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9 травня виповнюється 60 років 
мешканцю Городка

Миколі Йосиповичу 
ВЕСЕЛОВСЬКОМУ.

Дорогого ювіляра щиро вітають 
дружина Марія, син Іван з 

дружиною Олею, внуки Наталя 
та Ілля, а також вся велика 

родина й адресують йому такі 
святкові зичення:

Нехай цвітуть під небом 
синьооким ще довго-довго дні 
й літа, а тиха радість, чиста 
і висока, щоденно хай до хати 

заверта! Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, 
любові, доброти і щастя повен дім, нехай 

у серці розкошує літо і соняхом квітує 
золотим. Хай постійний успіх, радість і 

достаток сипляться, немов вишневий 
цвіт, хай життєвий досвід творить 

з буднів свята, а Господь дарує 
довгих-довгих літ!

rНарод і армія

У якому б населеному 
пункті волонтери не бу-
ли, який би підрозділ не 
відвідували, як зізнають-
ся, скрізь зустрічали на-
ших земляків-галичан. Як 
рідним, зрадів їм колиш-
ній сільський голова се-
ла Грімне, а нині коман-
дир відділення 14 ОМБ 
Володимир Шандра: «От 
ви приїхали з гостинця-
ми, пасками і стравами, то 
ніби на Великдень вдома 
побував. Передавайте мо-
їм вітання. Скоро повер-
немось, допоможемо по 
господарству, але спочат-
ку російських найманців 
проженемо з рідної землі».

Дякували за допомогу 
Павло Чорний і Богдан Пере-
пелиця з батальйону «Львів», 
Василь Лісний і Олег Войтів, 
а також інші бійці. 

Теплою та надзвичай-
но привітною була зустріч 
і з військовослужбовцями 
703-го інженерного полку 
або, як їх ще називають, – 
самбірськими саперами. І 
яким було загальне здиву-
вання, коли з’ясувалось, що 
нинішній настоятель хра-
му Святого Духа при Киє-
во-Могилянській академії 
отець Петро Думич у мо-
лодості строкову службу 
проходив у Самборі, саме в 
цьому полку!

А у військовому шпи-
талі в Покровську на про-
фесійні теми і не лише по-
товариськи розмовляли ке-
рівник Центру первинної 
медико-санітарної допо-
моги Городоцького району 
Василь Полумацканич і на-
чальник шпиталю Володи-
мир Книгицький. До речі, 
військові медики зі Львова 
тут допомагають як і пора-
неним бійцям, так і місце-
вим мешканцям. В остан-

ній день поїздки зустрілись 
земляки і в оперативно-так-
тичному управлінні «Ма-
ріуполь». Там бійців було 
відзначено бойовими наго-
родами.

До слова: переважна 
більшість нинішніх конт-
рактників, вихідців із Львів-
щини, на фронті з перших 
днів війни, хто за призовом, 
хто служив у добровольчих 
батальйонах, та по закін-
ченні строку перейшов на 
контрактну службу. Саме 
вони й розповіли, що місце-
ві мешканці спочатку дово-
лі підозріло, а подекуди во-
роже їх сприймали. Та час 
лікує все. То ж нині спіл-
кування відбувається уже 
простіше й легше. Більше 
того, чимало місцевих ста-
ли волонтерами і допома-
гають нашим воякам. Та-
ке, погодьтеся, у 2014 році 
важко було уявити.

(Закінчення на 2 стор.).

Від Щастя на Луганщині 
до Маріуполя на Донеччині

Минулого тижня у нашій газеті ми 
розпочали розповідь про поїздку 
городоцьких, самбірських і мос-
тиських волонтерів, що відвідали 
там військових у Великодній тиж-
день. Шість довгих днів, нагадаємо, 
наші земляки пробули у зоні АТО. Зі 
собою волонтери привезли бійцям 
пасхальні страви, продукти харчу-
вання, деталі до військової техніки, 
а також повнопривідний позашля-
ховик для 24-ї окремої механізованої 

бригади та найголовніше – копію 
чудотворної ікони Матері Божої 
Неустанної Помочі. А крім того – 
зустрілись із військовими з наших 
країв, яким у зоні проведення АТО, 
як і всім, непросто і котрі були 
неабияк раді візиту. Сьогодні про-
довжуємо переповідати подробиці 
перебігу цієї небезпечної, але такої 
важливої для наших бійців, та й 
для усіх нас з вами волонтерської 
поїздки.

З сільського голови – 
в захисники 
Батьківщини

Мама Галина, тато Володимир, 
сестра Віра з чоловіком Василем, племінниці 

Марічка і Катруся вітають дорогого сина і брата  
Юрія БУДзиНСЬКОГО 

з Днем Ангела і з ювілеєм! Дорогий наш сину і 
брате! знову усміхається місяць травень і закликає 

нас піднести очі вгору та скласти сердечну 
подяку Богові за дар Твого життя. У ці 

прекрасні весняні дні прийми від 
нас привітання і щирі побажання: 
міцного здоров’я, радості, миру та 

ласки Божої, безмежного людського 
щастя, злагоди і добробуту Тобі 

та Твоїй родині, душевної краси, 
святкового настрою, польоту 
мрій та перемог на життєвих 

стежинах.
Хай весни будуть світлі, 
легкокрилі, не буде втоми 

лагідним рукам. Нехай 
здійсниться те, що не 

збулося, І добре серце не 
підкориться рокам!

НеВТОМНА «Апос-
тольська чота» 

вкотре продемонстру-
вала свою громадську 
активність, політичну 
свідомість, готовність 
самовдосконалюватися 
та приходити ближньо-
му на допомогу.

Сказали «Стоп!» 
Путіну і війні

Вже не вперше молодь з 
духовно-патріотичного ру-
ху при церкві Благовіщення 
провела в Городку мирний 
протестний захід в рамках 
всесвітньої акції «Стоп, Пу-
тін! Стоп вій-на!». Чотарі 
разом зі своїми наставника-
ми о. Михайлом Греділем, 
їмостю Уляною, представ-
никами проводу, учасника-
ми АТО сказали своє сло-
во проти путінської політи-
ки та воєнної агресії щодо 
України, закликали цілий 
світ реагувати на свавілля, 
яке дозволяє собі Росія про-
ти нашої країни. Апелював 
до світових лідерів, котрі га-
рантували збереження прав і 
свобод людини, військовий 
капелан та керівник «Апос-
тольської Чоти» о.Михайло. 
Він зазначив: «Коли відкри-
то порушується Європей-
ська Конвенція про захист 
прав людини і основополож-
них свобод, не можна стояти 
осторонь і розважати, слід 
чітко діяти». Як військовий, 
якому довелося пережити 
особисто усі жахи війни, до 
присутніх звернувся вете-
ран і учасник бойових дій 
на Сході України Віталій 
Смілка, який наголосив, що 
відплата знайде усіх, хто ни-
щив український народ. Так 
чотарі зробили свій вклад у 

Молодь у дії

встановлення миру в Украї-
ні. Зупинимо Путіна – зупи-
нимо війну!

Трагедію «Вісла» 
пам’ятаємо

Пам’ять жертв операції 
«Вісла» разом зі всією Украї-
ною вшановували й у Город-
ку. Городоцькі чотарі разом з 
добровольцями УДА згада-
ли ці трагічні події, внаслі-
док яких близько 150 тисяч 
українців з Надсяння, Холм-
щини, Лемківщини та Під-
ляшшя насильно виселили з 
домівок чи й просто вбили. 
Таку розправу над нашими 
предками вчинили Радян-
ський Союз та польські ко-
муністи. З нагоди 70-ї річ-
ниці операції «Вісла» було 
запалено смолоскипи. Про 

трагічні сторінки нашої істо-
рії учасники «Апостольської 
Чоти» розповіли у віршах, 
насамкінець 70 разів задзво-
нив скорботно церковний 
дзвін.

«Апостольська Чота» 
проводить схожі акції, бо 
так організація прагнне ви-
ховати нову освічену гене-
рацію справжніх українців-
патріотів.

Молодіжна 
дискотека за життя

Відчуття відповідаль-
ності за життя юної мешкан-
ки Городка Іринки Іванчак, 
яка нині бореться з важкою 
недугою, щоразу активізує 
небайдужу молодь до учас-
ті в доброчинних акціях. 
Не так давно представни-

ки «Апостольської чоти» зі-
брали 35 тис. гривень, про-
вівши благодійний ярмарок. 

За інформацією голови 
Великолюбінської селищ-
ної виборчої комісії Зоря-
ни Стахів-Мартиняк, як са-
мі передвиборні перегони, 
так і день волевиявлення 
виявились спокійними. Всі 
виборчі дільниці (а їх бу-
ло створено – 14) 30 квітня 
вчасно розпочали свою ро-
боту. «Порушень, які б мо-
гли впливати на результати 
виборів, не зафіксовано, –
каже Зоряна Ярославівна. 
– І явка була досить нор-
мальною (47 відсотків), 
зважаючи на те, що це міс-
цеві вибори». Щоправда, в 
двох інших ОТГ на Львів-
щині (на Жовківщині і Ми-
колаївщині), де того дня 
також обирали самовряд-
не правління, виборці бу-
ли дещо активнішими, там 
їх проголосувало понад 50 
відсотків.

На голову Великолю-
бінської ОТГ претендува-
ли троє кандидатів. Серед 
них – чинний очільник ку-
рортного селища 34-літ-
ній Йосиф Ярославович 
ФАБРИГА (на фото), кот-
рий і став переможцем ви-
борчих перегонів, значно 
випередивши своїх кон-
курентів. Так, за самови-
суванця Й.Фабригу, як ін-
формує Великолюбінська 
СВК, віддали голоси 2592 
виборці, а це 82 відсот-
ки (!) від загальної кіль-
кості тих, хто голосував. 
За кандидатку від партії 
«УКРОП» Ірину Михай-
лівну ОЛЕСИК проголо-
сувало 312 осіб або 9 від-
сотків виборців. На третій 
позиції виборчого марафо-
ну – претендент на посаду 
голови ОТГ від Аграрної 
партії Володимир Михай-

лович БОДНАР, відповід-
но: 245 голосів «за» (7 від-
сотків).

Окрім голови об’єд-
наної громади, обрали та-
кож депутатів у 26 одно-
мандатних виборчих окру-
гах (з попередніми підсум-
ками голосування можна 
ознайомитись на 3 стор. 
газети). Так, до складу 
ради ОТГ п’ять мандатів 
отримала «Батьківщина», 
по два – «УКРОП» і Ра-
дикальна партія, один – 
Аграрна партія. 16 обра-
них депутатів є самовису-
ванцями. Очевидно, що на 
місцевому рівні, де необ-
хідно вирішувати широкий 
діапазон питань, не партій-
ність, а консолідована пра-
ця на користь громади має 
бути домінантною.

Мирон ВЕРЕЩиЦЯ.

Вибори у Великолюбінській об’єднаній 
тергромаді пройшли спокійно

Керівником ОТГ обрано 
чинного селищного голову 
Йосифа Фабригу

Минулої неділі, 30 квітня, в 47 
об’єднаних територіальних грома-
дах з 19 областей України відбулись 
перші вибори депутатів і голів 
місцевих рад. У середньому явка ви-
борців склала 51 відсоток, а подеку-
ди сягала і 70. Волевиявлення того 
дня проходило і на Городоччині: 
голову та місцевих депутатів оби-
рали жителі населених пунктів, що 

належать до ново-
створеної Вели-
колюбінської 
об’єднаної те-
риторіальної 
громади. А цю 
ОТГ, нагадаю, 
утворили Великолюбінська селищ-
на та Коропузька і Завидовицька 
сільські громади.

А 1 травня милосердні горо-
доцькі серця разом з о. Ми-
хайлом, їмостю Уляною, ві-
домим львівським волонте-
ром Юрієм Федечком та йо-
го командою знову прийшли 
на допомогу, організувавши 
благодійну молодіжну дис-
котеку. Чотарі провели під-
готовчу роботу, розповсю-
джуючи інформацію про 
акцію серед своїх друзів. І 
результат не забарився – на 
дискотеку прийшло понад 
сотню молодих людей, ко-
жен з яких зробив свій вне-
сок у благодійну скарбничку. 
У підсумку зібрано близько 
15 тис. гривень, які допомо-
жуть прискорити одужання 
нашої краянки. Кошти пере-
раховано на банківську кар-
точку батька Іринки Іванчак.

(Закінчення на 6 стор.).
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rЩеплені означає захищені

rКоротко

rПокликання

- знаю, що підтримка 
духовнослужителів дуже 
допомагає солдатам аб-
страгуватися від гнітю-
чих вражень війни…

- Звісно. Тому веземо зі 
собою різноманітну духо-
вну літературу, інші релі-
гійні атрибути, а головне – 
розраду. Духовної підтрим-
ки вояки дуже потребують, 
більше, аніж ми тут. При-
ходять до сповіді і свято-
го причастя. Я помітив, що 
коли повз людину пролеті-
ли кулі чи осколки снаря-
дів і вона побачила близь-
ко смерть, то дуже швидко 
стає віруючою.

- за вашими спосте-
реженнями, отче, як ста-
виться до наших вояків 
тамтешнє населення?

- Двояко. Та більшість 
не хоче допомагати визво-
лителям. Але тут я маю 
більше запитань до нашої 
влади: що вона за 25 років 
зробила для того, аби «схід-
няки» не тікали, а прагну-
ли залишатися в Україні? 
Впевнений, що якби сусід-
ні Польща, Румунія, Угор-
щина зазіхали на частину 
нашої західної України, ми 
б мали й західний сепа-
ратизм. Бо й наші краяни 
прагнуть кращого життя. І 
в цьому, як на мене, винна 
влада.

- Як охарактеризуєте 
матеріально-технічне за-
безпечення війська?

- Там, де я бував, про-
блем не відчувалося. Лише 
нерідко в частинах браку-
вало якісної питної води і 
хліба насущного, які швид-
ко псуються. Життєдайну 

Військовий капелан закликає 
до толерантності і любові

НА ПАСхУ, це величне оновлення 
природи й душі людської, бійці 

нашого легендарного війська на Сході 
чекали з особливим благоговінням. 
Однією з їхніх насущних потреб було 
спілкування з духовними наставника-
ми – військовими капеланами, котрі 
реалізують там своє покликання. Че-
рез самовідданих священиків захисни-
ки відчувають велику Господню опіку 
над собою. Без моральної підтримки і 
духовного зцілення, щоразу говорять 
у розмовах солдати, на передовій важ-

ко. Відрадно, що більшає когорта ду-
ховнослужителів, які перебувають в 
зоні бойових дій, аби дещо полегшити 
воєнні будні наших оборонців. Серед 
них – і військовий капелан о.Йосип Го-
лубко, настоятель храму св.Дмитрія 
УПЦ КП в с.Бар (Добрянська сільська 
рада). На Схід священик їздить з 2015 
року. Тричі мав там довготривалі мі-
сячні місії, окрім того, раз на 2-3 місяці 
робить кількаденні поїздки. Географія 
перебування – передова лінія фронту 
від Авдіївки до Луганська.

рідину завозили щодесять 
днів, а хліб – через день. 
Продуктів вистачало, хіба 
вояки скучали за домашні-
ми «делікатесами», як-от 
вареники. Скажу так: якщо 
командир підрозділу – на 
своєму місці, то проблем з 
провіантом ніколи не вини-
кає. Хоча є й інші мотиви. 
Зокрема ті, що не завжди 
через ризики на саму пере-
дову їдуть водії-волонтери.

- Що скажете, отче, 
стосовно таких спокус на 
війні як алкоголь?

- На жаль, це явище не-
збориме. Найбільше воно 
побутує за 10 км від нульо-
вих позицій. На самій пере-
довій проблем з алкоголем 
немає, бо якщо ти п’яний, 
то мертвий. Нетверезі під-
ставляють не лише себе, а 
й побратимів. На згубнос-
ті цієї звички завжди наго-
лошуємо в розмовах з во-
яками. Й чимало армійців, 
розуміючи, що дружба із 
«зеленим змієм» до добра 
не доводить, згодом не зло-
вживають спиртним.

- Чи не панували па-
нічні, дезертирські на-
строї?

- Ні. Про таке ніде на-
віть натяку не було, а я за-
став ще третю хвилю мобі-
лізації. Хлопці розуміють, 
заради чого вони там є, не 
нарікають, бо знають, що 
виконують свій громадян-
ський обов’язок із захисту 
рідної Батьківщини. 90 від-
сотків бійців ішли на фронт 
за велінням серця, покли-
ком душі, й індикатором їх-
ньої присутності на війні є 
власна совість. Тішуся, що 

такі є і серед командування. 
Одним із прикладів безко-
рисливого служіння і захис-
ту своєї держави є військова 
місія нашого краянина з Ве-
ликого Любеня Степана Бу-
няка, якого знаю особисто.

- Деякі мобілізовані 
зневірюються, мовляв, 
бал на війні правлять гро-
ші, які там відмиваються, 
а до солдатів не доходить 
зброя, амуніція, прові-
ант…

- Не без того, що – «ко-
му війна, а кому – мама рід-
на». Так було завжди. Хтось 
проливає свою кров, а хтось 
заробляє мільйони. Але ме-
ні доводилось спілкуватися 
з офіцерами, які до цього не 
мали жодного стосунку. В 
такому середовищі я пере-
бував завжди. Що творить-
ся вище – не знаю.

- Є багато нарікань і на 
недолугість нашої столич-
ної влади, яка ніяк не на-
важується на радикальні 
дії стосовно цієї війни. Та 
й самі вояки обіцяли «пі-
ти на Київ»…

- Повернути багнети на 
столицю? Хто так недале-
коглядно міркує, той не обі-
знаний зі всіма тонкощами 
ведення бойових дій. Адже 
ця територія «нашпигова-
на» протитанковими рова-
ми, укріпленими позиція-
ми, мінами, танконебезпеч-
ними пунктами, які я бачив, 
коли служив у 25 батальйо-
ні «Київська Русь». Коли 
неорганізовано, без засто-
сування існуючої військової 
тактики і стратегії, звідти 
виходити, можна створити 
нові ілловайські котли та 

дебальцеви. Кому ж це на 
руку? Хіба ворогу. Маємо 
перетерпіти, перечекати, ді-
ждатись нових виборів. То-
ді прийде нова влада, яка 
діятиме, сподіваюсь, ефек-
тивніше.

- Влада має шукати ді-
єві й дипломатичні шляхи 
виходу з АТО, яка не на 
жарт затягнулася…

- Безумовно. Відповід-
но до свого покликання я 

завжди закликаю до толе-
рантності і любові. Маючи 
здоровий глузд і твердий 
розум, дотримуюсь думки, 
що будь-який поганий мир 
краще, ніж хороша війна. 
Якщо ти людину в чомусь 
переконаєш, значить вигра-
єш. Є ще одна красномовна 
приказка, яка гласить, що 
віслюка можна притягнути 
до річки, але заставити його 
пити з неї неможливо. Така 
ж ситуація і на Сході. Ми 
можемо втримати території, 
але змусити тамтешніх лю-
дей полюбити Україну буде 
важко.

- Що, на Ваш погляд, 
маємо всі купно зробити 
задля торжества миру?

- Однозначно – припи-
нити війну. Аби чоловіки 
повернулись у сім’ї і далі 
будували Україну. Яким чи-
ном – є на то можновладці, 
держава, які мають проду-
мати якомога менш крово-
пролитний варіант. Свідо-
мий нарід наразі повинен 
і далі всіляко сприяти вій-
ськові. Бо в нас один вихід: 
годувати свою армію або 
чужу – якщо будемо аморф-
ною масою.

В часі Великодня, як і 
кожного тижня, телефону-
вав до військових побрати-
мів. Вони збадьорені, але 
відчувається, що і втомлені 
війною, яка довго тягнеть-
ся. Хочуть додому, хочуть, 
як і всі, миру. Зичу їм і всім 
нам ласки Божої, мирного 
неба, усіх чеснот і дарів, за-
для яких варто жити.

Спілкувалася 
Галина ЧОРНЯК.

Володимир БІЛЬОВСЬКИЙ,
голова Городоцької 
районної ради.

Володимир РЕМЕНЯК,
голова Городоцької 

райдержадміністрації.

Звернення 
з нагоди Дня пам’яті та примирення

Дорогі ветерани, краяни!
Дозвольте від щирого серця привітати вас з Днем 

пам’яті і примирення та 72-ю річницею Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні.

Для багатьох поколінь цей день є особливим – у ньо-
му і радість перемоги, і гіркота втрат, це день пам’яті 
за загиблими у Другій світовій війні, день доблесті, ге-
роїзму та мужності. Ми пам’ятаємо все, що ви зробили 
для встановлення миру на нашій землі та завжди будемо 
шанувати пам’ять про тих, хто віддав за це своє життя.

Тепер завдання нашого покоління також відстояти 
мир та повернути спокій та злагоду в наші родини. за-
войована вами Перемога сьогодні надихає нас на нові 
звершення, зміцнює наш дух, допомагає долати трудно-
щі та йти вперед.

Низько вклоняємося вам, дорогі ветерани, захисни-
ки рідної землі, дякуємо за патріотизм і мужність заради 
свободи нашої країни. Нехай мир і злагода завжди жи-
вуть у ваших душах і серцях, хай не болять ваші рани, а 
щастя і радість  ніколи не залишають ваші оселі. Міцно-
го здоров’я вам, благополуччя, родинного тепла і довгих 
мирних років життя.

rОголошення
8 травня о 10 год. на міському цвинтарі м.Городка, 

біля Меморіального хреста, відбудеться поминальна 
панахида з нагоди Дня пам’яті та примирення. за-
прошуємо краян вшанувати пам’ять земляків, які 
загинули у роки Другої світової війни.

«Побільше б нам
 таких джипів!»

Ще одна несподівана і 
приємна зустріч відбулась під 
час передачі повнопривідно-
го позашляховика 24-й брига-
ді. Це вже Ярослав Дубневич 
зустрів давнього знайомого 
механіка Романа, котрий ко-
лись приймав від Фонду бра-
тів Дубневичів відремонто-
ване військове авто та броне-
техніку. Розповідає, що бійці 
інших частин по-доброму 
заздрять побратимам з 72-ї 
бригади, які нещодавно отри-
мали від Я. Дубневича п`ять 
позашляховиків. Не так часто 
трапляється, щоб хтось про-
сто так дарував дорогі потуж-
ні автівки.

«Побільше б нам таких 
джипів, хлопцям було б лег-
ше виконувати завдання. 
Машини всюдихідні, швид-
кісні, маневренні, і  не лама-
ються так часто, як колишні 
совдепівські газони чи уа-
зики. Та й із запчастинами 
проблеми», – зітхає майстер. 
Хоча, треба сказати, він на 
фронті – один з кращих і мо-
же полагодити будь-яку тех-
ніку. Каже сам, шкодує, що 
контракт закінчується, але ж 
– вдома чекає сім`я. А зага-
лом він, як й інші, на ниніш-
ні умови служби не нарікає, 
навпаки. Українська армія 
зразка 2014 і 2017 року – ве-
лика різниця. І в боєздатнос-

rНарод і армія

Від Щастя на Луганщині до Маріуполя на Донеччині

ті, і в підготовці, і в комплек-
тації, і в забезпеченні. 

Крок за кроком 
до перемоги

В усіх військових час-
тинах, що їх відвідали во-
лонтери, народний депутат 
Ярослав Дубневич активно 
спілкувався з офіцерами та 
солдатами. Про роботу у Вер-
ховній раді, політичну ситуа-
цію в Україні, справи житей-
ські, і, звичайно, про війну.

«Я з перших днів бойо-
вих дій допомагав нашим 
військовим. Але тоді у 2014-
му наші збройні сили потре-
бували майже усього. Слава 
Богу, ті часи минули, і нині 
ми маємо потужну, боєздат-
ну армію. Іноземні інструк-
тори не лише вчать наших 
бійців, але й вчаться у них. 
Та це вже тонкощі військових 
спеців, – каже Я. Дубневич. – 
Хотів би зупинитись на темі  

волонтерської допомоги. Ми 
тоді постачали на передову 
майже все. Звичайно, крім 
озброєння (посміхається). 

Сьогодні ЗС України прак-
тично подолали пік рефор-
мування. Але волонтерська 
допомога все ж необхідна. 

Цього разу, додам, ми возили 
в основному запасні частини 
та різні необхідні аксесуари 
для покращення ведення бо-
йових дій.

Ви ж самі бачили, як 
сприймають бійці сам факт 
приїзду волонтерів. Таке жи-
ве спілкування є для них пев-
ною мірою психологічною та 
моральною реабілітацією. І у 
цьому теж наше, волонтерів, 
завдання: щоб військові не 
відчували себе відірваними 
від суспільства. І ми це буде-
мо робити. Бо – в єдності на-
ша сила!».

Марія СиМОНЕНКО, 
Дарина СНІГУР

Коментар
Володимир ЛЕЩИНСЬКИЙ, поміч-

ник народного депутата України Яросла-
ва Дубневича:

«Від себе особисто та від депутата Вер-
ховної Ради України Ярослава Васильовича 
Дубневича хочу  подякувати усім, хто доклав-
ся до того, що поїздка в зону АТО задля до-
помоги нашим бійцям відбулася. Подякувати 
людям за їхню безкорисливу матеріальну до-
помогу й чуйне серце. Подякувати парафія-
нам храму Турковицької ікони Божої Матері 
(м. Городок), храму Богоявлення Господнього 
(с. Вовчухи), храму Успіння Пресвятої Бого-
родиці (с. Долиняни), храму Івана Богосло-
ва (с. Добряни), мешканцям сіл Переможне, 
Монастирець, Бучали, Нове Село, Тулиголо-
ви, Кліцько, Підзвіринець та жителям міст 
Городок і Комарно. Дівчатам, працівникам 
Городоцької районної ради, що не пошкоду-
вали часу й зусиль посортувати й поскладати 

зібрану від благодійників допомогу. Подяку-
вати Богдану Слонівському та Василю Полу-
мацканичу за наданий транспорт. Керівникам 
ТзОВ «Агрофірма ЯК» Ользі та Михайлу Ко-
валкам, підприємцю м. Комарна Володимиру 
Даниленку, керівнику ТзОВ «Довір’я» Ярос-
лаву Голубку – за великодні м’ясні смаколики 
для наших бійців. Неодмінно варто подякува-
ти священикам за духовний супровід поїздки 
– декану Городоцького деканату УАПЦ Сте-
пану Целеню, протоієрею УПЦ КП, військо-
вому капелану Івану Грицюку та священику 
храму Святого Духа при Києво-Могилян-
ській академії Петру Думичу. Окрема подяка 
– єпископу Запорізькому та Мелітопольсько-
му УПЦ КП Фотію за допомогу в дорозі при 
поломці транспорту. А заодно велике уклінне 
дякую ще раз – усім учасникам поїздки. Тіль-
ки разом, спільними зусиллями ми перемо-
жемо ворога!»

rПовідомлення

Городоцька районна рада інформує, що XІІІ чергова 
сесія районної ради VII скликання відбудеться 

18 травня 2017 року в актовому залі 
Городоцької районної ради. 

Початок реєстрації о 9 год. 30 хв. Початок сесії – о 10.00.
Пропозиції від організацій, установ і громадян при-

ймаються районною радою до 12 травня 2017 року.

18 травня – сесія Городоцької районної ради

Традиційно в останній семиденці квітня проходив 
Всеукраїнський тиждень імунізації. Його завданням, як і 
Всесвітнього тижня, в рамках якого проводяться відпо-
відні заходи в Україні, є передусім популяризація викорис-
тання вакцин для захисту людей від інфекційних недуг. 
Адже імунізація вважається найбільш успішною та еко-
номічно ефективною профілактичною стратегією, яка 
на сьогодні дозволяє попередити 28 тяжких інфекційних 
захворювань. Проте досі мільйони малюків залишаються 
невакцинованими, а відтак щороку близько півтора міль-
йона дітей помирають від тих інфекційних хворіб, які 
можна було попередити.                       (закінчення на 4 стор.).

Маємо достатньо вакцин, 
як і … батьківських відмов

зросли пенсії
Згідно із повідомлен-

ням Пенсійного фонду 
України, від 1 травня збіль-
шено мінімальні розміри 
пенсій та доплату за понад-
нормовий стаж, мінімальні 
пенсійні виплати, держав-
ну соціальну допомогу на 
догляд за інвалідами війни. 
Також підвищені пенсії ве-
теранам війни та членам 
їхніх сімей, жертвам на-
цистських переслідувань, 
пенсії за особливі заслуги 
перед Україною, надбавка 
донорам. «Підвищення в 
результаті проведеного пе-
рерахунку отримали понад 
8,2 млн. пенсіонерів. Роз-
мір підвищення у кожного 
індивідуальний. Виплата 
пенсій у нових розмірах 
забезпечена фінансовими 
ресурсами і буде здійсню-
ватися з 4-го числа від-
повідно до встановлених 
дат виплати з урахуван-
ням святкових та вихідних 
днів», – йдеться в повідо-
мленні фонду. Також вар-
то зазначити, що з 1 травня 
прожитковий мінімум для 
працездатних осіб планово 
збільшений на 80 грн. – до 
1684 грн. Для дітей віком 
до 6 років з 1 травня про-
житковий мінімум стано-
вить 1426 грн.; від 6 до 18 
років – 1777 грн.; для осіб, 
які втратили працездат-
ність, – 1312 грн.

Наш кор.
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rСпівпраця

rза зверненням читача

Свої зауваження з цьо-
го приводу у телефонному 
дзвінку до редакції висло-
вила городківчанка Лю-
бов Децик – пенсіонерка 
із 40-річним стажем голов-
ного бухгалтера. Специфіка 
роботи негативно вплину-
ла на здоров’я жінки, «на-

Чи такі вже ліки доступні?
Реєстр державної програми із відшкодування 
медпрепаратів – обмежений
Таки небезпідставно мудрі голови 
вважали недосконалою медичну про-
граму «Доступні ліки», якою Мініс-
терство охорони здоров’я взялося 
безкоштовно або за помірковану 
плату забезпечувати залежних від 
ліків українців медичними препарата-
ми. Програма реімбурсації, як пате-
тично її назвали, взявши за основу 
дієвий у світі механізм впливу на 

доступність, вже на початках дала 
«тріщину». Виявляється, далеко не 
всі найрозповсюдженіші медзасоби, 
які пожиттєво змушені вживати хво-
рі на гіпертонію, бронхіальну астму 
та цукровий діабет ІІ типу (саме 
таких недуг стосується новація), є 
у затвердженому урядом реєстрі (із 
157 одиниць) лікарських засобів, що 
підлягають відшкодуванню. 

городивши» її серцево-су-
динними захворюваннями, 
цукровим діабетом, які да-
ли ускладнення й на зір. 
Ліки віддавна «з’їдають» 
весь сімейний бюджет на-
шої читачки, допомагають 
їх придбати і дорослі діти. 
Відтак державній програ-

мі вона направду щиро зра-
діла. Яким же гірким було 
розчарування, коли лікарі, 
котрі роками допомагають 
їй боротися із підступними 
хворобами, у переліку мед-
засобів не знайшли жодно-
го з тих, які зазвичай ви-
писують і пацієнтка почу-

вається з ними добре. А це 
немало-небагато – одинад-
цять препаратів. Аби «без-
болісно» вийти із ситуації, 
ендокринолог замінила два 
дорогі імпортні препарати 
від цукрового діабету, які 
разом коштують 1500 грн., 
на інші, що завартували… 
160 грн. Жінка дуже сумні-
вається як стосовно ефек-
ту, так і якості нових ліків. 
«Приймала набагато вищі 
дози певної лікарської ре-
човини, то невже слабші 
медикаменти можуть те-
пер допомогти? А із серце-
во-судинної групи аналогів 
взагалі не знайшлося. Ото 
нас потішили, що будемо 
лікуватися за рахунок дер-
жави! Раніше я дійсно мо-
гла отримати дорогі ліки за 
пільговими рецептами. А 
для кого тепер розрахована 
ця програма з такою крас-
номовною назвою «Доступ-

ні ліки», якщо я, маючи 15 
відсотків зору через прогре-
суючий діабет і майже не-
спроможна ходити, не в си-
лі нею скористатися? Впев-
нена, що таких, як я, обду-
рених, яким локшину на 
вуха навішали, буде повно. 
Від того ще більше розхво-
рітися можна. А ще прем’єр 
грозився в разі недобросо-
вісного виконання програ-
ми «шмагати» керівників 
районів на місцях. Що ж 
вони можуть вдіяти, якщо 
список «доступних» ліків 
настільки обмежений?».

Небезпідставні хвилю-
вання та обурення нашої 
читачки Любові Федо-
рівни Децик ми переадре-
сували головному лікарю 
Городоцького районного 
центру первинної медико-
санітарної допомоги Васи-
леві Полумацканичу.

- Донедавна вартість лі-

ків за пільговими рецепта-
ми, – сказав керівник пер-
винної ланки меддопомоги 
району, – відшкодовував 
районний бюджет. Вели-
кого напливу людей, які б 
претендували на знижки, 
не було, як і подібних про-
ектів. Зараз же, як відомо, 
діє програма «Доступні лі-
ки», яка є урядовою, тобто 
спущеною «згори». На її 
виконання виділені певні 
кошти. З метою компенса-
ції вартості медикаментів 
у державному бюджеті за-
кладено півмільярда гри-
вень. Нашій Городоччині 
перепало 1 млн. 68 тис. 600 
грн. Також затверджений 
конкретний реєстр медич-
них засобів, які підпадають 
під відшкодування держа-
вою. Препарати з того пе-
реліку і виписують наші лі-
карі своїм пацієнтам.

Галина ЧОРНЯК.

rТрудова зайнятість

То ж кому сьогодні 
важче знайти роботу: мо-
лоді, яка нерідко тиняєть-
ся попідворіттю, чи дій-
сно особам передпенсій-
ного віку? Адресувавши 
це актуальне запитання 
заступниці директора 
Городоцького районно-
го центру зайнятості В. 
Герасимчук, почула у 
відповідь наступне. Якщо 
людина не має фахових 
навичок, кваліфікації, то 
їй дійсно нелегко працев-
лаштуватися. Якщо ж во-
на – фахівець, то і в 60 ро-
ків матиме попит. Водно-
час п.Вікторія погодилася 
з тим, що поки пропози-
ція робочої сили переви-
щує потребу в ній, доти й 
існуватимуть проблеми в 
царині зайнятості. Колись 

«Вам п’ятдесят? Вибачте, ви нам не підходите!»
Попри заборону законом дискримінація за віком під час працевлаштування таки має місце
В оголошеннях, які стосуються 
працевлаштування людей, в т.ч. й 
тих, котрі з номера в номер публі-
кує «Народна думка», часто-густо 
бачимо прив’язку до віку. Й здебіль-
шого вона стосується молодої 
когорти осіб. До тих, кому за 45, а 
надто ж – 50, апелюють найменше. 
І хоч відмовляти у працевлашту-
ванні через вік незаконно, робото-
давці цим не переймаються. Чому? 
Бо така дискримінація жодної від-
повідальності, практично, не несе. 
Читачу нашої газети Богдану М., 
який, окрім колосального досвіду на 

роботі ще й підірвав своє здоров’я 
і змушений був звільнитися, на 
іншій фірмі відмовили. Почувши про 
вік – 53 роки, делікатно вказали на 
двері. Натомість інших, молодих і 
недосвідчених, роботодавець по-
годжувався навчити. Знаючи, що 
обмеження за віком під час працев-
лаштування заборонено законом, 
деякі начальнички знаходять інші 
дріб’язкові причини, аби лишень 
відмовити кандидату. Або ж, при-
криваючись специфікою галузі, офі-
ційно встановлюють для шукачів 
роботи верхню вікову межу.

для вразливої категорії лю-
дей – самотніх матерів, ін-
валідів, осіб передпенсій-
ного віку тощо роботодавці 
зобов’язані були бронюва-
ти місця. Тепер вони самі 
собі визначають такі квоти, 
а перед центром зайнятості 
лише звітують. Повернути 
таку практику, яка стосу-
ється людей, котрим після 
45-ти, нещодавно запропо-
нував Міністр соціальної 
політики Андрій Рева. За 
цим задумом певний відсо-
ток місць на підприємствах 
мав би бути заброньований 
для людей старшої вікової 
групи. Таке квотування бу-
ло б корисним і працівни-
кам, і роботодавцям. Але 
воно, кажуть експерти, хі-
ба частково вирішить про-
блему, адже певні струк-

тури зорієнтовані лише на 
молодь і не передбачають 
набір старших людей. То-
му краще не зобов’язувати 
керівників підприємств 
брати на роботу людей пе-
редпенсійного віку, а сти-
мулювати їх це робити, що 
простіше й ефективніше. 
Приміром, навзамін пропо-
нувати податкову пільгу чи 
якесь інше сприяння. Хоча 
загальновідомо, що подо-
лати проблему безробіття 
тих, кому за 45, можна ли-
ше поліпшивши економіч-
ну ситуацію у державі.

Градація безробітних 
за віком в районному цен-
трі зайнятості, як свідчить 
статистика, яку навела 
В.Герасимчук, таки на ко-
ристь старших краян. Про-
тягом січня-березня там 

зареєструвалося 577 чоло-
вік. Серед них – 151 осо-
ба, якій до настання права 
на пенсію за віком залиши-
лося 10 і менше років. Це 
29 відсотків від загальної 
кількості шукачів роботи, 
що порівняно небагато. А 
з усієї кількості працевла-
штованих безробітних 30 
відсотків становлять люди 
власне цієї категорії. Ста-
ном на 1 квітня із 380 осіб, 
які перебувають на обліку 
у райцентрі зайнятості, 180 
краян (47 відсотків) – осо-
би, котрим виповнилось 45 
і більше років. Серед них 
86 жінок, решта – чоловіки, 
які були звільнені з роботи 
з різних причин, в т.ч. і за 
згодою сторін, і за власним 
бажанням.

- Проблема молоді, – 
наголосила представник 
районної біржі праці, – за 
статистикою все-таки сто-
їть гостріше, аніж людей 
поважніших. Відрадно, 
що найпрогресивніші під-
приємства – «Фуджікура», 
«Бадер Україна», «Яблуне-
вий дар», «Сан Гарден» не 
ставлять жодних обмежень 
стосовно вікових катего-
рій. Людина будь-якого ві-
ку, яка має силу і бажання 
працювати (а саме ці пре-
рогативи ставлять праце-
давці), може знайти робо-

ту за фахом. Хто його не 
має – досвідчені праців-
ники навчать – як теоре-
тично, так і практично – 
всіх, причому незалежно 
від віку. Окрім того, зараз 
дуже поширені «Ярмар-
ки вакансій» та «Ярмарки 
кар’єри», що їх організо-
вує обласна служба за-
йнятості спільно з різни-
ми навчальними заклада-
ми Львівщини та фірма-
ми. Чимало проектів є і 
від департаменту ЛОДА. 
Тобто молодь має можли-
вість знайти роботу, про-
блема відсутності вакан-
сій не стоїть. 

Наступна імпреза 
під назвою «Тебе шукає 
робота» відбудеться 16 
травня у Львові на про-
спекті Свободи, перед 
Оперним театром. У ній 
може взяти участь кожен 
охочий. Так само кожен 
може вибрати собі ро-
боче місце до душі і на 
свій смак. Організатори 
– Львівський обласний 
центр зайнятості та на-
ціональний університет 
«Львівська політехніка» 
– запросили взяти участь 
у ярмарку кар’єри, який 
за ліком 28-й, близько 100 
працедавців.

Галина ЧОРНЯК.

Результати виборів депутатів 
Великолюбінської ОТГ (попередні)
№ 

в.о. П.І.Б. переможця Підтримка* Кількість і відсоток 
голосів «зА»

1 Бешлей Степан Іванович 36(38%)
2 Смичник Степан Сергійович 38(32%)
3 Сліпченко Наталія Збиславівна УКРОП 26(39,4%)
4 Мітренга Олег Михайлович 60(50%)
5 Протас Василь Ярославович 36(30%)
6 Стахів Павло Степанович 77(59%)
7 Олійник Микола Романович Радикальна партія 

Ляшка 27(40%)
8 Гелеш Галина Михайлівна 55(49%)
9 Дудок Руслан Романович ВО Батьківщина 28(37%)
10 Баб’як Йосип Петрович 32(39%)
11 Фариняк Віктор Андрійович ВО Батьківщина 57(63%)
12 Федина Галина Йосипівна 80(71%)
13 Лобас Ігор Ярославович 115(65%)
14 Хома Ігор Романович УКРОП 77(51%)
15 Сильвестер Володимир Богданович ВО Батьківщина 118(80%)
16 Лобас Михайло Ярославович 81(60%)
17 Голинський Володимир Ярославович 137(56%)
18 Кравець Андрій Іванович 247(94%)
19 Андрухів Федір Степанович Аграрна партія 61(70%)
20 Білик Іван Іванович 69(67%)
21 Кравець Назарій Михайлович Радикальна партія 

Ляшка 70(45%)
22 Котик Олег Євстахійович 59(55%)
23 Мойсин Володимир Степанович 90(69%)
24 Павлишин Наталія Степанівна 76(54%)
25 Тимчишин Ольга Андріївна ВО Батьківщина 50(60%)
26 Швець Галина Степанівна ВО Батьківщина 59(63%)

Керівник від-
ділу освіти Горо-
доцької РДА Ігор 
Яскевич висту-
пив з доповіддю-
презентацією, 
під час якої гості 
ознайомилися із 
системою освіти 
району, з пробле-
мами, які дово-
диться вирішува-
ти, зі здобутками, 
що є приводом 
для гордості. Для 
педагогів же Го-
родоччини пізнавальною 
стала розповідь представ-
ника департаменту освіти 
і науки Луганської ОДА 
Юрія Стецюка про осо-
бливості функціонування 
системи освіти в їхньому 
регіоні. Мала слово і за-
ступник директора Лиси-

чанської гімназії.
В програмі виступів 

була й промова Лесі Ни-
зової, переселенки з Лу-
ганщини, доньки пись-
менника і поета Івана 
Низового, Рік якого від-
значаємо на Городоччині. 
З цікавістю слухали при-

сутні розповідь 
вчительки почат-
кових класів По-
вітненської ЗОШ 
Ольги Желізко 
про педагогічну 
місію, яку торік 
вона виконувала 
в рамках проекту 
«Змінимо Украї-
ну разом». Нага-
даємо, вчителька 
впродовж місяця 
працювала в шко-
лі міста Рубіжне, 
що на Луганщині. 

Справив враження на гос-
тей й виступ освітянсько-
го хору «Таїна» (керівник 
– Оксана Трещаківська-
Долішня), у виконанні 
якого прозвучали духовні 
твори та українська на-
родна пісня.

Ганна РУСиН.

«змінимо країну разом»
В рамках освітянського проекту, 
що проходив під таким гаслом, 
відбулася минулого тижня зустріч 
педагогів Луганщини та Горо-
доччини. Загалом наша гостинна 
земля вітала півсотні луганчан – 
керівників органів управління осві-
тою, директорів шкіл, дошкільних 
та позашкільних закладів з тере-
нів, що знаходяться на підконтр-

ольних українській владі терито-
рії. В рамках плідної на враження, 
пізнання нового досвіду зустрічі 
відбулися пройшла Музею освіти 
Городоччини. Відтак в актовій залі 
НВК №5 відбулася спільна нарада. 
На самому початку представниця 
«східної» делегації піднесла коро-
вай заступникові голови Городоць-
кої РДА Павлу Стахіву (на фото).

30 квітня набрав чин-
ності ЗУ №2005-VIII 
«Про внесення зміни 
до статті 42 Кодек-
су законів про працю 
України щодо захисту 
трудових прав праців-
ників передпенсійного 
віку». 

Відповідно до цього 
Закону заборонено звіль-
няти працівників, яким за-
лишилося працювати мен-
ше трьох років до виходу 
на пенсію. До речі, зако-
нодавством також перед-
бачено, що працівники пе-
редпенсійного віку, яким 
залишилося менше 10 ро-
ків до виходу на пенсію, 
мають додаткові гарантії 
у сприянні працевлашту-
ванню. Крім того, для осіб 
передпенсійного віку (за 
два роки до настання пра-
ва на пенсію) тривалість 
виплати допомоги з без-
робіття збільшено майже 
вдвічі, але така допомо-
га не може перевищувати 
720 календарних днів.

Наш кор.

Звільняти 
працівників 
передпен-

сійного віку 
заборонено
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Наймогутнішим власни-
ком бренду «Purina» у світі є 
приватна міжнародна компанія 
Каргіл. Це найвідоміший ви-
робник та постачальник про-
мислової і сільськогосподар-
ської продукції. Найбільший 
комбікормовий завод цієї фір-
ми відкрито 2015 року в Пів-
денній Кореї. Його потужність 
– 870 тисяч тонн готових кор-
мів на рік.

Торгова марка «Purina» 
має довгу та славетну історію, 
яка включає в себе і про-
рив у сфері технології, і 
особливо – партнерські 
стосунки між усіма учас-
никами її виробництва та 
збуту (працівниками, ди-
лерами, тваринницькими 
господарствами). Завдяки 
цьому створено особливу 
культуру розповсюджен-
ня кормів торгової марки 
«Purina» і сформовано по-
зитивно ділову співпрацю 
світового бренду з більш 
ніж столітньою репутаці-
єю, який щодня допомагає гос-
подарям вирощувати тварин.

Секретом успіху ТМ «Pu-
rina» є орієнтація на успіх клі-
єнтів, опорою сімейного біз-
несу яких вона є. Продукти 
фірми не містять антибіотиків 
та стимуляторів росту, орієн-
товані передусім на потреби 
невеликих ферм та приватних 
господарств, а також тварин 
домашнього утримання для 
забезпечення здоровим джере-
лом м’яса всієї родини. Коман-
да, яка працює для виробників 
тваринницької продукції, на-
лічує 17 тисяч співробітників 
у 250-ти представництвах у 
всьому світі, 15-ти дослідно-
тваринницьких центрах у 40 
країнах. Щороку фахівці аналі-
зують понад 500 тисяч зразків 
сировини та готової продукції 
– для того, щоб забезпечити 
тварин найкращими кормами. 
В Україні «Purina» функціо-
нує з 2008 року. Через три роки 
стартувало виробництво кор-
мів на власному комбікормо-
вому заводі на Яворівщині. За 
кількістю сплачених податків 
та допомогу місцевій громаді у 
2015 р. отримало звання «Кра-
ще підприємство району». За-
галом в кожній області України 
відкрито 75 офіційних пред-
ставників «Purina». По всій те-
риторії нашої держави є понад 
1000 пунктів продажу фірмо-
вих продуктів. «Purina» співп-
рацює з більш ніж 500 приват-
ними та фермерськими госпо-
дарствами.

Віднедавна і сільськогос-
подарські виробники нашо-
го краю мають змогу годува-
ти тварин висококалорійними 
кормами відомого бренду «Pu-
rina» й реалізовувати якісне 
м’ясо у торгові мережі чи спо-
живати родинами. Це засвідчи-
ла й імпреза в честь офіційного 
відкриття дистриб’юторського 
центру (магазину-складу) в Ко-
марні.

На торжестві у п’ятницю, 
28 квітня, генеральний дирек-
тор компанії Каргіл Радослав 
Міллер подякував Б.Коперу, 
плідна діяльність якого в сис-
темі дистриб’юторства пока-
зала, як можна чесно побудува-
ти бізнес на фундаментальній 
основі.

Міський голова Комар-
на Тарас Іваницький зга-
дав про знайомство (разом з 
Б.Копером) із угорським заво-
дом з виготовлення вітамінізо-

В Комарні – офіційне представництво 
торгової марки «Purina»
Його очолив фахівець в царині 
ветеринарної медицини Богдан Копер
Минулої п’ятниці в Комарні відбуло-
ся відкриття дистриб’юторського 
центру міжнародної торгової марки 
«Purina», директором якого є відо-
мий місцевий власник ветеринарної 
аптеки Богдан Копер. Новозбудований 
магазин-склад зберігатиме, реалізову-

ватиме і розповсюджуватиме висо-
коякісні, безпечні та екологічно чисті 
комбікорми, премікси та концентрати 
для сільськогосподарських тварин 
не лише на теренах Городоччини, а й 
сусідніх Пустомитівського, Миколаїв-
ського та Самбірського районів.

ваних кормових добавок. Вра-
жені таким виробництвом, ще 
тоді мріяли про щось подіб-не 
на рідній Комарнянщині, де 
за радянських часів функціо-
нував комбікормовий завод, 
на якому ретельно дотримува-
лись технології виготовлення 
продуктів для годівлі сільсько-
господарських тварин. Від-
радно, зазначив мер, що зараз 
в Комарні завдяки Б.Коперу 
вдалося зреалізувати ідею від-
криття представництва фірми 

«Purina», яке функціонуватиме 
й на кілька сусідніх районів. 
В такому магазині-складі за-
цікавлені чимало людей – під-
приємців, фермерів, одноосіб-
ників.

- Насправді з п.Копером, 
– зазначив представник тор-
гової марки «Purina», дирек-
тор комбікормового заводу в 
с.Ямельня, що на Яворівщи-
ні, п.Ігор Бежук, – співпрацю-
ємо давно. Фірма надзвичайно 
цінує такі партнерські стосун-
ки і завжди працюватиме для 
задоволення очікувань кінце-
вих клієнтів стосовно якості та 
сервісу. Це неможливо без до-
віри людини, яка користується 
шаною та повагою. В Комарні 
таким партнером є Б.Копер, 
у якого часто ми всі вчимося 
енергії та порядку. Співпраця 
з ним гарантує високий рівень 
бренду торгової марки «Pu-
rina».

Після офіційного відкрит-
тя дистриб’юторської устано-
ви – перерізання стрічки – пе-
ред аудиторією, яка зібралася 
біля представництва, виступив 
його керівник, партнер фірми 
Каргіл Б.Копер. Подякувавши 
всім, хто доклався до реалі-
зації проекту, директор заува-
жив, що цієї вимріяної події 
він чекав давно. Зізнався, що 
до цього його підштовхнули й 
інші колеги-однодумці, які ще 
десяток літ тому рекомендува-
ли укласти договір з торговою 
маркою, яка сьогодні назива-
ється «Purina». Надійність та 
перспективність бренду дово-
дити не потрібно, адже він ви-
тримав випробування часом. 
Нелегко, з перепонами прохо-
дило будівництво самого ма-
газину-складу, який сьогодні 
постав у всій красі. Та завдя-
ки підтримці влади, місцевих 
депутатів, будівельників, архі-
тектора, усіх небайдужих за-
думане таки вдалося втілити у 
життя. Відрадно, що воно слу-
житиме імпульсом для розви-
тку підприємництва, а голов-
но – наступним поколінням, 
які не шукатимуть заробітків 
за кордоном, а в рідному місті 
чи селі розвиватимуть власну 
справу. Без такого важливого 
підгрунтя сільськогосподар-
ським товаровиробникам було 
б важко торувати свою стезю в 
приватному бізнесі.

Цього дня всі охочі мали 
змогу придбати у відкритому 
магазині-складі збалансовані 

корми для відгодівлі свійської 
птиці, кролів, свиней, іншої 
сільськогосподарської живнос-
ті від торгової марки «Purina». 
Представники компанії цього 
бренду надавали консультації, 
розповідали про особливості 
продуктів для різних видів тва-
рин. У кормах ретельно прора-
хований баланс амінокислот, 
що базується на численних 
лабораторних дослідах, ефек-
тивність якого підтверджено 
на експериментальних фермах 

ТМ «Purina» у всьому світі. 
Створюючи рецептуру корму, 
враховується той факт, що пти-
ця не має змоги вільно пересу-
ватися у просторі, й тому варто 
забезпечити її всіма незамін-
ними амінокислотами, які не 
синтезуються в організмі, а по-
винні надходити з кормом. В 
ньому є повноцінний комплекс 
вітамінів та мінералів, що до-
помагають організму викорис-
товувати на 100 відсотків свій 
генетичний потенціал. Важли-
ва також адаптація рецептур 
під місцеву сировину. Це дає 
можливість отримати зі склад-
ників максимум енергетичної 
цінності, використовуючи мі-
німум компонентів, а, отже, 
здешевити корм, залишаючи 
при цьому максимально висо-
кі показники якості. Продукція 
сертифікована згідно стандар-
тів системи управління без-
печністю харчових продуктів. 
Вимоги до безпеки в компанії 
вищі, ніж у середньому в галу-
зі, вони відповідають найви-
щим стандартам виробництва 
кормів, однаковим для заводів 
з виготовлення кормів ТМ «Pu-
rina»  у всьому світі.

У високих стандартах і 
якісних характеристиках про-
дукції, яку вже реалізовує 
дистриб’юторська структура 
Б.Копера, встигло переконати-
ся чимало комарнян та меш-
канців навколишніх сіл. Ось 
міркування завсідників крам-
ниці кормів:

Ганна Паськевич: «Я 
надзвичайно задоволена фа-
ховими консультаціями і то-
лерантним обслуговуванням 
персоналу. Поради спеціаліс-
тів завжди використовую в 
господарстві».

Антоніна Мисько: «Про-
дукція «Purina» дає змогу ви-
ростити сільськогосподар-
ських тварин з гарним товар-
ним виглядом, чого самотужки 
власникам не досягнути. Адже 
раціон живності має бути зба-
лансований за калорійністю, 
іншими чинниками».

Катерина Кеньо: «Як 
мешканку міста, депутата 
Львівської обласної ради, уро-
дженку цих теренів мене ті-
шить, що наш край поволі роз-
вивається. Оскільки територія 
здебільшого сільська, то й жи-
вемо від сільського господарс-
тва. А торгова марка «Purina» 
– це європейський рівень, до 
якого прагнемо. Стосовно са-

мого представництва, очолю-
ваного Б.Копером, то я була 
свідком того, як приміщення 
зводилося з фундаменту. Від-
радно, що п.Богдан не боїться 
йти в ногу з часом, рухатися 
вперед. Бо це – нові робочі міс-
ця, перспектива і майбутнє на-
шої держави, у яку вірять края-
ни-патріоти».

Руслан Кремса: «Виго-
довую кормом «Purina» мо-
лодняк кролів, аби він набрав 
росту. Мені це вигідно, поза-
як в п.Богдана і ціни помір-
ні, й на будь-які поступки він 
іде, навіть продукцію додому 
може привезти. В місяць я ку-
пую 10 мішків корму – для со-
тні «вухастиків». Як постійний 
клієнт – колись брав премікси 
для свиней – я маю в крамни-
ці знижку 5 відсотків, яка, спо-
діваюсь, ростиме. Також задо-
волений і порадами фахівців».

Тарас Голубник: «Я виро-
щую свиней (звичайної поро-
ди), відтак купую продукцію 
«Purina» від старту до фінішу. 

«Хімії» в ній немає, лише 
– вітаміни, потрібні для 
росту пацят, які вироста-
ють за 5 місяців. Реалізо-
вувати м’ясо зараз стало 
важче, позаяк ціни у дер-
жаві нестабільні. У попе-
редні ж роки вдавалось 
продати до 400 голів сви-
ней».

Іван Рубаха: «Від-
криття фірмового ма-
газину ТМ «Purina» в 
м.Комарні має велике зна-
чення. Найперше – для 

наших місцевих теренів з ви-
сокорозвинутим приватним 
сільським господарством. Бог-
дана Копера знаю віддавна, він 
фахівець своєї справи, до того 
ж – патріот, і його команда пра-
цює на висоті. Завжди можна 
щось придбати як в аптеці, так 
і в насіннєвому магазині, а за-
раз – у новій оптовій крамниці. 
Стосовно складу продукції, то 
з упевненістю скажу, що вона 
дуже високої якості, збалансо-
вана, позаяк виготовлена з на-
турального зерна. Це все те, 
що потрібно тварині, аби вона 
росла і розвивалася».

Про те, як сімейний бізнес 
Коперів, які на ринку кормо-
вої продукції вже понад 10 ро-
ків, допомагає комарнянській 
«окрузі», розповіла і дружина 
п.Богдана, Світлана: «Оскіль-
ки ми є дилерами, то маємо 
найнижчі ціни, можна сказати, 
й загалом в Україні. Ми вправі 
їх регулювати для будь-якого 
клієнта з тим, аби люди були 
задоволені й не залишали свої 
господарки. А помірковані ці-
ни – немалий стимул в цьому».

Як людина справи, 
Б.Копер у своєму коментарі 
не був багатослівним:

- Працюємо для сільського 
виробника і хочемо, аби йому 
було легше. Він має змогу на 
початку відгодівлі тварин збе-
регти їх з допомогою нашої 
збалансованої та вітамінізова-
ної продукції. Коли живність 
піде в ріст – може догодову-
вати її звичайними кормами. 
Користуючись нагодою, хочу 
щиро подякувати за співпрацю 
нашим фермерам Тарасу Го-
лубнику, Михайлу Ковалку та 
його дружині Ользі Коваліско, 
Михайлу Огірку, Володимиру 
Шишаку та його сину Андрію, 
Василю Чапрану, Борису Ліпа-
ру, директору ННВЦ «Комар-
нівський» Ігорю Запотічно-
му, а також всім краянам. Без 
щирої довіри цих людей но-
ва добра справа – відкриття у 
Комарні офіційного представ-
ництва найвідомішої торгової 
марки з виробництва кормів 
для тварин «Purina» – не мала б 
успіху. Тому вважаю її нашою 
спільною заслугою.

Всі зацікавлені у збалан-
сованій відгодівлі тварин кор-
мами від ТМ «Purina» мо-
жуть звертатися за тел.: 
0672823308.

Галина ЧОРНЯК.

rЩеплені означає захищені

Маємо достатньо вакцин, 
як і … батьківських відмов

(Закінчення. 
Початок на 2 стор.). 

На цю актуальну пробле-
му звертають увагу й у Центрі 
первинної медико-санітарної 
допомоги. Про те, як прохо-
див тиждень імунізації в ра-
йоні, про рівень охоплення 
краян вакцинацією та забез-
печення необхідними препа-
ратами повідомив «НД» за-
ступник головного лікаря 
ЦПМСД Тарас Трач. 

- Основна мета кампанії 
2017 року в світових масшта-
бах, - зазначає фахівець, - по-
лягає в підвищенні інформо-
ваності щодо критичного зна-
чення повної імунізації люди-
ни протягом усього життя, та 
її ролі в досягненні Цілей в га-
лузі сталого розвитку на пері-
од до 2030 року.

На Городоччині прово-
дилися заходи згідно із за-
твердженим попередньо пла-
ном. Зокрема, у всіх кабіне-
тах щеплення були дні від-
критих дверей, проводилася 
роз’яснювальна робота, випу-
щено тематичні санбюлетні. 
Ми провели нараду-семінар 
за участі усіх наших сімейних 
лікарів та педіатрів, завідую-
чих усіх амбулаторій, роздали 
інформаційні матеріали про 
користь вакцинації та інфек-
ції, від яких вона захищає. 

- Наскільки, п. Тарасе, 
захищені від загрозливих 
інфекційних недуг мешкан-
ці нашого району, якщо для 
отримання загального іму-
нітету, вважається, необхід-
на вакцинація понад 90 від-
сотків населення?

- За даними офіційної ста-
тистики в Україні на сьогодні 
рівень імунізації заледве сягає 
50 відсотків. На Городоччині 
ситуація теж не втішна. Звіс-
но, є різний відсоток виконан-
ня плану по щепленнях щодо 
різних вакцин: є і 70 відсотків, 
є і 20-30. Загалом же станом 
за, 2016, рік маємо показник 
на рівні загальноукраїнсько-
го. Зрозуміло, до такого стану 
призвели декілька факторів. 
Найперше, це проблеми з по-
стачанням самих препаратів 
для щеплень. Більшість по-
чала надходити, починаючи 
лише зі серпня. До того прак-
тично нічого ми не отримува-
ли. Для прикладу, ми в серпні 
отримали протитуберкульоз-
ну вакцину БЦЖ, якої не було 
впродовж майже двох років. 
Але одразу ж постали перед 
проблемою відсутності тубер-
куліну. Справа в тім, що якщо 
діткам у перші дні життя (до 
двох місяців) не було зробле-
но щеплення БЦЖ, то далі її 
можна робити лише після так 
званої проби Манту, для про-
ведення якої й необхідний ту-
беркулін. Тому ми зверталися 
до районної влади, яка виділи-
ла кошти на закупівлю згада-
ного препарату, однак це було 
нереально зробити уже через 
проблеми з постачанням. Ось 
таке «зачароване» коло.

Благо, в поточному ро-
ці ми ситуацію виправили 
кардинально. Закуплено 433 
упаковки туберкуліну, що до-
зволяє нині зробити 1300 ді-
тям пробу Манту. Це абсо-
лютно достатня кількість для 
тих малюків, яким планується 
проведення щеплення БЦЖ. 
А ще можна зробити про-
філактичне обстеження ін-
шим категоріям діток. Хоча 
для повної реалізації плану з 
туберкулінодіагностики цієї 
кількості препарату, що заку-
повується виключно за кошти 
місцевого бюджету, таки не-
достатньо. 

- Наскільки це важливо, 
зайве не треба доводити. До-
статньо того факту, що наш 
район лідирує в області за 
кількістю хворих на тубер-
кульоз.

- Саме тому ми і проводи-

мо цю роботу. Першочергово 
хочемо пощепити отих небе-
цежованих діток, які нині не 
захищені, які перебувають в 
групі страшного ризику. Для 
того, щоб це зробити, маємо 
усе необхідне: і проби, і якіс-
ну вакцину. Важливо, аби лю-
ди були свідомішими й актив-
нішими. Для цього задіюємо 
різні важелі: від агітаційних 
бюлетенів до роботи з бать-
ками, вчителями через наших 

фельдшерів, медсестер. По-
при це ще маємо значну кіль-
кість відмов від щеплень. Як-
що не від БЦЖ, то від інших 
вакцин.

 - Як із забезпеченням 
імунобіологічними препара-
тами, які надходять центра-
лізовано?

- На даний час ми досить 
добре забезпечені всіма вак-
цинами. Достатньо КПК (кір, 
краснуха, паротит), оральної 
поліомієлітної вакцини, про-
ти гепатиту В. Маємо 4 тис. 
200 доз препарату АДПМ 
(дифтерійно-правцевий ана-
токсин). Тут слід наголосити, 
що розраховані вони і на до-
рослих. Адже всі вони після 
26 років кожні 10 років мають 
вакцинуватися від дифтерії та 
правця. Але цифри за перший 
квартал поточного року не вті-
шають –10%. Тож дорослі ще 
гірше щепляться, аніж діти. 
Звісно, не на річну потребу, 
але на сьогодні маємо вакцину 
від гемофільної інфекції. На-
далі все залежить від об’ємів 
майбутніх надходжень.

Нюанси є з АКДП та Пен-
таксимом. Всі звикли до бель-
гійських, французьких аце-
люлярних вакцин Пентаксим 
та Інфантрікс, але держава їх 
сьогодні не закуповує. Є ін-
дійська АКДП, що йде на всі 
етапи вакцинації (перша, дру-
га, третя вакцинації, ревак-
цинація). Це певний тип вак-
цини, якою до впровадження 
ацелюлярної користувалися 
роками в Україні. Щоправда, 
під час щеплення цим типом 
вакцини можливі певні реак-
ції, непередбачувані події, як 
це тепер називається. Може 
траплятися певна місцева ре-
акція у вигляді почервоніння, 
гіперемії або ж підвищення 
температури тіла у  10-15 від-
сотків випадків. Це дещо ви-
щий показник, аніж у згада-
ного вже Пентаксиму. Тому 
люди лякаються і перестають 
щепити діток. Хоча треба зна-
ти, що цей препарат, як свід-
чать дослідження, дає значно 
кращий імунітет, аніж ацелю-
лярна вакцина. Тому боятися 
нема чого. Офіційно відсутня 
у нас жодна статистика про 
якісь серйозні ускладнення 
внаслідок вакцинування.

Слід врахувати і такий мо-
мент: якщо робити щеплення 
вчасно, за календарем, то така 
процедура переноситься лег-
ше. Коли ж порушувати гра-
фік і щеплення, передбачене 
дитині до одного року, робити 
в 3-4 роки, то частота виник-
нення реакцій зростає. По-
при все не слід забувати про 
те, що ризики, які несуть самі 
хвороби, є значно небезпечні-
шими від згаданих неперед-
бачуваних подій у вигляді на-
бряку чи почервоніння, які не 
потребують якогось оператив-
ного втручання. Тому батькам 
варто зважити співмірність 
ризиків захворіти якоюсь не-
безпечною інфекційною не-
дугою і тих незначних реак-
цій, які можуть виникнути 
внаслідок імунізації. До речі, 
аби уникнути якихось непе-
редбачуваних подій, згідно 
анотації до вакцини в день 
вакцинації призначаються не-
стероїдні протизапальні пре-
парати (ібупрофен чи параце-
тамол) у вікових дозах.

Записала 
Ірина ЛОПАТНЮК.



ПЕРШИ

06.50, 07.45, 08.10 
Смакота. 07.05, 23.00 На 
слуху. 08.35 Паспорт-
ний сервiс. 09.00 Д/ф 
«Днiпровська балада». 
09.55, 12.01 Х/Ф «ПО-
ВЕРНЕННЯ». 12.00 ЗА-
ГАЛЬНО- НАЦIОНАЛЬНА 
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ. 
14.00 День Пам’ятi та 
Примирення. Офiцiйнi 
заходи. 14.35 Д/ф «За-
гальний зшиток». 15.35 
Д/ф «Нульовий рубiж». 
16.40 Д/ф «49». 17.50 
Х/Ф «ШТИЛЬ». 19.40 Д/ф 
«Голод до правди». 21.00 
Новини. 21.45 Акцiя 
«Перша Хвилина Миру». 
00.00 Концерт Мiли 
Нiтiч. 01.20 Телесерiал 
«Час збирати камiння». 
02.35 Д/ф «Київ. Початок 
вiйни». 

КАНАЛ 1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин». 06.45, 
07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1». 09.30 
Х/Ф «ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛI». 
11.35, 01.25 Х/Ф «ХО-
ЛОДНЕ ЛIТО 53-ГО». 
13.35 Х/Ф «АТИ-БАТИ, 
ЙШЛИ СОЛДАТИ». 15.20 
Х/Ф «ПОВСТАННЯ ПЛА-
НЕТИ МАВП». 17.30 Х/Ф 
«В БIЙ IДУТЬ ТIЛЬКИ 
СТАРI». 20.15 Д/ф «Дiти 
Перемоги». 23.00 Х/Ф 
«МIСТО 44» (18+). 04.50 
«Ескiмоска - 2: пригоди в 
Арктицi».

ICTV

06.00, 19.20 Надзвичайнi 
новини. 06.50, 04.15 
Факти. 07.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки. 08.15 
Антизомбi. 09.10 Х/Ф 
«ВОРОГ БIЛЯ ВОРIТ». 
11.40 Х/Ф «ВРЯТУВАННЯ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 
16+. 14.50 Х/Ф «300 
СПАРТАНЦIВ» 16+. 
16.50 Х/Ф «300 
СПАРТАНЦIВ-2. 
ВIДРОДЖЕННЯ IМПЕРIї» 
16+. 18.45 Факти. Вечiр. 
20.10 Х/Ф «КОНВОЙ» 
16+. 23.50 Х/Ф «КРЕЙ-
СЕР» 16+. 02.05 Небаче-
не Євробачення. 02.20 
Х/Ф «ВIДЧАЙДУШНИЙ» 
16+. 04.45 Дивитись усiм!

СТБ

06.40, 16.00 «Все буде 
добре!». 08.40 «Все 
буде смачно!». 10.35, 
18.30 «За живе!». 11.50 
Х/Ф «МОЛОДА ДРУ-
ЖИНА». 13.50 «Битва 
екстрасенсiв 13». 18.00, 
22.00 «Вiкна-Новини». 
20.00, 22.35, 02.30 
«Слiдство ведуть екстра-
сенси». 00.35 «Давай 
поговоримо про секс 3».

ПЕРШИ

06.50, 07.45, 08.10 Сма-
кота. 08.55 Паспорт.Ua.
09.00 Д/ф «Загаль-
ний зшиток». 10.00 
Урочистостi з нагоди 
рiчницi Перемоги над 
фашизмом у Європi. 
10.55 Акцiя «Перша 
Хвилина Миру». 12.15 
Д/ф «Рустам Хамраєв». 
13.10 Х/Ф «ШТИЛЬ». 
15.05 Д/ф «Олексан-
дра Шулежко. Доля 
праведницi». 15.50 
Д/ф «Легiон». 
16.45 Д/ф «Срiбна Зем-
ля». 18.15 Д/ф «Золотий 
вересень». 19.05 Х/Ф 
«ЖИВА». 21.00 Новини. 
21.30 За крок до Євро-
бачення. 22.00 Пiсенний 
конкурс Євробачення 
2017. Перший пiвфiнал. 
00.10 На слуху. 00.40 
Вiд першої особи. 01.20 
Телесерiал «Час збирати 
камiння». 03.45 Д/ф 
«Каїнова печать». 

АНАЛ 1+1

06.00, 19.30 ТСН: 
«Телевiзiйна служба 
новин». 06.45 Х/Ф «ЛЕ-
ТЯТЬ ЖУРАВЛI». 08.40 
Х/Ф «АТИ-БАТИ, ЙШЛИ 
СОЛДАТИ». 10.25 Х/Ф 
«ВЕЛИКА РIЗНИЦЯ». 
12.10 Х/Ф «ТРАВА ПIД 
СНIГОМ». 16.05 Х/Ф 
«ДАЧНА ПОїЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛI». 
17.40 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НИ УДАЧI». 20.15
 Т/С «РОДИЧI» (12+). 
00.40 Х/Ф «МIСТО 44» 
(18+). 04.40 «Ескiмоска - 
2: пригоди в Арктицi».

ICTV

06.30 Ранок у великому 
мiстi. 08.45 Факти. Ранок. 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини. 10.10 Х/Ф 
«КРЕЙСЕР» 16+. 
12.45 Х/Ф «ВОРОГ БIЛЯ 
ВОРIТ». 15.00 Х/Ф «КОН-
ВОЙ» 16+. 18.45 Факти. 
Вечiр. 20.10 Х/Ф «ЛЮТЬ» 
16+. 22.40 Д/ф «Вони 
закiнчили вiйну». 
00.30 Х/Ф «СПИСОК 
ШИНДЛЕРА» 16+. 03.30 
Стоп-10. 04.15 Служба 
розшуку дiтей. 04.20 
Студiя Вашингтон. 04.25 
Факти. 

СТБ

06.55, 16.00 «Все буде 
добре!». 08.55, 18.30 
«За живе!». 10.15 Х/Ф 
«РIДНА КРОВ». 12.05 
Х/Ф «А ЗОРI ТУТ ТИХI». 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини». 20.00, 
22.45 «МастерШеф Дiти - 
2». 23.25 Т/С «КОЛИ МИ 
ВДОМА». 
00.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

ПЕРШИ

06.20, 07.15, 08.20, 22.35, 
23.20, 00.15, 01.15 По-
года. 06.25, 00.25 Вiд 
першої особи. 07.20, 
23.25 На слуху. 08.35 
Паспорт.Ua. 08.45 Свiт 
он лайн. 09.00 Пiсенний 
конкурс Євробачення 
2017. Перший пiвфiнал. 
11.10 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України. 13.30 
Х/Ф «ЦIНА СОЛI». 
15.30 «Героям слава!». 
Концерт до Дня україн-
ської армiї. 
17.10, 02.30 Хокей. 
Чемпiонат свiту 2017 
(Швейцарiя - Бiлорусь). 
19.30 Обличчя вiйни. 
19.55 Слiдство. Iнфо. 
20.20 Д/ф «Межа 
туманiв». 21.30 Д/ф 
«Ампутацiя». 22.45 
Мегалот. 22.55, 05.50 
Вiчне. 23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки.

КАНАЛ 1+1

06.45, 07.10, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 
1+1». 09.30 «ЧОТИРИ 
ВЕСIЛЛЯ - 3. 10.55 
«Мiняю жiнку - 11». 12.20, 
20.15 Т/С «РОДИЧI» 
(12+). 17.10 Т/С «ВЕ-
ЛИЧНЕ СТОЛIТТЯ. 
РОКСОЛАНА». 22.20, 
02.10 Х/Ф «ОПЕРАЦIЯ 
«ВАЛЬКIРIЯ» (16+). 00.40 
Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ 
УДАЧI».

ICTV

05.35, 10.00 Громадян-
ська оборона. 
06.30 Ранок у великому 
мiстi. 08.45 Факти. 
Ранок. 09.15, 19.20 
Надзвичайнi новини. 
11.00 Бiльше нiж правда. 
11.55, 13.20 Х/Ф «ВРЯ-
ТУВАННЯ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+. 12.45, 
15.45 Факти. День. 
16.10 Х/Ф «ЛЮТЬ» 16+. 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр. 
20.20 Секретний фронт. 
21.25 Т/С «ПЕС-2» 
16+. 22.25 Х/Ф «ВИКУП» 
16+. 00.50 Т/С «ЛАС-
ВЕГАС» 16+.
 02.15 Стоп-10. 04.20 
Студiя Вашингтон. 04.25 
Факти. 

СТБ

07.00, 16.00 «Все буде 
добре!». 09.00 «Все 
буде смачно!». 10.50, 
18.30 «За живе!». 12.10 
«МастерШеф - 4». 18.00, 
22.00 «Вiкна-Новини». 
20.00, 23.00 «Мастер-
Шеф Дiти - 2». 22.25 
«Небачене Євробачен-
ня». 23.40 Т/С «КОЛИ 
МИ ВДОМА». 00.50 
«Слiдство ведуть
 екстрасенси».

ПЕРШИ

06.45, 07.45, 08.30 
Смакота. 07.25, 00.20 На 
слуху. 08.35 Паспорт.Ua. 
08.45 Свiт он лайн. 09.00 
Х/Ф «ОДЕРЖИМIСТЬ». 
11.00 Х/Ф «КОХАННЯ. ЦЕ 
СЛОВО IЗ СЕМИ БУКВ». 
12.30 Д/ф «Євробачення. 
Дихай глибше». 13.30 
Х/Ф «ЦIНА СОЛI». 15.35 
Надвечiр’я. Долi. 16.35 
Д/ф «Межа туманiв». 
17.10, 02.30 Хокей. 
Чемпiонат свiту 2017 
(Чехiя - Норвегiя). 19.30 
Обличчя вiйни. 19.55 
Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою. 20.20 Д/ф 
«Неоголошена вiйна. 
Поверни менi iм’я». 21.30 
За крок до Євроба-
чення. 22.00 Пiсенний 
конкурс Євробачення 
2017. Другий пiвфiнал. 
00.10 Пiдсумки. 01.20 
Телесерiал «Час збирати 
камiння». 04.20 Т/С 
«ТРАВМА».

КАНАЛ 1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН: 
«Телевiзiйна служба 
новин». 06.45, 07.10, 
08.10, 09.10 «Снiданок 
з 1+1». 09.30 «ЧОТИ-
РИ ВЕСIЛЛЯ - 3. 11.00 
«Мiняю жiнку - 11». 12.20, 
20.15 Т/С «РОДИЧI» 
(12+). 14.45, 15.45 
«Сiмейнi мелодрами 6». 
17.10 Т/С «ВЕЛИЧНЕ 
СТОЛIТТЯ. РОКСОЛА-
НА». 22.20, 02.10 Х/Ф 
«РЕД 2» (16+). 00.45 Х/Ф 
«ДАЧНА ПОїЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦИБУЛI».

ICTV

05.35 Громадянська обо-
рона. 06.30 Ранок у вели-
кому мiстi. 08.45 Факти. 
Ранок. 09.15, 19.20 
Надзвичайнi новини. 
09.50 Секретний фронт. 
10.45, 13.15 Х/Ф «ВИ-
КУП» 16+. 12.45, 15.45 
Факти. День. 13.30, 16.10 
Т/С «НIКОНОВ I КО» 16+. 
17.40, 21.25 Т/С «ПЕС-2» 
16+. 18.45, 21.05 Факти. 
Вечiр. 20.20 Iнсайдер. 
22.25 Х/Ф «ОРЛИНИЙ 
ЗIР (НА ГАЧКУ)» 16+. 
00.45 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 
16+. 02.10 Стоп-10. 

СТБ

06.55, 16.00 «Все буде 
добре!». 08.55 «Все 
буде смачно!». 10.50, 
18.30 «За живе!». 12.05 
«МастерШеф Дiти». 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини». 20.00, 22.45 
«Я соромлюсь свого тiла 
4». 00.00 «Один за всiх». 
01.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».

ПЕРШИ

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини. 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт. 06.15, 
08.15 АгроЕра. 06.20, 
07.15, 08.20, 22.45, 
23.20, 00.15, 
01.15 Погода. 06.25 
Життєлюб. 06.45, 07.45,
 08.25 Смакота. 07.20, 
23.25 На слуху. 
08.35 Територiя закону. 
08.40 Паспорт.Ua. 
08.45 Свiт он лайн. 
09.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2017.
 Другий пiвфiнал. 
11.25 «Євробачення. 
Еволюцiя». 13.15, 
15.20 Д/с «Мисливцi 
на нацистiв». 17.10, 
02.30 Хокей. Чемпiонат 
свiту 2017 (Швецiя - 
Iталiя). 19.40 Богатирськi 
iгри. 20.30 Обличчя 
вiйни. 21.30 Д/ф 
«Вбивство Павла». 
22.55, 05.50 Вiчне. 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки. 00.25 
Вiд першої особи. 01.20 
Музичне турне. 04.20 Т/С 
«ТРАВМА».

КАНАЛ 1+1

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин». 06.45, 
07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1». 
09.30 «ЧОТИРИ 
ВЕСIЛЛЯ - 3. 10.55 
«Мiняю жiнку - 11». 12.20 
Т/С «РОДИЧI» (12+). 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6». 17.10 Т/С 
«ВЕЛИЧНЕ СТОЛIТТЯ. 
РОКСОЛАНА». 20.15 
«Розсмiши комiка. Дiти 
2». 22.00 «Вечiрнiй 
квартал». 00.00 «Вечiрнiй 
Київ». 03.00 Д/ф «Дiти 
Перемоги».

ICTV

05.35 Громадянська 
оборона. 06.30 Ранок у 
великому мiстi. 
08.45 Факти. 
Ранок. 09.15, 19.20 
Надзвичайнi новини. 
09.50 Iнсайдер. 10.45, 
13.15 Х/Ф 
«ОРЛИНИЙ ЗIР (НА 
ГАЧКУ)» 16+. 12.45, 
15.45 Факти. День. 
13.30, 16.10 Т/С 
«НIКОНОВ I КО» 16+. 
17.40 Т/С «ПЕС-2» 16+. 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр. 
20.20 Антизомбi. 21.25 
Дизель-шоу. 
23.45 Х/Ф «МИСЛИВЦI 
НА ГАНГСТЕРIВ» 16+. 
01.40 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 
16+. 03.05 Стоп-10.

СТБ

06.25 Х/Ф «МАМА 
МИМОВОЛI».
 09.05 Х/Ф «ВЕРБНА 
НЕДIЛЯ». 18.00, 
22.00 «Вiкна-Новини». 
18.30 Т/С «КОЛИ МИ 
ВДОМА». 20.00, 
23.00 «Холостяк - 7». 
22.25 «Небачене 
Євробачення». 01.20 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси».

ПЕРШИ

06.00 У просторi буття. 
06.30, 07.00, 08.00 Пого-
да. 06.35 Пiдсумки. 07.05 
АгроЕра. Пiдсумки. 07.20 
Шеф-кухар країни. 08.05 
Смакота. 08.30 Золотий 
гусак. 08.45 Телемага-
зин. 09.00 М/с «Книга 
джунглiв». 09.55 Хто в 
домi хазяїн?. 10.20 Хочу 
бути. 11.00 Фольк-music. 
Дiти. 11.50 Благодiйна 
акцiя «Незабутня 
Квiтка». Телеверсiя. 
14.25 Чоловiчий клуб. 
Спорт. 15.40 Чоловiчий 
клуб. 16.20 Богатирськi 
iгри. 17.10, 04.00 Хокей. 
Чемпiонат свiту 2017 
(Словенiя - Бiлорусь). 
19.40, 21.30 За крок до 
Євробачення. 21.00 Но-
вини. 22.00 Пiсенний кон-
курс Євробачення 2017. 
Фiнал. 01.30 Євроба-
чення 2017. Пiслямова. 
02.00 Мегалот. 02.15 Х/Ф 
«ОДЕРЖИМIСТЬ».

КАНАЛ 1+1

06.05, 19.30 ТСН: 
«Телевiзiйна служба 
новин». 07.00, 23.10 
«Свiтське життя». 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний». 10.00 
Х/Ф «КАРДIОГРАМА 
ЛЮБОВI». 12.00 Х/Ф 
«АБОНЕНТ ТИМЧАСОВО 
НЕДОСЯЖНИЙ». 16.30, 
21.15 «Вечiрнiй квартал». 
18.30 «Розсмiши комiка 
2017». 20.15 «Українськi 
сенсацiї». 00.10 «Лiга 
смiху «. 04.25 «Вечiрнiй 
Київ».

ICTV

05.10, 04.15 Факти. 
05.30 Т/С «ВIДДIЛ 44» 
16+. 07.00 Дивитись 
усiм!. 07.55 М i Ж. 08.55 
Я зняв!. 09.50 Дизель-
шоу. Дайджест. 10.55, 
11.50 Вiдпустка за 
обмiном. 12.45 Факти. 
День. 13.00 Т/С «НА 
ТРЬОХ» 16+. 13.10 
Х/Ф «НАСКРIЗНI ПО-
РАНЕННЯ» 16+. 15.00 
Х/Ф «МИСЛИВЦI НА 
ГАНГСТЕРIВ» 16+. 
17.00 Х/Ф «РОЗБIРКИ 
У БРОНКСI» 16+. 18.45 
Факти. Вечiр. 19.15 
Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки. 20.05 Х/Ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 
16+. 22.30 Х/Ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС-2. ГРА 
ТIНЕЙ» 16+. 00.50 Т/С 
«ЛАС-ВЕГАС» 16+. 
02.15 Х/Ф «ПРИНЦЕСА 
НА БОБАХ». 04.40 Т/С 
«СЛIДЧI» 16+.

ПЕРШИ

06.00 Свiт православ’я. 
06.30, 07.00, 08.05, 22.50, 
23.20, 00.00, 01.15 Пого-
да. 06.35 На слуху. 07.05 
Золотий гусак. 07.25, 
23.40 Життєлюб. 08.10 
Смакота. 08.35 Паспорт-
ний сервiс. 08.45 Теле-
магазин. 09.00 Пiсенний 
конкурс Євробачення 
2017. Фiнал. 12.50 
Євробачення. Пiслямова. 
13.20 Фольк-music. Дiти. 
14.25 Фольк-music. 15.50 
Перший на селi. 16.25 Д/с 
«Садовi скарби». 17.10, 
02.25 Хокей. Чемпiонат 
свiту 2017 (Францiя - 
Чехiя). 19.45, 05.15 Д/ф 
«Олександра Шулежко. 
Доля праведницi». 20.30 
Перша шпальта. 21.00 
Новини. 21.30 Рiк Японiї 
в Українi. Д/с «Традицiйнi 
свята Мацурi». 22.25 Д/с 
«Розповiдi про Хансiк». 
23.00 Свiт on line. 23.25 
Територiя закону. 00.05 
На слуху. Пiдсумки. 
00.40 Вiд першої особи. 
Пiдсумки. 01.20 Музичне 
турне. 04.15 Театральнi 
сезони. 04.45 Книга.ua.

КАНАЛ 1+1

06.10 Х/Ф 
«КАРДIОГРАМА 
ЛЮБОВI». 08.00 
«Снiданок. Вихiдний». 
09.00 «Лото-Забава». 
09.40 М/ф «Маша 
i ведмiдь». 10.10 
«Розсмiши комiка 
2017». 11.05 «Розсмiши 
комiка. Дiти 2». 12.55, 
14.00, 15.05, 16.05, 
17.10 «Свiт навиворiт - 2: 
Iндiя». 18.30 «Українськi 
сенсацiї». 19.30, 
05.15 «ТСН-Тиждень». 
21.00 Х/Ф «СЛУЖБОВИЙ 
РОМАН». 00.00 Концерт 
Джамали «I believe in U». 
01.50 «Аргумент кiно». 
03.35 «Свiтське життя».

ICTV

06.35 Т/С «ВIДДIЛ 
44» 16+. 10.10 Х/Ф 
«НАСКРIЗНI ПОРА-
НЕННЯ» 16+. 12.00, 
13.00 Х/Ф «РОЗБIРКИ У 
БРОНКСI» 16+. 
12.45 Факти. День. 
14.00 Х/Ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+. 16.15 Х/Ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС-2. 
ГРА ТIНЕЙ» 16+. 18.45 
Факти тижня. 100 хвилин. 
20.30 Х/Ф «ГЛАДIАТОР» 
16+. 23.40 Х/Ф «ВIКIНГИ 
ПРОТИ ПРИБУЛЬЦIВ» 
16+. 01.40 Т/С «ЛАС-
ВЕГАС» 16+. 03.05 Т/С 
«СЛIДЧI» 16+.

НДНД5 5 травня 2017 рокуПрограма телебачення

Понеділок,
8 травня

1+1

ICTV

СТБ

УТ-1

Вівторок,
9 травня

1+1

ICTV

СТБ

УТ-1

Середа,
10 травня

1+1

ICTV

СТБ

УТ-1

Четвер,
11 травня

1+1

ICTV

СТБ

УТ-1

П’ятниця,
12 травня

1+1

ICTV

СТБ

УТ-1

Субота,
13 травня

1+1

ICTV

УТ-1

Неділя,
14 травня

1+1

ICTV

УТ-1

Відповіді на кросворд, 
опублікований на 8 стор.
По горизонталі: 
1.Тюлька. 5.Скорик. 
9.Ганна. 11.Рандеву. 
12.Динаміт. 13.Мойва. 
14.Джамала. 17.Монта-
на. 22.Логопед. 23.Соті. 
24.Алея. 25.Портрет. 
28.Граната. 32.Маркіза. 
35.Данте. 37.Рабатка. 
38.Сопілка. 39.Тонна. 
40.Кладка. 41.Бранка.
По вертикалі: 1.Ти-
рада. 2.Лінза. 3.Клема. 
4.Іній. 6.Канон. 7.Рам-
па. 8.Катран. 9.Гума. 
10.Адам. 15.Макогін. 
16.Ліліпут. 18.Ондатра. 
19.Тетерук. 20.Агора. 
21.Опера. 26.Огірок. 
27.Тамада. 29.Амб-
ра. 30.Артек. 31.Адат. 
32.Меса. 33.Рупор. 
34.Іклан. 36.Няня.

Будівельні послуги
зНиЖКи на роботу + матерiали до 20%. 

Ремонтнi послуги будь-якої складностi. Пере-
планування, пiдвiснi стелi, гiпсокартон. Опа-
лення, тепла пiдлога, водопровiд, каналiзацiя. 
Будiвництво: будинки, прибудови, павiльйони, 
гаражi, навiси, альтанки. Лазні, басейни. Во-
рота, огорожі будь-якої складностi. Доставка 
матеріалів. Тел.: (068) 1455866, (095) 5523950.

***
ВЕСНЯНI зНиЖКи на роботу+матерiали 

до 25%. Покрiвельнi роботи «пiд ключ». 
Мансарднi дахи.  М’яка покрiвля, метале-
ва, бітумна, полiмерна, керамiчна черепиця. 
Облицювання, утеплення будинкiв, квар-
тир. Сайдiнг, фактурна штукатурка, коро-
їд, термопанелi. Доставка матеріалів. Тел.: 
(068)1455866, (095)5523950.

Втрачене посвідчення учасника бойових 
дій – УБД №010378, видане 4 червня 2015 р. 
західним регіональним управлінням Дер-
жавної прикордонної служби України на 
ім’я Романа Романовича Пацая, – вважати 
недійсним.

Всеукраїнська громадська організа-
ція «Народний антикорупційний нагляд» 
(Львівська обласна філія) діє у Городку. 
Приймальня знаходиться за адресою: вул. 
Богдана Хмельницького, 2 (районний ад-
мінбудинок, третій поверх).

Тел. для довідок: 097-514-72-72.
Ярослав ГОРАК,

голова представництва у Городоцькому районі.

«Народний антикорупційний 
нагляд» – в Городку

Потрібен ПРОДАВЕЦЬ металопластикових 
вікон та дверей у магазині (м.Городок).

Тел: 098-19-27-145.

Керницька сільська рада Городоцького ра-
йону Львівської області оголошує конкурс на 
відбір суб’єктів оціночної діяльності на прове-
дення експертної оцінки земельної ділянки.

Відомості про земельну ділян-
ку: площа 0,7710 га; кадастровий номер 
4620983900:30:004:0019

Покупець: фізична особа, якій належать 
приміщення на праві приватної власності на 
основі права на спадщину, що зареєстрований 
у реєстрі за №58978045; №58516994.

Місце знаходження земельної ділянки: 
с.Мавковичі, вул.Лугова, 331-ж

Дата проведення конкурсу: 05 червня 2017 
року в приміщенні Керницької сільської ради.

зі змістом Положення про вказаний кон-
курсний відбір, затвердженого рішенням сесії 
сільської ради VII скликання від 30.09.2016 ро-
ку №271, можна ознайомитися в сільській раді.

Термін надання пропозицій: 30 календар-
них днів з моменту опублікування оголошен-
ня за адресою (с. Керниця, вул.Шевченка, 112а, 
відповідальна особа: Фостяк Ю.С. з 9.00 до 
18.00).

На території Керницької сільської ра-
ди в с.Керниця, вул.Лінчаєве Городоцького 
району Львівської області відводиться зе-
мельна ділянка орієнтовною площею 0,64 га 
для індивідуального будівництва і обслуго-
вування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.

rОголошення
завидовицька сільська рада інформує, 

що 1.06.2017 р. о 14 год. у приміщенні зОШ 
в с.Поріччя задвірне відбудеться громадське 
обговорення щодо розробки Генерального 
плану забудови с.Поріччя задвірне Городоць-
кого р-ну Львівської обл.
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rДата

rІсторична правда

23 грудня 1944 р. на 
адресу першого секре-
таря Львівського обкому    
КП(б)У Івана Грушецько-
го надійшла доповідна за-
писка (як не дивно, текст 
написаний українською 
мовою, але з величезною 
кількістю орфографічних 
помилок – Р.С.) секретаря 
Городоцького райкому Гри-
горія Шпитяка з проханням 
звернути увагу на незадо-
вільну роботу начальника 
райвідділу Народного комі-
саріату державної безпеки 
(НКДБ) Костянтина Єро-
фєєва. Останнього звинува-
чували у тому, що протягом 
грудня 1944 р. райвідділ не 
провів «жодної операції по 
боротьбі з бендеровцями» 
(так у тексті), а займався 
тільки «реєстрацією фактів 
бендеровських збройних 
виступів». Далі наведено 
«етичну сторону» діяль-
ності К.Єрофєєва, котрий 
«будучи п’яним… назвав 
двох робітників НКВС 
і секретаря РК ЛКСМУ 
(комсомолу) «сопляками, 
мерзавцями, сволочами» і 
заборонив офіціантці від-
пускати пиво для робіт-
ників НКВС і секретаря 
РК ЛКСМУ». Щобільше, 
йшлося у доповідній запис-
ці, Єрофєєв 24 листопада 
1944 р. «пішов до дівчат» 
(вказано дві особи жіно-

«Вчиняють протизаконні дії, 
займаються мародерством, п’янством»: 

ОДНІєю зі складових повоєнної 
радянізації Городоччини мало 

стати поступове формування по-
зитивного іміджу правоохоронних 
органів, персональний склад яких 
формувався переважно за раху-
нок кадрів скерованих з-поза меж 
Західної України. Радянська про-
пагандистська машина намагалася 
створити образ «доблесного, гуман-

ного, високоморального і чесного 
чекіста», «захисника робітників і 
соціалістичної законності». Втім, 
системно створюваний прототип 
правоохоронця/військового – ідеаль-
ного комуніста й «будівничого со-
ціалізму» насправді далекий від його 
реального носія, численні підтвер-
дження чого знаходимо в архівних 
документах того часу.

свавілля співробітників органів державної безпеки 
та військових у повоєнній Городоччині

чої статі), заночувавши на 
Підгаю. Відомо, що це до-
несення до обласного керів-
ництва не було єдиним, про-
те свого робочого місця на-
чальник городоцького рай-
відділу НКДБ не втратив, 
а після реорганізації у 1946 
р. радянських органів держ-
безпеки у чині майора очо-
лив місцевий відділок МДБ.

10 січня 1945 р. у Льво-
ві відбулася нарада секре-
тарів райкомів, начальників 
НКВС і НКДБ Львівської 
області за участю Першого 
секретаря ЦК КП(б)У Ми-
кити Хрущова, яка стосува-
лася масової роботи серед 
населення і боротьби з укра-
їнським підпіллям. Першим 
звітувалися керівники Горо-
доцького району – згадува-
ний уже Г.Шпитяк і началь-
ник РВ НКВС Трохим Шай, 
на адресу яких прозвучали 
різкі закиди у неналежній 
роботі місцевих структур 
держбезпеки, працівники 
яких «займались п’янками 
та поїздками на машинах». 
Виглядає на те, що ситуа-
ція мало змінилася і через 
рік, коли на нараді 3 лютого 
1946 р. очільник Львівського 
обкому КП(б)У І. Грушець-
кий, звертаючись до горо-
доцького керівництва, заува-
жив (стилістику збереже-
но): «Ви проводите опера-
цію п’яними очима, у вас не 

НКВД, апарат разлагается… 
Ви силами разложившихся 
робітників НКВД убиваєте 
ні в чому неповинних людей 
з груп самоохрани, гробите 
людей». 20 лютого 1945 р. 
керівник НКВС Львівської 
області Євген Грушко про-
інформував, що начальника 
городоцьких енкаведистів 
притягнули до дисциплінар-
ної відповідальності «незва-
жаючи на його чини і ран-
ги». До слова, варто відзна-
чити, що Т. Шай був причет-
ний до розстрілів ув’язнених 
городківчан у червні 1941 р. 
(Від редакції: вже за Неза-
лежної України фотокатю-
ги Тимофія Шая майже два 
десятиліття на почесному 
місці висіло у Городоцькому 
райвідділі міліції. Це виявили 
журналісти нашого часопи-
су. Було опубліковано кри-
тичний допис. Невдовзі фо-
тографію мучителя україн-
ського люду зняли).

Зовсім не кращою вигля-
дала ситуація з дотриман-
ням дисципліни і моральних 
норм серед військовослуж-
бовців. У листопаді 1944 р. 
начальнику Городоцького 
гарнізону, гвардії полков-
нику Третьякову і прокуро-
ру Львівського військового 
округу скеровано інформа-
цію щодо численних випад-
ків «мародерства і самоу-
правства» з боку солдатів та 

офіцерів двох військових 
частин розташованих у м. 
Городку. Наведені випад-
ки мародерства торкалися 
не лише майна пересічних 
мешканців Городоччини, 
але й державних служ-
бовців і навіть комуналь-
них закладів. Наприклад, 
8 листопада 1944 р. офіцер 

гвардійського Червонопра-
порного авіаполку Герман 
Дикий разом з двома сол-
датами винесли для влас-
них потреб з «комунально-
го будинку міськради» три 
лавки, один стілець, один 
стіл і два ліжка. Або ж ін-
ший приклад, коли 26 лис-
топада 1945 р. трапився ін-
цидент за участю військо-
вослужбовців автоколони, 
яка зупинилася на ночівлю 
в Городку. З рапорту ви-
пливає, що близько десятої 
години вечора двоє п’яних 
військовослужбовців від-
крили стрілянину на площі 
міста і стали бити вікна в 
навколишніх будинках, зо-
крема і в приміщенні рай-
кому КП(б)У. Дві години 
по тому двоє військових 
увірвалися на городоцьку 
швейну фабрику, розігнав-
ши персонал нічної зміни. 
При цьому солдати побили 
дві швейні машини та при-
хопили зі собою (sic!) дві 
пари кальсонів.

(Продовження 
у наступному номері).

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

нової та новітньої 
історії зарубіжних країн 

Львівського національного 
університету імені 

Івана Франка, член РО 
«Меморіал».

rСправа для патріотів 

Гурток козацько-лицарського виховання «Джура» 
Комарнівської ЗОШ (виховником – Володимир Стефа-
нишин вчитель фізичної культури, Підзвіринецька 
ЗОШ), що був створений щойно у 2015 році, за свій 
такий юний вік зумів домогтися неабиякого росту. 
Втішає не лише гарними результатами у різних ви-
дах конкурсної програми військово-спортивної гри 
«Джура», які хлопці та дівчата постійно покращу-
ють, а й добрими ділами. 
Наші школярі, починаючи з 2010 року, не пропустили 
жодного етапу змагань. Таких напористих команд 
виявилося лише п’ять серед районів та міст об-
ласті. Рій Городоцького району, який представляв 
Львівщину на Всеукраїнському етапі, тричі здобував 
найбільше призових місць. Гордяться юні комарняни 
та їхні наставники перемогами в стрільбі і козацьких 
перегонах.

Впорядкували могили 
і висадили живопліт

За час діяльності гуртка, 
як розповів один з настав-
ників молоді, директор Під-
звіринецької ЗОШ Микола 
Дзяний, діти багато дізналися 
про історію запорізьких ко-
заків, про їхню участь у ви-
звольній боротьбі за волю і 
незалежність України, духов-
ні цінності, значення хрис-
тиянської віри для козаків – 
служити Богові, Батьківщині, 
ближньому. Працюючи над 
проектом «Добре діло», що є 
обов’язковим елементом кон-
курсної програми в рамках 
«Джури», гуртківці виріши-
ли діяти так, щоб показувати 
гідний приклад своїм ровес-
никам. І демонструють вони 
його на прикладі тісної спів-
праці з музеєм родини Тер-
шаковців, що у Кліцьку.

Першим кроком було те, 
щоб найбільше дізнатись про 
участь героїчних земляків у 
національно-визвольній бо-
ротьбі українців в середині 
XX ст. У цій боротьбі особли-
во відзначився Зиновій Тер-
шаковець, крайовий провід-
ник ОУН, який належав до 
тих українців, котрі взяли на 
себе відповідальність за до-
лю народу у Другій світовій 
війні, у важкий час польської, 
німецької та московської оку-
пації. Саме Рік родини Тер-
шаковців впродовж 2017-го 
відзначає вся Городоччина. 

Дізнавшись про те, що 
на цвинтарі у с. Кліцько по-
ховані батьки З. Тершаков-
ця і на даний час ніхто із ро-
дичів не проживає поблизу, 
юні комарняни вже не один 
рік доглядають за родинними 
могилами (на фото). Гурт-
ківці, серед яких Юлія Крук, 
Ярина Іваницька, Роман Пе-
ленський, Андрій Калимон, 
Максим Мамчур, Данило Лі-

пар, Віталій Щипель, заопі-
кувалися похованнями бать-
ків Зиновія-Григорія та На-
талії Тершаковців,  його сес-
тер на цвинтарі у с. Кліцько. 
Перепохований разом з роди-
ною і двоюрідний брат Зино-
вія – Михайло Тершаковець 
(помер у 1978 році в США) 
– доктор філософії, професор 
Першої української гімназії 
у Львові, а також Львівсько-
го університету ім. І.Франка, 
член НТШ, відомий дослід-
ник життя та творчості Мар-
кіяна Шашкевича.

І цьогоріч напередодні 
Великодня свідома молодь 
продовжила започатковану в 
2015 році справу. Приєднала-
ся до гурту небайдужих шко-
лярів й педагог-організатор 
Комарнівської ЗОШ Соломія 
Заваринська. Водночас заду-
мали діти й закласти живо-
пліт з самшиту біля родинно-
го музею Тершаковців. 

Учасники гуртка козаць-
ко-лицарського виховання 
«Джура» долучаються й до 
справи поповнення експона-
тами музею родини Терша-
ковців. Дізнавшись про те, що 
З. Тершаковець був крайовим 
провідником ОУН, команди-
ром воєнної округи «Буг», во-
ни віддали до музею стріляні 
набої з гори Лопата, на яку 
здійснювали сходження. На 
цій вершині відбувся пере-
можний бій хоробрих воїнів 
УПА над німецькими загарб-
никами в 1944 році. Переда-
ли збірні й ювілейну медаль 
на честь 70-річчя утворення 
УГВР, що відзначалося у с. 
Сприня Самбірського райо-
ну. Саме там комарнівський 
рій брав участь у спортивних 
змаганнях і виборов нагороду 
– перше місце.

Ірина ЛОПАТНЮК.

Як же сталося так:
На родючій землі,
за врожайної днини 
й години,
Не святково,
Не щедро на нашім столі,
Хоч ми звіку веселі 
й гостинні?

Як же трапилось так:
Нас чужі та лихі
Обібрали до нитки нізащо,
Цілі гори списали 

не наших гріхів
На безмовних, на нас,
Непутящих?

Вже і наша калина цвіте 
не для нас,
І прабатьківська мова – 
в архіві.
І чорніє з портрета 
бровами Тарас
В невимовному 
грізному гніві.

Іван НИЗОВИЙ, 1993.

(Закінчення. 
Початок на 1 стор.).

Вишколені чотарі 
прийдуть 

на допомогу 

rДобра школа

Молодь у дії

Дуже потрібну справу 
зреалізували наставники мо-
лоді, яка духовно й фізично 
гартується при церкві Благо-
віщення. Для чотарів прове-
дено грунтовні курси з так-
тичної медицини та доме-
дичної допомоги. Впродовж 
двох днів на площі перед 
храмом і в парафіяльному 
будинку відбувалися теоре-
тичні та практичні навчання. 
До їхнього проведення було 
залучено фахових інструкто-
рів: керівника ГО Курси пер-
шої домедичної допомоги 
«CAB», викладача медично-
го колeджу «Монада» Васи-
ля Кашубу, а також Григорія 
Мацишина. Під їхнім вмілим 
наставництвом безцінні на-

вики здобували як представ-
ники проводу так і ройові та 
молодші учасники «Апос-
тольської чоти». Як дорослі, 
так і діти збагатилися неймо-
вірними знаннями та досві-
дом, дізнавшись про особли-

вості надання допомоги при 
опіках чи обмороженнях, 
удавленні, поводження з лю-
диною, яка знаходиться без 
свідомості, відпрацьовували 
на практиці техніку прове-
дення масажу серця, накла-
дання джгута при кровотечі, 
перенесення поранених. 

Підсумком курсів стали 
тести, які складали юні ря-
тувальники. За найуспішні-
ше виконані завдання діти 
отримали від о. Михайла за-
охочення – брелки-кишеньки 
з масками-клапанами та ру-
кавичками, які найперше ви-
користовуються під час поря-
тунку людини.

Підготувала 
Ірина ЛОПАТНЮК.

Так, 27 квіт-
ня, у приміщен-
ні Городоць-
кої МАМ ім. 
П . А н д р у с і в а 
пройшли збори  
РГО «Союз Чор-
нобиль Украї-
ни» за участю 
наших краян 
– ліквідаторів 
наслідків аварії. Хвили-
ною мовчання присутні 
пом’янули тих борців з ра-
діаційним монстром, які 
відійшли у вічність. Сло-
во мали голова районної 
ради В.Більовський, голо-
ва райдержадміністрації 
В.Ременяк, його заступ-
ник П.Стахів, депутат 
Львівської обласної ради 
В.Саган, секретар міськ-
ради Городка Ю.Віткова. 
Актуальні теми, які бо-
лять «чорнобильцям», 
підняла голова районної 

Дзвони Чорнобиля 
не вмовкають

26 КВІТНя – День 
Чорнобильської 

трагедії. З нагоди сум-
ної дати на Городоч-
чині відбулись заходи.

Городоцька РО «Со-
юз Чорнобиль України» 
щиро дякує за постійну 

підтримку учасників цієї організації - ліквідаторів 
Чорнобильської трагедії, Городоцькій районній ра-
ді, Городоцькій райдержадміністрації, мерії Городка, 
а також депутату Верховної Ради України Ярославу 
Дубневичу. Висловлюємо керівництву району і міс-
та, нашому народному депутату щиру подяку за по-
дарунки, матеріальну допомогу з нагоди 31-ої річни-
ці аварії на ЧАЕС.

Галина РІТТЕР, 
голова ГО «Союз Чорнобиль України».

ГО Галина Ріттер.
Також заходи, приуро-

чені 31-річчю Чорнобиль-
ської аварії, відбувались у 
школах району. Зокрема, 

наші громадські 
коре спонден -
ти інформують 
про такі у Гра-
дівській ЗОШ 
(учні 7-го класу 
у формі монта-
жу розповідали 
про чорнобиль-
ське лихо, з від-
повідною допо-

віддю на шкільному за-
ході виступила вчителька 
Н.Гижка, було виготовле-
но тематичну стінгазету) 
та Коропузькому НВК, де 
захід пройшов під назвою 
«Чорнобиль – національ-
ний код трагедії україн-
ського народу». Розпо-
чала вечір-спомин клас-
ний керівник 6-го класу 
О.Соловій. Виступили 
учні різних класів НВК. 
Також присутні перегля-
нули тематичний фільм.

Наш кор.



rТхеквондо (ВТФ)

rАнонс

rШахи

rПідсумок
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29 КВІТНЯ. 
ЮНАЦЬКиЙ КУБОК ПАМ'ЯТІ 

ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 
ТА ГЕРОЇВ АТО 

1/2 ФІНАЛУ 
«Верес» (Мавковичі) – «Колос» (Угри) 

5:0. Голи: Михайляк Павло – 2, Блащак 
Дмитро – 2, Геленко Максим.

«Верховина» (Бартатів) – «Колос/Со-
кіл» (Долиняни/Вовчухи) 4:2.

***
ПЕРШІСТЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПЕРША ЛІГА
ФК «Новошичі» – ФК «Городок» 5:1 

(юнаки 0:4).
«Сокіл» (Золочів) – ФОК «Городок» 

3:0. 
ДРУГА ЛІГА 

«Кохавинка» (Гніздичів) – «Верес» 
(Великий Любінь) 1:2. Голи: Ціпора Йо-
сиф, Сидорук Рос-
тислав. Юнаки: 2:0.

***
КУБОК 

«ВЕСНА-2017»
1/2 фіналу 
«Верес» (Мав-

ковичі) – «Рода» 
(Родатичі) 4:1. Голи: «Верес» – Сирват-
ка Віталій (2), Бурда Володимир, Савка 
Юрій. 

«Воля-2» (Братковичі) – «Меридіан» 
(Шоломиничі) 2:6.

***
КУБОК ПАМ'ЯТІ 

М. БЕРЕзЕЦЬКОГО. ФІНАЛ
Стадіон «Колос» (Городок). «Воля» 

(Братковичі) – «Зоря» (Керниця) 3:1. 
Арбітри: Борис Богдан (Городок), Кулай 
Іван (Великий Любінь), Магдзяк Ярослав 
(Вовчухи). Голи: Корнат Юрій – 2, Па-
лашований Олег («Воля») – Стасюк Ан-
дрій («Зоря»). Вилучення: Стасюк Ан-
дрій («Зоря»). 

Під звуки «Запорізького маршу» обид-
ві команди вишикувались на футбольно-
му полі. Пролунав Гімн України і вирі-
шальний матч кубка пам'яті М. Березець-
кого розпочався. Суперники не витрачали 
часу на розвідку, адже добре знають один 
одного. Ініціативою з перших же хвилин 
міцно заволоділи гравці Браткович, повів-
ши масовані атаки на ворота суперника. 
На 9-ій хвилині Корнат Юрій вийшов на 
побачення з воротарем «Зорі», обіграв йо-
го і відправив м’яч у порожні ворота – 1:0. 
Братківчани й надалі не збавляли обер-
тів, і на 15-ій хвилині Палашований Олег 
сильним ударом увігнав другий м’яч у во-

рота керничан – 2:0. 
Здавалось, що футболістам «Зорі» не 

уникнути розгрому. Та вони знайшли в 
собі сили, аби щось змінити в такому нев-
далому для себе початку матчу. На 30-ій 
хвилині гри Стасюк Андрій завершив ста-
рання партнерів, які вивели його на зруч-
ну для удару позицію, – 1:2. Тепер вже 
керничани взяли під свій контроль ситуа-
цію на полі. Та всі їхні старання зрівняти 
рахунок до перерви матчу виявились мар-
ними. 

Другий тайм теж активніше почали 
гравці «Зорі». Футболістам з Браткович 
довелось докласти чималих зусиль, щоб 
вирівняти гру. В одному з моментів лише 
перекладина врятувала «Зорю» від гола. 
Атаки накочувались то на одні, то на ін-
ші ворота. Одна з таких атак і заверши-
лась голом Юрія Корната у ворота керни-

чан – 3:1. Незаба-
ром стійка воріт 
врятувала їх від 
четвертого гола. 
«Зоря» відповіла 
кількома небез-
печними ударами, 
та надійно зіграв 

голкіпер «Волі». На полі ставало все га-
рячіше, йшла справжня чоловіча боротьба 
(фото вгорі). Арбітру матчу довелось га-
сити пристрасті жовтими картками, а по-
тім вдатись до більш радикального кроку 
– вилучення. «Відзначився» Стасюк Ан-
дрій. А потім був фінальний свисток ар-
бітра, радість одних, і розчарування ін-
ших... 

Братковицька «Воля» (на фото внизу) 
знову довела, що вона кубкова команда – 
протягом місяця завоювавши вже другий 
районний кубок. Форвард братківчан Па-
лашований Олег став кращим бомбарди-
ром Кубка пам’яті М. Березецького – 7 го-
лів (забивав м’ячі у всіх чотирьох матчах 
своєї команди).

***
АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ 

м. КОМАРНО
КУБОК ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 

ФІНАЛ
«Перемога» (Переможне) – «Чайка» 

(Лівчиці) 3:1.
Арбітри: Романишин Володимир, 

Кушнерюк Валерій, Мігулка Святослав.
Голи: Тимунь Віталій – 2, Тимунь Во-

лодимир («Перемога»); Кардаш Андрій 
(«Чайка»).
Любомир ТРОНЯК, ведучий рубрики.

Фото Сергія ЛОПАТНЮКА.

«Воля» знову довела, 
що вона кубкова команда

У перерві між таймами фінально-
го матчу Кубка Городоччини пам’яті 
М.Березецького відбулось нагоро-
дження учасників конкурсу футболь-
них ерудитів. Нагадаємо, що цей змаг 
був організований серед місцевих зна-
вців гри часописом «Народна думка» 
за сприяння районної федерації фут-
болу та депутата райради Юрія По-

луліха і тривав протягом січня-берез-
ня. В підсумку всю дистанцію прой-
шли 8 краян. Всіх їх було відзначено 
пам’ятними подарунками (див. фото 
праворуч) саме на стадіоні «Колос» 
минулої неділі. На них також чекають 
й особливі відзнаки інтелектуальної 
праці – квитки на один з матчів за 
участю «Карпат» на «Львів-Арені». 

На знімку: співорганізатори конкурсу та його ве-
дучий Любомир Троняк (в центрі) нагороджують 
юного ерудита.

Нагородили футбольних ерудитів

29-30 квітня в 
м.Рівне відбувся 
четвертий відкри-
тий Кубок області з 
тхеквондо (ВТФ) «За-
хідний п’єдестал». 
Позмагатися 
з’їхалося 380 спорт-
сменів із 9 областей 
України. 

У складі збірної ко-
манди Львівської області 
участь у змаганнях взяли 
й учні Городоцької район-
ної ДЮСШ: Максимович 
Роман (кадети, в/к 33 кг), 
Яким’як Марта (кадетки, 
в/к 44 кг), Гребенко Мак-
сим (юнаки, в/к 44 кг), Сві-
тенко Павло (юнаки, в/к 
40 кг), Комнатний Данило 
(юнаки, в/к 40 кг) та вихо-
ванці КУ «Центр «Спорт 
для всіх» Брик Дарія (юні-
ори, в/к 42 кг), Целень Свя-
тослав (юніори, в/к 59 кг), 
Веселовська Наталія (каде-
ти, в/к 55 кг), Дунас Тетяна 
(кадети, в/к 51 кг), Тимо-
феєва Марія (юнаки, в/к 
57 кг), Ніколайчук Каміла 
(юнаки, в/к 30 кг), Дунас 
Ярослав (молодші юнаки, 
в/к 32 кг). 

В особистій першості 
представники Городоччини 
стали переможцями і при-
зерами: Целень Святослав 
– І місце; Тимофеєва Ма-
рія – І; Гребенко Максим 
– І, Дунас Тетяна – ІІ, Ду-
нас Ярослав – ІІ; Веселов-
ська Наталія – ІІ; Ніколай-
чук Каміла – ІІ; Брик Дарія 
– ІІІ; Яким’як Марта – ІІІ; 
Комнатний Данило – ІІІ.

Змагання обслугову-
вали городоцькі судді: Ле-
нець Євген, Батенко Марта, 
Котяш Богдана та Морміль 
Юрій.

Роман КОМНАТНиЙ, 
директор Городоцької 

районної ДЮСШ.

Повернулись з Рівного чемпіонами 
та призерами

На спортивних іграх школярів Львівщини

В турнірі, проведеному 
за підтримки Городоцького 
районного відділу освіти 
та Городоцької районної 
ДЮСШ, взяли участь 42 
юних шахісти. Головний 
суддя змагань – Володимир 
Мелешко (м.Городок); 
головний секретар змагань 
– Андрій Гром (м.Городок). 

Переможцями та 
призерами особистої 
першості Львівщини стали, 
зокрема, й городківчани. 
Серед хлопців це – Мотика 
Володимир (8 очок, І 
місце), Ільків Андрій (7,5 
очка, ІІ місце); серед дівчат 
– Гуль Марта (8 очок, І 
місце), Гадомська Лілія (6 
очок, ІІІ місце).

Роман КОМНАТНиЙ.

28 квітня у м. Городку в приміщенні КУ «Центр «Спорт для всіх» відбули-
ся Спортивні ігри школярів Львівщини серед учнів ДюСШ 2000-2001 р.н. 

На знімку: епізод обласних змагань в Городку.

Протягом тривалого часу краяни 
збирають кошти для порятунку життя 
мешканки м.Городка, 18-річної Іринки 
Іванчак. Коли про потребу юнки в кош-
тах для лікування дізнався Володимир 
Бевх, що мешкає у Голландії, то відра-
зу запропонував 13 травня провести 
благодійний футбольний матч між FC 
Eindhoven AV (аматорський клуб від ФК 
«Ейндховен») та командою ветеранів 
ФК «Колос» (Городок). Усі зібрані кошти 
будуть передані батькам Іринки. 

Також Володимир запропонував виста-
вити на інтернет-аукціон 3 лоти, кошти від 
продажу яких теж перейдуть на лікування 
дівчини! Це – футбольний м’яч із підпи-
сом гравця збірної України та клубу PSV 
Ейндховен Олександра Зінченка (старто-
ва ціна 2 000 грн.). футболка гравця збір-
ної Олександра Зінченка з підписом усіх 
22 гравців збірної України (стартова ціна 
12 000 грн)., футбольний м’яч з підписом 

гравців клубу PSV Eindhoven (стартова ці-
на 8 000 грн.). Закликаємо приватних під-
приємців долучатися до придбання згада-
них лотів..

Фінал аукціону 12 травня о 23.55. Пере-
можців буде оголошено під час проведення 
Товариського Благодійного матчу між FC 
Eindhoven AV та ветеранами ФК «Колос» 
(м.Городок) 13 травня у м.Городок.

Початок благодійного спортивного дій-
ства – о 16.00. Відкриє його Клуб байкерів 
«Хулігани». Потім будуть показові висту-
пи аматорів бойового гопака, айкідо, тхек-
вондо, тайського боксу. На глядача чекають 
творчі дарунки від місцевої талановитої 
молоді. У програмі – й благодійний ярма-
рок. Організатори дійства – Юрій Федеч-
ко, Ірина Плахтій та Ярослав Комаречко, 
яким допомагатимуть активістка Христина 
Хлопіцька, «Апостольська Чота» і Центр 
«Спорт для всіх» м. Городка.

(Наш кор.).

Благодійне дійство за участю  ФК «Ейндховен»
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«Народна думка»
Часопис Городоччини
Співзасновники – 
Городоцька районна 
рада та колектив 
редакції газети.

Редактор газети
Роман СМІЛКА.

Мама Світлана, цьоця Іванна з чоловіком 
Романом, двоюрідні сестрички Марічка та Мартуся, 
бабусі зінаїда та Люба, дядько Роман, хресна Оксана 
з сім’ями щиро вітають із 30-річчям люблячого сина, 

племінника, брата, внука, похресника
Володимира АНДРУСІВА

й адресують дорогому ювілярові 
такі щирі побажання:

Нехай життя квітує буйним 
цвітом і день народження 

приходить знов і знов, а доля 
хай дарує з кожним роком 

міцне здоров’я, щастя і любов! 
Нехай волошками цвітуть літа 
прекрасні, нехай здійсняться 

тисячі бажань, щоб доля 
дарувала тільки щастя, 
і море втіхи, радісних 

світань!

Підприємство запрошує на роботу в місті Городку 
РІзНОРОБОЧиХ: 

жінок і чоловіків віком до 45 років. 
Тел. 068-89-03-940.

***
запрошуємо на постійну роботу 

в Городку ШВАЧОК.
заробітна плата – від 200 до 400 грн. на день.

Комфортні умови праці, навчання. 
Тел.: 067-37-40-414.

***
Городоцький ЦВПз ЛД ПАТ «Укрпошта» 

запрошує на роботу
- НАЧАЛЬНиКІВ ВІДДІЛЕНЬ поштового зв’язку 

с.Суховоля, с.Градівка, с.заверещиця;
- ОПЕРАТОРІВ поштового зв’язку м.Городок 

- ЛиСТОНОШУ.
зарплата від 3200, офіційне працевлаштування.

Тел. для довідок: 067-548-38-07.
***

Підприємство запрошує на роботу на посаду 
МЕХАНІКА, ЕЛЕКТРиКА 

з ремонту та обслуговування обладнання. 
Контактна особа 067-340-50-58 (Галина).

Городоцька районна організація «Союз 
Чорнобиль України» щиро вітає побратимів – 

травневих уродинників: 
Романа РОМАНОВиЧА, Василя 
БІДУ, Тараса ГАМІЛКУ, Ольгу 

СВІТЛиК, Ігоря СМОЛІНА, Василя 
ІЛІВА, Ярослава КРУПЧАКА, Аліка 
МАМЄДОВА, Михайла МЕЛЬНиКА, 

Михайла ХРОБАКА, Федора ЮРОЧКА, 
Романа ЮРЧиШиНА, Сергія БАРАНА і 

Богдана ЖиЛУ.
Веселощів низку, здоров’я міцного від щирого серця 

бажаєм усього. Хай надійних людей вам життя 
посилає, а в серці добро не згасає!

Цими днями відзначила гарну ювілейну дату 
голова профспілкового комітету райвідділу освіти, 
завідувачка психолого-медико-педагогічної комісії

Ірина Михайлівна БОБЕЛЯК. 
з цієї нагоди шановану колегу 

вітають й адресують букет щирих 
побажань колектив відділу 
освіти Городоцької РДА і 

районна організація профспілки 
працівників освіти і науки 

України.
Лиш вір в життя і будь 

собою, хай час летить собі, а 
Ти, як сонце ранньою весною, 

цвіти промінням золотим! 
Нехай в очах Твоїх відкритих 

нестримна молодість буя, 
нехай несе Тебе по світу 

життя бурхлива 
течія! Хай завжди 

Ангел-хоронитель Тебе 
боронить від біди, Ти завжди вмій 

життю радіти й по ньому з 
посмішкою йди!

Наближається тепла 
пора року, яка супро-
воджується грозами. 
Мова піде про блискавки 
і захист від них. 

Блискавка – природне 
явище, яке супроводжуєть-
ся електричними розрядами 
між хмарами та землею, або 
між хмарами (тривалість 
розряду біля 0,02 секунди). 
Під час розряду утворюєть-
ся неймовірна сила струму, 
що може сягати до ста ти-
сяч ампер при напрузі по-
над мільйон вольт. Для при-
кладу: струм 0,1 А спричи-
няє припинення життєвих 
функцій організму людини. 

В останні роки блискав-
ки характеризуються зна-
чною потужністю та біль-
шим радіусом ураження. 
Це наслідок змін клімату на 
планеті. Удари блискавок 
завдають великої шкоди: 
руйнують будівлі, пошко-
джують лінії електромереж, 
устаткування, спричиняють 
пожежі, забирають людські 
життя.

Перший блискавковід-
від винайшов і застосував 
американський вчений Бен-
джамін Франклін (1706-
1790 рр.). З цього часу люд-
ство навчилося застосовува-
ти різні методи захисту від 
грозових розрядів. Серед 
блискавковідводів найпо-
ширенішими є стержньові 
та тросові. Правильно їх об-
лаштувавши, отримаємо га-
рантований захист від ура-
жень блискавкою на 99% в 
розрахунковій зоні, яку во-

ни захищають. Крім цього 
лінії електропередач, лінії 
зв’язку, антенні системи за-
хищають розрядниками від-
повідного типу та конструк-
ції.

Блискавки поділяють-
ся на декілька видів, серед 
яких найбільш загадковою є 
кульова. Це сферичний роз-
ряд у вигляді кулі діаметром 
10-20 сантиметрів, що існує 
в атмосфері певний час. У 
момент вибухання має дуже 
велику руйнівну силу. Куля 
може проходити через вузь-
кі отвори, уникати перепо-
ни.

Основні правила пове-
дінки людини під час гро-
зи: закрити вікна та двері, 
вимкнути мобільний теле-
фон, уникати контактів з 
металевими предметами, не 
ховатись від дощу під висо-
кі дерева, на відкритій міс-
цевості сісти в заглибині, на 
поверхні землі або найниж-
чому місці, не купатись у 
відкритих водоймах, не біг-
ти, не виконувати жодних 
робіт з електроінструмен-
том, вимкнути радіоприйма-
чі та передавачі.

У випадку ураження 
блискавкою одним із засо-
бів надання допомоги по-
терпілому є почергове про-
ведення штучного дихан-
ня «ротом у ніс» і «ротом у 
рот» та зовнішнього непря-
мого масажу серця. Закопу-
вання потерпілого в землю є 
неприпустимим.

Іван ЯКІМЧУК.

Подбайте про грозозахист

Любляча дружина Галина та сім’ї Матула, 
Жук, Гребенко, а також братова Ганна 

і племінник Віталій щиро вітають 
із 60-річчям від дня народження

Миколу Володимировича 
ЧЕРВОНОГО.

Є ювілеї досить різні, та є одна з 
найкращих дат: вітає щиро вся 

родина у день коли вам – 60! Хай 
пахучим цвітом стелиться дорога, 

хай відходять в далеч горе і 
біда, хай же будуть щастя 

та міцне здоров’я, радість і 
повага на многії літа!

Продаю ТЕР-
МІНОВО приват-
ний БУДиНОК-
«ПІВТОРАК» в місті 

Городку по вул. Винниченка (біля «Танк-Трансу»). 
Всі зручності. Житлова площа – 130 кв.м. Є гараж, 6 
соток городу. Ціна – за домовленістю. 

Тел.: 098-55-94-989.
***

Продаємо одно- і двокімнатні квартири в Город-
ку (вул. Святого Миколая, 3-а) площею відповідно 
34 і 42 кв. м. Невеликий новий обжитий будинок, всі 
підключення, пластикові вікна. 

Тел.: 067-11-62-301 (Богдан).

rГімнастика для розуму

Склав Ростислав ШНІЦАР.  
(Перевір себе: 5 стор.).

По горизонталі: 1.Малень-
ка рибка родини оселедцевих. 
5.Український композитор Ми-
рослав… . 9.Героїня поеми 
Т.Шевченка «Наймичка». 11.По-
бачення. 12.Вибухова речовина. 
13.Морська зграйна риба. 14.На-
ша співачка, переможниця Євробачен-
ня 2016 р. 17.Штат в США. 22.Фахі-
вець, який виправляє вади вимови. 
23.Комедійно-сатиричний жанр, 
різновид фарсу. 24.Доріжка в 
парку. 25.Картина із зображен-
ням конкретної людини. 28.Роз-
ривний боєприпас. 32.Жіночий 
дворянський титул в середньо-
вічній Європі. 35.Італійський 
поет 13-14 ст., автор «Боже-
ственної комедії». 37.Прямокут-
на клумба. 38.Народний духовий музич-
ний інструмент. 39.Тисяча кілограмів. 
40.Невеличкий місток. 41.Полонянка.

По вертикалі: 1.Довга фраза. 2.Основ-
ний елемент оптичних приладів. 3.Затис-
кач електричних проводів. 4.Кристалики 
льоду на поверхні дерев, кущів. 6.Пісня на 
честь святого. 7.Освітлення сцени. 8.Колю-
ча акула. 9.Еластичний матеріал для виго-
товлення водонепроникних чобіт. 10.Пра-
батько людей. 15.Дерев’яний стрижень з 
потовщеним заокругленим кінцем, яким 
розтирають у макітрі мак. 16.Карлик. 

18.Гризун з цінним хутром, мускусний па-
цюк. 19.Лісова курка. 20.Народні збори у 
Стародавній Греції. 21.Жанр сценічного 
музично-драматичного мистецтва. 26.Овоч. 
27.Розпорядник бенкету. 29.Запашна речо-
вина, що утворюється в кишечнику каша-
лота. 30.Дитячий табір відпочинку в Кри-
му. 31.Звичаєве право у мусульман. 32.Ка-
толицька церковна відправа. 33.Прилад для 
підсилення звуку. 34.Кабан із казки «Рука-
вичка». 36.Жінка, яка доглядає дітей.

Городоцька районна асоціація інвалідів 
щиро вітає із днем народження доброчинця

Юрія Ярославовича ВІзНЯКА.
Хай буде погідна для Вас кожна днина,

Хай життя біжить невпинним струмком,
Хай стелиться, немов рушник розшитий,

Здоров’ям, щастям, радістю, добром!

***
за помірковану ціну продам землю, пісок, буді-

вельні відходи на підси-
пання (самовивіз). 

Тел. для довідок: 067-
340-50-58 (Галина).

***
В м.Городку прода-

ється земельна ділянка 
площею 10 сотих в до-
брому місці.

Ціна договірна. 
Контактний телефон: 

0987776420.


