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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

НАШЕ ВІТАННЯ

7 ГРУДНЯ – ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ГОРОДИЩА!
Прийміть мої щирі і сердечні вітання з нагоди державного свята – Дня місцевого самоврядування.
Переважна більшість працівників, депутатів і членів
виконавчого комітету міської ради, голів вуличних комітетів виправдовують довіру громади, вирізняються високим рівнем компетентності, цілеспрямованістю та відповідальністю. Долаючи складнощі, привнесені зміною мажоритарної виборчої системи на голосування за партійними
списками, міській владі вдається досягати конструктивних компромісних рішень. Депутатський корпус досить

успішно вирішує важливі соціально-економічні та громадсько-політичні питання.
Тож нехай День місцевого самоврядування об’єднує
нас у спільному прагнення зробити наші місто і державу
щасливими та багатими.
Бажаю всім вам нових здобутків, здійснення
життєвих планів і сподівань, міцного здоров'я, щастя,
родинного благополуччя.
З повагою
Городищенський міський голова
Олександр ЗВАРИЧ

6 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закони "Про
оборону України", "Про Збройні
Сили України", якими проголошено створення Збройних Сил України. Того ж дня було затверджено
текст Військової присяги, яку у залі
Верховної Ради першим склав
тодішній Міністр оборони К. Морозов.
За 17 років існування армія незалежної України
здійснила справжній марш - кидок від майже мільйонного
військового формування, що залишилося на теренах країни у спадок від СРСР, до Збройних сил, які відповідають
вимогам часу, здатні гарантувати безпеку власної держави, виконувати миротворчу місію у «гарячих точках» планети, створюючи позитивний імідж України на міжнародній
арені. Наша армія продовжує реформуватися, орієнтується на євроатлантичний курс, йде до омріяної контрактності. На цьому шляху багато перепон. Це і недостатнє
фінансування, і не завжди високий рівень бойової підготовки, і застаріла техніка, і кадрові проблеми, і невирішеність купи соціальних питань... Але Збройні сили
потроху долають ці внутрішні негаразди. Реформи стосу-

ються не лише чисельності та організації діяльності армії.
Насамперед змінюється ставлення людей у погонах до
своєї служби, до професії, яку вони обрали. А це запорука
створення професійного, сучасного війська, яке забезпечує непохитність державного суверенітету та повагу у
світі.
З нагоди свята щиро поздоровляю військовослужбовців, які в цей час проходять військову службу, працівників Збройних Сил, ветеранів Великої Вітчизняної
війни, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів Міністерства
Оборони України та членів їх сімей, усіх трудівників району.
Дякую Вам за самовідданість у справі служіння
Батьківщині та особистий внесок у розбудову української
армії.
Бажаю Вам щастя, благополуччя, міцного здоров'я та
оптимізму, натхнення та успіхів!
З повагою,
Олександр САЛОУХ,
Городищенський районний військовий комісар
НАША ДОВІДКА: На цей час у ЗСУ служать 78 представників нашого району – 62 солдата строкової служби
і 16 військовослужбовців-контрактників.

Листопад за листопадом, рік за роком і ось уже
ювілей. Полудень віку, красний сонцем і дощами, природним плином буття, добрими справами, родиною.
Життєва дорога Надії Холодняк розпочалася з
села Потоки, що розкинулося на мальовничих краєвидах Катеринопільщини. Любов до пісні прийшла до
маленької Надійки з молоком матусі, яка передала їй у
спадок багато українських пісень – і тужливих, і веселих. Однокласники називали її "лебідкою" за чудовий
милозвучний голос та душевні пісні, які вона співала
і з а ц і я р о б о т и к о м у н а л ь н и х заповзята діяльність неабияк шко- разом з мамою Марією Андріївною та старшими сеспідприємств в першу чергу "вдарить" дить нашому здоров'ю. Окрім того, трами Любою і Клавою.
по нас з вами.
варто нагадати, що згідно з природооТож, коли прийшов час обирати професію, Надія
Було розглянуто дві пропозиції хоронним законодавством ці забороМихайлівна
не вагаючись пішла навчатись в Канівське
3
щодо ціни 1 м води, а саме: 4,69 грн. ни та обмеження існують і за них перета 6 грн. У результаті голосування дбачено відповідальність. Тому на училище культури, яке закінчила в 1979 році і за
перша позиція – (4,69 грн. за 1 м3 ) не сесії, яка відбулася наприкінці жовтня, направленням приїхала у Городище.
30 років працює на культурно-освітній ниві Надія у
була підтримана, натомість, за другу депутатами було порушено питання
пропозицію, щодо встановлення ціни про шкідливість та заборону таких дій. місті, яке з роками стало для неї рідним. Робота у Гороза 1 м3 у розмірі 6 грн. проголосували Саме восени ми можемо бути свідка- дищі подарувала їй все, на що вона по праву заслужи"за" усі присутні. Остаточне рішення з ми масового спалювання опалого лис- ла – щиру дружню родину, люблячих чоловіка Миколу
цього важливого питання буде прий- тя, трави, бур'яну, і інших залишків
залишків рослинності. Тому було під- та донечок Юлю і Катрусю. А ще – любов, шану і повагу
нято на сесії міської ради.
На слуханнях було порушено тримано пропозицію про заборону спа- людей.
Вже більше 10 років Надія Михайлівна є
також питання щодо внесення деяких лювання опалого листя, трави, стерні,
змін до Правил благоустрою, а саме, бур'яну (крім карантинного) та інших незмінним керівником народного аматорського хору
щодо обов'язковості укладення дого- залишків рослинності. З цього пере- ветеранів війни і праці. Створити його і тримати у
ворів жителями багатоповерхових буд- ліку виключено гілля та кукурудзиння.
творчій формі – справа не легка та завдяки її наполегПрикро, що у громадських слуівель на вивезення побутового сміття.
ливості цей колектив радує людей своїм чудовим
Іншим важливим питанням, яке ханнях взяла участь досить мала
потребує доопрацювання і внесення кількість людей. Адже обговорюва- співом. Хор неодноразово брав участь в обласних конвідповідних змін до Правил благоус- лись питання життя міста, питання, до курсах, виступав перед жителями сіл району. В 2008
трою є масове спалювання залишків яких кожен із нас тією чи іншою мірою році народний аматорський хор ветеранів війни і праці
рослинності. Більшість громадян причетний.
міського центру культури та туризму став Лауреатом
Тарас ПАСІЙ. премії Семена Гулака-Артемовського.
навіть не здогадуються, що така
Нині Надія Холодняк разом зі своїми ветеранами
готується до участі у творчому звіті кращих колективів
Городищини, присвяченому 55-ій річниці утворення
Черкаської області, який відбудеться 13 грудня 2008
року у Черкасах. І щотижня вона чекає на репетиції
своїх ветеранів, які з орденами і медалями на грудях, з
відбитком тяжкого минулого на обличчях, але з добрилин. Їхня (разом з пілотами вертольоми серцями, щирими посмішками і невичерпною енета К-26) мета -- розкидати по території Городищенського району вакциргією поспішають у Палац культури.
ну антиробічну для пероральної імунВітаючи шановну Надію Михайлівну з ювілейним
ізації диких м'ясоїдних тварин, а по
днем народження, ми бажаємо їй
нашому кажучи -- на голову переХай в роботі все вдається,
січного жителя району може впасти
Хай удача посміхається.
30-грамовий брикетик з вакциною
проти сказу. Від цього ми вас і
Щоб не зрадили друзі ніколи,
застерігаємо!
Щоб збирались у дружньому колі.
Така обробка застосовуваЩоб заможно жила вся родина,
лась раніше з використанням
Щоб лиха обминала година.
авто та пішки. Цього разу це відбудеться економніше і ефективніше.
Много літ і здоров'я багато.
Брикети розкидатимуться згідно з
Хай щастить Вам у будні і свята!

20 ЛИСТОПАДА У РАЙОННОМУ ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ
ВІДБУЛИСЯ ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

ОБГОВОРИЛИ

До обговорення міській територіальній громаді були запропоновані
зміни до Правил благоустрою та проект рішення міської ради "Про підвищення тарифів на водопостачання".
Стосовно підвищення тарифів на
водопостачання міський голова О. Зварич зокрема зазначив, що міська рада
останній раз підвищувала тарифи у
червні 2006 року. З того часу суттєво
зросли ціни на пальне, електроенергію, зріс рівень заробітної плати. А
тому виникла об'єктивна і необхідна
потреба у підвищенні тарифів на комунальні послуги, а саме на водопостачання. Це певною мірою поліпшить
фінансовий стан КП "Комунальник",
адже не є секретом той факт, що сьогодні, не лише у нас, а й по всій Україні
комунальні підприємства знаходяться у вкрай тяжкому стані, є збитковими, а без їхньої роботи, погодьтеся, не
обійтися. А тому необхідно вживати
усі можливі заходи аби тримати їх, як
кажуть, "на плаву", адже дезорган-

ПРОФІЛАКТИКА

ПРОЕКТИ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

ВЕТЕРИНАРИ ЗЛЕТЯТЬ У НЕБО

Цього тижня в одному з міських
дворищ, що у мікрорайоні залізничного вокзалу, його господар застрелив лисицю. Такий візит незваної лісової гості дає підстави для підозри
щодо її захворюваності на сказ.
Дослідженням цього питання займається районна ветеринарна лабораторія. А директор лабораторії Олександр Мартинюк разом з завідуючим
В'язівської дільниці ветмедицини
Олександром Харенком інтенсивно
готуються до польоту. Саме так! В
прямому значенні цього слова.
Як пояснила головний державний інспектор районного управління
державної медицини Лариса Погасій,
незабаром відбудеться політ наших
вище означених ветеринарів, який
триватиме протягом 1 години 45 хви-

картографічними даними та з урахуванням мисливського досвіду наших
ветеринарів-штурманів.
Олег ПОКАСЬ.

З повагою,
творчий колектив
міського центру культури і туризму.
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НАШІ ТАЛАНТИ
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“Мова -- це доля нашого
народу, і вона залежить від
того, як ревно всі ми
плекатимемо її”.
Олесь ГОНЧАР
Кожного року 9 листопада за рішенням генеральної конференції ЮНЕСКО ми відзначаємо День
української писемності і мови. У ці листопадові дні наш
народ вшановує рідну мову. “Рідна мова дорога людині
як саме життя”, -- говорить народна мудрість. Адже без
мови не може існувати народ та його культура. Мова
-- це своєрідна візитна картка людини, за якою судять
про її освіченість, ерудицію, начитаність.
5 листопада Городищенський районний центр бібліотек і культурної спадщини ім. В. Симиренка провів
міський конкурс юних декламаторів “Я знаю, мова мамина свята”. У читальній залі бібліотеки зібралися юні
шанувальники українського слова -- учні економічноправового ліцею та міських загальноосвітніх шкіл.
Лунали в залі схвильовані молоді голоси, присутні
поринули в неповторний чарівний світ українського
поетичного слова. Учасники конкурсу продемонстрували бажання осягти глибини і тонкощі рідної мови,
дарували слухачам чудові вірші, зігріті душею, оспівані,
озвучені серцем.
Компетентному журі складно було визначити переможця.
Гран-прі конкурсу за чудове виконання власних
поетичних творів було присуджене Могильній Анні,
учениці 10 класу економічно-правового ліцею. Перше місце зайняла учениця 11-А класу ЗОШ No 2 Алієва
Оксана. Друге місце поділили Калюжко Тетяна (9-А клас
ЗОШ No 1) та Іванченко Тетяна (10 класу ЗОШ No 3). Третє
місце присуджено Куліш Аліні (11 клас економічноправового ліцею) та Сірко Олександрі (11-А клас ЗОШ
No 2). Заохочувальний приз було вручено учню 10-А
класу ЗОШ No 3 Моргуну Миколі.
Усі учасники конкурсу отримали подарунки. В
зв’язку з цим висловлюємо вдячністьЗАТ “Оболонь” і
молодіжній організації “Батьківщина Тараса Шевченка”
(голова Покась О.М.), особисто Борисовій Т.С. за надану спонсорську допомогу для проведення свята. Особлива вдячність вчителям рідної мови, які відкривають
для своїх учнів безмежний і чарівний світ українського
слова.
Віриться -- мине час і свято мови житиме щодня і
щохвилини у спілкуванні людей, що українська мова і
процвітатиме у кожній душі.
Тетяна ЗУБКО,
завідуюча відділом РЦБКС

ÌÎËÎÄ² ÕÓÄÎÆÍÈÖ²
У номері 9 (25) “Городища” було розміщено
фотоматеріал з виставки картин Тетяни Смаричевської і Анжели Тимоненко. На численні прохання
детальніше знайомимо читачів з нашими молодими даруваннями.
Життєві долі Анжели Тимоненко з Городища та
Тетяни Смаричевської з Золотоноші перетнулися п’ять
років тому, коли вони навчалися у Черкаському вищому художньому професійно-технічному коледжі. Там
вони познайомилися і потоваришували. Захоплення
прекрасним, бажання зображати навколишній світ і
свої фантазії стали підґрунтям їхньої співпраці.
Створюють вони пейзажі і портрети, абстракцію і
“фентезі”, натюрморти і батик (це розпис по тканинах,
з яких виготовляють декоративні панно, шарфи, хустки
тощо), і петриківський розпис (дуже гарні картини та
кухонні дощечки, декоровані цим розписом). А також,
отримавши благословення, зробили свій внесок в духовність у вигляді ікон.
Різноманітність техніки в художніх роботах просто
вражає! Працюють вони аквареллю, олівцем, гуашевими фарбами, сангіною, пастеллю, акриловими фарбами, темперою, вугіллям, аніліновими барвниками. Та
особливо полюбляють працювати олійними фарбами.
Це найпоширеніша техніка, яку з давніх давен використовували знамениті художники.
Вже відбулося кілька спільних виставок цих молодих і перспективних художниць. Зокрема, на районному святі “Садок вишневий коло хати”. А також, у серпні
цього року, були запрошені як гості свята “Богатирські
ігри”, де привернули увагу до своєї творчості.
Сподіваємося, що Анжела Анатоліївна і Тетяна
Анатоліївна ще не раз приємно здивують нас своїми
новими творами. Тож натхнення вам, дівчата!

СПОРТ

ÑÂßÒÎ ËÅÃÊÎ¯
ÀÒËÅÒÈÊÈ
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ещодавно у Черкасах відбулися обласні змагання з
легкоатлетичного триборства “Таланти поруч “ серед юнаків та дівчат
середніх та молодших вікових груп,
в яких взяли участь вихованці Городищенської дитячо-юнацької спор-

тивної школи відділу освіти.
Майже всі учні, проявивши
волю до перемоги, повернулися
додому з нагородами. Вихованка
тренера Ірина Пестенкової Наталка
Малишко здобула перемогу серед
дівчат 1995 р.н., третє місце також

ßÑÊÐÀÂÈÉ Ï²ÄÑÓÌÎÊ
ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÓ
У

. суботу, 15 листопада, відкрито нову сторінку в історії
міського футболу. Для товариської
зустрічі з чемпіоном області серед
аматорських команд ФК “Ходак” (м.
Черкаси) було сформовано збірну
Городища, підсилену гравцями з
Млієва і Хлистунівки. До її складу
увійшли воротарі Олександр Панюк
(“Садівник”) та Сергій Галущенко
(“Цукровик”), захисники Сергій
Боюк та Анатолій Горідько (“Цукровик”), Володимир Стародуб, Сергій Карвацький та Сергій Гладкий
(“Садівник”), Олександр Жовталюк
(“Буревісник”), напівзахисники Віктор Шлончак (капітан і граючий
тренер команди), Сергій Сукач та
Григорій Коваленко (“Садівник”),
Олександр Тертичний (“Цукровик”),
Андрій Стародуб
(“Буревісник”),
нападники Руслан Россошинський
та Олег Тертичний (“Цукровик”),
Віталій Смоляр (“Садівник”), Олег
Силка (“Граніт”), президент команди
Андрій Биба, адміністратор Микола
Грабенко. Головним арбітром був
Валерій Кам’янський (Городище),
йому асистували Володимир Заєць
(Вільшана) і Олександр Криворучко
(Городище).
Ініціював і організував поєдинок начальник відділу ДАІ з
обслуговування
адміністративної
території Городищенського району

та автомобільно-технічної інспекції,
майор міліції Віктор Шлончак за
активної підтримки президента ФК
“Цукровик” Андрія Биби. Ідею проведення матчу підтримала міська
рада. З міського бюджету було виділено кошти, які склали основу
призового фонду, також спонсорську допомогу надали приватний
підприємець Юрій Старик, голова
районної ради Олександр Лупашко.
Грамоти міської ради та подарунки

у нашої юної спортсменки Русаліни
Поворознюк (тренер Неля Прудь).
Денис Московченко (тренер Ірина
Пестенкова) став переможцем серед юнаків 1996 р.н. Богдану Щибрі
в віковій групі юнаків 1997 р.н. до
перемоги не вистачило лише 1 очка,
і він зайняв друге місце.
Поздоровляємо наших спортсменів, та їх тренерів, з успішним
виступом на змаганнях і бажаємо
подальших перемог на спортивних
аренах.
Олександр ПЕСТЕНКОВ,
директор ДЮСШ
відділу освіти
НА ФОТО: кращі спортсмени-триборці Наталія Тесленко,
Русаліна Поворознюк, Наталія
Малишко, Денис Московченко та
Богдан Щибря.
гравцям збірної Городища вручив
спеціаліст міської ради зі зв’язків з
громадськістю Олег Покась.
Хоч гра мала статус товариської, на полі ФК “Цукровик” відбулась
захоплююча баталія. Титулований
“Ходак” влаштував майстер-клас для
наших гравців, які хоч і поступилися
з рахунком 1:2, але дали справжній
бій черкасцям. І вболівальникам не
було коли сумувати ні під час матчу,
ні в його перерві, перетвореної міським центром культури та туризму на
мініконцерт. Отже, відбувся яскравий підсумок футбольного сезону.
НА ФОТО: серед численних
вболівальників пильне око фотографа помітило й майбутніх зірок
футболу братів Віктора і Романа
Трохименків.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ
ÏÅÐØÎÑÒ²
ÐÀÉÎÍÓ
Ç ÔÓÒÁÎËÓ
ÑÅÇÎÍÓ
2008 ÐÎÊÓ
Кращим бомбардиром районної першості
став Віталій Смоляр з “Буревісника”, який забив 21
м’яч. Його одноклубник
Андрій Стародуб 18 разів
“розписався” у воротах
суперників. Олександр

Франчук з “Колоса” забив
17 м’ячів, Олег Тертичний
(“Цукровик”) і Олександр
Ухатенко (“Локомотив”)
записали на свій рахунок
по 14 голів. Микола Запісецький (“Граніт”) зробив
12 результативних ударів

по воротах, Максим Царінник (“Садівник”) – 11,
Ігор Степанок (“Імпульс”)
– 10.
Найбільшу кількість
вилучень з поля має “Садівник” – 5 червоних карток. Не набагато відстав

“Імпульс” – 4, а “Буревісник” має 2 червоні картки.
Решта команд – по 1 вилученню. Стосовно жовтих
карток, то “Імпульс” їх
заробив 16, “Колос” – 14,
“Цукровик” і “Садівник”
– по 13 “гірчичників”.
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Близько двох років тому дві міські сім’ї
поповнились чотирма прийомними дітьми. І
дуже приємно, що Городище стало містом, де
вони знайшли родинний затишок і достаток.
У цьому переконався міський голова Олек-

сандр Зварич, який разом з директором районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Людмилою Буджерак і провідним спеціалістом центру Ларисою Каплуненко відвідав сім’ї Анатолія та
Лідії Біди і Валентини Скалиги. Діти щиро і приязно
розповіли про своє життя у нових родинах, з вдячністю отримали подарунки від міської ради.
Олег ПОКАСЬ

Артем є учнем 3 класу ЗОШ No3, дуже
любить читати, мріє про комп’ютер, тому
і не дивно, що шкільну науку він засвоює
з легкістю. Його сестричка шестирічна Даринка на час наших відвідин оздоровлювалась у санаторії. Тож нехай зростає здоровою, слухається батьків – Лідію Іванівну
і Анатолія Павловича – й у неї ще буде не
одна нагода прикрасити сторінки газет своєю фотографією.

Семикласниця Юля (на фото справа) добре навчається, також здобула перші спортивні успіхи.
Валентина після закінчення 11 класу має намір стати перукарем. Обидві дівчини здружились зі свої
молодшим братиком , який не ревнує їх до мами.
Адже у Валентини Василівни вистачає тепла і уваги
для всіх її дітей.

ОФІЦІЙНО
Прийомна сім’я -- сім’я або окрема особа, яка не перебуває
у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Прийомними батьками можуть бути:
•працездатні громадяни, які мають сукупний дохід на кожного
члена сім’ї не менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму;
•не були раніше позбавлені батьківських прав або прав
опікунів/піклувальників за неналежне виконання покладених на
них обов’язків;
•пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні
батьки.
Медичні протипоказання:
•інвалідність І і ІІ групи, в результаті чого за висновком медико-соціальної експертної комісії людина потребує стороннього
догляду;
•глибокі органічні ураження нервової системи;
•алкогольна та наркотична залежність;
•СНІД;
•відкрита форма туберкульозу;
•психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні
прояви, схильність до насильства.
Дитина в прийомній сім’ї зберігає статус сироти та користується усіма відповідними пільгами. На кожну дитину виділяється не
менше, ніж два прожиткових мінімуми на місяць. Одному з прийомних батьків щомісячно виплачується грошове забезпечення у розмірі 35% розміру соціальної допомоги на кожну прийомну дитину,
але не більше ніж півтора прожиткового мінімуму для працездатної
особи. Соціальні працівники супроводжують прийомну сім’ю протягом усього часу її існування. Держава підтримує прийомну сім’ю.
Прийнявши дитину в свою сім’ю, Ви подаруєте маленькій
людині та своїй родині нове життя, сповнене любові.
З питань створення прийомної сім’ї можна звертатися до Городищенського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
Лариса КАПЛУНЕНКО,
провідний спеціаліст РЦСССДМ.
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Згідно з затвердженим на засіданні положенням (положення
про соціальний центр надруковано окремо) та відповідним рішенням виконкому міської ради
центр очолив міський голова
Олександр Зварич, його заступником став голова міської ради
ветеранів Володимир Зінченко.
Також розглядалось питання про підготовку до відзначення Міжнародного дня інвалідів,
який відзначається 3 грудня.
Голова міської ради ветеранів, заступник голови центру
Володимир Зінченко інформував
про намір міської ради відвідати
з нагоди Міжнародного дня інвалідів 31 інваліда Великої Вітчизняної війни і 3 жінок-старожилів
1911,1912,1913р.н. з врученням
їм продуктових пакетів. Запропонував присутнім представникам
організацій відвідати своїх колишніх працівників, які є інвалідами загальних захворювань. За
даними районного управління
Пенсійного фонду інвалідами є
290 дітей війни та 109 учасників
війни. Всіх їх провідати міська
рада не має фізичної можливості,
тому бажано долучити до нього
заклади освіти.
Голова районного комітету
Товариства Районного Хреста
Петро Головань розповів про
роботу Товариства Червоного
Хреста, організації, яка працює
за рахунок надходжень від членських внесків та благодійних пожертвувань. Першочергову увагу
товариство приділить дітям-інвалідам. Останні роки для них
влаштовується свято не 3 грудня, а до дня Святого Миколая.
Товариством Червоного Хреста
обладнано палати підвищеного
комфорту (у ЦРЛ і двох сільських
лікарнях) для інвалідів та учасників війни, солдатських вдів. Тих,
хто там на цей час перебуватиме
представники товариства провідають з продуктовими наборами. Також у нас є надлишок
одягу, який може хтось потребує
– замерзає. Прошу оголосити це
через газету, через сусідів.
Благочинний
протоієрей
Іван Жигало повідомив, що під

опікою церковної громади перебуває близько 30 осіб, яким важко ходити. Їх відвідують майже
щомісяця, приносять продпакети, одяг – як правило до великих
свят, відвідають і до 3 грудня.
Міський голова, голова
центру Олександр Зварич: “У порівняні з іншими організаціями в
міської ради є більше можливостей щодо надання матеріальної
допомоги . Учням шкіл не потрібні кошти, щоб відвідати інваліда або пристарілу людину, сніг
відгорнути чи води принести. А
якщо хтось терміново потребує
матеріальної допомоги, потрібно
інформувати міську раду. Ми вже
маємо досвід у стимулюванні
найактивніших учнів – возили їх
на екскурсії разом з ветеранами,
відзначали у газеті “Городище”.
Цю практику ми будемо продовжувати і вдосконалювати. До наступного засідання нам потрібно
вивчити наявні списки і визначити тих, кого з нужденних обійшли
увагою, щоб допомога була справедливо розподілена. “
Заступник начальника районного відділу освіти Наталія
Жовталюк виявила зацікавленість у співпраці. Вже наступного після засідання дня освітяни
отримали списки інвалідів певних категорій і розпочали активну роботу.
Також в установчому засіданні центру взяли участь заступник директора територіального
центру Юлія Бенюх, в.о. начальника районного відділу культури
і туризму Оксана Кравченко,
голова районного комітету Товариства Районного Хреста Петро
Головань, заступник начальника
Пенсійного фонду в районі Сергій Бакшук, головний спеціаліст
районного управління праці та
соціального захисту Олена Савицька, спеціаліст міської ради зі
зв’язків з громадськістю Олег Покась. Серед запрошених: голова
районної ради ветеранів Сергій
Каюкін та члени президії міської
ради ветеранів, Дмитро Пожар,
Юрій Сук, Іван Теличко.
Олег ПОКАСЬ,
секретар центру

Районний комітет Товариства Червого Хреста пропонує незахищеним верствам населення одяг, який був у користуванні.
Звертайтесь за адресою вул. Героїв Чорнобиля, 13, тел. 2-41-40.

ПОЛОЖЕННЯ
про соціальний центр
Городищенської міської ради
1 Соціальний центр з питань
соціального та правового захисту
ветеранів
війни
та
праці,
військовослужбовців,
людей похилого віку (далі Центр) є консультативно-дорадчим
органом при міській раді.
2. Центр
утворюється
на
громадських
засадах
за
рішенням
виконкому
міської ради, з метою підвищення
рівня
соціальної
захищеності
населення, забезпечення
належної
ефективності
роботи
у
сфері
надання соціальних послуг, налагодження координації в діяльності
соціальних та патронатних служб,
Товариства Червоного Хреста,
ветеранської організації, закладів
охорони здоров’я, освіти, культури,
релігійних та громадських організацій та об’єднань з питань надання
соціальної
підтримки
одиноким ветеранам війни та праці,
військовослужбовцям, людям похилого віку, інвалідам, пенсіонерам та
іншим особам, які потребують сторонньої допомоги.
3. У своїй діяльності Центр
керується Конституцією та законами
України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства праці та соціальної політики України та інших центральних
органів виконавчої влади, рішеннями обласної, районної та міської
ради, розпорядженнями облдержадміністації та райдержадміністрації, цим Положенням.
4. Основними завданнями
Центру є:
– координація здійснюваної
на території м.Городища
роботи
щодо основних напрямів реалізації
соціального захисту населення, зокрема в наданні соціальних послуг;
підготовка висновків та рекомендацій для подальшого планування
допомоги;
– організація роботи щодо
формування соціального паспорту
населеного пункту із запровадженням персонального обліку соціально вразливих груп населення,
потреб громадян у соціальній під-

тримці;
– залучення підприємств,
установ, організацій всіх форм
власності та фізичних осіб до благодійництва та меценатства;
–
підтримка
проведення
благодійних
акцій
по
збору
коштів,
продуктів
харчування, одягу, взуття, побутової техніки для забезпечення ними
нужденних;
– залучення широких верств
населення до активного громадського життя заради сприяння у
формуванні гуманного і шанобливого ставлення до старшого покоління та забезпечення їм повноцінного способу життя;
– сприяння створенню у населеному пункті обслуговуючих
кооперативів, інших суб’єктів господарювання, які б одиноким непрацездатним громадянам надавали послуги з обробітку земельних
ділянок і вирощування сільськогосподарської продукції, сприяли її
переробці і реалізації;
– організація відвідувань
самотніх, хворих, інвалідів вдома,
вітань із святами, датами народження тощо;
– встановлення постійної взаємодії з владними структурами і органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями щодо
впровадження механізмів соціального захисту, поліпшення медичного, транспортного, комунально-побутового та іншого обслуговування
ветеранів, пенсіонерів, інвалідів,
самотніх громадян похилого віку
тощо;
– поширення волонтерського
добродійного руху взаємодопомоги “Пенсіонер - пенсіонеру”,
“Пенсіонери - дітям, молоді”, “Діти,
молодь - пенсіонерам”, забезпечуючи гуманні стосунки та широке використання місцевих можливостей
та ресурсів;
– розроблення рекомендацій
щодо визначення основних пріоритетних напрямків розвитку системи
соціальних послуг та інших видів
соціальної підтримки нужденних на
території населеного пункту.
5. Центр
для
виконання,
покладених
на
нього
завдань,
має
право:

звертатися до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування і громадських
організацій та наукових установ із
запитами з питань, віднесених до
завдань Центру, одержувати від
них у встановленому законодавством порядку необхідні матеріали; запрошувати на свої засідання
посадових осіб органів державної
влади та
органів
місцевого
самоврядування,
представників
громадських організацій, наукових
установ.
6. П е р с о н а л ь н и й
склад
Центру
затверджується
на
засіданні
виконкому
міської
ради.
Керівництво
та члени Центру виконують
свої функції на громадських
засадах.
Очолює Центр міський
голова, який організовує роботу
Центру та забезпечує виконання
покладених на нього завдань. Голова первинної організації ветеранів є
заступником голови Центру. Секретар веде діловодство, забезпечує
своєчасну та якісну підготовку документів.
В роботі Центру беруть участь
соціальні працівники, працівники
Товариства Червоного Хреста,
місцевих закладів освіти, охорони
здоров’я, культури, громадські організації ветеранів, представники
волонтерського руху.
7. О р г а н і з а ц і й н о ю
формою роботи Центру є засідання,
які
проводяться
в міру потреби, але не рідше одного
разу на три місяці.
Засідання Центру є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше 1/2 від його складу. Рішення
Центру приймається більшістю голосів присутніх на засідані членів
Центру.
Рішення Центру оформляються протоколом, який підписують
керівник та секретар.
8. Рішення Центру мають рекомендаційний характер.
9
Діяльність Центру припиняється за рішенням виконкому
міської ради, після прийняття якого
секретар Центру у місячний термін
забезпечує передачу документів на
зберігання.

4
ПМПК
У СИСТЕМІ ОСВІТИ давно
функціонує психолого-медико-педагогічна консультація
(ПМПК). З січня 2006 року така
служба діє і в нашому районі
при відділі освіти райдержадміністрації. Проте батьки,
навіть педагоги мають лише
приблизне уявлення про те,
що це за служба, чим вона
займається, про її повноваження.
Що це за консультація, які у
неї завдання, цілі та навіщо вона
потрібна. Пояснює завідуюча
районної психолого-медико-педагогічної консультації Світлана ВОРОТИЛО:
–Провідними завданнями
ПМПК є:
-виявлення дітей віком до
18 років із вадами у психофізичному розвитку;
-облік таких дітей;
-діагностичне
вивчення
таких дітей;
-надання їм допомоги.
Не є таємницею, що частина дітей за своїм станом здоров`я неспроможна навіть на
початковому рівні навчатися у
звичайних умовах загальноосвітніх закладів. Дедалі більше у
школах з`являється дітей з особливими потребами. За даними
різних досліджень, 20-25% дітей
не опановують програми початкової школи, серед них 3-5% дітей дошкільного віку мають різні мовленнєві порушення, 10%
– затримку психічного розвитку,
4-5% – легкий і більш виражений розумовий недорозвиток.
Подібна тенденція спостерігається і у нашому районі. Частина
дітей має емоційно-вольові поведінкові розлади. Часто виявляється, що діти не підготовлені
або не готові до систематичного
навчання в школі внаслідок
того, що у них не сформовані вікові новоутворення. Основними
причинами цього процесу може
бути педагогічна занедбаність,
затримка психічного розвитку,
відсутність належної дошкільної
підготовки.
Вчителі-логопеди
визначають тенденцію до збільшення кількості дітей із дефектами звуковимови.

Вчителі початкових класів,
батьки не можуть своєчасно
визначити причини відставання
дитини в розвитку, а тим більше
– надати розвивально-корекційну допомогу.
Звичайно, набагато простіше закрити очі на те, що дитина
не засвоює шкільну програму і
переводити її з класу в клас, хоч
вона й у четвертому класі читає
по складах, а таблиця множення
і арифметичні дії в межах 100 не
доступні для розуміння. Батьки,
переживаючи за свою дитину,
хочуть чути, що дитина “переросте” свою ваду і стане здоровою.
Тим часом консультація каже: не
“переросте”, потрібна кваліфікована робота, щоб дитина скористалася тими можливостями, які
у неї є. Найчастіше нам вдається
переконати батьків.
–Світлано Василівно хто
може звернутися на обстеження в ПМПК?
– Насамперед, ініціативу
повинні проявити батьки, коли
вони помітили у розвитку дитини якісь незрозумілі відхилення,
вади, труднощі спілкування, неадекватні реакції тощо. Консультація спеціалістів (дефектолога,
логопеда, психолога, лікарів) у
такому разі ніколи не буде зайвою. Батьки завжди отримають
кваліфіковану консультацію до
кого ще звернутись, як спілкуватись з дитиною, розвивати її, виходячи з вікових особливостей
розвитку дитини.
Ініціювати
відвідування
ПМПК можуть також вихователі
дошкільних навчальних закладів, логопеди, адміністрація
школи, вчителі, практичні психологи, надаючи батькам відповідну рекомендацію. Підставою
для цього є труднощі дитини у
засвоєнні знань, стійка неуспішність у загальноосвітній школі.
Не може бути кваліфікованого
навчання дитини без діагностики, тобто з’ясування, у чому полягають особливості її освітніх
потреб.

На засіданні психолого-медико-педагогічної консультації
Особливу увагу необхідно
звернути на учнів, які навчаються на початковому рівні (від 1 до
4 балів) за сучасною 12-бальною
системою оцінювання знань.
– Які матеріали, документи потрібні для діагностичного обстеження дитини?
– При зверненні у кожному
окремому випадку спеціалісти
оцінять ситуацію. Можливо,
одразу нададуть допомогу,
зорієнтують батьків, вчителів,
нададуть
консультацію згідно з віковими особливостями
дитини. У разі необхідності
батькам видається “картка стану
здоров’я і розвитку дитини”, для
попереднього вивчення особливостей дитини. У ньому подаються висновки лікарів (педіатра, психіатра, невропатолога,
офтальмолога, отоларинголога),
логопеда, психолога та педагогічна характеристика.
– Де і як може бути організоване навчання дітей з особливими потребами?
– Не можна говорити про
всіх дітей із особливими освітніми потребами, бо вони дуже різ-

НАТУРПРОДУКТ

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂ’ß Â²Ä “Á²ÎËÈ”

-- Сьогодні клуб “Біола” влаштував
для жителів Городища свято. І хоч його
немає у календарі, якщо ви прийшли
сюди і задумались про причини своїх
хвороб, про те, як поліпшити самопочуття -- це дуже важливо і корисно,
-- так оцінила значимість зустрічі, яка
відбулась 27 листопада у актовому
залі райСТ, київський мікробіолог, лікар-фітотерапевт Світлана Остапенко.
-- Начебто прогрес рухається вперед,
вдосконалюються медичні технології,
а хворих -- все більше і більше. Мало
хто усвідомлює, що здоров’я в наших
руках. От кажуть: “Піду на пенсію і буду
дбати про здоров’я”, -- та пізно уже. Потрібно починати ще з того часу, коли
дитина знаходиться у лоні матері. Й
не хімія, а лише натуральні препарати

є тими природними засобами, які за
умови правильного використання не
дають негативних побічних наслідків.
Красномовним є той факт, що біологічно активні добавки споживають 80
% жителів Японії і лише 3 % українців.
У нас склалось деформоване уявлення, нав’язане переважно іноземними
фармакологічними компаніями. Те, що
пропагує “Біола” -- ліцензовані фітопрепарати, вироблені у харківському
виробничому центрі “Даніка” методом
вакуумно-конденсаційної сушки високоякісних овочів, фруктів, лікарських
рослин при температурі 36-380С.
Світлана Вікторівна є упорядником
методички “Генеральне прибирання організму”, де переконливо доводить, що
основою оздоровлення є очистка орга-

ні. У кожному випадку потрібно
підходити індивідуально.
Одна справа, коли дитина
має фізичні обмеження аж до
того, що мусить пересуватися
на візку, але інтелектуально розвивається нормально. Маємо
факти, що поруч зі здоровими
дітьми навчаються діти з певними потребами Це є тим простим
природним засобом виховання
дітей і їх батьків, це доказ того,
що всі люди перед Богом і суспільством – рівні, тільки потреби в них різні.
Для дітей з обмеженими
інтелектуальними
можливостями діє мережа спеціальних
шкіл (Вільшанська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат, Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа-інтернат
та багато інших), навчально-виховних комплексів, навчальнореабілітаційні центри та пропонується інтегрована форма
навчання.
Батьки, педагоги повинні
дещо змінювати підходи, свої
переконання щодо навчання,
виховання соціально трудової

нізму людини від шлаків та патогенних
мікробів, гельмінтів, грибків. Результати
досліджень провідних вітчизняних та закордонних науково-дослідних закладів
підтвердили високу ефективність препаратів “Біола” в оздоровленні людей
з захворюваннями серцево-судинної,
дихальної та нервової систем, шлунку та
кишечника, опорно-рухового апарата.
На зустріч з мікробіологом прийшли близько 35 міських жителів. Для них
була влаштована безпрограшна лотерея, і всі отримали призи від “Біоли”. Після її виступу та надання індивідуальних
консультацій Світлана Остапенко разом
з регіональними представниками кампанії “Біола” Світланою Рябчич і Людмилою Івановою обмінялись досвідом
в застосуванні фітопрепаратів з городищенськими лікарями ендокринологом
Миколою Голубом, гінекологом Олександром Сидоренком, терапевтами
Тетяною Юріною і Людмилою Бумбея
(див.фото).
Олег ПОКАСЬ.

ÕÎ×ÅØ ÁÓÒÈ
ÇÄÎÐÎÂÈÌ -- ÁÓÄÜ ÍÈÌ!

Компанія «БІОЛА» розповсюджує
фітопродукти власного виробництва за
клубним принципом.
В Городищі клуб «БІОЛА» існує вже
8 років і налічує більше 70 осіб. Кожний
член «БІОЛИ», хто оздоровився сам, допомагає оздоровитись багатьом людям
своїм досвідом і прикладом. У клубі
проводиться консультаційно-просвітницька робота з використання фітопрепаратів, на які запрошуються лікарі діагности. Запрошуємо всіх городищенців і
жителів району приєднуватись до нас.
Клуб
знаходиться
по
вул.
Слав’янській, 1, в приміщенні РайСТ [2
поверх), тел. 2-0-1 -27, 8 (067) 892-90-61.
Світлана РЯБЧИЧ.

адаптації дітей з особливими
освітніми потребами. Адже
розвиток будь-якої особистості
залежить від того, наскільки
умови навчання та виховання
відповідають її можливостям,
психічному і фізичному стану.
Дитина не винна, що народилася з обтяженою спадковістю чи тяжко захворіла, а також
у тому, що батьки не знають, що
потрібно робити в даній ситуації
з сином чи донькою. Звичайно,
якщо маленька людина залишається сам на сам зі своїми
складнощами в освоєнні навколишнього світу, вона навряд
чи зможе знайти своє місце в
житті.
Робота з дітьми з особливими потребами вимагає не тільки
знань і досвіду, а ще й терпіння,
любові до них. Це величезна
кропітка праця, а найвища нагорода за неї – вдячна усмішка дитини та слова вдячності батьків.
Підготував
Олег ПОКАСЬ.

ÄÎÏÎÌÎÆ²ÒÜ
ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ
ÌÓÇÅÞ
ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Створюється краєзнавчий музей у
заводському Будинку культури. Вже є
цікаві експонати, які розповідають про
історію Городища. Їх принесли люди, які
шанують власну історію, бажають виховати молодь патріотами рідного міста.
Кожен може приєднатися до корисної
справи! Практично у кожному домі є
старі фото, книги, речі. Принесіть їх до
нас, поділіться з громадою, тоді музей
стане справді народним!
Мова йде не обов’язково про антикваріат! Звичайні предмети, якими ми
користувалися якихось 20-40 років
тому, сьогодні можуть стати свідками
історії й музейними експонатами. Довідки за телефоном 8 (067) 470-81-84.
Також у ЗОШ No1 існує музей воїнів-інтернаціоналістів. Його створено
5 листопада 1987 року. Це був перший
в Україні подібний районний музей.
Спочатку музей містився в технікумі, а
з 2007 року у школі. Тут гарно, світло.
Але мало справжньої військової атрибутики. Якщо маєте армійські чоботи,
солдатські фляги, кашкети подаруйте
музеєві!
Андрій БИБА,
директор МЦКТ.
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СМІЛА

Чим подобається місто?
Вихователь дитсадка N8
Віра Селюжицька, 43 роки:
— Місто компактне, зелене.
Відремонтовані дороги. Зараз
можна добратися в будь-який
куточок. А раніше було кілька
маршрутів, та й автобуси їздили
нечасто.
Добре, що є залізнична
станція й сполучення з різними містами. Моя мама живе у
Будо-Макіївці, то я в будь-який
день можу поїхати туди поїздом.
Автобус ходить, але він не такий
надійний. У погану погоду може
до нас не доїхати.
Зараз воду подають нормально, з 6.00 до 11.00 години. А
раніше давали через кожні три
години. Хоч на ніч відключають.
Але ж удень не треба накачувати ванну води.
Подобається парк у центрі.
Він дещо схожий на уманську
”Софіївку”. Посередині парку
протікає вузенька річка від Тясмину, а через неї з десяток мостів. У нас гарно організовують
різні свята, запрошують зірок.
Що не подобається в місті?
Начальник Смілянського
міськвідділу міліції 42-річний
Юрій Торкайло:
— Брудне. Хоч комунальні
служби й намагаються прибирати. На День міста я переконався, які неохайні люди тут
живуть, яка невихована молодь.
За будинком культури зробили
туалет. Організацією дозвілля
молоді ніхто не займається.
На проблеми міліції звертають увагу лише тоді, коли
потрібна допомога. Немає на
вулиці Свердлова в районі харчового технікуму і школи-інтернату лежачих поліцейських.
Ще людей дратують залізничні переїзди, яких у місті
два. Й обидва в центрі. Особли-

ÄÅ ÍÀ ×ÅÐÊÀÙÈÍ² ÊÐÀÙÅ ÆÈÒÈ
За статистичними даними управлінь економіки, освіти та науки, охорони здоров’я обласної державної адміністрації,
управлінь статистики та Міністерства внутрішніх справ у Черкаській області, ”Газета по-українськи” склала рейтинг найпривабливіших для життя міст та селищ Черкащини (надалі для спрощення називатимемо їх одним словом ”міста”). До списку
увійшли 19 райцентрів та міст обласного підпорядкування. У силу свого адміністративного становища, обласний центр є найрозвинутішим на теренах регіону, тому Черкаси до списку не долучили.
Позиція міста в кожному з критеріїв визначила кількість набраних ним балів. Найбільше місто могло отримати 19 балів.
Найменше — 1. У підсумку позиція кожного міста визначилася сумою набраних балів.
во бере злість, коли спішиш і
потрапляєш двічі на поїзд. Але
мені щастить, дорога завжди
відкрита.
Перед дощем дістають відстійники. Не можна кватирку
тримати відкритою, бо сморід
буде і в хаті. Його чути й далеко
за містом, якщо вітер дме в ту
сторону. Я живу в мікрорайоні
”Радіозаводу”, то там найсильніше чути. Але ми вже до запаху
звикли.

КАНІВ

Чим подобається місто?
Начальник штабу міськрайвідділу внутрішніх справ
В’ячеслав Канівець, 28 років:
— За що можна любити
Батьківщину? Навіть моє прізвище до того змушує. До речі, в
Каневі і районі живуть чимало
моїх однофамільців.
Канівські гори — унікальні
за геологічною будовою, поблизу Канева розташований
найгрозовіший район України.
У нас сонячних днів стільки,
як на Південному березі Криму. У нас найбільший у Європі
Хмільнянський яр. Врешті, у
нас Дніпро і усипальниця Тараса Шевченка. Мені не соромно
сказати, що я живу у Каневі. Бо
це не райцентр, а справжній
рай на землі. Особлива гордість
проймає, коли бачу захоплення
іноземців, які фотографують
краєвиди з Тарасової гори.

Якби моя воля, я залишив
би в такому гарному місті тільки гарних людей. Але у більшості випадків маємо справу
з проблемними елементами.
Так хочеться, щоб вони стали
нормальними людьми. Не збираюся міняти ні роботу, ні місце
проживання. Як це не патетично
звучить, але всі свої зусилля
хочу віддати на служіння нашій
громаді.
Що не подобається в місті?
Майстер виробничого навчання професійного училища
радіоелектроніки та машинобудування Ірина Бузницька, 35
років:
— У Каневі живу 16 років
— вийшла заміж за канівчанина. З першої миті в цьому місті
почуваю себе не комфортно.
Чому? Можливо, через те, що не
склалося особисте життя, розлучилася з чоловіком. Начебто
маю все, але всі мої рідні живуть
у прикарпатському селі Княжолуки, і моє серце рветься до них.
Я так і кажу, коли їду до батьків:
”Їду додому”, а мої діти навпаки
— їдучи з Карпат, кажуть, що
їдуть додому до Канева.
На моє ставлення до Канева не впливає ні влада, ні стан
доріг, ні розмір комунальних
платежів.
Просто я люблю ту землю,
де народилася. Все інше мені
чуже і байдуже. У травні цього
року до Канева приїжджала моя

племінниця, яка перемогла у
творчому конкурсі й отримала
в нагороду поїздку на Тарасову
гору. Вона була у захопленні,
що з вікна моєї квартири видно
Дніпро. А я собі думаю: ”Ну і що?
Мої Карпати все одно миліші й
гарніші”. Дасть Бог, я туди всетаки повернуся.

КОРСУНЬШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Чим подобається місто?
Медсестра Наталія Панасюк, 44 роки:
— З дитинства люблю
місцеву природу. Кажуть, у нас
маленька Швейцарія. Місто затишне, не метушливе, як Київ. Є
що показати гостям, бо тут велика історія — маєток Лопухіних,
музей Корсунь-Шевченківської
битви, каштан Шевченка.
Корсунь розстроюється, в
основному підприємці стараються. Нещодавно ось відкрили великий універсам ”Spar”,
з’являються банки, магазини.
Що не подобається в місті?
Підприємець Людмила Бабенко, 43 роки:
— У мене син і донька
— студенти. То вже нині болить
голова, де їм роботу шукати, бо
у Корсуні роботу з пристойною
зарплатою вони собі не знайдуть.
Відпочити молодим людям
теж немає де. Донька додому

ÃÎÑÏÎÄÀÐ² ÒÀ ÂÀÐÂÀÐÈ
Хто хоче працювати –
той наполегливо прямує
до мети, долає перепони,
знаходить можливості,
щоб досягти задуманого.
А старанних, як відомо,
любить фортуна.
Рейтинг “Де на Черкащині
краще жити” склала авторитетна
столична “Газета по-українськи” (частина цього матеріалу публікується окремо). Городище і
Чигирин розділили сьоме-восьме місце, адже набрали рівну
кількість балів – по 106. Доволі
непоганий результат, адже до
рейтингу увійшли 19 районних
центрів. Місце визначалося за
набраними балами (від одного
до дев’ятнадцяти). Городище
отримало такі оцінки: культура
– 12, екологія – 9, зручність
сполучення – 15, злочинність
(очевидно, мається на увазі

правопорядок?) – 18, соціальне
та медичне забезпечення – 13,
сфера послуг – 7, бізнес-активність – 6, ціни на житло – 10, демографічна ситуація – 7, рівень
зарплати – 9 балів. Лідерами
рейтингу
найпривабливіших
для проживання міст стали Золо тоноша і Сміла. Тепер городищенцям слід проаналізувати
позиції рейтингу, визначити, які
показники треба покращити.
Доклавши зусиль, зможемо вивести Городище наперед. Треба
тільки поставити перед собою
чітку мету.
Високу оцінку Городище
отримало по критеріях соціального забезпечення. Нещодавно
“Газета по-українськи” та
обласне видання “Нова Доба”
опублікували інформацію, як
наше місто активно позбувається темряви. Мають вуличне
освітлення вже 48 вулиць.
Відновлюється мережа, про-

ведена ще в радянські часи,
підключаються нові вулиці.
Таку можливість люди мають
завдяки програмі “Світле місто”,
яку прийняла міська рада. Щоб
освітити свою вулицю, жителі
в складчину купують провід, а
комунальне підприємство здійснює монтаж. Міський бюджет
забезпечує ліхтарями і лампочками, платить за використану
на освітлення вулиць електроенергію по нічному тарифу. Для
цього встановили спеціальні
багатотарифні лічильники.
Неповторний
колорит
кожному місту привносить його
історія. Газета “Прес-центр”
надрукувала нарис про Устима
Жука, іменем якого названа одна
з вулиць. 4 грудня 1908 року
його група пограбувала касу Городищенського цукрозаводу. За
тиждень до цього Жук надіслав
управляючому заводом листа з
вимогою приготувати на вказа-

ну дату наявні гроші для потреб
партії комуністів-анархістів. На
заводі було посилено охорону і
запрошено загін інгушів. Та бойовики Жука приїхали у фаетоні
під виглядом агентів по закупівлі буряків. Пройшли у контору,
узяли під варту усіх присутніх,
убили двох охоронців і випадкового свідка Марченка. Із каси
забрали 11289 рублів і на 32
тисячі векселів. Золотий годинник касира Власьєва не взяли;
заявили, що беруть тільки балашовські гроші на благо народу.
Наліт тривав 10 хвилин і нападники зникли без сліду. Щоб
отримати якусь “компенсацію за
моральні збитки”, адміністрація
оголосила, що зникло 15 тисяч.
Тоді Жук написав, що прийде за
рештою. Налякана адміністрація
негайно повідомила через газету, що за уточненими даними із
каси взято тільки 11 тисяч.

місяцями не хоче їхати. Приїде у
вихідні, просидить у хаті. Хлопці
йдуть в парк. Там раніше атракціони були, а тепер самі дерева.
То вони посидять з пивом на
лавці й по домах.

ГОРОДИЩЕ

Чим подобається місто?
Учениця 10-го класу школи N1 Надія Григор:
— Мені на ”аську” друзі скинули прикол: Городище — краще місто на планеті, а решта нам
просто заздрять! Адже тільки у
нас люди настільки інтелігентні,
що не матюкаються, а відразу
лізуть у бійку. Тільки в нас у таксі
платять не за те, щоб їхати, а щоб
зігрітися. Це у нас за 150 км від
Києва — столичні ціни. Тільки
в нас гаражі коштують, як самі
машини. Ми знаходимося на
болоті, але не тонемо. Це в нас
зимою мінус 20, а літом плюс
40. Це — наше Городище, центр
світу!
Добре, що є люди, які
створюють хороший настрій
громаді. У нашому мікрорайоні
біля залізничного вокзалу є
дискотека ”Santo”, там класні діджеї, обираємо кращу дівчину
місяця. На стадіоні ”Цукровик”
організовують богатирські ігри
та свята. Надіюся, наступного
року зроблять пляж.
Що не подобається в місті?
Начальник
управління
підприємства ”Комунальник”
Валерій Трохименко, 56 років:
— Самі люди спотворюють місто, а потім нарікають
на комунальну службу й владу.
Щомісяця на кожну вулицю заїздить трактор, який за символічні 1–2 гривні вивезе сміття. Але
користуються такою послугою
одиниці — інші таскають непотріб до лісу або викидають
на вулицю. Ми відновлюємо
вуличні ліхтарі, а хулігани б’ють
їх із рогаток. Ставимо нові люки,
а їх знову крадуть. Ми виготовили більше тридцяти нових
дорожніх знаків. Думали, що не
крастимуть на брухт, бо метал
подешевшав. Так знаки просто
ламають і залишають при дорозі.
З “ГАЗЕТИ ПО-УКРАЇНСЬКИ”,
28 листопада 2008 року.

Городище
здатне
стати кращим, якщо самі
люди не спотворюватимуть його. Донедавна
регулярно майже на кожну
вулицю заїздив трактор,
який за символічні кілька
гривень вивозив сміття.
Але багато “господарів”
тягли і тягнуть непотріб
до лісосмуги або викидають просто на вулицю. Як
тільки одні відновлюють
вуличне освітлення – інші
б’ють лампочки з рогатки. Так само крадуть люки,
псують нові дорожні знаки.
Хоч їх навіть на брухт не
здаси, бо метал подешевшав... Треба, щоб люди поводилися як господарі, а не
варвари.
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При в’їзді у Петропавлівку з боку
Городища є вулиця, що подвір’ями повернута до поля, а городами спускається
до річечки. Тихо. Зелено. Життя тут іде
неспішно, але грунтовно. Хати ніби змагаються між собою, яка з них краща, яка
кращою огорожею підперезана. В одному подвір’ї поважно ступають гуси, в
сусідньому по зеленій траві розсипалися
білі кури і курчата, там кахкають качки,
там -- білі та сірі індики.
Ось повільно вуличкою вгору піднімається молоковоз.
Солов’ї щебечуть, не дотримуючись
ні меж, ні кордонів.
Городи доглянуті, при кожному
обійсті розкішний садок. Ніби йдеш
райською землею. Куди там тій російській Анастасії з її садибкою, де земля не
ореться, а люди повертаються до первісних часів “собирательства”.
Думки мої і порівняння зупиняються, бо я вже прийшла до кінцевої мети
моєї подорожі -- до Віталія (колишнього
мого учня), який береться бути вчителем
мені в премудрості пасічної справи. Сі-

даємо за кремезний стіл під грушею. На
столі з’являється мед і до меду. Стіл за
українським звичаєм щедро наповнюється ласощами. За розмовами непомітно збігає час.
Подивилися “відсіки” на цифровому фотоапараті. Як намисто на ниточку,
снуються розмови про те, про се. Почали
фотоапаратом відшукувати найкращий
пейзаж. І тут у “віконце” потрапляє кінь.
Гарний доглянутий, з шовковистою розчесаною гривою. На людей дивиться спокійними і довірливими очима.
Ненароком виникає запитання: що
тут робить цей кінь? А коня звати Орликом. Тут він народився років 20 тому. Вся
вулиця знає і любить Орлика. До нього
є невеликий віз на шинах. Кому треба
привезти сіно, дрова чи городину і т.д.,
приходять до Орлика, самі запрягають
-- чи це дорослі чи діти, чоловік чи жінка.
Орлик спокійно і добросовісно виконує
роботу, а за це люди платять невелику
таксу.
Як говорять хазяї: “Наш Орлик і собі
заробляє на їжу, і курям та качкам вистачає”.
Люблять по святах на Орлику кататися діти верхи. Ось Віталій показує фото.
Троє юних черкащан всілися на спину
коня, а він мудро і
гордо позує перед
фотоапаратом.
Піднімається
сонечко до зеніту, розгорається
золотий
літній
день. Прощаюся
з Орликом і його
господарями, відклавши у пам’яті
і живописні краєвиди, і цю вуличку,
і гостинних хазяїв.

ËÞÄÈ!
ÁÓÄÜÒÅ
ËÞÄÜÌÈ…
На околиці Старосілля, стоїть
не велика і не мала, така собі звичайна
сільська хата. Зовсім недалеко золотиться осінній ліс. Останньою зеленню буяє
трава. Надвечір’я. На подвір’ї до старого
дерева прив’язаний вуздечкою кінь, запряжений у воза…
Вчора хазяїн з хазяйкою поїхали
у поле забрати кукурудзиння -- навантажили на воза, вилізли самі та й почали
полуднувати, запиваючи оковитою.
Одна чарочка, друга, доки не побачили
дна. Спересердя матюкнулися і п’яні попадали на сіно. Затихло все, лише зрідка
зривалися матюки та чулося хропіння.
Кінь не напоєний, не нагодований стоявстояв та й вирішив добиратися додому.
Спокволу нога за ногою добрався до
хати, везучи своїх горе-хазяїв, та й став
біля дерева, де завжди стояв. Стемніло.
Гавкали зрідка собаки, десь загомоніли,
йдучи дорогою, люди. Нили в коня стомлені ноги, шлунок просив їсти. Так стоячи
і продрімав до ранку.
Прокинувся хазяїн, і посипалась
навсібіч нецензурщина. Кінь перелякано
затремтів, бо знав, найперше, що зробить хазяїн -- це буде його бити, бити зі
злості, що немає чим похмелитись або
немає чим закусити, зі злості, що кінь
стоїть голодний, зі злості на весь світ …
Та хазяїну не попалася під руку ломака,
тому він помочився, підійшов до коня,
штовхнув його в бік кулаком, прив’язав

НАШІ РЕЗЕРВИ

ÂÎÄÎÍÀÃÐ²ÂÀ× ÍÀ ÄÀÕÓ

Чимало українців, яким довелося подорожувати Європою, певно, звернули
увагу на дивні трубчасті конструкції на
дахах приватних будинків. Це сонячні водонагрівальні системи, за допомогою яких
мешканці не лише забезпечують себе теплою водою, а й обігрівають оселі.
Такі системи працюють навіть у північних
країнах, де число сонячних днів у році відносно невелике. Виникає питання: а чому б і
в Україні не використовувати цю технологію?
Особливо з огляду на невпинне подорожчання енергоносіїв.
Популярну на Заході установку представило на останньому Сорочинському ярмарку
ТОВ “Біодизельдніпро”. Демонструвався водонагрівач з об’ємом бака в 250 літрів.

ЗИМОЮ І ЛІТОМ

Що ж необхідно для ефективної роботи
установки? Звісно, насамперед -- ясна погода.
Але це не означає, що небо має бути ідеально
чистим від хмар. Навіть якщо світило сховалося за ними, сонячна енергія все одно присутня,
хоч і меншою мірою.
Звісно, потреба в теплій воді або опаленні
не зменшується, якщо небо вкрите свинцевими хмарами. На цей випадок апарат для
підстраховки обладнано звичайними теплоелектронагрівачами.
Водонагрівач складається з “батареї”
скляних труб чорного кольору, розташованих
під нахилом. Основна площина труб звернена
до сонячної сторони неба, так, щоб проміння
якомога довше потрапляло на них під прямим
кутом. Бак із водою найчастіше розміщується
згори, він обшитий ізоляційним матеріалом,
тож втрати тепла практично зведено до нуля.
Всередині трубок -- контактна пластина і
теплопровідний стрижень. Така трубка може
працювати при температури до мінус 500С.
Усередині стрижня міститься невелика кількість рідини, здатної закипати при малому
тиску, яка починає випаровуватися при температурі 300С. Вона випаровується, забираючи
тепло з теплопровідного циліндра. Пара піднімається у верхню частину, де конденсується
і передає тепло теплоносію опалювального
контуру. Конденсат стікає вниз, і все повторюється знову.
У
водонагрівачах
використовується
теплотворна трубка Solar з тришаровим напиленням. Вона дозволяє нагрівати воду в
термобаках до +800С при прямому попаданні
сонячного проміння, навіть коли надворі мінус
200С.
Вартість водонагрівача об’ємом 250 л -6400 грн.

Якщо ж ви бажаєте не лише отримати гарячу воду, а й обігріти будинок, то є варіанти
нагрівачів з більшою продуктивністю. Вони
мають більше теплотворних труб і більший
бак, який установлюється усередині будинку.
В цьому разі циркуляція води відбувається не
самопливом за рахунок різниці температур, а
за допомогою насоса.

ЗАСЛІН ПЕЧЕРНОМУ МЕТОДУ

Сьогодні всі говорять про необхідність
енергозбереження. Влаштовуються “круглі
столи”, в Україні формально працює з десяток
програм, що фінансуються західними країнами. Кожен новий прем’єр-міністр вважає за
свій обов’язок заявити про необхідність економії дедалі дорожчих енергоресурсів. Але
далі розмов справа не йде.
У більшості міст будинки, як і раніше, опалюються вкрай неефективним способом, коли
котельні розміщуються за кілька кілометрів від
будівель, і значна частина тепла втрачається в
погано утеплених теплотрасах.
Такий метод можна було б назвати печерним, але й це визначення навряд чи коректне.
Адже для того, щоб прогріти повітря в печері,
нашим пращурам для вогнища було достатньо
лише невеликої в’язанки хмизу. А для обігріву
сучасної квартири потрібно набагато більше
енергоносіїв. Уся біда в тому, що більшість
будинків не утеплюються, а їхні стіни просто
віддають дорогоцінне тепло в атмосферу.
Той, кому на Півночі доводилося ночувати в мисливській дерев’яній хатині, знає: щоб
нагріти у приміщенні повітря до плюсових
температур, достатньо спалити одну газету.
При добрій теплоізоляції стін палива багато
не потрібно.
Як показує практика, на урядовому рівні в Україні майже нічого не робиться для
зменшення енерговитратності опалювання
будинків. Тому, мабуть, і не варто сподіватися на державу. Чи не краще подбати про
себе самостійно і обладнати оселю водонагрівальною автономною установкою, про
яку розповідалося вище? Виграш у цьому
разі очевидний: не треба буде винищувати
ліс, добувати вугілля з великими витратами і людськими жертвами, платити шалені
гроші за імпортний газ.
У програші виявляються тільки ті, хто
наживається на продажу цих енергоносіїв
і, не бажаючи втрачати величезні гроші,
негласно, але ефективно гальмує впровадженням в Україні енергозберігаючих
технологій.
Підготував Ігор ТИМОШЕНКО.

до дерева і звично матюкаючись поліз на
воза. Коневі іноді здавалося, що рот та всі
нутрощі його хазяїна напхані матюками, і
навіть замість мозку в голові копошиться
просмерділе самогоном матюччя.
Сонечко піднялося височенько.
Повів кінь сумними очима навколо. Ген
на городі проріс молодий соковитий
бур’янець, недалеко від голого подвір’я
поруділий шпуриш, ось пролетів жовтий
листок. Це все можна було б пожувати,
якби ж він не був запряжений. В голові
часом туманилося від голоду, хотілося
лягти, але він знав, що звестися вже сил
не буде. Згадалось, як ще рік тому жив він
у доброго господаря, де і годували його
справно, і поїли, і розчісували гриву.
“Люди! Згляньтесь, дайте хоч
трохи поїсти трави”. Заржати, покликати
на допомогу не було сил та й небезпечно,
бо чи прийдуть люди, а хазяїн прокинеться і знов буде бити.
А люди, йдучи дорогою, відвертаються, бо неприємно і болісно
дивитися на напівживого коника, у якого
боки позападали, стирчать гострі ребра,
а колись шовкова грива перетворилася в
жмут реп’яхів з якимось сміттям.
… Важко зітхнув кінь, опустив
голову і завмер. Та відігнати сумні думки
не вдалося. Подумалося: скільки ж ото
випили його хазяї, що вже цілу добу безпробудно сплять?
Наступного ранку зайшов на подвір’я односелець, що хотів безплатно
відвезти дружину в лікарню. Будив-будив
він власників гужового транспорту, а
вони ні говорити, ні очей відкрити не в
змозі. Й тут ворухнулася у коня тривога:
“А чи живі вони? Все ж таки люди … А чи
люди? …”
Люди! Будьте людьми!!!
Валентина ЗАТУЛЬНА.

ГОРОДИЩЕ
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КП «КОМУНАЛЬНИК»
þЗапрошує на роботу тракториста, слюсаря водогону.
þНадає послуги жителям м. Городища з вивезення

нечистот та прочистки каналізаційних труб.

þНадає ритуальні послуги: машина з покривалом,
найдешевші в районі труни, ведучий ритуального обряду.
Недорого.
þРеалізовує

–будинкові номерні знаки емальовані вартістю 5 грн.
Звертатись за адресою:
вул. Героїв Чорнобиля, 22А.
Довідки за телефоном 2-20-63.

Народна самодіяльна студія образотворчого мистецтва
"Шевченків край" при районному Палаці культури ім. С.С.ГулакаАртемовського та Вільна академія красних мистецтв Великого
Кобзаря України продовжує набирати студійців на 2008-2009
навчальний рік.
Звертатися за адресою: м. Городище, вул. 1-го Травня, 1. Тел.
8 (067) 131-95-68. Керівник студії О.О. Близнюк.
У КІНОТЕАТРІ МІСТА
Щосереди демонструються різножанрові фільми. Початок
сеансу о 19.00 год., ціна квитка: 3 грн.
На численні прохання жителів міста кожної суботи
демонструються індійські фільми. Початок сеансу о 18.00 год.,
ціна квитка: 3 грн.

КП "КОМУНАЛЬНИК" ІНФОРМУЄ
ПРО ЗАБОРГОВАНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗА НАДАНI КОМУНАЛЬНI ПОСЛУГИ СТАНОМ НА 30.10.2008
№ Ос.рах.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
МЕБЛІ
ПРОДАЮ
2 ліжка, дерев'яні, б/к, у доброму
стані. Тел. 2-23-65, 8 (067) 732-28-11.

ПРИМІЩЕННЯ
ПРОДАЮ
виробниче приміщення, загальна
площа 1000 кв.м. Тел. 2-09-22, 8 (096)
216-49-57.
виробниче приміщення, загальна
площа 70 кв.м. з прилеглою територією. Тел. 2-36-84, 8 (067) 850- 25-29.
нежитлове підвальне приміщення в м. Городищі (р-н цукрокомбінату),
загальна площа 93,5 кв.м. Тел. 8 (067)
950-59-59.
кіоск металевий, 3 х 3 м. Тел. 2-4624, 8 (067) 594-75-73.
свинарник, вул. Шевченка, 118,
загальна площа 350 кв.м. Тел. 8 (068)
127-62-24.
цех з виробництва глушників. Тел.
2-09-22, 8 (096) 216-49-57.
ЗДАЮ
приміщення магазину, вул.Миру,
40, загальна площа 200 кв.м., централізоване водопостачання, газ, телефон. Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
приміщення, (центр), для комерційних цілей, загальна площа 289
кв.м. Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
складське приміщення. Тел. 8
(067) 472-52-53.
частину приміщення магазину,
по центральній вулиці, для комерційних цілей, загальна площа 65
кв.м. Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
ВИНАЙМУ
приміщення в оренду в центрі.
Тел. 2-09-22, 8 (096) 216-49-57.

БУДИНКИ
КУПЛЮ
будинок в районі Желябова, Тургенєва, Постишева. Тел. 2-35-27, 8
(098) 250-56-32.
ПРОДАЮ
ТЕРМІНОВО будинок, вул.О.Кошового, 59, усі надвірні споруди,
земельна ділянка 46 сот. Тел. 2-09-85.
Звертатися за адресою: вул.Карбишева, 6.
будинок, з усіма зручностями,
земельна ділянка 15 сот. Тел. 2-19-37,
8 (096) 618-71-04
будинок, з усіма надвірними спорудами. Тел. 2-40-70, 8 (067) 283-0824.
будинок, з усіма надвірними спорудами, газифікований. Тел. 8 (096)
375-63-66.
будинок, біля школи №3, газифікований, з усіма зручностями, земельна
ділянка 0,15 га. Тел. 8 (098) 455-93-89.
будинок, (р-н залізничного вокзалу), з усіма надвірними спорудами,
газифікований, земельна ділянка 10
сот. Тел. 8 (096) 694-47-19.
будинок, (р-н залізничного вокзалу), з усіма надвірними спорудами,
газифікований. Тел. 8 (096) 375-63-66.
будинок, вул.8-го Березня, 15 (р-н
залізничного вокзалу), газифікований,
усі надвірні споруди, земельна ділянка
10 сот. Тел. 8 (096) 694-74-19.
будинок, вул. Артема, цегляний,
газифікований, площа 75 кв.м.,
земельна ділянка 6 сот., усі надвірні
споруди, є місце для гаража. Тел. 8
(067) 911-38-10.
будинок, вул.Кожедуба, з усіма
зручностями та надвірними спорудами, земельна ділянка 15 сот. Тел. 2-3714, 8 (096) 899-33-30.
будинок, вул.Крупської, 66, газифікований, з усіма зручностями, усі надвірні споруди, загальна площа 97 кв.м.
Тел. 8 (096) 135-96-84.
будинок, вул. К. Маркса, загальна
площа 42,5 кв. м, газифікований, усі
надвірні споруди. Ціна 15000 у.о. АБО
ОБМІНЯЮ на частину будинку в м.
Сміла. Тел. 8 (063) 932-58-72.
будинок, вул.Маяковського, 92,
загальна площа 77,6 кв.м, усі надвірні
споруди, газ, телефон, земельна
ділянка 6 сот. Тел. 2-38-50, 8 (093) 60049-46.
будинок, вул.Понфілова (Чуїха),
усі надвірні споруди. Тел. 2-22-05, 8
(098) 396-14-50.
будинок, вул.Петровського, 36, усі
надвірні споруди, телефон. Тел. 8
(067) 595-09-77. Звертатися за адресою: вул.8-го Березня, 21 (після 18.00).
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будинок, пров.Піонерський. Тел. 208-47, 8 (096) 243-21-33.
будинок, вул.1 Травня, 64, з усіма
зручностями, газифікований, усі надвірні споруди, земельна ділянка 18
сот., підведено 3 електрофази (на
воротах намальовані лебеді). Тел. 200-71 (після 18.00), 8 (097) 574-38-91.
будинок, вул.1 Травня, 176, усі надвірні споруди, газифікований, парове
опалення, земельна ділянка 30 сот.,
поруч річка. Тел. 2-02-70, 2-01-71, 8
(097) 568-92-84.
будинок, вул. Тургенєва, 63, з
усіма зручностями. Тел. 8 (097) 40237-56.
будинок, вул. Чапаєва (над
річкою), криниця, погріб, земельна
ділянка 15 сот. АБО можливий
ОБМІН на автомобіль. Тел. 2-27-53, 8
(097) 249-05-36.

КВАРТИРИ
КУПЛЮ
квартиру 3-кімн.. Тел. 8 (097) 44488-24.
ПРОДАЮ
квартиру 1-кімн., в центрі міста.
Тел. 8 (067) 415-97-08.
квартиру 1-кімн., 2-й поверх, , вул.Миру, 86, загальна площа 34,9 кв.м.
Тел. 8 (067) 470-81-84.
квартиру 2-кімн., вул.Гагаріна
(біля лікарні). Тел. 2-24-35.
квартиру 2-кімн., вул.Кожедуба,
12, в одноповерховому будинку, усі
надвірні споруди. Тел. 2-46-80.
квартиру 3-кімн., в м. Городищі (рн залізничного вокзалу), перший
поверх. Тел. (234) 2-17-25, 8 (063) 44876-44.
квартиру 3-кімн., в одноповерховому будинку (центр, біля колишнього
пивзаводу), з усіма зручностями. АБО
ОБМІНЯЮ на будинок. Тел. 2-08-07, 8
(096) 227-58-22.
квартиру 3-кімн., вул.Чапаєва, 18,
в одноповерховому цегляному будинку, газ, вода, земельна ділянка 10 сот.
Ціна 16000 у.о. Тел. 8 (068) 199-74-69.
квартиру 3-кімн., в одноповерховому цегляному будинку, загальна
площа 110 кв.м, газ, вода, земельна
ділянка 10 сот. Тел. 2-17-34, 8 (098)
581-41-52.
квартиру 4-кімн., в одноповерховому будинку, гараж, літня кухня,
підвал, свердловина. Тел. 2-22-92.
ВИНАЙМУ
квартиру в центрі міста. Тел. 8
(067) 268-35-02.
молода сім'я винайме квартиру
або газифікований будинок в м. Городищі. Тел. (234) 2-14-32.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
ВАЗ-2101, 1975 р.в. Тел. 2-37-39, 8
(097) 556-51-05.
ВАЗ-2101, 1973 р.в., колір червоний. Ціна 1200 у.о. Тел. 2-27-53, 8 (097)
249-05-36.
ВАЗ-21013, 1986 р.в. Ціна 1800 у.о.
Тел.8 (097) 496-88-02.
ВАЗ-21063, 1987 р.в., нова гума, не
варений. Ціна 2400 у.о. Тел. 8 (067)
472-06-64.
ВАЗ-2103, 1973 р.в, колір синій, у
доброму стані. Ціна 1400 у.о., торг.
Тел. 2-23-86, 8 (050) 446-31-30.
ВАЗ-2105, 1998 р.в., колір "баклажан", двигун 1,5 куб. см. Ціна 3800 у.о.
Тел. 2-27-53, 8 (097) 249-05-36.
ВАЗ-2106,1981 р.в., колір червоний, двигун 1,6 куб. см. Ціна 2000 у.о.
Тел. 2-18-72, 8 (098) 259-36-03.
ВАЗ-2106, 1991 р.в., у доброму
технічному стані. Ціна 3500 у.о. Тел. 221-32, 8 (097) 210-90-00.
ВАЗ-2106, 1982 р.в., колір синій, у
доброму стані. Тел. 2-37-21.
ВАЗ-2108,1990 р.в., колір червоний, двигун 1,3 куб. см, 4-ст. КПП. Ціна
2800 у.о. Тел. 8 (097) 867-10-03.
ВАЗ-2121, 1984 р.в., колір синій, у
доброму технічному стані. Тел. 2-0873, 8 (096) 159-41-75.
ВАЗ-21099, 2002 р.в., колір «сірий
металік», газ, титанові диски, тонування. Ціна 31000 грн. Тел. 2-47-47, 8
(067) 945-69-47.
„Нива”, 1983 р.в. , колір синій,
після капремонту. Ціна 3600 у.о. Тел. 227-53, 8 (097) 249-05-36.

1006
1012
1013
1016
1020
1022
1028
1031
1035
1037
1038
1040
1041
1049
1063
1084
1098
1104
1112
1115
1119
1120
1157
1159
1171
1174
1190
1204
1209
1211
1216
1227
1228
1229
1232
1242
1244
1258
1260
1273
1275
1276
1282
1291
1302
1305
1311
1321
1324

Адреса
КВАРТИРИ
Миру,б. 54, кв.6
Миру,б. 54, кв.12
Миру,б. 54, кв.13
Миру,б. 54, кв.16
Миру,б. 54, кв.20
Миру,б. 54, кв.22
Миру,б. 56, кв.4
Миру,б. 56, кв.7
Миру,б. 56, кв.11
Миру,б. 56, кв.14
Миру,б. 56, кв.15
Миру,б. 56, кв.17
Миру,б. 56, кв.18
Миру,б. 64, кв.6
Миру,б. 86, кв.13
Миру,б. 86, кв.35
Миру,б. 86, кв.50
Миру,б. 86, кв.56
Миру,б. 86, кв.64
Миру,б. 86, кв.67
Миру,б. 86, кв.71
Миру,б. 86, кв.72
Миру,б. 117, кв.4
Миру,б. 117, кв.6
Котовського,б. 1, кв.8
Котовського,б. 1, кв.11
Котовського,б. 2, кв.5
Котовського,б. 3, кв.3
Котовського,б. 3, кв.8
Котовського,б. 5, кв.2
Котовського,б. 5, кв.7
Котовського,б. 7, кв.10
Котовського,б. 7, кв.11
Котовського,б. 7, кв.12
Котовського,б. 7, кв.15
Слов"янська,б. 5
Слов"янська,б. 6, кв.2
Слов'янська,б. 29, кв.15
Слов'янська,б. 29, кв.17
Слов"янська,б. 29а, кв.5
Слов'янська,б. 29а, кв.7
Слов"янська,б. 29а, кв.8
Слов"янська,б. 29а, кв.14
Слов'янська,б. 29а, кв.23
Слов'янська,б. 29а, кв.35
Слов'янська,б. 29а, кв.38
Слов"янська,б. 29а, кв.44
Слов'янська,б. 29а, кв.54
Слов'янська,б. 29а, кв.57

Сума (грн.)
108.40
247.50
149.50
157.90
209.04
107.33
230.94
126.45
413.11
221.31
100.63
252.46
370.81
107.16
269.10
101.66
104.65
273.96
103.71
119.60
169.00
153.24
170.17
244.01
102.00
103.86
235.24
179.44
102.84
209.00
136.49
208.24
234.30
102.13
209.08
151.84
184.89
148.09
147.93
277.20
104.65
134.97
163.66
139.70
174.85
164.61
126.94
124.57
253.34

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1327
1342
1346
1348
1350
1354
1361
1368
1369
1378
1384
1385
1387
1405
1415
1422
1428
1433
1438
1446
1453
2004
2008
2009
2016
2025
2033
2044
2054
2055
2077
2067
2076
2083
2093
2176
2122
2156
2164
2168
2170
2195
2212
2226
2241
2230
2276
2277
2278
2283
2287

Слов'янська,б. 29а, кв.60
Гагарiна,б. 6, кв.15
Гагарiна,б. 8, кв.3
Гагарiна,б. 8, кв.5
Гагарiна,б. 8, кв.7
Гагарiна,б. 8, кв.11
Гагарiна,б. 10, кв.3
Гагарiна,б. 10, кв.10
Гагарiна,б. 10, кв.11
Гагарiна,б. 12, кв.4
Гагарiна,б. 14, кв.2
Гагарiна,б. 14, кв.3
Гагарiна,б. 14, кв.5
Гагарiна,б. 18, кв.5
Гагарiна,б. 20, кв.7
Гагарiна,б. 20, кв.14
1-Травня,б. 17, кв.2
1-Травня,б. 17, кв.7
1-Травня,б. 24, кв.4
Кiрова,б. 2, кв.1
Свердлова,б. 9
Героїв Чорноб,б. 157, кв.11
Героїв Чорноб,б. 157, кв.15
Героїв Чорноб,б. 157, кв.16
Героїв Чорноб,б. 157, кв.22
Героїв Чорноб,б. 157, кв.30
Героїв Чорноб,б. 157, кв.38
Героїв Чорноб,б. 157, кв.48
Героїв Чорноб,б. 157, кв.57
Героїв Чорноб,б. 157, кв.58
Маресьєва,б. 2, кв.2
Маресьєва,б. 2, кв.10
Маресьєва,б. 2, кв.19
Маресьєва,б. 2, кв.25
Маресьєва,б. 2, кв.34
Маресьєва,б. 2а, кв.9
Маресьєва,б. 2а, кв.10
Маресьєва,б. 2а, кв.40
Маресьєва,б. 2а, кв.48
Маресьєва,б. 2а, кв.51
Маресьєва,б. 2а, кв.53
Iндустрiальна,б. 3, кв.3
Iндустрiальний,б. 5
Рафiнадна,б. 1, кв.6
Рафiнадна,б. 4
Рафiнадна,б. 12
Театральна,б. 3
Театральна,б. 3
Театральна,б. 3
Театральна,б. 3
Театральна,б. 8

108.19
117.73
120.18
155.79
151.73
536.20
179.40
116.27
142.
134.15
184.77
114.93
160.12
246.51
245.93
111.45
445.61
175.35
244.83
159.95
144.74
56.64
57.90
199.20
98.16
54.24
58.08
53.29
52.71
180.96
63.67
101.73
114.92
62.69
72.16
113.95
108.26
57.70
93.31
92.88
114.34
67.85
104.95
55.95
57.96
54.35
62.26
85.57
91.70
51.02
80.55

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

2293
2259
2260
2267
3005
3022
3032
3034
3043
3044
3088
3065
3066
3085
3508
3126
3116
3120
3158
3153
3201
3214
3172
3175
3199
3204
3525
3167
3223
3224
3241
3285
3317
3331
3352
3354
3360
3374
3375
3366
3381
3382
3385
3412
3422
3448
3457
3471
3482

Театральна,б. 9
Театральна,б. 11
Театральна,б. 11
Театральна,б. 14
Миру,б. 133
Котовського,б. 15
Котовського,б. 34
Котовського,б. 36
Слов'янська,б. 13
Слов"янська,б. 17
1 Травня,б. 8
1-Травня,б. 12, кв.3
1-Травня,б. 14, кв.2
1 Травня,б. 44, кв.9
Садовий,б. 3, кв.2
Шевченка,б. 6, кв.2
Шевченка,б. 17
Шевченка,б. 24, кв.3
Пушкiна,б. 3
Пушкiна,б. 12
Кiрова,б. 5
Кiрова,б. 8
Кiрова,б. 17
Кiрова,б. 19
Кiрова,б. 46
Кiрова,б. 58
Кiрова,б. 74
Кiрова,б. 108
Глiнки,б. 5
Глiнки,б. 6, кв.1
Вiнниченка,б. 9, кв.2
Пархоменка,б. 21
Мамая,б. 9
Грушевського,б. 27
Мiчурiна,б. 23
Мiчурiна,б. 27
Белiнського,б. 15а
Некрасова,б. 8, кв.2
Некрасова,б. 8, кв.3
Некрасова,б. 10
Пiонерська,б. 13, кв.1
Пiонерська,б. 13, кв.2
Пiонерська,б. 18
Франка,б. 10, кв.2
Франка,б. 25
Франка,б. 59
Нова,б. 10
Нова,б. 26
Нова,б. 36

91.61
61.65
97.91
114.48
71.35
79.66
119.49
52.93
61.95
53.12
67.60
55.89
66.40
91.54
146.08
64.56
53.10
79.65
59.74
53.00
80.30
59.00
53.10
200.61
77.46
117.32
53.11
52.87
53.08
128.02
66.40
53.06
387.17
50.62
53.10
79.65
85.55
133.88
79.52
53.10
403.43
53.10
77.85
61.18
53.10
66.40
105.80
72.39
99.20

ТАКСІ. ВИКЛИК ЗА ТЕЛ. 2-38-50, 8 (063) 447-45-27
"Нива"-21213 "Тайга", 1994 р.в.,
нові шини, новий акумулятор, у доброму стані. Тел. (235) 2-56-75, 8 (068)
817-00-52.
КАМАЗ-5320, 1999 р.в., з причепом. Тел. 8 (096) 354-16-22.
ЗАЗ-968М, колір червоний, двигун
після капремонту, шкіра в хорошому
стані, можливо на запчастини. Ціна
1200 грн. Торг. Тел. 8 (093) 567-83-25, 8
(093) 567-83-39.
ЗАЗ-1102 „Таврія”1993 р.в., у доброму стані. Тел. 2-48-93, 8 (067) 64923-08.
"Запорожець". Тел. 2-23-89.
Славута "Люкс", після ДТП, не на
ходу. Ціна 10000 грн., торг. Тел. 8 (068)
122-63-93, 8 (063) 701-54-78.
Таврія, 1995 р.в., колір синій.
Ціна1800 у.о. Тел. 8 (067) 149-61-40.
Москвич-412, білого кольору. Тел.
8 (097) 341-08-72, 8 (096) 446-35-79.
Москвич-412, 1984 р.в., на ходу, в
доброму стані, тех.-огляд до 2009 р.
Тел. 2-07-88, 8 (097) 559-48-46.
Москвич-412, 1986 р.в., у робочому стані. Тел. 2-32-67 (дом.), 2-41-40
(роб.), 8 (096) 766-65-50.
Москвич-412, 1991 р.в., у доброму
стані. Тел. 8 (096) 587-52-64.
Москвич-412 ІЖ, 1985р.в., пробіг
80000 км, капремонт двигуна в 2008 р.
Тел. 98-4-00, 8 (097) 690-83-99.
Москвич "ІЖ Комбі", 1987 р.в. Тел.
2-13-01, 8 (097) 503-49-38.
Москвич "ІЖ Комбі", 1985 р.в.,
колір бежевий, у робочому стані,
запчастини до нього. Ціна 800 у.о. Тел.
95-0-83, 8 (067) 319-75-82.
ГАЗ-24 "Волга", 1982 р.в., у доброму технічному стані. Тел. 2-30-48, 8
(097) 406-74-76.
ГАЗ-52, 1975 р.в. зі встановленим,
але не оформленим дизелем Д-243,
або по запчастинах. Тел. 2-30-48, 8
(097) 406-74-76.
ГАЗ-52 "бензовоз”, 1975 р.в. Ціна
10000 грн. Тел. 8 (067) 940-55-64.
ГАЗ-52 "будка", 1980 р.в, без документів. Ціна 8000 грн. Тел. 8 (067) 94055-64.
ГАЗ-53 "будка", без документів,
після капремонту. Тел. 8 (097) 236-8044.
ГАЗ-53, після капремонту, без документів. Ціна 10000 грн. Тел. 8 (097)
236-80-44.
мікроавтобус Раф, на 8 місць.
Тел. 8 (098) 436-79-36.
трактор Т-150 К, 1999 р.в. Тел. 960-31, 8 (096) 354-16-22.
Т-159 К,1998 р.в., двигун ЯМЗ-236.
Ціна 70000 грн. Тел. 8 (067) 940-55-64.
трактор ЮМЗ, причіп, плуг, у доброму стані. Тел. 8 (096) 375-63-66.
трактор ЯМЗ, 1999 р.в. Тел. 8 (096)
354-16-22.

ЗАПЧАСТИНИ
КУПЛЮ
акумулятори , відпрацьовані в
будь-якому стані. Тел. 8 (098) 455-93-16.
ПРОДАЮ
блок двигуна СМД-60. Ціна 1200
грн. Тел. 96-0-31, 8 (096) 354-16-22.
блок двигуна КАМАЗ. Ціна 1500
грн. Тел. 96-0-31, 8 (096) 354-16-22.
блок двигуна ЯМЗ-238. Ціна 1800
грн. Тел. 96-0-31, 8 (096) 354-16-22.
газове обладнання, нове (газпропан) на легковий автомобіль Тел.
2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
головка до двигуна СМД-60, 12
шт. Ціна 1000 грн. Тел. 96-0-31, 8 (096)
354-16-22.
головка ЗІЛ-130. Ціна 800 грн. Тел.
96-0-31, 8 (096) 354-16-22.
двигун СМД-17. Ціна 4500 грн. Тел.
8 (097) 236-80-44.
дискова борона БДТ-4, у доброму
стані. Тел. 8 (098) 975-02-58.
електродвигун потужністю 5,5
кВт та 3000 обертів. Тел. 2-11-01 (у
вихідні або після 18.00).
електродвигун. Тел. 8 (096) 35416-22.
колінвал ЗІЛ-130, 2 шт. Ціна 1400
грн. Тел. 96-0-31, 8 (096) 354-16-22.
колінвал А-41. Ціна 1000 грн. Тел.
96-0-31, 8 (096) 354-16-22.
передній міст КАМАЗ. Ціна 1800
грн. Тел. 96-0-31, 8 (096) 354-16-22.
причіп до Т-25. Тел. 8 (097) 47347-57.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПРОДАЮ
арматура діаметром 2 см, до 50
погонних м. Ціна 15 грн./м. Тел. 8 (097)
571-71-83.
балку двотаврову, металеву, 7 х
0,24 см. Тел. 8 (096) 547-96-10.
блоки фундаментні, № 5, 200 шт.,
№ 4, 50 шт. Тел. 8 (068) 127-62-24.
блоки з ракушняку, б/к. Тел. 2-4624, 8 (067) 594-75-73.
вапно гашене, з Селищанського
цукрового заводу. Тел. 2-11-01 (у
вихідні або після 18.00).
дошки. Тел. 8 (098) 795-55-61.
лутки з подвійними рамами 1,30 х
1,40 м, 7 шт. Тел. 8 (097) 431-68-26
(після 21.00).
плитку цокольну, сіру (в-во заводу "Фагот"). Тел. 8 (067) 473-21-07.
плитку облицювальну "кабанчик". Тел. 2-14-02.
плити перекриття, 5,40 х 1,50м, 40
шт., 5,40 х 1,20м, 20 шт. Тел. 8 (068)
127-62-24.
ракушняк. Тел. 2-46-24, 8 (067)
594-75-73.
саман, б/к. Тел. 2-13-01, 8 (097)
503-49-38.
сволока соснові, діаметр 16-18
мм, 6 м, 5 шт. Тел. 8 (096) 852-98-88 ( з
15.00 до 16.00 або з 21.00)
цеглу, червону, нову. Тел. 8 (067)
472-52-53.
цеглу б/к. Тел. 8 (067) 472-52-53.
цеглу силікатну. Тел. 8 (098) 79555-61.
цеглу-сирівку. Тел. 2-05-40.
цеглу, червону, б/к, 10000 шт. Ціна
750 грн./тис. Тел. 8 (068) 127-62-24.
шифер. Тел. 8 (098) 795-55-61.
шифер, б/к. Тел. 2-20-63.

ОБЛАДНАННЯ

ПРОДАЮ
побу тові електронагрівачі,
панелі в кількості 4 шт. для обігріву
будинків і приміщень. Ціна договірна. Тел. 8 (096) 303-15-70.
бетонозмішувач, об'ємом 0,75
куб.м. Ціна 1500 грн. Тел. 8 (097) 49688-02.
борони середні, 25 шт. Тел. 8 (097)
473-47-57.
кран-балка. Тел. 8 (097) 473-47-57.
млин (ДКУ), трьохфазний,
потужність 10 кВт, універсальний, для
всіх видів зерна. Ціна 11000 грн., торг.
Тел. 8 (067) 281-41-82.
морозильну вітрину, б/к, у доброму стані. Тел. 8 (067) 268-30-90.
морозильну камеру ємністю 3 т,
б/к. Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
морозильну камеру, нову (в-во
Німеччина). Тел. 2-32-35.
обладнання і форми для виробництва піноблоків (нове). Тел. 8 (067)
423-36-50.
олійницю, потужністю 120 кг/год.
Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
олійницю (в-во Харківського ВО
"Екструдер"). Тел. 8 (097) 473-47-57.
прес макаронний. Тел. 8 (097)
473-47-57.
холодильну вітрину, б/к, робочу, в
хорошому технічному стані. Ціна 3000
грн., торг. Тел. 2-06-98 (після 20.00), 8
(098) 229-58-59.

РІЗНЕ

КУПЛЮ
статуетки фарфорові, чавунні,
керамічні часів СРСР. Тел. 8 (067) 56242-42.
ящик для пляшок (пивний, горілчаний), багаторазовий. Тел. 8 (066) 72036-27.
ПРОДАЮ
ТЕРМІНОВО ємність, 4 куби. Тел.
8 (098) 396-68-81.
вугілля антрацит ("горішок"). Тел.
8 (067) 582-24-36.
вугілля кокс. Тел. 8 (097) 584-0321.
гармонь виготовлену на замовлення. Тел. 8 (096) 223-85-52.
горіхове дерево, дрова, брикет,
вугілля. Тел. 2-33-65, 8 (096) 380-1611.
діжки дерев'яні на 100 л. Тел. 247-67, 8 (097) 571-71-83.
діжку поліетиленову на 200 л, нову.
Тел. 8 (096) 223-85-52.
дрова фруктових дерев, обрізки
дубових дошок. Тел. 2-25-62.
дрова "метровку" (акація і груша).

Тел. 8 (096) 223-85-52.
засік для зберігання зерна,
ємністю 1 т, на 2 відділення, товщина
металу 3 мм, закривається кришками,
новий. Тел. 8 (096) 223-85-52.
ємність, 5 кубів. Тел. 2-03-10 (після
18.00), 8 (097) 294-81-15.
ємність 3 куба (від бензовоза), на
2 секції, з кранами та люками. Тел. 203-10 (після 18.00), 8 (097) 294-81-15.
контейнери для зберігання та продажу овочів, металево-дерев'яні,
розбірні, 4-секційні + піддон, 60 х 80 х
110 см. Тел. 2-47-67, 8 (097) 571-71-83.
лижі спортивно-бігові, нові. Ціна
300 грн. Тел. (234) 2-19-84, 8 (067) 70393-85, 8 (066) 672-48-57.
макуху соняшникову, протеїни
28,6 %, з доставкою. Ціна 550 грн./т.
Тел. 8 (067) 635-82-46, 8 (067) 562-4242.
макуху соєву, протеїни 43 %. Ціна
2300 грн./т. Тел. 8 (067) 635-82-46, 8
(067) 562-42-42.
троянди, саджанці плодових
культур. Звертатись за адресою: Городищенський р-н, с. Мліїв, вул.Жовтнева, 34. Тел. 8 (067) 709-43-79, 8 (067)
473-59-91.

РОБОТА
ТЕРМІНОВО у кафе-бар "Піцерія"
на постійну роботу потрібні повар,
помічник повара, офіціант. Тел.
(234) 2-41-72, 8 (097) 976-92-24.
НАСК «ОРАНТА» запрошує на
постійну роботу страхових агентів.
Тел. (234) 2-26-49.
СТОВ «Симиренківське» запрошує
на постійну роботу дояра, підсобного
робітника. Звертатися за адресою:
Городищенський р-н, с. Мліїв, вул. Колгоспна. Тел. (234) 95-2-87.
ТОВ «Інвестиційна компанія
«Агросоюз РП» запрошує на роботу
електрика дільниці. Тел. (234) 95-370.
Торгова мережа "Абсолют" запрошує на роботу будівельників та
різноробочих. Заробітна плата від
виробітку. Тел. 8 (067) 254-29-85, 8
(063) 662-02-40.
ПСП «Агрофірма «Шульц» запрошує на постійну роботу: електрика
дільниці, електрогазозварника. Тел.
(234) 2-16-28.
Городищенська ЗОШ № 3 запрошує на роботу медичну сестру. Тел.
(234) 2-56-89.
В и к о н к о м Буд о - О рл о ве ц ь к о ї
сільської ради запрошує на постійну
роботу завідуючу ФАПом (забезпечується житлом). Тел. (234) 90-3-35.
Фермерське господарство в с.
Орловець запрошує на роботу
підсобного робітника. Тел. (234) 5124-55, 8 (063) 195-96-19.
ПП запрошує на роботу на
вигідних умовах. Т. 8 (093) 732-68-36.
ПП Колтуцький запрошує на роботу
продавця непродовольчих товарів.
Тел. 8 (067) 705-30-06.
ПП Назарян запрошує на роботу
продавця продовольчих товарів.
Тел. 37-2-16.

ПОСЛУГИ
Відео- та фото послуги з виїздом
на місце, відцифровка відео, виготовлення альбомів (випускникам,
весільні і т.п.), друк з цифрових носіїв.
Запросіть фотографа на новорічне свято! Тел. 2-14-40, 8 (096) 442-90-80, 8
(067) 416-89-25.
ремонт пластмасових виробів
(оприскувачів, бамперів, скутерів та
ін.). Тел. 8 (067) 602-28-13.
розпилка дров, обрізка дерев
бензопилою. Тел. 8 (097) 571-71-83.

ТВАРИНИ
ПРОДАЮ
ТЕРМІНОВО три корови. Тел. 8
(096) 513-18-73.
бульдог, американський, чистокровний, вік 1 рік, розуміє команди,
незлий. Тел. (234) 2-34-05, 8 (067) 64636-36.
свинки поросні, в'єтнамської породи. Тел. (234) 39-2-82, 8 (098) 937-9453.
2 поросят годованих. Ціна 5000
грн. Тел. 8 (097) 951-07-87, 8 (098) 78981-28.
ВІЗЬМУ
у добрі руки сіамських кошенят
для лісництва. Тел. 8 (066) 662-47-84.
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НАШ КАЛЕНДАР
3 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ
4 грудня
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ. ТРЕТЯ ПРЕЧИСТА. Влаштовували санні торги. Продавали трійкові,
парні й одиночні сани.

12 грудня
ДЕНЬ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
80 років від дня народження Леоніда
БИКОВА (1928-1979), українського актора
і режисера
13 грудня
АНДРІЙ ПЕРВОЗВАННИЙ

ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
5 грудня
ПРОКОПІВ ДЕНЬ. З Прокопового дня
– надійний санний шлях. Колись цього дня
всім селом виходили виставляти на дорогах віхи, щоб подорожні не збилися з шляху.

14 грудня
ДЕНЬ БЛАГОДІЙНИЦТВА
ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
15 грудня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СТАТИСТИКИ
130 років від дня народження Олександра ОЛЕСЯ (1878-1944), українського
поета:
Вона приходе завжди в певний час
І в певній ложі п'є поволі каву…
Ах, пані, скільки сонця в вас!
Таку усмішку сонячно ласкаву
Я бачу перший раз!..

18 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МІГРАНТІВ
19 грудня
СВЯТИТЕЛЯ І ЧУДОТВОРЦЯ МИКОЛАЯ. Холодний Микола вважався одним
з головних зимових свят. Він був навіть
нашим Дідом Морозом.
ДЕНЬ АДВОКАТУРИ

6 грудня
ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
7 грудня
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЯ КАТЕРИНА.
ДЕНЬ ЖІНОЧОЇ ДОЛІ
ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ

220 років від дня народження Сергія
ВОЛКОНСЬКОГО (1788-1865), російського та українського декабриста, князя, генерал-майора, учасника Вітчизняної війни
1812 р.
20 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ ЛЮДЕЙ
ДЕНЬ МІЛІЦІЇ

9 грудня
ЮРІЙ ЗИМОВИЙ, ВОВЧИЙ ЗАСТУПНИК. На Юр'їв день (а раніше він припадав на 26 листопада), після закінчення
основних польових робіт, селянам дозволялося переходити від одного пана до
іншого протягом двох тижнів – тиждень до
Юрія і тиждень після нього.
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З
КОРУПЦІЄЮ
400 років від дня народження Джона
МІЛЬТОНА (1608-1674), англійського поета, публіциста, політичного діяча
10 грудня
ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

21 грудня
30 років від дня створення народної
самодіяльної студії образотворчого
мистецтва "Шевченків край" при РПК ім.
Семена Гулака-Артемовського (керівник і
засновник студії – художник Олекса Близнюк).
150 років від дня народження Джакома ПУЧЧІНІ (1858-1924), італійського композитора

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА МІСЬКОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГАЗЕТИ "ГОРОДИЩЕ"
НА 2009 РІК – ТІЛЬКИ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ
М. ГОРОДИЩА.
Передплатний індекс 99974.
Вартість передплати складають лише
витрати на її оформлення та послуги пошти:
на рік
– 5 грн. 95 коп.,
на 6 місяців – 3 грн. 44 коп.,
на 3 місяці
– 2 грн. 37 коп.
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"Урядовий кур’єр", "Голос України",

на нове літо за радісне повідомлення дзвонареві видавали із скарбниці 24 срібняки.
А в день літнього сонцестояння за звістку
про "повернення сонця на зиму" йому
доводилося добу відсидіти у в'язниці.
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА
175 років від дня народження Марка
ВОВЧКА (1833-1907), української та
російської письменниці й етнографа:
… Знов ідуть дні і часи за часами, і
що день, що година, то більше усе
вісток, більш та більш чуток про
розбійників у Чорному лісі.
Справді, чудні та небувалі се
розбійники уявилися і чудний і небувалий
вони теж розбій правили: що попадавсь
їм багач у руки – вони його оббирали, попадався вбогий – вони його наділяли; нікого
не забивали, не різали. Теж чудний та дивний в їх отаман був: ішла чутка, що така
була краса його невиписана, невимальована, невимовлена, що не можна словом
розказати ані пером описати, та славили, що не можна й очима було надивитися, бо сліпила вона, як те сонечко пломенисте… ("Кармелюк")
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24 грудня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ АРХІВНИХ
УСТАНОВ
25 грудня
СПИРИДОН-СОНЦЕВОРОТ. На Спиридона сонце на літо, а зима на мороз
повертає. Спиридон перевертає ведмедя
в барлозі на другий бік. Ночі меншають –
сонце більшає. Хоч на гороб'ячий скік, але
дня прибуває.
26 грудня
110 років від дня народження Євгена
ПЛУЖНИКА (1898-1936), українського
письменника:
…Знаю, як мало людині треба.
Спогадів трохи, тютюн, кімната…
Інколи краєчок неба…
…Симфонія Дев'ята…
("Місто мале…")
28 грудня
100 років від дня народження Євгена
ВУЧЕТИЧА (1908-1974), російського скульптора

Зам. №

АНЕКДОТИ
Тільки з роками розумієш
наскільки правильними були
помилки молодості.
J J J
Розмовляють два товариші:
– Що б ти сказав жінці,
котра все тобі простить, все
стерпить і буде від тебе в
захваті?
– Привіт, мамо!
J J J
Оголошення: "Міняю
білого коня на будь-якого
іншої масті. Задовбали!
Принц."
J J J
Якщо у вас темної ночі, в
темному провулку запитують,
як пройти в бібліотеку – це
означає, що інтелігенція
намагається натякнути
народу, що у них маленькі
заробітні плати.

J J J
– Що буває у жінки раз в
місяць і закінчується через 4-5
30 грудня
днів?
– Зарплата чоловіка.
100 грудня від дня народження Зіновія ДУНАЄВСЬКОГО (1908-1981), російJ J J
ського композитора
Нью-Йорк. Під ранок.
Шикарний ресторан. Обслуговуючий персонал виводить
під руки п'яного в доску
КП "КОМУНАЛЬНИК" ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРОДАЖ ЖИТЛОВОГО м у ж и к а з д и п л о м а т о м .
Садовлять в таксі.
БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ М. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 304.
– Куди? – запитує таксист.
Заявки на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з дня
– В Городище!
опублікування оголошення за адресою вул. героїв Чорнобиля, 22 А.
– Куди-куди?
Телефон для довідок: 2-20-63.
– В Городище! Україна –
Черкаська область – Городище…
ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО
– Ти що здурів! Це ж
ОРЕНДИ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕНЬ ГОТЕЛЮ "УКРАЇНА".
неможливо.
Звертатись за адресою: вул. Грушевського, 11, тел. 2-41-27.
Мужик розкриває дипломат, вивалюються пачки
тисячних банкнот:
В зв’язку з незначною кількістю користувачів та скрутним
– Плачу будь-які бабки.
фінансовим станом КП "Комунальник" повідомляє про тимчасове
Таксист:
припинення (до весни) вивозу сміття з приватного сектору.
– Чубівка, Маніжа, Центр,
Завод, Зарічк а, Чуїха,
ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗВЕРТАЄТЬСЯ З
Набоків?..

22 грудня
АННА. Зимове сонцестояння. Народини Сонця. З наступної доби день починає збільшуватися, зате вступає в силу
астрономічна зима. Цікавий звичай побутував на Русі: в день сонячного повороту

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ГОРОДИЩЕ

5 грудня 2008 року

ПРОХАННЯМ ДО ОРЕНДАРІВ ПРОВЕСТИ ЗВІРКУ ДАНИХ
МІСЬКОЇ РАДИ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ СТАНОМ НА 01.11.2008
ТА У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ БОРГУ
ПРОВЕСТИ ВІДПОВІДНІ РОЗРАХУНКИ
За оренду майна: Терновий О.М. – 7459,42 грн.; Дяченко В.О. – 2733,28
грн.
За оренду землі: Кошеленко О.І. – 242 грн., Лисенко Т.М. – 296 грн.,
Лисак Ю.Ю. – 220 грн., Гончар О.Г. – 710 грн., Вечеровська Л.М. – 664 грн.,
Заболотній А.М. – 466 грн., Іванов В.В. – 721,15 грн., Московченко Г.М. – 243
грн., Нечипоренко Ю.М. – 636 грн., Сукач Н.Г. – 4923 грн., Сухорукова Г. О. –
713 грн., Козелецький О.І. – 3799 грн., ФГ "Ромашка плюс" – 202 грн., ПП
Царенко М.І. – 483 грн., Король Е.І. – 636 грн., Гудзь С.В. – 624 грн.

J J J
Пацієнт до сексопатолога:
– Лікарю! У мене після
інтиму з дамою хвилин десять
у вухах такий сильний свист…
– Скільки вам років, голубчику?
– Шістдесят п'ять.
– Так що ж ви хочете?
Аплодисментів, чи що?
J J J
Україна здійснила великий
прорив у бік Заходу. Захід
навіть відскочити не встиг.

