишивану сорочку 
або й цілий стрій. І що го-
ловне, не просто мати, а 
вигаптувати їх власними 
руками.

Дуже добре, що вкладають 
руки та душу в поширення цьо-
го прекрасного виду народного 
промислу ентузіасти від школи. 
Скажімо, справжньою гордіс-
тю Комарнівської ЗОШ була і 
залишається вчитель фізики та 
трудового навчання Марія Зака-
ла (цьогоріч шанований в райо-
ні педагог вийшла на пенсію). 
Жінка (на фото праворуч) ста-
ла зачинателькою гарної тради-
ції – на останній дзвоник прихо-
дити в авторській вишиванці…

Марія Василівна не одразу 
була «трудовичкою». Закінчую-
чи Дрогобицький педінститут за 
фахом «вчитель фізики і праці у 
навчальних майстернях серед-
ньої школи», молода дівчина, як 
і її колеги, не надто раділа тако-
му запису в дипломі. Адже тоді 
ніхто не навчав у вузі швейної 
справи, хіба лишень слюсарної, 
столярної. Проте саме цей запис 
й позначився згодом на профе-
сійній біографії педагога. Тим 
більше, що п.Марія, як і п’ятеро 
її сестер (мали ще й брата), від 
неньки з дитинства перебрали 
її яскравий швейний хист і та-
лант до вишивання. Власне, ма-
му нашої героїні (вона походить 
з Миколаївського району) бать-
ки віддали на 3 роки на науку до 
кравця. В той час таке ремесло 
дуже шанувалось на селі!

- В Комарно, - каже Марія 
Василівна, - починала вчите-
лем фізики. Прийшла за скеру-
ванням до середньої школи, а 
оскільки тогочасний директор 
п.Андрійченко любив сам ре-
тельно добирати собі кадри, то 
й не дуже гостинно прийняв ме-
не, новачку. Відмова – нема ва-
кансій… Тож мені з маленькою 
донечкою на руках (перебувала 
в очікуванні другої дитини) за-
пропонували роботу у вечірній 
школі. Погодилася. Весь той 
час п.Андрійченко придивлявся 
до мене, напрошувався на уро-
ки, а відтак поклопотав про моє 
переведення на роботу в денну 
школу.

Вчителька-майстриня до-
вгий час і не зізнавалася про 
те, що має стосунок до трудо-
вої дисципліни. Це «спливло», 
коли у школі затіяли швейну 
справу, було налагоджено друж-
ні взаємини з городоцькою фа-
брикою, у навчальному закладі 
облаштували відповідний клас. 
От дирекція, «розсекретивши» 
універсальну вчительку, дован-
тажила її уроками праці. Тоді, 
до речі, було передбачено бага-
то годин трудового, діти навіть 
шили деяку продукцію на за-
мовлення швейної фабрики.

Але згодом, розповідала ко-
марнівська освітянка, уроків 
ставало все менше і за виділе-
ні години все важче було з ді-

тьми зреалізувати щось вели-
ке. Тож вона почала вводити у 
програму вишивку. Тим більше, 
що зі здобуттям Україною не-
залежності повернення до на-
родних традицій стало дуже 
актуальним та затребуваним. А 
ще досвідченій майстрині над-
то боліло, що в її рідному селі 
Держові, що славилося такими 
багатими вишивальними тради-
ціями, від тих правдивих дав-
ніх сорочок перейшли до блуз 
на нейлоні, що спотворювало 
красу українського строю. Тож 
вона зі сестрою активно вишу-
кувала, відновлювала старі со-
рочки у родинному селі.

Вже у 1991-му – році не-

ймовірної ейфорії, патріотизму, 
натхнення – вчителька запро-
понувала своїм комарнівським 
вихованкам до свята останньо-
го дзвоника вишити власноруч 
сорочки. Але одразу виникли 
певні перешкоди. Тоді все було 
у дефіциті, тож довелося діста-
вати нитки, зі світу по куснику 
вишукувати панаму. Був навіть 
анекдотичний випадок у мага-
зині тканин. Коли п.Марія по-
просила «авансом» продати їй 
полотно (відпускалось... лише 
на поховання), мовляв, їй нале-
жатиметься, якщо її не стане, то 
продавець сказала: «Маріє Ва-
силівно, але перше принесіть 
довідку, що ви померли…»

Здібні, талановиті та на-
полегливі учениці – гордість 
вчителя. На серпневій нараді 
працівників освіти вихованки 
М.Закали викликали неймовір-
не захоплення у педагогів райо-
ну, представивши свої нові ше-
деври (фото внизу). Діти, які 
щоразу прагнуть чимось здиву-
вати, відтворили комарнівські 
строї. Його особливості дослід-
жували за фотографіями тощо. 
Тож на подіум вийшли у харак-
терних для рідних теренів со-
рочках, шальованих спідницях, 
запасках, горсеках (корсетах) на 
велюрі.

- Дівчата провели немалу 
дослідницьку роботу, - каже 
п.Марія, - щось у свої витвори 
привнесли від себе. Скажімо, 
не хотіли дефілювати в довгих 
призбираних спідничках (мов-
ляв, старомодно, повнять то-
що). То ми взнали, що у Льво-
ві роблять гофровку, і скориста-
лись такими послугами. Врешті 
з’ясувалось, що саме такі спід-
ниці й носили комарнянки. Дех-
то свій костюм доповнив старо-
давніми горсеками, які виши-
вали ще прабабці. Це теж дуже 
схвально! Нині мої вихованці 
розпочали роботу над образами 
своїх святих покровительок...

Поза школою Марія Васи-
лівна теж веде активну творчу 

діяльність. Багато її вишивок є в 
церкві: фелони, рушники, обру-
си. Тож рукодільниця є ініціато-
ром та натхненником багатьох 
перетворень у рідному хра-
мі. До неї завжди за порадою 
приходять люди, які прагнуть 
щось створити власними ру-
ками. Ніхто ніколи не залиша-
ється без допомоги та консуль-
тації доброзичливої та вмілої 
майстрині, яка знається на всіх 
секретах вишивальних технік, 
особливостях орнаментики, ко-
лористики у художній вишивці.

Авторитетна гаптувальни-
ця також завжди в курсі літера-
турних новинок у вишивальній 
царині. У неї, зізнається, ціла 
хмара відповідних книг, журна-
лів, які замовляє безпосередньо 
в редакціях спеціалізованих ви-
давництв, з авторами яких під-
тримує дружні взаємини. Не-
щодавно й зять гарне видання з 
Києва привіз.

Талан Марії Закали не міг не 
передатися її донькам – фізику 
за фахом Лесі (нині продовжує 
мамину справу у Комарнівській 
ЗОШ) та Оленці (прикладний 
математик, працює в трансгазі). 
Кохаються у вишивці й онуч-
ки. Молодша, восьмикласниця, 
вже витворила собі сорочку, де-
кілька блуз для себе та старшої 
сестри, яка навчається на бого-
слова у Львівському католиць-
кому університеті. 

Колоритні рушники, сервет-
ки п.Марії стають гарним до-
повненням для численних ви-
ставок її друзів по захопленню. 
Неодноразово жінка отримувала 
пропозиції організувати персо-
нальну експозицію авторських 
вишиваних робіт. «Але мені то-
го не треба, - скромно відповідає 
жінка. - До мене приходять кра-
янки, радяться, я їм допомагаю, 
підбираю взори, роблю викрой-
ки і тим неймовірно тішуся. Ме-
ні того достатньо…»

Ірина ЛОПАТНЮК.
Фото авторки.

Марія Закала – 
зачинателька 
вишивальних традицій 
у Комарнівській ЗОш
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Вчора, третього жов-
тня, Михайлу Олексі-
йовичу Гасюку випов-
нилось дев’яносто літ. 
Життя його не шкодува-
ло. Проте сьогодні він 
радіє, що дочекався не-
залежної України, ону-
ків і правнуків.

Родом герой нашої 
розповіді зі с. Дроздови-
чі. Батьки – хлібороби. 
Був найстаршою дити-
ною в сім’ї, де окрім ньо-
го виховувались троє ді-
вчат і двоє хлопців. Закін-
чивши сільську початкову 
школу і не маючи змоги 
продовжити навчання, бо 
у батьків на це не було 
коштів, допомагав сім’ї 
провадити господарку. 
Згодом влаштувався пра-
цювати на споживчу базу 
в Городку.

Пригадує, що в між-
воєнний період у рідному 
селі вирувало українське 
життя. У місцевій хаті-
читальні, на фасаді якої 
навіть висів тризуб, час-
то відбувалися заходи, що 
гартували національний 
дух селян. З приходом 

Городківчанин Михайло Гасюк виборював Незалежність
Час невпинно минає, і з кожним днем залишається все менше особис-
тостей, які, протидіючи тоталітарним системам у 20 столітті, 
офірували власне життя і здоров’я на вівтар волі рідної землі. Один 
із таких подвижницьких сміливців – наш краянин Михайло Гасюк (на 
знімку). Він – людина знана і шанована. Майже два десятиліття є 
курінним районного куреня «Галицька Січ», без учасників якого не 
минає жодне національно-патріотичне дійство на Городоччині. 
Внесок організації, котру очолює М.Гасюк, в утвердження україн-
ських ідеалів є неоціненним. Шкода, що «Галицька Січ», як і низка 
інших районних патріотичних громадських організацій, залиши-
лась без своєї кімнати, звідки була нагло і цинічно витурена одіоз-
ною екс-головою «Руху»...

НАРИС НА СЛАВНЕ 90-РІЧЧя

більшовиків це припини-
лося. Та не минуло й кіль-
кох років, як московських 
«визволителів від масла і 
хліба» замінили німецькі 
окупанти. М.Гасюк зали-
шився без роботи. Декіль-
ка тижнів пропрацював-
ши в українській міліції у 
Львові, відчув – це не йо-
го. Невдовзі сталося так, 
що потрапив на роботу до 
Німеччини, куди тоді від-
правляли чимало молоді. 
Працював різноробочим 
на фабриках. Трудові буд-
ні виснажували. Бувало, 
що і по 12 годин на до-
бу доводилось важко га-
рувати, а годували раз на 
день. Тривожна телеграма 
з дому підштовхнула Ми-
хайла Гасюка вертати на 
батьківщину. За ніч йому 
зробили необхідні доку-
менти, дали тиждень від-
пустки. Але наміру повер-
татися назад до Німеччи-
ни у нього не було. Опи-
нившись у рідному краї, 
вступив до лав УПА. Де-
який час ще крився від то-
дішньої міліції, в якої був 
наказ його затримати і до-

правити до Німеччини. 
«Час від часу 

за мною при-
ходили, і мені 
потрібно було 
переховувати-
ся, – каже герой 
нашої розповіді. 
– Так я залишився в 
підпіллі і працював у 
боївці. Ми, підпільники, 
мали свої завдання, зокре-
ма, збирали й доставляли 
зброю.

22 лютому 1945 року, а 
була то неділя, до Дроздо-
вич зійшлися на схід наші 
місцеві провідники. Ми з 
другом Володимиром Ді-
лаєм вночі відпровадили 
їх через став і вже верта-
лися назад у село, як враз 
помітили облаву – хутко 
дістались додому, взяли 
кріси, опередили людей. 
Часу для обдумування 
дій зоставалось обмаль. 
Збагнули, якщо відкри-
ємо вогонь, то червоно-
пагонники спалять се-
ло. Подалися в напрямку 
Кам’яноброду. Недруги 
дихали нам у спину, а по-
тім оточили. Зав’язалась 

стрілянина. Ме-
не двічі поранили в праву 
руку. Навіть думка зарої-
лась, аби друг пристрелив 
і сам тікав. Але він на та-
ке не пристав. Все ж нас 
вимусили здатися. Коли 
питали прізвище, назвав-
ся Басюком зі Страдчу. 
Та врешті енкаведисти 
з’ясували, хто я і звідки. 
Три місяці відсидів у го-
родоцькій тюрмі, яка тоді 
була в будівлі, де сьогодні 
ресторан «Старий Горо-
док». 

І нині, коли М. Гасюк 
проходить біля цієї спо-
руди, зринають в пам’яті 
гнітючі спомини. Йому 
прикро, що табличка, ви-
готовлена на спогад про 
жертв окупаційних ре-

жимів, висить не на стіні 
колишньої тюрми, а по-
ряд, на загорожі… 

«В ув’язнені у ме-
не довго не гоїлась про-
стрелена рука, від чого 
не спадав жар – ні їсти, 
ні пити не міг, – продо-
вжує розповідь п. Михай-
ло, – раз на тиждень при-
ходила санітарка і робила 
перев’язки. Потім мене 

перевели до Львова, в 
Замарстинівську тюр-
му. Був суд. Мені да-
ли найвищу міру пока-

рання – розстріл. Кілька 
місяців відсидів у камері 
смертників. Годі описа-
ти, як психологічно важ-
ко там було перебувати. 
Врешті-решт, розстріл 
замінили двадцятьма ро-
ками таборів. Відбував 
покарання у Воркуті. До 
в’язнів ставились, наче 
до якихось речей. Замість 
імені кожен мав присвоє-
ний номер. Працював я на 
шахті. Одного разу стався 
обвал породи і мені по-
шкодило ногу, яку хотіли 
ампутувати, та цього не 
дозволив зробити. Нога 
загоїлась…

Якось у частину табо-
ру, де відбували покаран-
ня в основному «політич-
ні» в’язні, підселили так 
званих «блатних». З ними 
у нас почалась війна. Їх 
задум спалити нас уночі в 
бараці вчасно було викри-
то, і після того, боячись 
помсти «бандерівців», 

вони вблагали табірне на-
чальство перевести їх в 
інше місце».

М.Гасюк може годи-
нами розповідати про по-
вне небезпек життя, про 
табірні будні. Він навіть 
входив до складу групи 
в’язнів, які готували вте-
чу з ГУЛАГу. Кинути-
ся навтьоки задумали із 
шахти. Для цього майже 
рік непомітно прокопу-
вали там тунель назовні. 
Кільком навіть вдалось 
дременути, а тих, кого 
впіймали – жорстоко по-
карали…

Довгих 12 років про-
мучився на каторзі М. 
Гасюк. Коли повернувся 
на рідні терени, то міс-
цеві комуністичні пар-
тократи, не даючи йому 
прописки, робили все, 
аби його життя тут було 
нестерпним. 

Не маючи змоги ніде 
працевлаштуватись, зму-
шений був поневірятись 
східною Україною. Було 
багато різних випадків, 
але врешті-решт він по-
вернувся додому, одру-
жився. У нього – велика 
сім’я, в якій завжди зна-
ходить відраду і черпає 
життєві сили. Незважаю-
чи на поважний вік, Ми-
хайло Гасюк – у строю. І 
дай, Боже, йому ще дов-
гих і щасливих літ! 

Підготував 
Мирон ВЕРЕЩИЦЯ.

ЯК вже повідомляла 
«НД», позаминуло-

го вівторка в актово-
му залі Городоцького 
НВК №5 за участю 
Митрополита Дими-
трія (УПЦ КП) від-
булася конференція 
на тему «1025-річчя 
Хрещення Київської 
Русі-України та його 
історичні впливи на 
сьогодення». 

Учасників духовного 
зібрання, яке вів благо-
чинний Городоцького бла-
гочиння протоієрей Роман 
Шак, привітала голова Го-
родоцької РДА Оксана Ду-
нас. Посадовець зазначи-
ла, що така поважна дата в 
історії християнства стала 
чудовою нагодою відійти 
від повсякденних клопо-
тів та звернутися до тих 
наших духовних витоків 
і традицій, що впродовж 
багатьох століть станови-
ли серцевину ідентичнос-
ті української нації. Про-
мовець також змалювала у 
цифрах картину релігійно-
го життя району. На Горо-
доччині зареєстровано 111 
релігійних організацій, з 
них – 62 греко-католицькі 
церкви, 25 православних 
церков Київського патрі-
архату, 13 автокефальних 
православних церков і 5 
католицьких. Було відзна-
чено високий рівень спів-
праці між різними спіль-
нотами, а також прозву-
чало запевнення від влади 
щодо її сприяння розвитку 
міжцерковних зв’язків та 
місіонерській діяльності 
релігійних організацій.

Відкриваючи конфе-
ренцію, ведучий о.Роман 
процитував слова із про-
повіді Патріарха Філаре-
та під час прощі в Заглину, 
який сказав не святкува-
ти заради свята, а згадати 

події, які змінили життя 
кожної людини. Власне, 
зробити екскурс в істо-
рію допомогли доповіда-
чі. Скажімо, кандидат бо-
гословських наук, викла-
дач Львівської православ-
ної богословської академії 
протоієрей Петро Полі-
тило змалював тривалий 
і складний процес ста-
новлення України 
як християнської 
держави, спираю-
чись на цікаві фак-
ти та історичні до-
кументи.

Розповісти про 
церковні зв’язки 
Київської Русі з дивним, 
Богом благословенним 
місцем – святою горою 
Афон, випало секретарю 
і благочинному Львівсько-
Сокальської єпархії ми-
трофорному протоієрею 
Володимиру Бачинсько-
му. Духівник у своїй допо-
віді перегорнув сторінки 
більш як тисячолітньої іс-
торії стосунків між Укра-
їною та православним 
Сходом. Зокрема, як наго-
лошувалось, у 20 ст. кіль-
кість монахів-українців 
(на 1913 р.) складала 4800 
осіб, які служили в цілій 
низці монастирів, обите-
лей Афону. А число чен-
ців-греків становило лише 
3600 осіб. Але і в Україні 
були монастирі-скити, за-

сновані ченцями Святої 
Гори, де дотримувалися 
святогірського уставу та 
перебували у тісних від-
носинах з Афоном. Як-от 
Почаївська лавра, Маняв-
ський скит – такі часто 
відвідувані вірними Горо-
доччини святині.

Не менш цікавою була 
доповідь викладача бого-

словської академії, дия-
кона Артемія Бабленюка, 
який зупинився на темі 
богословської літератури 
Київської Русі. Бо з її хре-
щенням змінився як вну-
трішній, так і зовнішній 
стан людей, ця подія дала 
початок духовному розви-
тку, заснуванню числен-
них монастирів, церков, 
шкіл, бібліотек, які ста-
ли джерелом зародження 
богословських думок та 
освіти. І цей новий етап 
у розвитку нашої держа-
ви був тісно пов’язаний 
з діяльністю князя Во-
лодимира, який просві-
щав люд книжною спра-
вою, Ярослава Мудрого, 
за якого ґрунтовно погли-
блювалося християнство. 

Хрещення заклало вели-
кий фундамент у розвиток 
культури народу, відтак за 
Київської Русі з’явилися 
справжні шедеври літера-
тури, зокрема, богослов-
ської. Як-от «Слово про 
закон і благодать» Митро-
полита Іларіона, на яко-
му детальніше зупинився 
промовець.

Підсумковим було сло-
во до присутніх керуючо-
го Львівсько-Сокальською 
єпархією УПЦ КП, докто-
ра історичних наук Ми-
трополита Димитрія. Ви-
сокодуховник зосередив 
увагу на тих вікопомних 
датах, які ми нині святку-
ємо: 800-річчя Городка, 
1150 років емісійної пра-
ці святих Кирила і Мефо-
дія до Моравії (мала вплив 
на західноукраїнські зем-
лі) та Панонії, 1025-ліття 
Хрещення Русі-України. 
А ще постарався окресли-
ти, який висновок ми мо-
жемо винести з цих подій, 
який вплив мають вони 
на сьогодення та на наше 
життя. Найперше, наго-
лосив промовець, маємо 

усвідомлювати: ми є хрис-
тиянами, прилученими до 
християнської традиції 
більше, аніж тисяча років 
тому. Адже давній козаць-
кий Устрицький літопис 
(початок 18 ст.) говорить, 
що було п’ять хрещень Ру-
сі. Вперше наш народ був 
просвітлений хрещенням 
завдяки подорожі Апосто-

ла Андрія Первозванного 
на Київські гори, вдруге – 
в часи князя Аскольда, далі 
– за місійної праці Кирила 
і Мефодія, за князювання 
рівноапостольної княги-
ні Ольги і, звісно, за князя 
Володимира Великого.

Говорячи про аспек-
ти сьогодення, Митропо-
лит Димитрій зупинився 
на політичному питанні 
– євроінтеграційного ви-
бору України. Відтак, зро-
бивши екскурс в історію, 
до князівських часів, ко-
ли Ярослава Мудрого на-
зивали тестем всієї Євро-
пи, наголосив Владика, ми 
маємо усвідомлювати, що 
все-таки є європейською 
нацією, тож не йдемо на 
Захід  якимись прохачами.

- Більшість населен-
ня нашої держави підтри-
мує вступ до Євросоюзу, 
- зазначив митрополит. - 
І предстоятель УПЦ КП 
святійший патріарх Філа-
рет, відвідуючи Львівську 
єпархію, в своїх промовах 
скрізь підкреслював, що 
нам потрібно рухатися до 
Європи, аби нарешті забу-
ти про ті «братні» обійми 
північного сусіда. Бо цей 
вибір означає мати певну 
безпеку. І хоч ми не може-

мо похвалитися великими 
матеріальними статками, 
проте маємо великий ду-
ховний багаж, виплеканий 
впродовж більш як тися-
чолітньої історії. Тому ми 
можемо запропонувати 
допомогти нашим захід-
ним сусідам вийти із то-
го духовного хаосу, в яко-
му вони знаходяться. Бо 
з тими принципами, про-
блемами, якими там по-
слуговуються (одностате-
ві шлюби і т.п.), навряд чи 
можна будувати повноцін-
ні сім’ї.

Виокремив промовець 
й ті проблеми, які нині за-
лишаються невирішеними 
у нашій державі. Зокрема, 
йшлося про виштовхування 
зі школи християнської ети-
ки. А це великі загрози для 
моралі з коренем християн-
ської традиції, на яку покла-
даються особливі надії. Бо 
те, що зробили з Україною 
будівники іншої моралі, іде-
ології, які з 1917 р. боролися 
з усім українським, христи-
янським, ми бачимо за Збру-
чем, де стоять порожні хра-
ми. І досі ми пожинаємо ці 
гіркі плоди…

Принагідно Влади-
ка вручив благословенні 
грамоти голові районної 
«Просвіти» Івану Бучків-
ському та директору НВК 
№5 Марії Ривак, а ще 
школі, яка гостинно при-
ймала у себе учасників зі-
брання, передав гарну до-
бірку духовної літератури 
для бібліотеки. Конфе-
ренція, в якій також взя-
ли участь голова райра-
ди Василь Полумацканич, 
міський голова Городка 
Микола Савка, депутат 
облради Володимир Са-
ган, завершилася моли-
товним співом.

Ірина ЛОПАТНЮК.
Фото авторки.

Конференція до ювілею 
хрещення Русі-України



НДНД 104 жовтня 2013 року Духовність і творчість
rНаш ексклюзив rНа Форумі видавців

...Один з днів Львівського 
Форуму видавців. У просторо-
му конференц-залі Палацу мис-
тецтв чути... дитячий сміх і гамір. 
Що змусило понад сотню дітла-
хів у цей похмурий день завіта-
ти на літературний фестиваль? 
Мої міркування обриває дитяче 
тягуче скандування «Добридень, 
містере Джеремі Стронґ!». Тут 
же в зал входить чоловік літ так 
п’ятдесяти. Поклавши повну тор-
бу книжок біля одного з сидінь, 
прямує на сцену. Ось він – вину-
ватець мого реготання над «Гар-
мидером у школі», «Вікінгом у 
моєму ліжку» та «Ракетою на чо-
тирьох лапах».

Джеремі Стронґ заговорив до 
українських дітлахів солов’їною 
ще у 2005-му. Відтоді у «Видав-
ництві старого Лева» вийшло з 
десяток його книжок. І, на диво, 
кожна з них стала бестселером! 
Його повісті вражають своїм тон-
ким гумором, легкістю викладу і 
дотепністю. Карколомні пригоди, 
за словами юних книголюбів, ви-
кликають у дітей сльози... від смі-
ху! А поміж рядків (це, мабуть, 
його «родзинка») - ненав’язлива 
мораль, до якої підсвідомо дохо-
дить кожен читач.

Зустріч з письменником – не 
що інше, як гра. Стронґ, розпо-
відаючи про своє дитинство, ста-
вить запитання дітям, останні ж – 
цікавляться і життям улюбленого 
письменника. Після зустрічі він 
ще декілька годин (!) залишав ав-
тографи на своїх книжках. Спе-
ціальний гість ювілейного Фо-
руму видавців Джеремі Стронґ 
відповів на кілька моїх запитань.

- Ви вперше у Львові. Поді-
літься з читачами нашої газе-
ти враженням від міста Лева.

- До Львова я прибув вчора 
ввечері. Ми з дружиною та де-
кількома представниками «Ви-
давництва старого Лева» спер-
шу побували у чудовій рестора-
ції «М’яса та справедливости». 
Чесно кажучи, дуже люблю смач-
но попоїсти. Українські страви, 
змушений констатувати, – неймо-
вірні! Я закохався у вашу кухню 
(сміється).

Вдалося трохи погуляти міс-
том вчора і сьогодні вранці. Ве-
чірній Львів вразив своїми ліх-
тарями і чарівними невеликими 
будинками, про які мені розпові-
дали друзі ще до візиту сюди. А 

вранці ми побували у львівських 
храмах. Велике враження на нас 
справила Вірменська церква. На-
діюся, побачу тут ще багато ціка-
вого, позаяк у столиці Галичини 
мешкатиму ще два дні.

- На сьогоднішню зустріч 
прийшло чимало юних читачів. 
Як Вам українські діти?

- Я був глибоко вражений! Ні-
коли б не подумав, що в Україні 
стільки дітлахів читають мої кни-
ги. Мені було надзвичайно при-
ємно бачити їхні посмішки, спіл-
куватись з ними. Знаєте, це, ма-
буть, і є щастя – заохотити дітей 
до читання.

- Коли зрозуміли, що хочете 
писати лише для дітей?

- Взагалі щось писати я почав, 
коли мені «стукнуло» сім чи вісім 
років. Навчаючись в університе-
ті, вигадував історії для дорос-
лих. Але писати це, як виявилося, 
надто довго, виснажливо і нудно. 
Не дивно, що жодне видавництво 
не виявило бажання публікувати 
мої твори.

Але тут мене мов обухом по 
голові гепнуло… Чому б не на-
писати щось для дітей? Написав. 
Відніс у видавництво. На моє 
здивування, ця книжка побачила 
світ. Потім інша, і так далі. Аме-
рики я не відкривав, а лишень 
розповідав про свої дитячі роки. 
Ці історії відразу сподобались ді-
тям. І тоді я визнав: добре, якщо 
так – буду дитячим письменни-
ком (усміхається).

- Незважаючи на пошире-
ний стереотип щодо специфіч-
ного британського гумору, над 
Вашими книгами сміються ді-
ти у всьому світі. Як вам вдало-
ся завоювати увагу такої широ-
кої дитячої аудиторії?

- Гадаю, секрет полягає в то-
му, що, пишучи для дітей, я стаю 
тією ж дитиною. А дітлахи у 
всьому світі здебільшого схожі, 
мають спільні інтереси. Потрібно 
тільки бути чесним перед ними. 
Діти, як ніхто інший, гостро від-
чувають фальш. Прикро, що не 
всі про це знають...

Спілкувався 
Орест ДрИМАЛОВСЬКИЙ.

На знімку: всесвітньо відо-
мий дитячий письменник сфо-

тографувався з українськими 
дітлахами на згадку.

Фото автора.

 «Мене гепнуло обухом 
по голові – 

і я став дитячим 
письменником»

ПОГОДЬТеСЬ, книжки, прочитані в дитинстві, супро-
воджують нас впродовж усього дорослого життя. 

Не секрет, що дитяча пам’ять – феноменальна. Ми 
можемо не пам’ятати події роману, котрий прочита-
ли кілька місяців тому, але забути карколомні пригоди 
американського бешкетника Тома Сойєра – дзуськи! А 
сучасні українські дітлахи читають не лише повісті 
Твена і Нестайка. Їм також знайомі вікінг Сіґурд, міс Гар-
мидер, черепаха Шумахер. І це ще далеко не повний пе-
релік улюбленців наших дітей. Усі ці чудернацькі герої 
є творінням уяви чи не найвідомішого дитячого пись-
менника сьогодення – британця Джеремі Стронґа.

rДо Дня бібліотек

30 вересня Городоцька 
ЦБС відзначила профе-
сійне свято – Всеукраїн-
ський день бібліотек. Це 
гарна нагода підсумува-
ти плоди нашої праці.

Сьогодні наша система об-
слуговує 34000 читачів, основ-
ний контингент серед яких 
складають школярі, старша 
група дошкільнят, студенти, 
юнацтво, вчителі, робітники, 
пенсіонери тощо. Найпершим 
нашим обов’язком є донести 
до них нову цікаву книгу.

Книжкові скарбниці Го-
родоцької ЦБС, незважаючи 
на фінансову кризу, постійно 
поповнюються. Сприяє цьо-
му, зокрема, обласна програ-
ма розвитку і функціонуван-
ня української мови на 2012-
2013 рр. Завдяки їй було ви-
ділено 20000 грн. Впродовж 
року із обласних книгозбірень 
нам надійшло безкоштовно 
4255 примірників книг на су-
му близько 113 тис. грн. Ще 
на понад 11 тис. грн. зроблено 
передплату періодичних ви-
дань на ІІ півріччя 2013 р. В 
основному це видання «Уря-
довий кур’єр», «Народна дум-
ка», «Шкільна бібліотека», 
«Відомості Верховної Ради», 

Попри кризу книгозбірні району повняться
«Жіночий журнал», «Всесвіт», 
«Дзвін», «Бібліотечна планета», 
«Голос України».

Городоцька ЦБС за сприян-
ня громадського Форуму видав-
ців щороку бере участь в книж-
ковому ярмарку, Всеукраїнсько-
му конкурсі «Найкращий читач 
року». Напередодні професій-
ного свята ЦБС традицій-
но проводить акцію «По-
даруй бібліотеці книгу». 

В збірнях району ак-
тивізувалася рекламно-
просвітницька діяль-
ність. Увагу читацької 
громадськості привер-
нула низка комплексних 
заходів, зокрема, приу-
рочених до Дня незалеж-
ності, 1025-річчя хрещен-
ня Київської Русі, 800-річ-
чя м.Городка. В районній біблі-
отеці оформлено краєзнавчий 
куток «Тут рідне все, для мене 
тут Вкраїна починається». Про-
ведено годину на тему: «Видат-
ні особистості рідного краю», 
краєзнавчі читання «України 
рідної окраса – чарівна Горо-
доцька сторона». У фондах ра-
йонної бібліотеки є книги горо-
доцьких поетів, які подарував 
М.Малахівський, – «Поетич-
на пектораль», «Мережива ра-
дості й печалі», «Відчинені ві-

кна», «Мелодії старого парку». 
Є книги нашого франкознавця 
Р.Горака «Третя варта», «Про-
звані юродивими», «Кров на 
чорній ріллі…»

Останнім часом надійшли 
книги сучасних українських 
письменників.

Також є книги письменни-
ків, які були пов’язані з 
Городком і прославили 
його в своїй творчості. Це 
Улас Самчук («На білому 
коні»), О.Олесь («Горо-
док»), Л.Мартович, ім’я 
якого носить Городоцька 
бібліотека, В.Стефаник, 
І.Франко та інші.

Вся робота Горо-
доцької системи тісно 
пов’язана з діяльністю 

Народних домів, товариства 
«Просвіта», Союзу українок,  
комітету захисту мови, культу-
ри, духовності.

Нині щирих слів подяки за 
сумлінну працю заслуговують 
всі працівники бібліотечної 
системи району, а також біблі-
отекарі, які перебувають на за-
служеному відпочинку.

Надалі ми залишаємось 
сповненими ідей і творчих за-
думів. 

Неля ЦУНЬОВСЬКА,
директор ЦбС.

- Ми вже є 
четвертим ко-
ліном україн-
ців в Хорватії 
і тримаємося 
купи, – каже 
гість, – Дідо 
мій прийшов 
на нові землі 
з Тернопілля. 
Хоч ми не так добре говори-
мо мовою наших предків, як 
ви, але ми стараємося і хоче-
мо, аби наші діти пам’ятали, 
що вони – українці, що наші 
діди-прадіди прийшли з Укра-
їни. Ми маємо елітну укра-
їнську школу в Хорватії. І я є 
керівником того закладу, який 
відвідує до 150 дітей, зокрема 
– малих. Нам дуже імпонує, 
що до нашої школи ходять не 
тільки нащадки українців, але 
й хорватські хлопці та дівчата, 
яким до вподоби наша культу-
ра. Наша влада до української 
меншини плекає симпатію. 
Ми мали нагоду якось висту-
пати перед президентом Хор-
ватії, який надіслав нам запро-
шення.

Молодший хореографіч-
ний ансамбль утворює 25 ді-
тей. Ще 45 хлопців та дівчат 
становлять молодіжний колек-
тив, який, власне, й виступав 
перед городоцькою публікою.

До речі, українське вабить 
не лише наших дітей, а й хор-
ватських. Скажімо, з нами 
танцює талановитий юнак-му-
сульманин, який двічі на тиж-
день дістається на репетиції за 
30 кілометрів. Він також охоче 
вивчає українську мову.

Гордимося і фольклорним 
гуртом із 25 дорослих. Маємо 
також інструментальний ан-
самбль. Звісно, всі ми не мо-
гли приїхати до Городка, бо 
ж товариство обіймає близько 
сотні активних представників. 
Загалом у Славонському Броді 
є 1200 українців і кожен знає 
про своє славне коріння.

Важливо, що ми маємо 
свою домівку, де зустрічаємо-
ся двічі на тиждень і прово-
димо свою діяльність. Що не 

В Славонському Броді 
українське 

є справжнім брендом

ЮВІЛеЙНИЙ день міста Городка, як ми 
вже розповідали в репортажі «НД» 

зі святкових заходів, приніс нам зна-
йомство з чудовими зарубіжними колек-
тивами, які діляться зі світом красою 
української культури, народних пісень, 
танців. Саме таку місію вже багато ро-
ків сповнюють представники культур-

но-просвітницького товариства «Укра-
їна» з міста Славонські Брод (Хорватія). 
Про діяльність цього осередку, про жит-
тя українців на цих європейських тере-
нах «НД» дізнавалася, поспілкувавшись 
з головою згаданої організації, а також 
очільником української громади в Хорва-
тії Владом КАРИШИНИМ.

менш важливо, в школі є укра-
їнські класи, де дітей навчає 
вчителька зі Львова.

- Знаю, вас чекає ще ви-
ступ у Дрогобичі. То ви тісно 
співпрацюєте з Україною? 

- На п’ять днів перебуван-
ня на Львівщині заплановано 6 

концертів. Нас тут щиро при-
ймають дружні нам українські 
товариства. Усі вони вже гостю-
вали у Славонському Броді. І ми 
завше розміщуємо земляків по 
домівках наших українців. 

- А на хорватських теренах 
ведете активну творчу діяль-
ність? Затребуваною є наша 
культура?

-Авжеж. Нас постійно за-
прошують у різні міста. Прак-
тично щотижня ми кудись 
від’їжджаємо зі своєю програ-
мою. Особливо славляться наші 
танцюристи. Від квітня цьогоріч 
ми вже мали 39 виступів.

- Наскільки дружною є 
тамтешня українська грома-
да?

- Наші діди-бабці прийшли 
в Хорватію 120 років тому, але 
завше від серця приймали і під-
тримували українців, які прибу-
вали сюди згодом. І нині ми всі 
вкупі, тож допомагаємо одні од-
ним. В столиці Хорватії Загребі 
є українська вулиця, а ще маємо 
великий пам’ятник Т.Шевченку. 

Навіть у Сла-
в о н с ь ко м у 
Броді коло 
мерії міста, 
біля обласної 
ради є площа 
з пам’ятним 
знаком з на-
годи 100-річ-
чя українців 

у Хорватії. До речі, ми органі-
зовуємо великі дитячі зустрічі 
українців у Хорватії. Щоразу 
ми запрошуємо 2-3 делегації 
з України. 

Доповнила розповідь 
п.Влада й українка з Черка-
щини Вікторія Рачок, яка 

вже декілька років 
проживає в Хорва-
тії й веде гурток ху-
дожнього читання в 
Українському домі 
Славонського Броду:

- Ми раді побу-
вати на городоцько-
му ювілеї, на землі 
батьків. Зворушені 
теплим, гостинним 
прийомом. За вели-

ке щастя багато представни-
ків нашої делегації мали на-
году відвідати прекрасне міс-
то Львів, зануритись у живу 
українську культуру. Чимало 
хто вперше побував в Украї-
ні. Хоч я ще не довго мешкаю 
в Хорватії, але горда від то-
го, що живуть там такі гарні 
предружні українці. Наші гро-
мади є і по інших містах, але 
не всі так активно працюють. 
Ми вміємо бавитися, дарува-
ти свою творчість людям. Не 
дивина, що нас найбільше за-
прошують на різні фестивалі, 
конкурси. Бо так, як танцю-
ють українці, – не танцює ніх-
то. Наш народний танець ви-
довищний, а хорватський – це 
просто кроки (кораки). Через 
це наші колективи бажані гос-
ті на всіх фестинах. Їздимо по 
всій Хорватії, в Сербію. 

Ірина ЛОПАТНЮК.
На знімку: учасники  хор-

ватського ансамблю.
Фото авторки.
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rВдячність

rСьогодні – Всесвітній день тварин

rФутболrШахи

Допоки гуманне ставлення до тварин не стане нор-
мою нашого життя, доти суспільство не зможе пере-
рвати ланцюг жорстокого насилля над людьми. Адже 
загальновідомим є факт, що той, хто нині знущаєть-
ся над братами меншими, – завтра може підняти руку 
й на собі подібних.

Ці оченята просять нашого захисту!

Хочемо сподіватися, що се-
ред нас таки більше сердеч-
них, турботливих та небайду-
жих. І підтвердження цьому 
– знайомство із волонтерами, 
які увесь свій вільний від ро-
боти та домашніх клопотів 
час присвячують захисту тих, 
хто слабший. До редакції газе-
ти «Народна думка» завітали 
львів’янки Мар’яна Дань-
чишин, Оксана Шаравара 
та городківчанка Наталія 
Драч. Вони знаходять на ву-
лиці покинутих напризволяще 
котиків та прилаштовують без-
домних чотирилапиків у добрі 
руки. Хоч їхня волонтерська 
біографія ще доволі коротка 
(займаються цією справою по-
над рік), проте вже зуміли по-
рятувати від смерті та хвороб 
багато пухнастиків. А головне 
– повернули довіру зраджених 
кимось тварин до людей.

Група волонтерів об’єдну-
ється під гаслом «Давайте до-
поможемо бездомним твари-
нам разом!» Це до них потра-

пляють котики (маленькі та до-
рослі, здорові та травмовані, 
немічні) із закинутих підвалів, з 
вулиць та смітників.

Про бідних знайд повідо-
мляють, як правило, небайдужі 
люди телефоном або й прино-
сять особисто. Дівчата ж заби-
рають тваринок у свої домівки, 
відмивають, відгодовують, під-
ліковують, доглядають, а відтак  
– намагаються знайти їм добрих 
та турботливих господарів.

І в цьому ми можемо їм до-
помогти! Адже в багатьох во-
лонтерів нині чекають на нове 
життя в теплі і ласці зо 20-40 
котів. В Мар’яни, скажімо, зна-
йшли захист від жорстокого сві-
ту 25 «вусолапохвостів».

- Ми з піпеточки вигоду-
вали триденних кошенят, ви-
кинутих якимось нелюдом на 
смітник, - розповідають захис-
ниці тваринок. – Рятували пух-
насту малечу, яка з’явилась на 
світ на вулиці, а кішку якісь зві-
рі в людській подобі вбили за 
те, що вона наслідила в під’їзді 

кров’ю… Виходжували ру-
дого, який до волонтерок по-
трапив у важкому стані. Нам 
довелося щоденно оплачува-
ти його перебування в стаці-
онарі, поки він одужав. Нині 
котик гарненький, здоровий, 
влаштований в теплі руки. До 
речі, серед наших однодумців 
є лікар-ветеринар Ірина Гла-
диш, яка оглядає безкоштовно 
кожного знайду, надає фахову 
консультацію. Тож у свої нові 
сім’ї домашні тваринки потра-
пляють здоровими...

Нині читачі «НД» мають 
нагоду також проявити свою 
гуманність, взявши облюбо-
ваного котика у свою домівку. 
Волонтери можуть їх доправи-
ти до самого порога, а власни-
ки кицьок можуть розраховува-
ти на допомогу в стерилізації.

Треба мати на увазі, що 
своїх підопічних волонтери не 
доручають дітям, особам до 
18 років (лише з особистого 
дозволу їхніх батьків!), також 
власниками пухнастих улю-
бленців не можуть бути люди, 
які орендують житло.

Нині подаємо фотопортре-
ти декількох кошенят, які шу-
кають нову родину. Якщо ви 
відчуваєте внутрішню по-
требу допомогти цим неза-
хищеним створінням, мріє-
те про таке миле, тепле то-
вариство, – телефонуйте 
за номерами: 0936250570, 
0963824140. Допомогти захис-
никам тварин можна і матері-
ально. Адже пожертви небай-
дужих людей, зібрані по крих-
ті, – це вагома допомога у при-
дбанні корму, наповнювачів, 
медикаментів для врятованих 
тваринок.

Ірина ЛОПАТНЮК.

28-29 вересня проходи-
ла відкрита першість 
Новояворівського ша-
хового клубу. В турнірі 
взяли участь аматори 
гри зі Львова, Дрогобича, 
Пустомит, Стрия, Жовк-
ви, Івано-Франкового, з 
Польщі. Городок тут 
представляли 12 досвід-
чених спортовців різного 
віку. Турнір проводився за 
швейцарською системою 
в 9-турів, на поєдинок 
– по 25 хв. кожному учас-
нику. 

Городківчани домоглись, зо-
крема, таких результатів: се-
ред дітей 2002 р.н. і молодших 
учень ЗОШ №4 Володимир 
Мотика посів перше місце; в 
колі малечі 2005 р. н. і молод-
ших учень Городоцької гімна-
зії Віталій Миськів також став 
переможцем.

Вероніка Бучковська (2007 
р.н., ЗОШ №3) була відзначе-
на як наймолодший учасник. 
А Христина Смілка отримала 
приз за найкращу комбінацію.

Городоцький шаховий клуб 
Е2-Е4 дякує директору ДЮСШ 
райво Олегу Войтіву і керівни-
ку районного відділу освіти Іго-
рю Яскевичу за надання автобу-
са «Школярик» для поїздки на 
турнір. 

Андрій ГРОМ, тренер.
***

28-29 вересня у Львів-
ському шаховому клубі 
проходили  кваліфікаційні 
змагання з шахів серед 
початківців. Тут випробу-
вали свої сили 64 шахісти 
зі Львова, Бродів, Пусто-

ПРеМ’ЄР-ЛІГА, 20 тур
Заверещиця – Дубаневичі (3:0) 3:0, Вовчухи – родатичі (-) 

1:1, Суховоля – Долиняни (3:1) (3:1), Галичани – братковичі 
(1:4) 1:3, Мавковичі – Вел. Любінь (0:7) 2:1.

У прем’єр-
лізі залишило-
ся зіграти ще два 
тури. Наступної 
неділі, 6 жовтня, 
у 21 турі помі-
ряються сила-
ми: Дубаневичі 
– Угри, Керниця 
– Мавковичі, Лю-
бінь – Галичани, 
Братковичі – Су-
ховоля, Долиня-
ни – Вовчухи, Ро-
датичі – Завере-
щиця.

Від редак-
ції: 22 вересня 
на стадіоні села 
Дубаневичі після 
матчу відбулася 
масова бійка між 
вболівальника -
ми та гравцями 
місцевої команди 
та гурту з села 
Керниця. Комісія 
дисциплінарного 
комітету (КДК), 
що діє при ра-
йонній федерації 
футболу, днями 
розглянула цей ін-
цидент і винесла 
належний вердикт: до кінця сезону 2013 року дискваліфікувати 
команду села Дубаневичі, вболівальники якої стали ініціаторами 
конфлікту. Однак у зв’язку з тим, що гурт з Дубаневич вже зі-
грав переважну більшість матчів першості, згідно положення, 
в останніх турах їх участь буде  фіксуватись, але автоматично 
зараховуватиметься технічна поразка. 

Остаточне рішення щодо подальшої долі дубаневицького ко-
лективу буде розглянуте після закінчення сезону на засіданні ви-
конкому районної федерації футболу. 

Стартував 
осінній Кубок 

Городоччини з 
футболу 

за участю 
команд першої 
та другої ліги.

Результати 
попереднього 

етапу такі: 
Зелений Гай 

– Поріччя 0:2, 
Дроздовичі – Ко-

ролівщина 2:0, 
Мильчиці – Бар-
татів (0:0) п.4:3, 
Вигодівка – По-

бережне 
(1:1) п. 2:3.

А 6 вересня у 
чвертьфіналі цьо-

го Кубка мірятимуться силами 
Поріччя – Тучапи, Косівець – 

Дроздовичі, Мильчиці – Вишня, 
Побережне – Градівка. 

На районних першостях

Осінній 
кубок

Турнірне становище команд 
прем’єр-ліги за два тури 
до завершення першості

ПеРША ЛІГА
Пропущена гра: 
Дроздовичі – Королівщина (1:1) 0:0.

Підсумкова турнірна таблиця

ДРУГА ЛІГА
Підсумкова 
турнірна таблиця
першості району 
серед команд 
другої ліги ФФЛ. Перша ліга

2 вересня відбувся 22 тур обласної 
першості з футболу серед команд пер-
шої ліги. Нагадаємо, що тут борються 
два представники нашого району. 

Відтак, комарнівський «Газовик-
Хуртовина» зазнав поразки від новоя-
ворівського «Гірника» обома складами 
(0:9) 0:1. Водночас ФОК «Городок» здо-
був чергову перемогу – над судововиш-
нянською «Вишнею» (2:0) 1:0.

Після 22 туру ФОК «Городок» обома складами перебуває на 
четвертому місці в турнірних таблицях обласної першості серед 
команд першої ліги (група «А»). В активі дорослих – 35 очок, а 
дублери на своєму рахунку мають 36 очок.

Водночас основа комарнян посідає шосту сходинку (31 очко), 
а от юнацькому складові «Газовика-Хуртовини» не таланить – з 
17 очками молодь знаходиться на 10 місці.

Підготував Андрій ГОРОДЕЦЬКИЙ.

Мешканця військового мікрорайону Яворова, який у пошу-
ках грибів заблукав у лісі, що під українсько-польським кордоном, 
вивела на дорогу песик, якого свого часу врятували від голодної 
смерті родини вояків.                                                                (ZIK).

Здобувають гарт 
у боротьбі

мит, Жовк-
ви, Жидачева 
та Городка. 

З м а г а н н я 
проходили за 
швейцарською 
системою у 8 
турів з конт-
ролем часу 20 
хвилин до закінчення гри кож-
ному учаснику змагань. 

Срібну відзнаку з результа-
том 7 очок здобув учень 2 класу 
Городоцької ЗОШ №3 семиріч-
ний Остап Карпяк. 

На 8 місці (5,5 очка) опини-
лася шестирічна Оленка Вус, 
першокласниця із ЗОШ №3 
м.Городка. 9 місце здобув учень 
2 класу ЗОШ № 4 Костянтин 
Кучинський, в активі якого – 
5,5 очка. На 19 місці – учень 1 
класу Городоцької ЗОШ № 3 
Максим Левкович з результа-
том 5 очок.

Остап Карпяк, Оленка Вус, 
Костянтин Кучинський, Мак-
сим Левкович виконали норма-
тив четвертого розряду, з чим 
ми їх і вітаємо!

***
29 вересня в шаховому 
клубі ЗОШ №3 відбулась 
особиста першість Горо-
доцької ДЮСШ з шахів 
серед початківців та 
четверторозрядників. 
Змагання проводились з 
метою підготовки горо-
доцьких дошкільнят та 
учнів першого класу до 
матчевої зустрічі, при-
свяченої Дню захисту 
дітей, з командами Києва 
та Львова, яка відбудеть-
ся 1 червня 2014 року в 
Городку.

В боротьбу включились 
16 малят 2008 р.н. з дитсадка 
«Барвінок» та 12 четвертороз-

рядників із ЗОШ №3, №4 
та Городоцької гімназії. 
Змагання проходили за 
швейцарською системою 
у 5 турів.

У змаганнях серед ді-
вчаток кращий резуль-
тат показала Вікторія 
Пронько – 4 очки з 5 
можливих. Другий здобу-
ток – в Наталії Івахович 
(3,5 очка). Третьою фіні-
шувала Настя Смілка (3 
очки). 

Серед хлопчиків у змаганнях 
дошкільнят переміг Ігор Бурка 
(4,5 очка). Другим був Степан-
ко Борис (3,5 очка), третім - Да-
нило Комнатний (3 очки).

Наступні районні змагання 
серед дошкільнят відбудуться 
27 жовтня ц.р. в шаховому клубі 
ЗОШ №3 м.Городка. Запрошує-
мо всіх охочих!

У суперництві дівчат-чет-
верторозрядниць гору взяла 
К.Студоляк, учениця 2 класу 
Городоцької гімназії (4 очки), на 
другому місці - учениця 2 класу 
Городоцької гімназії Я.Грига 
(обох тренує В.Мелешко), на 
третьому - М.Зіненко з Горо-
доцької ЗОШ №3.

В колі хлопчиків цієї ж ква-
ліфікації переміг Остап Звір, 
учень 3 класу Городоцької гім-
назії (тренер В.Мелешко, 4 
очки), на другому місці – учень 
3 класу Городоцької ЗОШ №3 
М.Карпяк, на третьому – Юрій 
Піх, другокласник з Городоцької 
ЗОШ №3 (тренує обох А.Гром), 
які набрали по 3,5 очка.

Переможцям та призе-
рам змагань майстер FIDE 
В.Мелешко вручив дипломи, 
медалі та пам’ятні сувеніри.

Микола МАТВІєНКО,
директор шахового клубу.
На знімку: брати Остап 

та Максим Карпяки.

Песик врятував людину
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rВарто знати rГімнастика для розуму

rХочете - вірте, хочете - ні

rПоради господарям

У магазин вривається 
розлючений пияк:

- Мене обдурили! - і 
тицяє продавцю від-

криту пачку прального 
порошку.

- У чім справа?
- На пачці написано 
«+ 100 грам безко-

штовно». Відкриваю 
пачку - а там один по-

рошок!
* * *

Провідник – пасажи-
рові:

– Ви сіли не в той по-
тяг. У вас квиток на 

простий, а це швидкий 
потяг.

– Невже? То скажіть 
машиністу, щоб їхав 

повільніше.
* * *

 Якщо ви хочете про-
дати ваш «Запоро-

жець» удвічі дорожче, 
наповніть його бак 

бензином.
***

Оголошення: «Про-
дається майже новий 
диван. Значна знижка, 
якщо забирати разом 
з п’яним хлопом, який 

на ньому постійно 
дрихне».

-0,013 міліграм 
отрутної слини жаби 
аги досить, щоб вбити 
кішку.

- 0,14 кілометра на 
годину - середня швид-
кість лінивців на землі.

- 0,27 кілометра на 
годину - середня швид-
кість лінивців на деревах. 

- 0,365 грама - заре-
єстрована вага наймен-
шого яйця птахів - вер-
бенового колібрі

- 0,8 міліметра - мі-
німальна довжина дея-
ких павуків.

- 1 грам важить най-
менше звірятко на плане-
ті - карликова білозубка.

- 1 тонну важить бі-
лий ведмідь.

- 1 літр крові пропус-
кає за секунду серце жи-
рафа.

- 1 тонну важить ін-
дійський буйвол.

- 1 кілограм важить 
око деяких китоподібних.

- 1 відсоток стано-
вить максимальна кіль-
кість смертей після уку-
сів гадюк.

До появи паперових 
грошей використання мо-
нет призвело до великих 
незручностей, і з кожним 
роком це відчувалося усе 
сильніше й сильніше. Коли 
в 1748 році М.В. Ломоно-
сова удостоїли за його пра-
ці премією в 2000 рублів, 
то видали нагороду мідни-
ми монетами, 
які в той час 
с т а н о в и л и 
основну ма-
су платіжних 
засобів Росії. 

В а г а 

п’ятака в ті роки сягала 
20,48 г. Вся премія акаде-
міка важила близько однієї 
тонни. Щоб доставити пре-
мію додому, Ломоносову 
треба було найняти кілька 
возів. 

***
Найбільш відомим по-

грабуванням XX століття 
став напад в Англії на по-
їзд, що перевозив гроші. Це 
трапилося 7 серпня 1963 
року. «Прибуток» гангсте-
рів склав 2 631 684 фунтів 
стерлінгів. Завдяки вмілій 
роботі детективів Скот-
ланд-Ярду майже всі гра-

біжники згодом були 
впіймані й засу-

джені на різні 
строки.

На ін-
д ійських 
банкнотах 
завжди є 
шпилько-
ві проколи 

на лівому полі. Вони вини-
кають тому, що в цій країні 
годиться брошурувати гро-
шові знаки в пачки. Раніше 
їх прошивали нитками, те-
пер скріплюють канцеляр-
ськими скріпками.

***
У Москві заповзятли-

вий парубок зайнявся ори-
гінальним бізнесом. Він 
вивчав семизначні номери 
банкнот зразка 1997 року й 
набирав номери телефонів, 
що збігалися з номерами 
купюр. Потім пропонував 
власникам телефонів купи-
ти в нього «щасливі» бан-
кноти. За 10-карбованце-
вий папірець він просив 50 
рублів, за 50-ти карбован-
цеву - 100, за сотенну - 150. 
Бізнес процвітав, поки не 
втрутилася міліція. Однак 
знайти склад якого-небудь 
злочину в діяннях бізнес-
мена представникам зако-
ну не вдалося.

Тварини в цифрах від 0 до 1

Неймовірні грошові історії
rВлучне слово
tЛюбов - це не вибір, 

а доля. 
Джон Драйден

tНехай він вірить в 
себе, і йому повірить 
весь світ.       

Шиллер.
tХто нічим не ризи-

кує - ризикує всім.
Д. Дейвіс

tУ людини завжди 
буває два мотиви для 
вчинку: один, який кра-
сиво виглядає, другий, 
справжній. 

Дж. Пірпонт
 Морган.

tКожна людина но-
сить в глибині свого 
«я» маленьке кладови-
ще, де поховані ті, ко-
го він любив.         

Роллан.

rПрирода

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

ВИрОСТИТИ городину – це 
півсправи. Щоб узимку ма-

ти що їсти, треба правильно зби-
рати і зберігати овочі. 

О т о ж ,  
другий хліб 
– картоплю 
– зберігають 
у попелі: на 
10 мішків ба-
раболі беруть 
відро попелу. Слідкуйте, щоб на буль-
бу не потрапляли прямі сонячні про-
мені, від яких вона зеленіє і стає шкід-
ливою. Та найкраще зберігати бульбу 
в ящиках з решітчатими стінками і 
дном (для вентиляції). Ящики став-
лять на бруски, щоб забезпечити до-
ступ повітря. 

Моркву викопують у жовтні. 
Саме в осінні дні у коренеплодах ін-
тенсивно накопичуються поживні 
речовини і вітаміни. Однак викопати 
солодкі корінці треба обов’язково до 
заморозків, інакше взимку вони за-
гниватимуть. Для зберігання у морк-
вин обрізають листя, щоб воно не від-
ростало у підвалі – тоді коренеплоди 

втратять смак. Зберігають моркву у 
мішках з піском. Якщо у вас морк-
ви небагато, її можна «викупати»у 
глині, розведеній із водою. У тако-

му «чохлі» 
коренеплоди 
не гниють 
і не втрача-
ють корис-
них власти-
востей. 

Столові буряки теж не люблять 
приморозків. Від низьких темпера-
тур коренеплоди твердішають і чор-
ніють зсередини. Гичку на столо-
вих буряках обрізають 
на рівні точки росту або 
на півсантиметра вище, 
не пошкоджу-
ючи корене-
плоди. Збері-
гають у не-
щільно за-
критому ящику. 

Середньости-
глі і пізні сорти капус-
ти збирають до перших заморозків. 
На зберігання закладають головки з 

качанами завдовжки 2-3 см. Серед-
ньостиглі сорти розвішують на жер-
дині під стелею у підвалі. Бажано, 
щоб капустини не торкалися одна 
одної. Пізньостиглі вкопують у пі-
сок, насипаний у льх. 

Цікавий спосіб зберігання час-
нику: почищені зубчики викладають 
у банку і заливають олією (соняшни-
ковою, оливковою, кукурудзяною). 
Закривають капроновою кришкою з 
невеличкими отворами. Такий час-
ник зберігають у холодильнику про-
тягом зими. Олію додають до сала-
тів.

Поради бувалих 
... Після збору врожаю не 

залишайте на городі рослин-
ні залишки, особливо паго-

ни, уражені фітофторою. 
Вивезіть їх геть або ж 

спаліть і прикопайте. 
... Щоб захистити-

ся наступного року від 
колорадського жука, за-

готуйте зараз листя горіха і то-
полі. Восени, перекопуючи грядки, 
додайте у грунт. 

як збирати 
та зберігати овочі

rСмачного!

ІНГРЕДІєНТИ
Тісто: 6 яєць, 

150 г вершкового 
масла, 100 г цу-
кру, 75 г мигдалю, 
ваніль, 4 ст. ложки 
какао, 3 ст. лож-
ки борошна, 3 ст. 
ложки крохмалю, 
сода – на кінчику 
ножа. 

Начинка: 400 
г сметани, вишні 

та 750 г сиропу від вишневого варення. 
СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ
До розм’якшеного вершкового масла висипати 

цукор, вибити яйце, додати натертий мигдаль, ва-
ніль, какао, борошно, крохмаль, соду та замісити 
тісто. Воно має вийти таким, як на млинці. Вили-
ти тісто в глибоку сковорідку, випікати у помірно 
жаркій духовці 30–40 хв. Коли вистигне – викласти 
на тарілку, розрізати на три коржі. Нижній корж 
просочити сиропом від варення, змастити збитою 
з цукром сметаною, вкласти шар вишень без кіс-
точок і накрити другим коржем. З другим коржем 
зробити те саме. Верхній корж прикрасити зби-
тою сметаною, вишнями й посипати тертим шо-
коладом.

Торт «Виш нева насолода»

По горизонталі: 4.По-
сібник для учнів, студентів. 
6.Супутник планети Юпітер. 
7.Чоловік Єви. 9.Перша жін-
ка-космонавт. 10.Сумчастий 
ведмідь. 12.Циганська 
община. 15.Трамвай на 
кінській тязі. 16.Персо-
наж італійських ко-
медій, слуга-простак. 
18.Органічне добри-
во. 19.Квітка, інша 
назва якої – нагід-
ки. 20.Народна назва 
зоряного скупчення 
Плеяд у сузір’ї Тель-
ця. 22.Розмальова-
не великоднє яйце. 
23.Бойовий броньова-
ний корабель. 24.Поль-
ський письменник 19 
ст., автор інтимної та пей-
зажної лірики. 26.Викона-
вець ролей в театрі та кіно. 
29.Вид пасажирського тран-
спорту. 31.Казкова країна золота і 
коштовностей. 32.Житло з льоду в ес-
кімосів. 33.Давня столиця Угорщини та ре-
зиденція угорських королів. 34.Український поет, 
філософ-гуманіст (портрет на 500-гривневій ку-
пюрі).

По вертикалі: 1.Дерев’яні бруси, що обрамо-

вують дверний отвір. 2.Президент 
Білорусії. 3.Повторення 
слів або словосполучень 
на початку віршових ряд-
ків. 4.Учнівський стіл. 

5.Міра ваги коштов-
них каменів. 6.Пора 
року. 8.Держава в Аф-

риці. 10.Архітек-
турна вертикальна 
підпора у вигля-
ді жіночої поста-
ті. 11.Український 
політичний діяч 

Левко…. 13.Газо-
ва оболонка Землі. 
14.Класик грузин-
ської літератури, 

автор поеми «Витязь 
у тигровій шкурі». 

17.Сфера людської ді-
яльності, якою в Україні 
керує академік Б.Патон. 
18.Птах, що своє болото 
хвалить. 21.Полігон для 

випробування танків. 24.Давня на-
зва Британських островів. 25.При-

стрій в автомобілі для подачі звукових сиг-
налів. 27.Порода службових собак. 28.Вид загадки, 
головоломка. 29.Що правда, то не гріх, а що…, то не 
міх (приказка). 30.Результат додавання.

•Алюмінієві каструлі за-
блищать як нові, коли їх 
прокип’ятити разом із шкір-
ками з картоплі, яблук, реве-
ню або з розчином оцту.

• Якщо емальовані кастру-
лі двічі на місяць кип’ятити з 
розчином оцту, вони не будуть 
темніти.

• Коли щось підгоріло у ка-
струлі, налийте на дно холод-
ної води і насипте солі. Через 
кілька годин можна легко ви-
далити залишки їжі. Для ема-
льованих каструль підійде та-
кий спосіб: залити каструлю 
гарячою водою з додаванням 
ложки соди, залишити посто-
яти, а потім прокип’ятити 
– залишки їжі відстануть від 
стінок.

• Сковороди можна почис-
тити так: злегка підігріти їх 
і посипати сіллю, а потім по-
терти пергаментом або зви-
чайним папером.

• Якщо молоко збігло на га-
рячу плиту, потрібно приси-
пати брудне місце сіллю і на-
крити його мокрим папером, 
наприклад газетою, тоді за-
пах не пошириться по всьому 
дому.


