


9 вересня відзначив своє 95-ліття 
Йосип Босий, учасник бойових дій у Ве-
ликій Вітчизняній війні, кавалер ордена 
Червоної Зірки, нагороджений медаля-

ми “За бойові заслуги” і “За перемогу над 
Німеччиною”. Найбільше він відзначився 
під час визволення Мінська, Каунаса, Ке-
нігсберга. Також брав участь у розгромі 

японських поплічників 
фашизму.

У повоєнні роки Йо-
сип Сидорович шоферу-
вав на Городищенському 
цукрорафінадному ком-
бінаті, де довгий час пра-

цював й після набуття пенсійного віку. А 
ще його знають як дбайливого батька, 
чудового сім’янина, доброго сусіда. Ні-
коли від нього не чули лайливого слова, 
не бачили п’яним. Це людина сумлінна, 
скромна, з чистою совістю. Можливо 
таким простим та буденним і є секрет 
довголіття.

Хоч старість бере своє, Йосип Сидо-
рович прагне в міру сил господарювати, 
про що свідчать акуратно складені ним 

дрова. Не втримався, щоб не допомогти, 
і під час збору картоплі. 

Провідали і привітали нашого довго-
жителя з ювілеєм міський голова Олек-
сандр Зварич разом з головою міської 
ради ветеранів Володимиром Зінченком. 
Приєднуємося до побажання Йосипу Си-
доровичу при здоров’ї “розміняти” першу 
сотню років, а потім – як він захоче.

Олег ПОКАСЬ.

24 вересня відбулась 25 
сесія міської ради.

На вимогу 14 депутатів пер-
шим пунктом порядку денного 
був звіт міського голови про 
хід виконання програм еконо-
мічного і соціально-культурно-
го розвитку міста, здійснення 
наданих йому повноважень та 
про роботу виконавчих органів 
влади. Міський голова Олек-
сандр Зварич висловив сумнів 
у доцільності такого обширного 
позапланового звітування. На-
томість запропонував депута-
там конкретизувати проблеми, 
які спричинили їхню стурбо-
ваність: “Знову повторюється 
торішня ситуація, коли лунали 
загальні звинувачення про те, 
що “нічого не робиться, будемо 
всіх звільнять” і т.п. Немає за-
вчасного подання конкретних 
претензій, щоб по кожній із них 
мати змогу підготуватись і дати 
документально обґрунтовану 
відповідь. Там, де підтвердять-
ся факти порушення чи недо-
працювання, негайно все буде 
виправлено, якщо ні – ми разом 
зі спеціалістами міської ради 
будемо відстоювати доцільність 
відповідних дій та рішень.”

Після звіту депутат Віктор 
Томіленко виявив невдово-
лення стосовно зависоких, як 
на його думку, витрат на при-
дбання техніки і виконання 
робіт.  Хотілося б дізнатись де 
були далекоглядність, принци-
повість, патріотизм депутата 
минулого скликання Віктора 
Томіленка, коли міська рада за 
безцінь збувала комунальну 

техніку. Чому його авторитету і 
завзятості не вистачило, щоб не 
продати, наприклад, грейдер за 
1503 гривні?! Тепер, за грейдер 
місту потрібно викласти від 400 
до 700 тисяч гривень.

То що ж краще: продавати 
чи купувати? Який господар 
більш успішний: той, хто про-
дає останню лопату, пилку та 
інші предмети, щоб придбати 
півлітру або хлібину, чи той, хто 
купує дорогу  техніку і тому, як 
правило, більш якісну?

На колізії, які відбуваються 
із деякими народними обран-
цями, проливає світло коментар 
міського голови Олександра 
Зварича. Виявляючи злісних 
неплатників до бюджету, час-
то-густо доводиться йти на 
конфлікт з підприємцями, зем-
лекористувачам і, що особливо 
прикро – з деякими депутатами, 
які після цього перетворюються 
на активних “борців за справед-
ливість”, але не по відношенню 
до себе і не на користь міській 
громаді.

Бурхливе обговорення 
звіту тривало аж до обідньої 
перерви і закінчилось двома 
безплідними голосуваннями 
за проведення аудиту (неза-
лежної перевірки фінансової 
діяльності) міської ради і КП “Ко-
мунальник”. 13-ма голосами (не 
вистачило одного) було підтри-
мано пропозицію міського голо-
ви щодо проведення аудиту, але 

не представниками фірм, яких 
визначить опозиційно налашто-
вана група депутатів, на чому 
наполягав Віктор Томіленко. За 
пропозицію останнього про-
голосувало лише 9 депутатів. 
Після такої “осічки” депутати Ві-
ктор Томіленко, Олександр Біба, 
Катерина Сукач, Іван Сиченко, 
Олександр Сидоренко, Олек-
сандр Орел, Володимир Дашев-
ський покинули сесійний зал і 
проігнорувавши розгляд решти 
(більш, ніж півсотні) питань.

Після перерви сесія про-
йшла у діловому режимі. Було 
прийнято зміни до бюджету, 
завдяки чому за рахунок пере-
розподілу коштів по загальному 
фонду придбано холодильник 
для ФАП с. Набокова (1200 грн.); 
проведено оплату вуличного 
освітлення (5000 грн.) і газового 
опалення ДНЗ “Веселка” (3000 
грн.); спрямовано кошти для фі-
нансування програми “Охорона 
громадського порядку” (3500 
грн.), для ремонту приміщення 
землевпорядників (5000 грн.), 
оплати відряджень (1000 грн.), 
робіт з благоустрою міста КП 
“Комунальник” (15 000 грн.). За 
рахунок надходження коштів 
до бюджету розвитку збільшено 
кошторисні призначення для 
поповнення статутного фонду 
КП “Комунальник” (152 308 грн. 
спрямовується для придбання 
трактора, оснащеного для при-
бирання тротуару, і для покрит-

тя різниці між діючим тарифом 
і собівартістю водопостачання), 
для реконструкції вул. Гулака-
Артемовського, Чапаєва, Миру, 
автостоянки біля Ощадбанку, 
фасаду міської ради, ДНЗ “Дже-
рельце” (397 692 грн.), для ре-
конструкції МЦКТ (100 000 грн.). 
Також прийнято рішення про 
членство в асоціації сіл, селищ, 
міст і про виділення матеріаль-
ної допомоги для жителів райо-
нів, потерпілих від затоплення. 
В зв’язку з підвищенням цін на 
електроенергію та підвищенням 

розміру мінімальної заробітної 
плати прийнято рішення, яке 
обумовлює необхідність зміни 
тарифів водопостачання; ни-
нішні тарифи діють з 01.07.06 
р.; остаточне рішення буде 
прийняте після публікації відпо-
відного проекта регуляторного 
акта, громадських слухань та 
розгляду пропозицій на сесії 
міської ради. Рішенням сесії 
голова міської ради ветеранів 
Володимир Зінченко увійшов 
до складу виконавчого комітету 
міської ради. Було прийнято ряд 
інших рішень. Вів сесію міський 
голова Олександр Зварич.

Олег ПОКАСЬ.
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ВШАНОВУЄМО ВЕТЕРАНІВ 21 вересня у День 
партизанської слави пер-
ший заступник міського 
голови Анатолій Вибрик, 
голова районної ради 
ветеранів Сергій Каюкін, 
голова міської ради ве-
теранів Володимир Зін-
ченко відвідали інваліда 
Великої Вітчизняної війни 
II групи Миколу Ногаєва. 
Першу половину війни 
Микола Якович воював 
у складі партизанського 
загону імені Чапаєва, де 
опанував тонкощі розвід-

ницької та диверсійної 
роботи, разом з товари-
шами по зброї здійснював 
рейди по фашистських 
тилах з рідних Брянських 
лісів. Потім у складі діючої 
армії дійшов до Кенігсбер-
га. Після війни півтора 
року перебував у складі 
контингенту радянських 
військ в Україні. Нагоро-
джений кількома ордена-
ми і медалями, зокрема, 
“За бойові заслуги” та “За 
перемогу над Німеччи-
ною” (до речі, останню ме-

даль він загубив 9 травня, 

голова міської ради вете-

ранів знайшов і повернув 

нагороду її власнику).    

Міська рада ветеранів України гаряче вітає учасника бойових дій, учасника Кор-
сунь-Шевченківської битви, члена міської ради ветеранів Якова Пасічника з днем 
народження. Бажаємо йому доброго здоров’я, сімейного благополуччя, довгих років 
життя.

90-ту річни-
цю від дня наро-
дження відзначив 
учасник бойових 
дій, інвалід війни 
першої групи Іван 
Скалига, який 
стримував потуж-
ну фашистську 
навалу з перших 
днів війни, брав 
участь у боях під 
Ленінградом, де 
отримав важке 
поранення.

23 вересня Іван Назарович приймав привітання від представників міської гро-
мади – першого заступника міського голови Анатолія Вибрика і голови міської ради 
ветеранів Володимира Зінченка.

З бойовими побратимами. Другий зліва – Йосип БосийЗа кермом “полуторки”

Йосип Сидорович у колі найближчих сусідів
разом з донькою Людмилою Йосипівною (у центрі) 
і зятем Олександром Михайловичем Медведенком

Згідно з чинним законодавством державний службовець 
щорічно подає декларацію про доходи та зобов’язання фінансо-
вого характеру щодо себе і членів своєї сім’ї. Ніяких зобов’язань 
щодо оприлюднення відповідної інформації не передбачено, 
втім за пропозицією депутата Віктора Томіленка міський голова 
Олександр Зварич вирішив опублікувати дані про свою зарплату 
за місяць.

ЗАРПЛАТА МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Нарахування:
Посадовий оклад – 2390 грн.
Доплата за ранг – 100 грн.
Надбавки і премія – 1992 грн.
Індексація – 54,52 грн.
Всього:        4536,52 грн.

Утримання
Прибутковий податок – 638,12 грн.
Внески до Пенсійного фонду – 214,33 грн.
Відрахування до фонду 
          соціального страхування – 45,37 грн.
Відрахування до фонду безробіття – 22,68 грн.
Профвнески – 45,37 грн.
Всього:         965,87 грн.

До виплати – 3570,65 грн.



Туристичні принади нашо-
го краю плюс прагнення до спіл-
кування, помножені на творчу 
ініціативу – і грант міжнародної 
громадської організації “Фунда-
ція польсько-української співп-
раці “ПАУСІ” у нашій кишені. 
Такою формулою успіху скорис-
тались педагоги та учні Городи-
щенського економічного ліцею. 
Згідно з  розробленим    ними 
проектом з 24 по 29 вересня 
Городище приймало делегацію  
в складі 15 студентів і трьох ви-
кладачів готельно-кулінарного 
технікуму міста Сандомерж 
Кельтцького воєводства.

Гостям було запропонова-
но знайомство з унікальною іс-
торико-культурною спадщиною 
Черкащини. Крім нашого міста, 
вони відвідали Мліїв, Умань, 
Корсунь-Шевченківський, Чиги-
ринщину, Шевченківські міста. 
Важливою складовою проекту 
є виховання у молоді толерант-
ності і поваги до культури Поль-
щі та України.

За умовами програми юні 
поляки проживали (а точніше 
– ночували) у сім’ях ліцеїстів. 
Знаючи як нелегко приймати 
гостей, всебічне сприяння ліцею 
надали районна й міська влади, 
підприємства (маслозавод та 

АТП-17147) та декілька підпри-
ємців міста.

Тож, як себе почували поля-
ки в Городищі? Слово керівнику 
делегації викладачу російської 
мови Сандомержського техніку-
му Налгажаті Міхальчук: 

– Кілька років тому я була 
у Львові, а для моїх учнів та ко-
лег це перша поїздка в Україну. 
Дуже хвилювались, бо це для 
нас відносно далека відстань. 
Зараз можу стверджувати (роз-
мова відбулась увечері 26.09), 
що ми зачаровані вами. Захо-
плює атмосфера – як директор 
ліцею та інші друзі зустріли нас. 
Просто чудово. Ми можемо по-
рівнювати, бо побували у Фран-
ції, Венгрії, Німечинні. Там до 
нас ставились добре, але не так 
помітно старались. В минулому 
році у нас гостювали партнери 
з цих країн, і ми також прагнули, 
щоб їм сподобалось. Це неймо-
вірно, як ми з вами схожі, і дуже 
приємно.

– Чи не було шоку від на-
ших негараздів? 

– Якщо чесно, ми вважали, 
що буде гірше… Найбільше вра-
зив Київ розмаїттям безцінних 
об’єктів, перлин архітектури. 
Але засмучує, що не проведено 
їхньої належної реставрації. Тоді 

було б більше туристів. Приїдете 
до нас, побачите – у Польщі тро-
хи по іншому.

– Чим ще відрізняється 
Польща від України? Можли-
во в галузі кулінарії?..

– Тут ми харчуємося в 
ресторанах, а також снідаємо і 
вечеряємо у сім’ях. Найбільше 
дивує, що українці їдять карто-
плю з хлібом.

– Макарони з хлібом ви 
також не їсте. Тому не зна-
єте цього жарту: народ, який 
вживає макарони з хлібом, 
здолати не можливо. 

– На обід у Польщі першу 
страву подають у дуже великих 
тарілках. Всі матері готують 
багато овочевого супу, що 
вважається дуже корисним. 
Нам важко звикнути до деяких 
українських страв, але водночас 
цікаво. Виникла навіть думка 
про те, щоб вивчити можливість 
щодо проходження виробничої 
практики в українських готелях і 
ресторанах. Тому що наше місто 
невелике (27 тис.жителів) і має 
лише п’ять готелів.

– Завтра планується ваша 
поїздка на Чигиринщину, де 
знаходилась резиденція Бог-
дана Хмельницького. Чи не-
має застережень щодо такої 
екскурсії?

– Наші учні вивчали історію, 
знають про непрості стосунки з 
козаками. Але з тих пір пройшло 
багато часу, тож для нас ця по-
їздка буде пізнавальною і без 
негативу. 

А як до нас приїжджали нім-
ці? Хоч і був такий момент, коли 
планували екскурсію в Освенці-
ум, вони не побажали його від-
відати. Така реакція переважно 
у старших, літніх людей. 

Взагалі ж зайвий раз пере-
конуєшся, що немає хороших і 
поганих націй, є лише хороші й 
погані люди.

Олег ПОКАСЬ .
На фото: керівник поль-

ської делегації Налгажата Мі-
хальчук разом з директором 

економічного ліцею
Надією Жуган.  
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Нинішнє літо стало для 
9-річної Анни Дорошенко най-
незабутнішим, адже збулася її 
заповітна мрія.

Після перемоги в обласних 
пісенних конкурсах та I між-
народному фестивалі “Молода 
Європа” Аню запросили взяти 
участь у VII Міжнародному дитя-

чому фестивалі-
конкурсі “Тріксі”, 
який проходив 
у Болгарії в м. 
Балчик з 15 по 
25 серпня 2008 
року. До складу 
української де-
легації входило 
11 вокалістів, 
3 художника, 2 
групи танцю-
вального колек-
тиву “Візаві” та 4 
інструменталіс-
та. У конкурсі 
взяли участь 
діти з 18 країн 
світу віком від 7 
до 18 років.

О р га н і з а -
тори фестива-

лю підготували дуже цікаву й 
змістовну програму: урочисте 
відкриття на площі імені капіта-
на Георгія Радкова; карнавальна 
хода; численні благодійні кон-
церти на площах міст Варна, 
Албена, Добрич; змістовні май-
стер-класи з вокалу та хорео-

графії; незабутні екскурсії по 
видатних місцях Болгарії.

“Тріксі” – один з найпо-
пулярніших і найулюбленіших 
дитячих фестивалів. Тому через 
велику кількість учасників ви-
ступи та репетиції проводились 
одночасно на різних концерт-
них майданчиках.

Оцінювало конкурсантів 
висококваліфіковане журі (ви-
датні музиканти та діячі куль-
тури різних країн). Приємно 
що такого рівня професіонали 
високо оцінили виступ нашої 
землячки, і вона отримала 
диплом III ступеня та медаль 
фестивалю, а також спеціаль-
ний приз від арт-директора 
фестивалю – професійний мі-
крофон та м’яку іграшку. Аня 
виконувала пісні, слова до яких 
написала сама, а музику – її тато 
Володимир Дорошенко, керів-
ник вокально-естрадної студії 
РБДЮ “Нота”.

Серед конкурсантів панува-
ла дружня атмосфера. Діти вбо-
лівали один за одного, всіляко 
підтримували, співпереживали 

та раділи за успіхи інших, здру-
жилися, не зважаючи на мовні 
відмінності. Конкурс закінчився, 
та в дитячих серцях залишаться 
найкращі спогади про літо, сон-
це, море та нові мрії…

Завдяки перемозі малень-
кої городищенки, про наше 
місто дізналися багато людей 
з різних країн світу, адже Аня, 
виступаючи, представляла саме 
нашу малу Батьківщину. Також 
про цей успіх розповідали га-
зети “Нова доба”, “Черкаський 
край”, “Газета по-українськи”.

Олег ПОКАСЬ.
Від імені Ані та всієї на-

шої сім’ї висловлюємо щиру 
подяку голові міської ради 
Зваричу Олександру Іванови-
чу та приватному підприємцю 
Гудзю Сергію Вікторовичу за 
надану допомогу для участі в 
Міжнародному конкурсі.

Приємно, що є люди, які 
піклуються про зростання 
престижу нашого міста і під-
тримують молоді таланти.

З повагою,
сім’я ДОРОШЕНКІВ    

УКРАЇНАПОЛЬЩА

Ï²ÇÍÀªÌÎ ÑÂ²Ò ÐÀÇÎÌ

Â²ËÜÍÀ 
ÀÊÀÄÅÌ²ß 

ÃÎÍ×ÀÐÑÒÂÀ
У місті Косові, що на Гуцуль-

щині, тривав 1 Міжнародний 
студентський гончарний пле-
нер. Протягом двох тижнів 14 
студентів провідних мистець-
ких закладів України (м. Харків, 
Львів, Київ), Росії і Білорусі набу-
вали безцінний досвід, отриму-
вали задоволення від творчого 
спілкування і змагання. Кожен 
виконав копію класичного гу-
цульського глечика і втілив свої 
фантазії у гончарній роботі.

Одним із організаторів та 
спонсорів пленеру була Вільна 
академія красних мистецтв 
Великого Кобзаря України (пре-
зидент Олекса Близнюк). А сту-
дент-слухач академії Олександр 
Яровий став переможцем кон-
курсної програми. Городищенці 
знають Олександра за участю у 
святкуванні Дня нашого міста у 
2007 році, коли він як справжній 
чарівник створював гончарні 
вироби і роздарував їх дітям. 

Олег ПОКАСЬ.

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ
КУДИ ЇДЕ УКРАЇНСЬКИЙ ВІЗ

ÌÀªÌÎ, ÙÎ ÌÀªÌÎ
Кожний народ має тих ке-

рівників, яких він заслуговує.
СЕНЕКА.

Українська правляча еліта 
вкотре наступає на ті самі гра-
блі: боротьба за владу для неї 
важливіша за саму владу. Ви-
бачте за каламбур, але саме так і 
виходить. Я знаю одну аспірант-
ку з Черкаського університету, 
яка розробляє саме цю тему 
– про морально етичні засади 
української національної (якщо 
її можна так назвати) еліти.

Куди вже нам до геополі-
тичного лідерства, якщо вкотре 
в нас на порядку денному пи-
тання про існування самої неза-
лежності української держави. 
Саме цим і користуються вороги 
нашої незалежності. Або, як пи-
сав колись Іван Мазепа, ми “самі 
себе звоювали”. І якщо комусь 
і не вистачає чи то розуму, чи 
життєвої снаги для створення 
справді незалежної, сильної, 
демократичної держави – то це, 
насамперед, нашій українській 
правлячій еліті. Хоча, навряд чи 
хлопці з Хоружівки чи з глухого 
волинського, чи поліського села 
уявляли себе колись президен-
тами великої (а саме такою і є 
Україна) європейської держави.

Триває системна політична 
гра, де призом є таке бажане, 
таке тепле президентське кріс-
ло. А в такій грі можна і забути 
про дану колись на Майдані 
обіцянку посадити бандитів у 
тюрми. Адже замість тюрми но-
вообраний Президент наблизив 
їх до себе. Замість посадити ві-
рогідного фальсифікатора пре-
зидентських виборів за грати 
Президент нагороджує його ор-
деном. І нещодавно, подаючи у 
відставку з посади голови комісії 
з реабілітації при Президентові 
України, колишній багаторічний 
політв’язень Л. Лук’яненко, мо-
тивував своє рішення саме цим 
– невиконанням Президентом 
своїх передвиборних обіцянок. 
І хоч би якими серйозними були 
інші його розходження зі своїм 

же за духом, за ідеологією, якого 
сам подавав на затвердження 
Верховною Радою, Прем’єром, 
але звинувачувати його привсе-
людно, на телекамери у держав-
ній зраді – це вчинок, який не 
красить Президента. 

Погляньмо тепер на лівий 
фланг політичного спектру 
України – може там знайдемо 
справжні ідеологічні партії? І 
хоч серйозного компромату 
на керівників цих політсил, як 
стверджують їхні партійні газе-
ти, не знайдено, але дозволю 
собі запитання: “А нещодавня 
“антикризова коаліція” з парті-
єю великого компрадорського 
(зв’язаного з експортно-орієн-
тованими галузями економіки) 
капіталу – Партією регіонів, це 
що – турбота про простих ви-
борців, про людей? Ні, всі вони 
мають нас за електорат, за на-
товп, яким ми частково і є.

Але тільки частково. Бо, як 
писав колишній комуніст і вели-
кий (без лапок) поет Б.Олійник: 
“Народ не візьмеш на макуху і 
кожного він знає чин – хто рід-
ний син йому по духу, а хто для 
нього сучий син”. Шкода буде, 
якщо чинний Президент за-
лишиться для українців “сучим 
сином”, блідою копією двох своїх 
попередників.

Тому нам не залишається 
іншого вибору, ніж, зціпивши 
зуби, як писав колись П. Тичина: 
“… своє робить – всіх панів до  
‘дної ями, будем, будем бить…” 
Тим більше, якщо ці “пани” ще 
вчора були одними з нас – таки-
ми ж хлопцями й дівчатами.

 Я вірю, що в нас ще ви-
росте справжня еліта, для якої 
національна честь, національна 
гордість будуть не порожнім 
звуком, не засобом для особис-
того збагачення, а реальними 
речами. Такими, якими вони 
є для російської, англійської, 
французької чи будь-якої іншої 
національної еліти.

Анатолій ПОГРІБНИЙ,
член НСЖУ.
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Проблема засміченості багато-
планова, складна і є головним 

болем всього людства. Особливо вона 
характерна для України в останні два 
десятиріччя. За повідомленнями засобів 
масової інформації з нашої держави ро-
блять смітник Європи, куди скидаються 
токсичні відходи, спрямовано величез-
ний потік (мільйони тонн) різних харчо-
вих, парфумерних, фарбових, будівель-
них та інших, товарів у поліетиленовій та 
пластиковій упаковці чи тарі, з якою ми 
не знаємо, що робити. 

Що ж ми робимо? В кращому ви-
падку, збираємо сміття в малі 

кучі і потім вивозимо у великі – на від-
ведені для цього смітники. Відбувається 
накопичення сміття тільки в іншому міс-
ці, на що витрачаються немалі кошти бю-
джету, установ, організацій, населення. 
Перекладаємо його бездумно з одного 
місця на інше, захаращуючи чудові куточ-
ки (як в урочищі Чуїха) нашої природи. 

Вважаю, що в схему боротьби із 
засміченістю необхідно включи-

ти такий елемент, як переробка сміття 
у вторинну сировину. Це подрібнення 
поліетиленової і пластикової тари, пре-
сування металевої в брикети.

Засобів такої переробки в районі не-
має, в деяких регіонах самотужки виго-
товляється таке обладнання на місцевих 
підприємствах і створюються мініцехи з 
переробки. Вихід вбачаю в гострій поста-
новці нашою міськрадою і райдержад-
міністрацією питання про виробництво 
подібних мініцехів, хоча б одного на 
район, перед ОДА і Кабінетом Міністрів. 
Придбання такого обладнання, хочеться 
нам чи ні, доведеться, мабуть, проводити 
за рахунок бюджету із залученням коштів 
бізнесових структур, які масово завозять 

товари в такій упаковці чи тарі. Відповід-
ним органам влади це питання необхідно 
глибоко продумати.

Однією з причин збільшення за-
сміченості населених пунктів 

є передчасна відмова (в межах країни) 
від перевіреної життям системи вико-
ристання склотари багаторазового ви-
користання. Згадайте минулі роки, коли 
пляшки з-під молока, кефіру, ряжанки, 
алкогольних напоїв, інших видів про-
дукції за гроші приймались усіма мага-
зинами, які торгували ними. Приймався 
на переробку також бій склотари. Насе-
лення було зацікавлене в її зборі. А зараз 
з прилавків магазинів розпродується 
розмаїття продукції в тарі різної скляної 
дуже вишуканої, красивої форми, яку 
ніде діти. То, може, хоч на склобій її за-
готовляти?

Бізнесові структури, як замовники 
виробництва вище названих товарів, 
очевидно, мали б замовляти їх в такій 
упаковці, яка зменшує засміченість насе-
лених пунктів. Більше того, вони повинні 
брати участь у прийманні в населення 
тари на повторне використання.

Мабуть, потрібно навести порядок і 
на сміттєзвалищі. Це велика розкіш, коли 
будівельне сміття на ньому загортається. 
Його необхідно приймати окремо і ви-
користовувати для безкоштовного запо-
внення ям на вулицях міста, які не мають 
твердого покриття. Після такої роботи 
ефективний результат дає просте авто-
грейдерне планування вулиць.

Це далеко не повний перелік захо-
дів, що дозволяють пом’якшити ситуацію 
із засміченістю. 

Другою причиною засміченості 
є байдужість деякої частини 

населення до цієї проблеми. Особливо 

вона проглядається серед нашої молоді, 
школярів.

Менталітет людей виховується ві-
ками. Хороші звички набуваються довго, 
а втрачаються швидко. Такі риси, як по-
рядність, обов’язковість, відчуття краси 
міста, його чистоти  та інші за останні два 
десятиріччя втратили цінність. Натомість 
набули силу вседозволеність, нахабство, 
безвідповідальність, деформоване по-
чуття наживи за будь-яку ціну…

Ми із запізненням помітили ці зміни 
і то не всі. З людьми потрібно працювати 
в цьому напрямку і особливо з дитячого 
віку.

Чистоти, охайності, як правило, на-
вчаються діти вдома у батька і матері. Тож 
не дивно, що в громадських місцях, на ву-
лиці, в школі вони поводяться як вдома. 
Охайна сім’я – охайні діти. Чистоті в при-
міщенні, навколо нього повинні навчати 
в дошкільних закладах. В кожній ігровій 
кімнаті, як і вдома, має бути картонна 
коробка, куди діти складали б обгортки 
від цукерок, шоколаду, морозива, інших 
ласощів, зайвий шматочок випадкового 
паперу чи щось інше. Кожен випадок 
неохайності повинен бути поміченим, і 
на ньому обов’язково потрібно зосеред-
жувати увагу дітей.

Значно складніше зі школярами, 
які на перерві забігають до магазину, 
купують ласощі і по дорозі до класу роз-
кидають навколо себе обгортки смачної 
продукції. Зверніть увагу, що найбільше 
такого сміття біля школи, на прилеглих 
вулицях.

Бажано, щоб у шкільних програмах 
хоч раз у місяць проходила година чи-
стоти, де б ця проблема обговорювалась, 
проводився збір сміття на шкільній та 
прилеглій території. Своє слово в цьому 

питанні повинен сказати відділ освіти 
райдержадміністрації.

На сторінках нашої газети “Горо-
дище” уже йшла мова про те, що 

необхідно відновити конкурс на “Двір ви-
сокої культури” чи “Вулиця високої куль-
тури”, створення комісії з представників 
міськради, санепідемстанції, вуличних 
комітетів, громадських організацій, яка б 
періодично підбивала підсумки конкурсу 
і результати публікувала в газеті та висвіт-
лювала б на місцевому радіомовленні.

Якщо здійснити всі ці заходи ра-
зом із пропозиціями пенсіонера 

з Городища Василя Комісара та інших, хто 
бере участь у обговоренні цієї проблеми, 
то позитивні зміни не забаряться.

Підвищення відповідальності за 
чистоту територій навколо підприємств, 
організацій, установ, культурних і освіт-
ніх закладів, шефство шкіл над певними 
територіями, яку ініціює міська рада – це 
рух у правильному напрямку. Потрібен 
лише постійний контроль і стимулюван-
ня цього. 

Городище для всіх жителів міста є 
спільною оселею, і порядок у ній потріб-
но наводити разом усім членам міської 
громади.

Потрібно пам’ятати, що в 2012 році 
Україна буде господарем чемпіонату 
Європи з футболу Євро-2012. Наше місто 
знаходиться на автотрасі Київ-Луганськ, 
по якій будуть пересуватись значні маси 
любителів футболу. Як справжні господа-
рі, ми повинні забезпечити чистоту міста, 
належний порядок у ньому. Тимчасови-
ми заходами тут не обійтись. Потрібно 
розпочати цілеспрямовану роботу.

До порядку, чистоти в місті ми про-
сто повинні звикнути. Іншого не дано. 

Іван ТРУНОВ,
пенсіонер, житель 
вул. Ворошилова. 

Відповідно до ст.26 Закону 
України “Про місцеве самовря-
дування в Україні”, ст.ст. 1, 32, 33, 
34, 35 Закону України “Про засади 
державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності” 
від 11.09.03 No1160-IV, розглянув-
ши пропозиції постійної комісії  з 
питань планування, бюджету, фі-
нансів та економічного розвитку, 
лист комунального підприємства 
“Комунальник” щодо підвищення 
тарифів на комунальні послуги, 
а саме водопостачання, рішення 
виконавчого комітету No321/1 від 
23.09.08р,.міська рада вирішила:

   
1.Затвердити проект регуля-

торного акта “Про підвищення та-
рифів на водопостачання”, а саме:

-для населення  4,69грн. (без 
рентабельності) за 1 куб.м;

-для бюджетних установ 
4,79грн. (рентабельність 2%) за 
1куб.м;

-для інших споживачів 5,16грн. 

(рентабельність 10%) за 1 куб.м.

2.Постійній комісії міської ради 
з питань планування, бюджету, 
фінансів та економічного розвитку 
(голова комісії Орел О.Д.) оприлюд-
нити проект даного регуляторного 
акта та аналіз впливу проекту ре-
гуляторного акта “Про підвищення 
тарифів на водопостачання” через 
місцеві засоби масової інформації у 
встановленому законом порядку з 
метою одержання зауважень і про-
позицій з даного питання та про-
вести громадські слухання.

3.КП “Комунальник” погодити 
вищевказані тарифи з Державною 
інспекцією з контролю за цінами в 
Черкаській області.

4.Контроль за виконанням рі-
шення покласти на першого заступ-
ника міського голови Вибрика А.Б.

За дорученням сесії,
Городищенський міський 

голова О. І.Зварич.

З моменту народження 
дитину оточує світ речей. 
Це предметне середовище 
сприяє вихованню у дити-
ни естетичного почуття, 
вдумливого ставлення до 
прекрасного. Крилатий ви-
слів А.С. Макаренка про те, 
що виховують не тільки 
люди і явища, а й речі, осо-
бливо стосується маленьких 
дітей, які чутливо сприйма-
ють барви та форми. 

Ось чому у нашому до-
шкільному закладі багато уваги 
приділяється естетиці побуту 
та формуванню у дітей нави-
чок спілкування, уявлень, що 
стають основою морального 
спрямування особистості. Та-
кож адміністрація та колек-
тив Городищенського ДНЗ 
“Зірочка” щиро дякують всім 
батькам хто не став осторонь 
проблеми нашого закладу, 
хто власними зусиллями та 
коштами допоміг у прове-
дення ремонтних робіт. За-
вдяки сприянню батьків кожна 
групова кімната поліпшила свій 
вигляд, відповідає естетичним 
вимогам.

Поняття “естетика побуту” 
широке. Це і обладнання при-
міщень, привабливий вигляд 
дітей та співробітників, культу-
ра їхньої поведінки і виховання 
у дітей естетичного ставлення 
до всього, що їх оточує. Ми 
прагнемо, щоб навколишнє 

середовище було педагогічно 
доцільним й красивим. Чисто-
та, порядок – усе, що оточує 
дітей, спрямовано на зміцнен-
ня їхнього здоров’я, пов’язане 
зі змістом виховної роботи, з 
завданнями естетичного роз-
витку.

Найбільш ефективними 
є поєднання моральної суті 
вчинків і подій з організацією 
досвіду поведінки дітей. По-
яснення норм поведінки ви-
хователі здійснюють під час 
етичних бесід, ознайомлення з 
моральною суттю праці та вза-
ємин між людьми.

Обов’язковою умовою ви-
ховання навичок культурної 
поведінки є цікаве, насичене 
різноманітними справами 
життя. Загальновідомо, що 
основним видом діяльності 
дошкільника є гра. Вивчаючи 
правила та зміст гри, дитина 
засвоює і правила поведінки. 
Малята усвідомлюють мо-
тиви ставлення людей один 
до одного: хворий потребує 
піклування, не можна кидати 
сміття на дорозі, бо комусь 
прийдеться його прибирати, 
продавець завжди ввічливий 
з покупцем і т.п. На цій основі 
формується позитивне став-
лення до культурних людей, 
виникає бажання наслідувати 
їх, бути на них схожими. На-
явність у грі правил, які дитина 
виконує добровільно, виховує 

у неї вміння ввічливо просити, 
дякувати за послугу, культурно 
розмовляти, бережно ставити-
ся до речей та довкілля, бути 
дисциплінованою. Але особли-
во важливим прикладом має 
бути сам вихователь, який по-
винен бути культурним: дяку-
вати дітям за зроблені послуги 
і виконане прохання, люб’язно 
відповідати на їх привітання, 
просити пробачення за за-
вдану прикрість. Це все – не 
просто культура поведінки, а 
засіб виховання причому най-
могутніший, найдієвіший.

Однією з умов, що сприяє 
вихованню культури поведінки 
є дружні, теплі відносини у сім’ї. 
Вони створюються на основі 
спільних переконань, інтересів 
і переживань, взаємної любові 
і поваги, участі всіх у створенні 
культурних і зручних умов жит-
тя. Тато і мама для дитини – взі-
рець для наслідування. Те, як 
вони діють, як поводять себе, 
стає для дітей еталоном. 

Тому вихователі ДНЗ “Зі-
рочка” постійно турбуються 
проте, щоб у дітей зростала 
культура людських відносин, 
щоб ставала щедрою на ласку, 
добро, увагу, допомогу, турботу 
дитяча душа, і щоб усі ці якості 
виявилися в приємних для ото-
чення формах поведінки.

Марія ШМАТКОВА,
завідуюча 

ДНЗ “Зірочка”.

Усвідомлюючи те, що амброзія особливо небезпечна для ді-
тей, працівники “Зірочки” на чолі з завідуючою Марією Шматко-
вою і методистом, депутатом міської ради Мотроною Лисенко 
влаштували “семінар-практикум” по боротьбі з цим агресивним 
алергеном, який ріс у безпосередньому сусідстві з їхнім дошкіль-
ним навчальним закладом. Для ефективної протидії амброзії 
їм ще доведеться попрацювати наступного літа, до початку її 
цвітіння.

ÏÐÎÅÊÒ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÀ
“ÏÐÎ Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÒÀÐÈÔ²Â 

ÍÀ ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß”

ÏÎÒÐ²ÁÍ² ²ÍØ² Ï²ÄÕÎÄÈ

ÂÈÕÎÂÓªÌÎ ÊÓËÜÒÓÐÓ
ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ ÄÎØÊ²ËÜÍÈÊ²Â

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
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З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

Газета – це щоденне 
або щотижневе періодичне 
видання у формі складених 
аркушів, містить новини і 
коментарі. Газети набули ко-
мерційну цінність після вина-
ходу друкування. Вперше по-
чали випускатися в Німеччині 
у 1609 році та у Нідерландах 
в 1616 році. Перша газета ан-
глійською мовою з’явилася у 
1622 році, виходила щотижня. 
З того часу одним з важливих 
занять людства залишаєть-
ся спостереження за життям 
по газетних колонках. 

Обласна газета “Нова 
Доба” пише, що постійно зрос-
тають ціни на житло у Городищі. 
Попит на нерухомість підскакує 
навесні та восени. Нині пере-
важно продаються добротні, га-
зифіковані хати розміром 8х10 
чи 10х12 метрів, яким по 30–40 
років. Позаторік такий будинок 
коштував 10 тисяч доларів. 
Минулого сезону вважалося 
удачею придбати житло за 15 
тисяч баксів. Сьогодні за точно 
такий дім правлять 25–30–40 ти-
сяч “зелених”! У Старосіллі цього 
літа було придбано 15 хат. Вар-
тість від 3 тисяч гривень до 20 
тисяч доларів. Ціни залежать від 
стану будинку та наявності на-
двірних споруд. У Вербівці нині 
продається 25 хат, до кожної 60 
соток землі. Ціни у межах 5–10 
тисяч гривень. Селяни споді-

ваються, що ціни зростуть, коли 
до села підведуть природній 
газ. У Вільшані можна напитати 
стареньку хатину за 2 тисячі 
гривень, а є добротні будинки за 
10 тисяч доларів.

Тижневик “Прес-Центр” 
розповів, як один завзятий го-
родищанин взявся створювати 
домашній музей тоталітаризму. 
Вже має різного розміру бюсти 
Леніна, Сталіна, Дзержинського. 
Знайшов у металобрухті. Колись 
вони прикрашали кабінети міс-
цевих начальників і вестибюлі 
установ. Тепер кумирів здали на 
переплавку.

Інший тижневик “Вечірні 
Черкаси” повідав, як земляки 
вшанували пам’ять видатного 
вченого-садівничого Володи-
мира Симиренка. В ніч з 17 на 18 
вересня виповнилося 70 років, 
як його стратили. Вченому випо-
внилося лише 47 років. Садівни-
ча справа була головною метою 
короткого, але надзвичайно на-
сиченого життя. У 1920-х роках 
він створив у Млієві наукову-до-
слідну станцію садівництва, був 
фундатором вітчизняної садів-
ничої школи. Відбулася літургія 
у Симиренківській родинній 
церкві, була екскурсія по музею 
славетної родини. 

Відділ зв’язків з гро-
мадськістю УМВС України в 
Черкаській області повідомив, 
як борються з поширенням нар-
котиків. В хаті непрацюючого 

24-річного жителя с.Дирдине 
витрусили 2,4 кг марихуани. У 
26-літнього городищанина ви-
явили та вилучили 1,4 кг сухих 
рослин коноплі. В ході опера-
тивно-профілактичного від-
працювання Черкаської області 
на автодорозі Київ–Знам’янка у 
Городищі був затриманий авто-
мобіль “Дачіа-Логан”. За кермом 
сидів 25-річний непрацюючий 
житель Новомиргорода Кірово-
градської області. В салоні ма-
шини виявили 1,8 кг марихуани. 
Вирішується питання про пору-
шення кримінальної справи. 

Столична “Газета по-укра-
їнськи” оприлюднила курйоз – 
городищанин купив у Черкасах 
нові туфлі за 500 доларів, які по-
рвалися на третій день. Підошва 
відлетіла, коли він перебігав до-
рогу. Чоловік перечепився, про-
стягнувся на асфальті. Прямо на 
нього мчало маршрутне таксі. 
Добре, що водій устиг загальму-
вати. Чоловік відвіз туфлі назад 
до бутика. Думав, що доведеть-
ся скандалити і судитися. Але 
менеджер перед ним вибачила-
ся і обміняла товар. 

Місцева преса – це видан-
ня, які розповсюджуються 
на певній території. Журна-
лістика – це діяльність, що 
полягає у зборі, осмисленні й 
оприлюдненні за допомогою 
ЗМІ про події, людей або про-
блеми.

ÏÀÏÅÐÎÂÅ ÄÇÅÐÊÀËÎ ÆÈÒÒß
ЮСТИЦІЯ

В сучасних умовах розбудови 
правової держави та громадсько-
го суспільства в Україні значно 
зростає роль правової освіти і 
правового виховання населення, 
що викликано реформуванням 
економічних і політичних процесів, 
соціальних відносин, розширенням 
комунікативних зв’язків між людь-
ми, зростанням відповідальності 
особистості за власну долю.

Практика застосування спад-
кового договору ще не набула зна-
чного поширення. Але необхідно 
знати особливості застосування 
відповідних правочинів.

Спадковий договір дійсно є 
новеллою в законодавстві України. 
Проте він не є новим явищем у 
правових системах ряду країн кон-
тинентальної Європи.

Отже, за спадковим догово-
ром одна сторона зобов’язується 
виконувати розпорядження другої 
сторони і в разі його смерті набуває 
право власності на майно відчужу-
вача.

У літературі висловлена 
думка, що спадковий договір – це 
альтернатива договору довічного 
утримання, оскільки в першому 
випадку моментом набуття права 
власності є смерть відчужувача, а 
в другому моментом виникнення у 
набувача права власності на майно 
– посвідчення нотаріусом відповід-
ного договору, або, якщо договір 
про відчуження майна підлягає дер-

жавній реєстрації, право власності 
у набувача виникає з моменту такої 
реєстрації (ст. ст. 334, 748 ЦК).

Спадковий договір уклада-
ється у письмовій формі і підлягає 
нотаріальному посвідченню.

Законодавством встановле-
но коло осіб, які мають право на 
обов’язкову частку у спадщині та 
спадкують незалежно від змісту 
заповіту половину частки, яка на-
лежала б кожному з них у разі спад-
кування за законом.

Відносно спадкового договору 
таких обмежень не встановлено. 
Тобто у разі передачі за спадко-
вим договором права власності 
на все майно відчужувача, особи, 
які за звичайних умов отримують 
обов’язкову частку у спадщині, не 
мають права на отримання своєї 
обов’язкової частки майна, яке пе-
редається за спадковим договором

Суттєвою гарантією захисту 
інтересів набувача є те, що в разі 
складення відчужувачем заповіту, 
щодо майна, вказаного у спадково-
му договорі, в даному випадку ви-
знання такого заповіту недійсним 
судом не вимагається, бо він буде 
недійсним.

Договір може бути сторонами 
розірваним або зміненим за згодою 
або в інших випадках, передбаче-
них договором або законом.

 Ольга БОЙКО, 
провідний спеціаліст 

районного управління юстиції.

ÑÏÀÄÊÓÂÀÍÍß ÇÀ ÄÎÃÎÂÎÐÎÌ

З ВДЯЧНІСТЮ
До редколегії надійшов лист від мешканців будинку 56 (другий під’їзд) 

по вул. Миру. Сім’ї Саєнків, Педченків, Погорілих та інші висловили вдяч-
ність міському голові Олександру Зваричу і секретарю міської ради Оксані 
Сенецькій за допомогу та доброзичливість у вирішенні їхніх побутових 
негараздів.

“Хочемо подякувати і директору КП “Комунальник” В.І. Трохименку за 
хороші поради, – йдеться у листі. – Знаємо, що у них дуже нелегка праця, 
але вони все роблять для того, щоб було добре людям. Здоров’я Вам і до-
вгих творчих років на цих складних і дуже відповідальних посадах”.

РИМОВАНИМ РЯДКОМ

Крик душі

І ТАК ВИЖИВАЮТЬ…
Чому наша Україна 
Так занепадає,
Що ж твориться, люди добрі,
У нашому краї?

Звідки взялись олігархи,
І круті банкіри?
Знедолюють Україну,
Не знаючи міри.

Ще й на землю зазіхають,
Що Бог дав із раю…
Й не бояться, що творитель
Всих їх покарає

За народ, якому тяжко
Стало в світі жити.
Хто нас має захистити,
Має пожаліти?

Озовітесь, спасителі,
Хто є окрім Бога,
Адже бачите народ ваш
Просить допомоги.

Захистіть від олігархів
Людей і країну;
Коли їх не зупинити,
То усі загинем.

А ти, Боже, захисти нас
Від страшного НАТО,
Щоб могли ми всі спокійно
На землі цій спати.

Хоч правителі й торочать:
“Заживем щасливо”,
Тільки довго ще чекати
Нам такого дива.

Крім обіцянок, вкраїнці 
Нічого не мають,
Розраховують на себе 
І так виживають.

БАБИНЕ ЛІТО
У прозоре вбрання розодіте,
І п’янке, і терпке, мов напій,
Знов прийшло до нас бабине літо
У осінній красі золотій.

Голубизною стелиться небо,
Хмари ніби ягнята по нім,
Зачепилося бабине літо
На калині – кущі огнянім.

Бузина наштрикнула на гілку
Подарунок – ланцюг золотий.
Це тому, хто змайструє сопілку
Й мелодійно зіграє на ній.

Тонкоткане, із ниток сріблястих
Вишиває узори рясні –
І лунають над краєм прощальні
Неповторні пташині пісні.

Галина ДМІТРІНЦОВА

*     *     *
Ольге

Не хочу мимолётного счастья,
Мимолётной любви не хочу,
А хочу, если петь, то от счастья,
Быть любимой тобою хочу.

Вместе встречать рассветы,
Закаты солнца провожать,
Вместе хмельными от счастья
Ночью звезды на небе считать.

Вместе делить тревоги,
Вместе идти вперёд,
Вместе обоим на радость
Сына растить и дочь.

Світлана  КАЛАШНІКОВА.

Як у колисці мати колихала,                 
Й схилявсь над нею батько молодий,
Обоє разом ніжно промовляли:    
„Ми любимо тебе, наш сину дорогий!”

Коли ішов стежиною до школи
(Ще набирався сили ранок весняний),
Земля, мов мати, тихо теж шептала:
„Ти рідний син мій – любий й дорогий!”

Щодня вітали кронами густими, 
Мов ті дівчата й хлопці – сосни і дуби,
Як добрі друзі, милі й незрадливі,
І всі бажали щастя і снаги.

... І от тепер щодня, щомиті, щогодини
Всім людям ти даруєш знов і знов
Набуту від батьків, землі і милої Вкраїни
Усю свою синівськую любов.

„Творить добро” – таке життєве кредо –
І працювать натхненно й мудро повсякчас,
До праці братися із завзяттям щоденно
І прославляти рід і цей прекрасний час!

Ніколи руки хай не знають втоми,
І молодіють очі, й хай співа душа,
Щоб з радістю ішов в училище й додому,
Літа ж нехай в майбутнє не спішать!

Анатолій СЕМЕНЕНКО,
за дорученням колективу училища

Анатолію Миколайовичу Лисенку, директору ПТУ No 14 – з нагоди ювілейного дня народження

СЛАВНИЙ СИН РІДНОЇ ЗЕМЛІ

ХОЧЕТЕ – ВІРТЕ!
ÃÎËÎÄÍÀ ÁÀÊÒÅÐ²ß ÂÈÐÎÁËßª ÏÀËÜÍÅ

У США розроблено технологію 
видобуття “біонафти” за допомогою 
генетично модифікованих бактерій 
Е. Coli – простіше кажучи, кишкових 
паличок.

У 1000-літровій ємності з ви-
сокоякісної сталі ці мікроорганізми 
виробляють близько 150 літрів сирої 
нафти за тиждень. Щоправда, для 
цього їх треба постійно підгодову-

вати. Досі в таких дослідах для жив-
лення бактерій використовувався 
кукурудзяний цукор. Але, на думку 
розробників нової технології з ком-
панії LS9, така сировина не може бути 
джерелом масового виробництва на-
фти. Тож учені модифікували бактерії 
таким чином, що тепер вони можуть 
засвоювати китайський очерет, який 
відзначається дуже швидким ростом. 

За попередніми розрахунками, він 
дасть змогу виробляти 19 тис. т. на-
фти за рік з гектара посівної площі.

У цій сфері ведуться й інші роз-
робки. Вчені ще однієї американської 
фірми вже працюють над техноло-
гією безпосереднього виробництва 
бактеріями бензину.

Підготував
Ігор ТИМОШЕНКО.

З 24 вересня до 1 жовтня 
у колишньому готелі “Україна” 
проходив традиційний економ-
ярмарок – розпродаж турець-
ких та болгарських товарів за 
зниженими цінами. Як ствер-
джується у рекламній листівці, 
ціни тут нижче ринкових на 
40-50%.

Своїми ярмарковими вра-
женнями поділились деякі по-
купці.

Наталія Семенівна:
– Ми не вперше вже тут 

скуповуємось і ніяких скарг до 
якості товару не маємо. Цього 
разу купили куртку. Можна ску-
повуватись і в іншому місці, але 
не по наших зарплатах. 

Сергій Олексійович:
– У придбанні одягу я по-

вністю довіряю дружині, моя 
справа – заробляти. Взагалі ж 
співвідношенням ціни та якості, 
асортиментом товарів задо-
волені. Дивіться, скільки людей 
виходять з покупками. 

Валентина Миколаївна:
– Враження позитивні. 

Принаймні, можна знайти речі 
більш-менш непогані і доступні 
за ціною. Наприклад, якщо на 
базарі джинси коштують 140-180 
грн., то тут – 55, 65, 70 грн. Якість 
в принципі не відрізняється. 
Тюлі дуже дешеві, ви знаєте, я 
на базі в Черкасах брала тюлі, то 
ті, що там по 25, тут – по 15 грн. 
Зрозуміло, що у фірмових мага-
зинах товари кращі, але ж це не 
кожен може собі дозволити. Такі 
ярмарки потрібні, бо є люди, які 
не можуть купити щось якісніше 
і дорожче. Це дуже багато що 
значить. Тут скуповуються люди 
з усього району. І дітям, підліт-
кам є що купити.

Сергій Петрович:
– Такий товар мені не по-

трібен. Мої статки дозволяють 
купувати дорожче і з гарантією.

Олена Григорівна: 
– Вибирали один конкрет-

ний товар, але не знайшли. Тому 
нічого не придбали.

Юлія і Роман, молоде по-
дружжя:

– Багато “віскози”, та для ди-
тини все ж вдалось знайти щось 
більш-менш натуральне.

– Оці, штани, що на мені, 
– не синтетика – натуральні, я їх 
купив за 75 грн. А в Городищен-
ському районі, славетному, вони 
коштують 300. Малозабезпечені, 
в кого грошей нема можуть тут 
одягтись, звичайно в не дуже 
хороше (той самий “дермантін”), 
але значно дешевше. Наш район 
самий дорогий … Я бачив на-
ших підприємців, які на цьому 
ярмарку скуплялись, а на базарі 
перепродують.

Ольга Олексіївна:
– Я випадково забігла і 

дещо придбала. Мені все треба 
– аби гроші були …

Також під час спілкування з 
покупцями звернулась житель-
ка Городища з проханням:

– Вчора я придбала джинси 
за 55 грн., але вони нам не піді-
йшли. А повернути гроші від-
мовляються. Кажуть: “Наберіть 
товару на цю суму”. Але мені 
зараз нічого не потрібно. Допо-
можіть мені, будь-ласка.

Завдяки авторитету нашої 
газети вдалось домовитись з 
продавцями про повернення 
коштів. Для нас зробили “виня-
ток із правил”. Подібні правила 
існують на базарах і в Городищі,  
і в Черкасах. Тому у подібній 
ситуації можна порадити до-
мовитись з кимось з тих, хто 
отоварюється на потрібну вам 
чи більшу суму. А на економ-яр-
марку таких покупців вдосталь.

Розпитував
Олег ПОКАСЬ.

ЯРМАРКОВІ ВРАЖЕННЯ
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ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО СПЛАТІ ЗА 
ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

станом на 01.09.2008р.

1. ЗАТ “Золотоніський маслокомбінат” 
    (голова правління Кулініч В.В.)                 839 грн.
2. ВАТ “Укрнафта” (дир. Клименко А.В.)      1523 грн.
3. ТОВ “Агроконтинент” (дир. Ковтун В.А.) 806 грн.
4. “Торговий ряд”
    (голова кооп. Вечеровська Л.М.)       436 грн.
5. ПП Василенко Н.Л. 328 грн.
6. ПП Гейко В.М.                605 грн.
7. ПП Гудзь С.В.     413 грн.
8. ПП Павленко В.Т.                                          296 грн.
9. ПП Білан Ю.О.                                             1591    грн.      
10. ПП Губата Н.М.          513 грн.
11. ПП Гончар О.М. 415 грн.
12. ПП Кравчук І.Ф. 571 грн.
13. ПП Лисенко Т.М. 235 грн.
14. ПП Лисак Ю.Ю.                                                196 грн.
15. ПП Лупашко О.О.                                               1705 грн.

16. ПП Московченко Т.М.                                       159 грн.
17. ПП Нечипоренко Ю.М.                                       642 грн.
18. ПП Несміян О.В.                                                  340 грн.
19. ПП Пономар М.Г. (м-н “Юрій”)                       201 грн.
20. ПП Сукач Н.Г. 4929 грн.
21. ПП Царенко М.І. 378 грн.
22. ПП Кошеленко О.І.                                             159 грн.
23. ТОВ “Нікопольські зернові компанії” 
      (дир. Паламарчук Г.В.)                             73405 грн.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
ПО ОРЕНДІ ПРИМІЩЕНЬ

станом на 01.09.2008р.

ПП Телевань М.П.   6201,86 грн.
ПП Терновий О.М.            7110,66 грн.
ПП Дяченко В.О.               2179,08 грн.

МІСЬКА РАДА.

ЗАБОРГОВАНIСТЬ  НАСЕЛЕННЯ
ЗА НАДАНI КОМУНАЛЬНЫI ПОСЛУГИ

станом на 20.09.2008р.

 No   Особо-
п/п  вий ра-            Адреса                                       Сума
         хунок

   1   1028       Миру,б. 56, кв.4                   121.03 грн.
   2   1033       Миру,б. 56, кв.9                   257.40 грн.
   3   1037       Миру,б. 56, кв.14                 177.12 грн.
   4   1038       Миру,б. 56, кв.15                  100.63 грн.
   5   1040       Миру,б. 56, кв.17                  252.46 грн.
   6   1041       Миру,б. 56, кв.18                  331.27 грн.
   7   1051       Миру,б. 64, кв.8                   104.25 грн.
   8   1065       Миру,б. 86, кв.15                  127.50 грн.
   9   1070       Миру,б. 86, кв.21                  104.20 грн.
  10   1092     Миру,б. 86, кв.43                  155.16 грн.
  11   1115     Миру,б. 86, кв.67                  133.90 грн.
  12   1119     Миру,б. 86, кв.71                  169.30 грн.
  13   1159     Миру,б. 117, кв.6                  179.92 грн.
  14   1216     Котовського,б. 5, кв.7             103.33 грн.
  15   1228     Котовського,б. 7, кв.11            209.46 грн.
  16   1242     Слов”янська,б. 5                   141.70 грн.
  17   1244     Слов”янська,б. 6, кв.2             164.73 грн.
  18   1273     Слов”янська,б. 29а, кв.5           277.20 грн.
  19   1275     Слов’янська,б. 29а, кв.7           104.65 грн.
  20   1302     Слов’янська,б. 29а, кв.35          101.38 грн.
  21   1305     Слов’янська,б. 29а, кв.38          168.94 грн.
  22   1350     Гагарiна,б. 8, кв.7                151.73 грн.
  23   1354     Гагарiна,б. 8, кв.11               506.30 грн.
  24   1369     Гагарiна,б. 10, кв.11              187.19 грн.
  25   1405     Гагарiна,б. 18, кв.5               116.44 грн.
  26   1415     Гагарiна,б. 20, кв.7               188.00 грн.
  27   1428     1-Травня,б. 17, кв.2               295.07 грн.
  28   1438     1-Травня,б. 24, кв.4               238.11 грн.
  29   1446     Кiрова,б. 2, кв.1                  142.10 грн.
  30   1449     Винниченка,б. 13, кв.1             130.77 грн.
  31   1453     Свердлова,б. 9                     128.00 грн.
  32   2067     Маресьєва,б. 2, кв.10               62.07 грн.
  33   2093     Маресьєва,б. 2, кв.34               50.74 грн.
  34   2100     Маресьєва,б. 2, кв.40               63.48 грн.
  35   2111     Маресьєва,б. 2, кв.50               57.47 грн.
  36   2176     Маресьєва,б. 2а, кв.9               96.69 грн.
  37   2164     Маресьєва,б. 2а, кв.48              53.11 грн.
  38   2241     Рафiнадна,б. 4                      57.96 грн.
  39   2276     Театральна,б. 3                     62.26 грн.
  40   2277     Театральна,б. 3                     59.02 грн.
  41   2278     Театральна,б. 3                     91.70 грн.
  42   2283     Театральна,б. 3                     54.47 грн.
  43   2287     Театральна,б. 8                     80.55 грн.
  44   2293     Театральна,б. 9                     91.61 грн.
  45   2260     Театральна,б. 11                    97.91 грн.
  46   2265     Театральна,б. 14                    59.20 грн.
  47   2267     Театральна,б. 14                   114.48 грн.
  48   2320     Фiзкультурна,б. 37                  93.40 грн.
  49   3016     Миру,б. 83                          72.31 грн.
  50   3005     Миру,б. 133                         56.60 грн.
  51   3032     Котовського,б. 34                   79.66 грн.
  52   3056     Слов”янська,б. 5, кв.2             116.26 грн.
  53   3043     Слов’янська,б. 13                  199.15 грн.
  54   3044     Слов”янська,б. 17                   78.84 грн.
  55   3088     1 Травня,б. 8                       79.40 грн.
  56   3065     1-Травня,б. 12, кв.3                82.44 грн.
  57   3066     1-Травня,б. 14, кв.2                51.25 грн.
  58   3075     1 Травня,б. 44, кв.10               56.05 грн.
  59   3508     Садовий,б. 3, кв.2                 106.24 грн.
  60   3118     Шевченка,б. 24, кв.1                66.40 грн.
  61   3161     Пушкiна,б. 8                        66.24 грн.
  62   3201     Кiрова,б. 5                        136.65 грн.
  63   3170     Кiрова,б. 12, кв.1                  79.66 грн.
  64   3175     Кiрова,б. 19                       220.96 грн.
  65   3199     Кiрова,б. 46                        62.71 грн.
  66   3204     Кiрова,б. 58                       203.62 грн.
  67   3224     Глiнки,б. 6, кв.1                   57.22 грн.
  68   3317     Мамая,б. 9                         477.87 грн.
  69   3331     Грушевського,б. 27                  79.13 грн.
  70   3346     Мiчурiна,б. 13                     106.21 грн.
  71   3354     Мiчурiна,б. 27                      56.05 грн.
  72   3360     Белiнського,б. 15а                  59.00 грн.
  73   3374     Некрасова,б. 8, кв.2               133.88 грн.
  74   3366     Некрасова,б. 10                     53.30 грн.
  75   3381     Пiонерська,б. 13, кв.1             323.78 грн.
  76   3440     Франка,б. 4а                       145.60 грн.
  77   3505     Франка,б. 71                       185.92 грн.
  78   3457     Нова,б. 10                          86.15 грн.
  79   3471     Нова,б. 26                          52.90 грн.
  80   3479     Нова,б. 33                          79.65 грн.

КП “КОМУНАЛЬНИК”.

НОМЕР МОДЕЛЬ АДРЕСА

35243ЧК ГАЗ КРИЛОВА , 17

10668МА ГАЗ ВОДОПЯНОВА, 31

35249ЧК ММЗ КОШОВОГО,  50

Р2684вс УАЗ КОМУНІСТИЧНА, 11

34435ЧК ЗІЛ САДОВА, 13

8064ЧКС ГАЗ ДАЛЕКОСХІДНА, 37

15926МА УАЗ КОЦЮБИНСЬКОГО, 21

СА0567рс МАЗ ДОБРОЛЮБОВА, 8

СА2770РС ЗІЛ КОРОЛЕНКА, 10

В5914РК ГАЗ ФРАНКА, 74А

СА5628АЕ ГАЗ МАРЕСЬЄВА, 2а-21

СА2613РС ГАЗ МИРУ,  86/50

36076чк УАЗ КОРОЛЕВА, 11

02144МА ГАЗ ЧЕРНЯХОВСЬКО 33

34076ЧК УАЗ БУДЬОНОГО, 1

27950МА ГАЗ ЛЕРМОНТОВА, 10

27625МА ГАЗ ГАЛАНА, 24

34001ЧК УАЗ ПОСТИШЕВА, 4

Р5932вс КАМАЗ ГОГОЛЯ, 23

В6115РК ГАЗ КОРОЛЕНКО, 34

33992ЧК САЗ КРУПСЬКОЇ,  35

47284МА ІЖ ЖУКОВСЬКОГО, 44

47197МА САЗ ЧАПАЄВА, 55

52001МА ПАЗ КОШОВОГО, 52
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- ІЖ ІНДУСТРІАЛЬНА, 17

33587ЧК РОБУР МАЯКОВСЬКОГО, 70
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35143ЧК ГАЗ КОРОЛЬОВА,   41

31154МА ГАЗ СВЕРДЛОВА,    50

62771МА ГАЗ ПР.ШМІДТА,    ЗА

66530МА ГАЗ ПЕТРОВСЬКОГО, 32

52465МА ГАЗ ТУРГЕНЄВА ,   45

09124ЧК ГАЗ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 11

Р5874вс ІЖ СЛАВЯНСЬКА ,    29/7

66594МЛ УРАЛ ГРОМОВА,      3

62664МА САЗ ЛОМОНОСОВА,   44

20357МА САЗ ФІЗКУЛЬТУРНА, 16

00119МТ ГАЗ КОТОВСКОГО,   3

27734МА САЗ ЧАПАЄВА,      63
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06119МЕ КС САДОВА ,   11

СА954 9АС ГАЗ ШЕВЧЕНКА,     39

34221ЧК ЕРАЗ МИРУ,   86/105

27694МА ГАЗ-САЗ ГУЛАКА-АРТЕМ., 13

СА8216АС ГАЗ-САЗ ПЕТРОВСЬКОГО, 106

СА2573АС ЗІЛ ОРДЖОНІКІДЗЕ, 46

52439МА ГАЗ СИМИРЕНКА,    46

73089МА КАМАЗ ПЕТРОВСЬКОГО, 106

62729МА ИЖ 1 ТРАВНЯ,     132

СА5211АВ FIAT П МОРОЗОВА,  56

18322МА FORD ЧЕРКАСИ, ІЛЬЇНА, 359-53

СА6825АЕ ГАЗ МИРУ,   65а

СА7445АВ ЗІЛ НАБЕРЕЖНА,     10

02274МА САЗ ВОРОШИЛОВА,   23

04810МТ VOLKSWA-
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МІЧУРІНА,      16

07093МЕ ІЖ ПАРТИЗАНСЬКА, 34

СА9553АС FORD ПЕТРОВСЬКОГО, 128

СЛ3979АВ КАМАЗ Р ЛЮКСЕМБУРГ, 15

СА1232АС ГАЗ ЧКАЛОВА,      9

01401МА ІЖ КОШОВОГО

00923МА МАЗ ЖОВТНЕВА,     42

СА4729АА ГАЗ ШЕВЧЕНКА,     80

СА1292АС SKODA ДІМІТРОВА ,   26

00915МА ГАЗ СВЕРДЛОВА,    50

81196МА SUZUKI МИРУ,       86/57

77704МА FORD ПР.ФРАНКА,       21

А4047РС ГАЗ ВОДОПЯНОВА ,25

27888МА VOLKSWA-
GEN

ПЕТРОВСЬКОГО, 106

82103МА ГАЗ КОМАРОВА,     12

СА2340АВ FORD МАТРОСОВА,    56

00194МА ЗІЛ-ММЗ ПЕТРОВСЬКОГО

СА0900АА RENAULT ОСИПЕНКА,    13

СА2502АС ГАЗ ДАЛЕКОСХІДНА, 57

02621МА ГАЗ ПР.ФРАНКА,     11

04842МТ FORD СВЕРДЛОВА,     16/2

15876МА ЗІЛ ГАИДАРА,       13

02579МА ГАЗ ШМІДТА,       29

02605МА ЗІЛ-ММЗ ТУРГЕНЕВА,    64

02625МА ГАЗ ВОДОП’ЯНОВА, 44
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CEDES-B

ПАРХОМЕНКА,   12

00936МА ЗІЛ-ММЗ АРТЕМА,       24

Ж9426ЧК ЗІЛ ПРАВИКА,      6

СА9669АА PEUGEOT ШЕВЧЕНКА,     38

СА1693АЕ FORD ГАЛАНА ,      9

СА9297АА ГАЗ Г.ХАСАНА,     16

96633МА MER-
CEDES-B

ТОЛСТОГО,     82

СА0688АА ГАЗ ЧАПАЄВА,      211

04274МА ЛАЗ ШЕВЧЕНКА,     1

03721МА ЗІЛ ТОЛСТОГО,     5

04263МА ГАЗ          І САДОВА,       11

СА3844АС VOLKSWA-
GEN I

МИРУ,  54/16

СА9002АВ FORD  І І.ЛЕ

10536МА ZUK        І КОМУНАРСЬКА, 5

35820ЧК УРАЛ МОРОЗОВА, 31

03706МА ЗИЛ-ММЗ ПАВЛОВА, 14

07674МТ УАЗ Г. АРТЕМОВСЬКОГО, 42

27533МА ZUK   ЖЕЛЯБОВА,  45

СА2544АС ГАЗ МИРУ, 54/16

03746МА САЗ ЧАПАЄВА, 222

СА3603АА ГЗСА ЧАПАЄВА,  116

СА1620АЕ FORD ЖОВТНЕВА,  125

04857МТ MER-
CEDES-B

СЛОВЯНСЬКА,  3

ЗАПРОШУЄМО ВЛАСНИКІВ ЗАЗНАЧЕНИХ  ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
ТА МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ЗВІРКИ НАРАХУВАНЬ СПЛАТИ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ

Андрій  ДЖУРА,
старший державний податковий інспектор.
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Îïòîâèé ìàãàçèí «Ìîëî÷íèé øëÿõ»
ÇÀÒ «Ïèðÿòèíñüêèé ñèð çàâîä»

ÇÀÏÐÎØÓª ÄÎ ÑÏ²ÂÏÐÀÖ²
Ï²ÄÏÐÈªÌÖ²Â ÐÀÉÎÍÓ

Òåë.: 8(097) 225-05-81, 8(067) 584-83-01.

Ïðîïîíóºìî: ïðîäóêö³þ ï³äïðèºìñòâà â àñîðòèìåíò³: 27
íàéìåíóâàíü òâåðäèõ ñèð³â, ñèðè ïëàâëåí³, êîâáàñí³

(êîï÷åí³), ìàñëî, îë³ÿ.
Ïðîäóêö³þ äëÿ â³äãîä³âë³ ìîëîäíÿêà ÂÐÕ: ëàêòîñîÿ, ìàêóõà.

Ìàãàçèí çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Ãîðîäèùå, âóë..
×åõîâà, 37.

•Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà ³ äâåð³
•Ì³æê³ìíàòí³ òà ìåòàëåâ³ äâåð³
•Ìåòàëî÷åðåïèöÿ òà ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè
•Íîâ³ àâòîìîá³ë³

Õóäîæíÿ êîâêà

«ÞÍÎÍÀ»
ÌÀÃÀÇÈÍ Âóë.Ìèðó, 70

(íàïðîòè
Óíiâåðìàãó)

Òåë. 2-04-04
Øòîðè
Òþë³
Ïîñò³ëüíà

á³ëèçíà
Æ³íî÷à

á³ëèçíà
Ïîêðèâàëà
Ðóøíèêè

âîðîòà
îãîðîæ³
áðàìè
àëüòàíêè
ãðàòè
ïåðãîëà
êîçèðêè
ïîðó÷í³

ïîøòîâ³ ñêðèíüêè
ëàâè òà ³íø³ ìåáë³

ìàíãàëè

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÊÎÂÀÍÈÕ ÂÈÐÎÁ²Â,
²ÍØÈÕ ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÁÓÄÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É

Òåë. 8 (096) 415-97-26

�� ���������	

Îâî÷³, ôðóêòè â øèðîêîìó
àñîðòèìåíò³.

Íèçüê³ ö³íè, âèñîêèé
ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ.

«Â³òàì³í÷èê».

Â «Òîðãîâîìó ðÿä³» íà ðîç³ âóëèöü Ìèðó
òà Ïðîåêòíî¿ â³äêðèâñÿ ìàãàçèí

ÌÀÃÀÇÈÍ ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐÍÎ¯ ÒÀ ÖÈÔÐÎÂÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ
ÏÐÎÏÎÍÓª:

À òàêîæ ïîñëóãè:

-Øâèäêà êîìï’þòåðíà äîïîìîãà ç âè¿çäîì äî êë³ºíòà
ÂÓË. ÃÐÓØÅÂÑÜÊÎÃÎ, 10. Òåë. 8 (096) 588-05-14, 2-04-92.

Êîìï'þòåðè â³ä 1300ãðí.
Íîóòáóêè â³ä 3000 ãðí.
Ôîòîêàìåðè â³ä 500ãðí.
ÌÐÇ ïëåºðè â³ä 250 ãðí.

-Çàïðàâêà êàòðèäæ³â äî ñòðóìåíåâèõ òà ëàçåðíèõ ïðèíòåð³â.
-Óñòàíîâêà òà íàëàãîäæåííÿ Windows òà ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ
- Â³äíîâëåííÿ äàíèõ (³íôîðìàö³¿ ï³ñëÿ ôîðìóâàííÿ )
- Â³äöèôðîâêà â³äåîêàñåò íà DVD- äèñêè
-Ðîçäðóê ôîòîãðàô³é ç öèôðîâèõ íîñ³¿â.

Ìàãàçèí «×àéíà êðà¿íà»

ó ïðèì³ùåíí³ ãîòåëþ «Óêðà¿íà»

×àé, êàâà, ïîñóä,
àêñåñóàðè â³ä êðàùèõ âèðîáíèê³â




