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Нещодавно у Черкасах від-
булися обласні змагання з 

легкоатлетичного триборства “Та-
ланти поруч “ серед юнаків та дівчат 
середніх та молодших вікових груп, 
в яких взяли участь вихованці Горо-
дищенської 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 

у нашої юної спортсменки Русаліни 
Поворознюк (тренер Неля Прудь). 
Денис Московченко (тренер Ірина 
Пестенкова)   став переможцем се-
ред 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 спортс-
менів, та їх тренерів, з успішним 
виступом на змаганнях і бажаємо 
подальших перемог на спортивних 
аренах.

Олександр ПЕСТЕНКОВ,
директор ДЮСШ 

відділу освіти

НА ФОТО: кращі спортсме-
ни-триборці Наталія Тесленко, 
Русаліна Поворознюк, Наталія 
Малишко, Денис Московченко та 
Богдан Щибря.

СПОРТ

ÑÂßÒÎ ËÅÃÊÎ¯ 
ÀÒËÅÒÈÊÈ

“Мова -- це доля нашого 
народу, і вона залежить від

 того, як ревно всі ми 
плекатимемо її”.

Олесь ГОНЧАР
Кожного року 9 листопада за рішенням гене-

ральної 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 бі-
бліотек і культурної спадщини ім. В. Симиренка провів 
міський конкурс юних декламаторів “Я знаю, мова ма-
мина свята”. У читальній залі бібліотеки зібралися юні 
шанувальники українського слова -- учні економічно-
правового ліцею та міських загальноосвітніх шкіл.

Лунали в залі схвильовані молоді голоси, присутні 
поринули в неповторний чарівний світ українського 
поетичного слова. Учасники конкурсу продемонстру-
вали бажання осягти глибини і тонкощі рідної мови, 
дарували слухачам чудові вірші, зігріті душею, оспівані, 
озвучені серцем.

Компетентному журі складно було визначити пе-
реможця.

Гран-прі конкурсу за чудове виконання власних 
поетичних творів було присуджене Могильній Анні, 
учениці 10 класу економічно-правового ліцею. Пер-
ше 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 економічно-
правового 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 нада-
ну спонсорську допомогу для проведення свята. Осо-
блива 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

У номері 9 (25) “Городища” було розміщено 
фотоматеріал з виставки картин Тетяни Смари-
чевської і Анжели Тимоненко. На численні прохання 
детальніше знайомимо читачів з нашими молоди-
ми даруваннями.

Життєві долі Анжели Тимоненко з Городища та 
Тетяни Смаричевської з Золотоноші перетнулися п’ять 
років тому, коли вони навчалися у Черкаському вищо-
му 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 ду-
ховність у вигляді ікон.

Різноманітність техніки в художніх роботах просто 
вражає! Працюють вони аквареллю, олівцем, гуашеви-
ми фарбами, сангіною, пастеллю, акриловими фарба-
ми, темперою, вугіллям, аніліновими барвниками. Та 
особливо полюбляють працювати олійними фарбами. 
Це найпоширеніша техніка, яку з давніх давен викорис-
товували знамениті художники. 

Вже відбулося кілька спільних виставок цих моло-
дих і перспективних художниць. Зокрема, на районно-
му 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!
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НАШІ ТАЛАНТИ

У     . суботу, 15 листопада, від-
крито 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  (“Цукро-
вик”), Володимир Стародуб,  Сер-
гій Карвацький та Сергій Гладкий  
(“Садівник”), Олександр Жовталюк  
(“Буревісник”), напівзахисники Ві-
ктор 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 по-
єдинок 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 про-
ведення матчу підтримала міська 
рада. З міського бюджету було ви-
ділено кошти, які склали основу 
призового фонду, також спонсор-
ську допомогу надали  приватний 
підприємець Юрій Старик, голова 
районної ради Олександр Лупашко. 
Грамоти міської ради та подарунки 

гравцям збірної Городища вручив 
спеціаліст міської ради зі зв’язків з 
громадськістю Олег Покась.

Хоч гра мала статус товарись-
кої, 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 місь-
ким центром культури та туризму на 
мініконцерт. Отже, відбувся яскра-
вий підсумок футбольного сезону.

НА ФОТО: серед численних 
вболівальників пильне око фото-
графа помітило й майбутніх зірок 
футболу братів  Віктора і Романа 
Трохименків. 
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Кращим бомбарди-
ром районної першості 
став Віталій Смоляр з “Бу-
ревісника”, 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 Запі-
сецький (“Граніт”) зробив 
12 результативних ударів 

по воротах, Максим Ца-
рінник (“Садівник”) – 11, 
Ігор Степанок (“Імпульс”) 
– 10. 

Найбільшу кількість 
вилучень з поля має “Са-
дівник” – 5 червоних кар-
ток. Не набагато відстав 

“Імпульс” – 4, а “Буревіс-
ник” має 2 червоні картки. 
Решта команд – по 1 вилу-
ченню. Стосовно жовтих 
карток, то “Імпульс” їх 
заробив 16, “Колос” – 14, 
“Цукровик” і “Садівник” 
– по 13 “гірчичників”.
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Прийомна сім’я -- сім’я або окрема особа, яка не перебуває 
у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спіль-
не 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 міні-
муму;

•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 меди-

ко-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 користуєть-

ся усіма відповідними пільгами. На кожну дитину виділяється не 
менше, ніж два прожиткових мінімуми на місяць. Одному з прийом-
них батьків щомісячно виплачується грошове забезпечення у роз-
мірі 35% розміру соціальної допомоги на кожну прийомну дитину, 
але не більше ніж півтора прожиткового мінімуму для працездатної 
особи. Соціальні працівники супроводжують прийомну сім’ю про-
тягом 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 Горо-
дищенського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді.

  Лариса КАПЛУНЕНКО,
провідний спеціаліст РЦСССДМ.

Згідно з затвердженим на за-
сіданні положенням (положення 
про соціальний центр надруко-
вано окремо) та відповідним рі-
шенням виконкому міської ради 
центр очолив міський голова 
Олександр Зварич, його заступ-
ником став голова міської ради 
ветеранів Володимир Зінченко.  

Також розглядалось питан-
ня  про підготовку до відзначен-
ня Міжнародного дня інвалідів, 
який відзначається 3 грудня.

Голова міської ради вете-
ранів, заступник голови центру 
Володимир Зінченко інформував 
про намір міської ради відвідати 
з нагоди Міжнародного дня інва-
лідів 31 інваліда Великої Вітчиз-
няної війни і  3 жінок-старожилів 
1911,1912,1913р.н. з врученням 
їм продуктових пакетів. Запропо-
нував присутнім представникам 
організацій відвідати своїх ко-
лишніх працівників, які є інвалі-
дами 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 член-
ських внесків та благодійних по-
жертвувань. Першочергову увагу 
товариство приділить дітям-ін-
валідам. Останні роки для них 
влаштовується свято не 3 груд-
ня, а до дня Святого Миколая. 
Товариством Червоного Хреста 
обладнано палати підвищеного 
комфорту (у ЦРЛ і двох сільських 
лікарнях) для інвалідів та учасни-
ків війни, солдатських вдів. Тих, 
хто там на цей час перебуватиме 
представники товариства про-
відають з продуктовими набо-
рами. 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 пере-
буває близько 30 осіб, яким важ-
ко ходити. Їх відвідують майже 
щомісяця, приносять продпаке-
ти, одяг – як правило до великих 
свят, відвідають і до 3 грудня. 

Міський голова, голова 
центру Олександр Зварич: “У по-
рівняні з іншими організаціями в 
міської ради є більше можливос-
тей щодо надання матеріальної 
допомоги . Учням шкіл не по-
трібні кошти, щоб відвідати інва-
ліда 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 продо-
вжувати і вдосконалювати. До на-
ступного засідання нам потрібно 
вивчити наявні списки і визначи-
ти тих, кого з нужденних обійшли 
увагою, щоб допомога була спра-
ведливо  розподілена. “

Заступник начальника ра-
йонного відділу освіти Наталія 
Жовталюк виявила зацікавле-
ність у співпраці. Вже наступно-
го після засідання дня освітяни 
отримали списки інвалідів пев-
них категорій і розпочали актив-
ну роботу.

Також в установчому засі-
данні центру взяли участь заступ-
ник директора територіального 
центру Юлія Бенюх,  в.о. началь-
ника районного відділу культури 
і туризму Оксана Кравченко, 
голова районного комітету Това-
риства Районного Хреста Петро 
Головань, заступник начальника 
Пенсійного фонду в районі Сер-
гій Бакшук,  головний спеціаліст 
районного управління праці та 
соціального захисту Олена Са-
вицька, спеціаліст міської ради зі 
зв’язків з громадськістю Олег По-
кась. Серед запрошених: голова 
районної ради ветеранів Сергій 
Каюкін та члени президії міської 
ради ветеранів, Дмитро Пожар, 
Юрій Сук, Іван Теличко.

Олег ПОКАСЬ, 
секретар центру

ПОЛОЖЕННЯ
про соціальний центр

Городищенської міської ради
 1 Соціальний центр з питань 

соціального та правового захисту
ветеранів війни та праці, 
військовослужбовців, лю-
дей похилого віку (далі -
Центр) є консультативно-дорадчим 
органом при міській раді.

2. Центр утворюєть-
ся на громадських засадах 
за рішенням виконкому
  міської ради, з метою під-
вищення рівня соціальної
захищеності  населення, за-
безпечення належної ефек-
тивності роботи у сфері
надання соціальних послуг, нала-
годження координації в діяльності
соціальних та патронатних служб, 
Товариства Червоного Хреста,
ветеранської організації, закладів 
охорони здоров’я, освіти, культури,
релігійних та громадських організа-
цій та об’єднань з питань надання
соціальної підтримки одино-
ким ветеранам війни та праці,
військовослужбовцям, людям похи-
лого віку, інвалідам, пенсіонерам та
іншим особам, які потребують сто-
ронньої допомоги.

3. У своїй діяльності Центр 
керується Конституцією та законами
України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства праці та соціальної по-
літики України та інших центральних
органів виконавчої влади, рішен-
нями обласної, районної та міської 
ради, розпорядженнями облдер-
жадміністації та райдержадміні-
страції, цим Положенням.

4. Основними завданнями 
Центру є:

– координація здійснюваної 
на території м.Городища       роботи 
щодо основних напрямів реалізації 
соціального захисту населення, зо-
крема в наданні соціальних послуг; 
підготовка висновків та рекомен-
дацій для подальшого планування 
допомоги;

– організація роботи щодо 
формування соціального паспорту 
населеного пункту із запроваджен-
ням персонального обліку соці-
ально вразливих груп населення, 
потреб громадян у соціальній під-

тримці;
– залучення підприємств, 

установ, організацій всіх форм  
власності та фізичних осіб до благо-
дійництва та меценатства;

– підтримка прове-
дення благодійних акцій 
по збору коштів, продуктів
харчування, одягу, взуття, побуто-
вої техніки для забезпечення ними
нужденних; 

– залучення широких верств 
населення до активного громад-
ського життя заради сприяння у 
формуванні гуманного і шанобли-
вого ставлення до старшого по-
коління та забезпечення їм повно-
цінного способу життя;

– сприяння створенню у на-
селеному пункті обслуговуючих 
кооперативів, інших суб’єктів гос-
подарювання, які б одиноким не-
працездатним громадянам надава-
ли послуги з обробітку земельних 
ділянок і вирощування сільсько-
господарської продукції, сприяли її 
переробці і реалізації;

    – організація відвідувань 
самотніх, хворих, інвалідів вдома, 
вітань із святами,  датами наро-
дження тощо;

– встановлення постійної вза-
ємодії з владними структурами і ор-
ганами місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями щодо 
впровадження механізмів соціаль-
ного захисту, поліпшення медично-
го, транспортного, комунально-по-
бутового та іншого обслуговування 
ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, 
самотніх громадян похилого віку 
тощо;

– поширення волонтерського 
добродійного руху взаємодопо-
моги “Пенсіонер - пенсіонеру”, 
“Пенсіонери - дітям, молоді”, “Діти, 
молодь - пенсіонерам”, забезпечу-
ючи гуманні стосунки та широке ви-
користання місцевих можливостей 
та ресурсів;

– розроблення рекомендацій 
щодо визначення основних пріори-
тетних напрямків розвитку системи 
соціальних послуг та інших видів 
соціальної підтримки нужденних на 
території населеного пункту.

5. Центр для ви-
конання, покладених на 
нього завдань, має право:

звертатися     до     органів     держав-
ної    влади,     органів     місцевого

самоврядування і громадських 
організацій та наукових установ із 
запитами з питань, віднесених до 
завдань Центру, одержувати від 
них у встановленому законодав-
ством порядку необхідні матеріа-
ли; 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 затверджуєть-
ся 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. Голо-
ва первинної організації ветеранів є 
заступником голови Центру. Секре-
тар веде діловодство, забезпечує 
своєчасну та якісну підготовку до-
кументів. 

В роботі Центру беруть участь 
соціальні працівники, працівники 
Товариства Червоного Хреста, 
місцевих закладів освіти, охорони 
здоров’я, культури,  громадські   ор-
ганізації ветеранів,   представники  
волонтерського руху.

7. О р г а н і з а ц і й н о ю 
формою роботи Центру є за-
сідання, які проводяться
в міру потреби, але не рідше одного 
разу на три місяці.

Засідання Центру є право-
мочним, якщо на ньому присутні не 
менше 1/2 від його складу. Рішення 
Центру приймається більшістю го-
лосів присутніх на засідані членів 
Центру.

Рішення Центру оформляють-
ся протоколом, який підписують 
керівник та секретар.

8. Рішення Центру мають ре-
комендаційний характер.

9     Діяльність Центру при-
пиняється за рішенням виконкому  
міської ради, після прийняття якого 
секретар Центру у місячний термін 
забезпечує передачу документів на 
зберігання.

24 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ Ó ÃÎÐÎÄÈÙ² ÑÒÂÎÐÅÍÎ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÖÅÍÒÐ 
З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

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-

ДО ЛЮДЕЙ ХОРОШИХ

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

Олег ПОКАСЬ

Семикласниця Юля (на фото справа) добре на-
вчається, також здобула перші спортивні успіхи. 
Валентина після закінчення 11 класу має намір ста-
ти 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.

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 Да-
ринка на час наших відвідин оздоровлю-
валась у санаторії. Тож нехай зростає здо-
ровою, слухається батьків – Лідію Іванівну 
і Анатолія Павловича – й у неї ще буде не 
одна нагода прикрасити сторінки газет сво-
єю фотографією.

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



4
ПМПК

У СИСТЕМІ ОСВІТИ давно 
функціонує  психолого-меди-
ко-педагогічна консультація 
(ПМПК). З січня 2006 року така 
служба  діє і в нашому районі  
при відділі освіти  райдержад-
міністрації. Проте батьки, 
навіть педагоги мають лише 
приблизне уявлення про те, 
що це за служба, чим вона 
займається, про її повнова-
ження.

Що це за консультація, які у 
неї завдання, цілі та навіщо вона 
потрібна. Пояснює завідуюча 
районної психолого-медико-пе-
дагогічної консультації  Світла-
на ВОРОТИЛО:

–Провідними завданнями  
ПМПК є:

-виявлення дітей віком до 
18 років із вадами у психофізич-
ному розвитку;

-облік таких дітей;
-діагностичне вивчення 

таких дітей;
-надання їм допомоги.
Не є таємницею, що части-

на дітей за своїм станом здо-
ров`я неспроможна навіть на 
початковому рівні навчатися у 
звичайних умовах загальноос-
вітніх закладів. Дедалі більше  у 
школах з`являється дітей з осо-
бливими потребами. За даними 
різних досліджень, 20-25% дітей 
не опановують  програми почат-
кової школи, серед них  3-5% ді-
тей дошкільного віку мають різ-
ні мовленнєві порушення, 10% 
– затримку психічного розвитку, 
4-5% – легкий і більш вираже-
ний розумовий недорозвиток. 
Подібна тенденція спостеріга-
ється і у нашому районі. Частина 
дітей має емоційно-вольові по-
ведінкові розлади. Часто вияв-
ляється, що діти не підготовлені 
або не готові до систематичного 
навчання в школі внаслідок 
того, що у них не сформовані ві-
кові новоутворення. Основними 
причинами цього процесу може 
бути педагогічна занедбаність, 
затримка психічного розвитку, 
відсутність належної дошкільної 
підготовки. Вчителі-логопеди  
визначають тенденцію до збіль-
шення кількості дітей із дефек-
тами звуковимови. 

Вчителі початкових класів, 
батьки не можуть своєчасно 
визначити причини відставання 
дитини в розвитку, а тим більше 
– надати розвивально-корекцій-
ну допомогу.

Звичайно, набагато прості-
ше  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 “переро-
сте” свою ваду і стане здоровою. 
Тим часом консультація каже: не 
“переросте”, потрібна кваліфіко-
вана  робота, щоб дитина скори-
сталася тими можливостями, які 
у неї є. Найчастіше нам вдається 
переконати батьків.

–Світлано Василівно хто 
може звернутися на обсте-
ження в ПМПК? 

– Насамперед, ініціативу 
повинні проявити батьки, коли 
вони помітили у розвитку дити-
ни якісь незрозумілі відхилення, 
вади, труднощі спілкування, не-
адекватні реакції тощо. Консуль-
тація  спеціалістів  (дефектолога, 
логопеда, психолога, лікарів) у 
такому разі ніколи не буде за-
йвою. Батьки завжди отримають 
кваліфіковану  консультацію до 
кого ще звернутись, як спілкува-
тись з дитиною, розвивати її, ви-
ходячи  з вікових особливостей 
розвитку дитини.

Ініціювати відвідування 
ПМПК можуть також вихователі 
дошкільних навчальних за-
кладів, логопеди, адміністрація 
школи, вчителі, практичні пси-
хологи, надаючи  батькам відпо-
відну рекомендацію. Підставою 
для цього є труднощі дитини  у 
засвоєнні  знань, стійка неуспіш-
ність у  загальноосвітній школі. 
Не може бути кваліфікованого 
навчання дитини без діагности-
ки, тобто з’ясування, у чому  по-
лягають особливості її освітніх 
потреб.

Особливу увагу необхідно 
звернути на учнів, які навчають-
ся на початковому рівні (від 1 до 
4 балів) за сучасною  12-бальною 
системою оцінювання знань.

– Які матеріали, докумен-
ти потрібні для діагностично-
го обстеження дитини?

– При зверненні у кожному 
окремому випадку спеціалісти 
оцінять ситуацію. Можливо, 
одразу нададуть допомогу, 
зорієнтують батьків, вчителів, 
нададуть   консультацію згід-
но з віковими особливостями 
дитини. У разі необхідності 
батькам видається “картка стану 
здоров’я і розвитку дитини”, для 
попереднього вивчення осо-
бливостей  дитини.  У ньому по-
даються висновки лікарів  (педі-
атра, психіатра, невропатолога,  
офтальмолога, отоларинголога), 
логопеда, психолога та педаго-
гічна характеристика.

– Де і як може бути орга-
нізоване навчання дітей з осо-
бливими потребами?

– Не можна говорити про 
всіх дітей із особливими освітні-
ми потребами, бо вони дуже різ-

ні. У кожному випадку потрібно 
підходити індивідуально. 

Одна справа, коли дитина 
має фізичні обмеження аж до 
того, що мусить пересуватися 
на візку, але інтелектуально роз-
вивається нормально. Маємо 
факти, що поруч зі здоровими 
дітьми навчаються діти з певни-
ми потребами Це є тим простим 
природним засобом виховання 
дітей і їх батьків, це доказ того, 
що всі люди перед Богом і су-
спільством – рівні, тільки потре-
би в них різні. 

Для дітей з обмеженими 
інтелектуальними можливо-
стями  діє мережа спеціальних 
шкіл (Вільшанська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтер-
нат, Корсунь-Шевченківська за-
гальноосвітня школа-інтернат 
та багато інших), навчально-ви-
ховних комплексів, навчально-
реабілітаційні центри та про-
понується інтегрована форма 
навчання.

Батьки, педагоги повинні 
дещо змінювати підходи, свої 
переконання щодо навчання, 
виховання соціально трудової 

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 наро-
дилася з обтяженою спадкові-
стю 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 зали-
шається сам на сам зі своїми 
складнощами в освоєнні на-
вколишнього світу, вона навряд 
чи зможе знайти своє місце в 
житті.

Робота з дітьми з особливи-
ми потребами вимагає не тільки 
знань і досвіду, а ще й терпіння, 
любові до них. Це величезна 
кропітка праця, а найвища наго-
рода за неї – вдячна усмішка ди-
тини та слова вдячності батьків. 

Підготував 
Олег ПОКАСЬ.

На засіданні психолого-медико-педагогічної консультації

-- 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 самопо-
чуття -- це дуже важливо і корисно, 
-- так оцінила значимість зустрічі, яка 
відбулась 27 листопада у актовому 
залі райСТ, київський мікробіолог, лі-
кар-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. По-
трібно 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 біоло-
гічно активні добавки споживають 80 
% жителів Японії і лише 3 % українців. 
У нас склалось деформоване уявлен-
ня, нав’язане переважно іноземними 
фармакологічними компаніями. Те, що 
пропагує “Біола” -- ліцензовані фіто-
препарати, вироблені у харківському 
виробничому центрі “Даніка” методом 
вакуумно-конденсаційної сушки висо-
коякісних овочів, фруктів, лікарських 
рослин при температурі 36-380С.

Світлана Вікторівна є упорядником 
методички “Генеральне прибирання ор-
ганізму”, де переконливо доводить, що 
основою оздоровлення є очистка орга-

нізму людини від шлаків та патогенних 
мікробів, гельмінтів, грибків. Результати 
досліджень провідних вітчизняних та за-
кордонних науково-дослідних закладів 
підтвердили високу ефективність пре-
паратів “Біола” в оздоровленні людей 
з захворюваннями серцево-судинної, 
дихальної та нервової систем, шлунку та 
кишечника, опорно-рухового апарата.

На зустріч з мікробіологом прийш-
ли близько 35 міських жителів. Для них 
була влаштована безпрограшна лоте-
рея, і всі отримали призи від “Біоли”. Піс-
ля її виступу та надання індивідуальних 
консультацій Світлана Остапенко разом 
з регіональними представниками кам-
панії “Біола” Світланою Рябчич і Люд-
милою Івановою обмінялись досвідом 
в застосуванні фітопрепаратів з городи-
щенськими лікарями ендокринологом 
Миколою Голубом, гінекологом Олек-
сандром 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, до-
помагає оздоровитись багатьом людям 
своїм досвідом і прикладом. У клубі 
проводиться консультаційно-просвіт-
ницька робота з використання фітопре-
паратів, на які запрошуються лікарі діаг-
ности. 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.

НАТУРПРОДУКТ

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂ’ß Â²Ä “Á²ÎËÈ”

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 вихо-
вати 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 анти-
кваріат! Звичайні предмети, якими ми 
користувалися якихось 20-40 років 
тому, сьогодні можуть стати свідками 
історії й музейними експонатами. До-
відки за телефоном 8 (067) 470-81-84. 

Також у ЗОШ No1 існує музей во-
їнів-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 атри-
бутики. Якщо маєте армійські чоботи, 
солдатські фляги, кашкети  подаруйте 
музеєві! 

Андрій БИБА, 
директор МЦКТ.

ÄÎÏÎÌÎÆ²ÒÜ
ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ

ÌÓÇÅÞ
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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 різни-
ми 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 нор-
мально, з 6.00 до 11.00 години. А 
раніше давали через кожні три 
години. Хоч на ніч відключають. 
Але ж удень не треба накачува-
ти ванну води. 

Подобається парк у центрі. 
Він дещо схожий на уманську 
”Софіївку”. Посередині парку 
протікає вузенька річка від Тяс-
мину, а через неї з десяток мо-
стів. У нас гарно організовують 
різні свята, запрошують зірок. 

Що не подобається в мі-
сті?

Начальник Смілянського 
міськвідділу міліції 42-річний 
Юрій Торкайло:

— Брудне. Хоч комунальні 
служби й намагаються при-
бирати. На День міста я пере-
конався, які неохайні люди тут 
живуть, яка невихована молодь. 
За будинком культури зробили 
туалет. Організацією дозвілля 
молоді ніхто не займається. 

На проблеми міліції звер-
тають увагу лише тоді, коли 
потрібна допомога. Немає на 
вулиці Свердлова в районі хар-
чового технікуму і школи-інтер-
нату лежачих поліцейських. 

Ще людей дратують за-
лізничні переїзди, яких у місті 
два. Й обидва в центрі. Особли-

во бере злість, коли спішиш і 
потрапляєш двічі на поїзд. Але 
мені щастить, дорога завжди 
відкрита. 

Перед дощем дістають від-
стійники. 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 найсильні-
ше чути. Але ми вже до запаху 
звикли.

КАНІВ 
Чим подобається місто?
Начальник штабу місь-

крайвідділу внутрішніх справ 
В’ячеслав Канівець, 28 років:

— За що можна любити 
Батьківщину? Навіть моє пріз-
вище до того змушує. До речі, в 
Каневі і районі живуть чимало 
моїх однофамільців. 

Канівські гори — унікальні 
за геологічною будовою, по-
близу Канева розташований 
найгрозовіший район України. 
У нас сонячних днів стільки, 
як на Південному березі Кри-
му. У нас найбільший у Європі 
Хмільнянський яр. Врешті, у 
нас Дніпро і усипальниця Тара-
са 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 тіль-
ки гарних людей. Але у біль-
шості випадків маємо справу 
з проблемними елементами. 
Так хочеться, щоб вони стали 
нормальними людьми. Не зби-
раюся 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 мі-
сті?

Майстер виробничого на-
вчання професійного училища 
радіоелектроніки та машино-
будування Ірина Бузницька, 35 
років:

— У Каневі живу 16 років 
— вийшла заміж за канівчани-
на. З першої миті в цьому місті 
почуваю себе не комфортно. 
Чому? Можливо, через те, що не 
склалося особисте життя, роз-
лучилася з чоловіком. Начебто 
маю все, але всі мої рідні живуть 
у прикарпатському селі Княжо-
луки, 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 Кане-
ва 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 все-
таки повернуся.

КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Чим подобається місто?
Медсестра Наталія Па-

насюк, 44 роки:
— З дитинства люблю 

місцеву природу. Кажуть, у нас 
маленька Швейцарія. Місто за-
тишне, не метушливе, як Київ. Є 
що показати гостям, бо тут вели-
ка історія — маєток Лопухіних, 
музей Корсунь-Шевченківської 
битви, каштан Шевченка. 

Корсунь розстроюється, в 
основному підприємці стара-
ються. Нещодавно ось відкри-
ли великий універсам ”Spar”, 
з’являються банки, магазини. 

Що не подобається в мі-
сті?

Підприємець Людмила Ба-
бенко, 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 знай-
дуть.

Відпочити молодим людям 
теж немає де. Донька додому 

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

ГОРОДИЩЕ
Чим подобається місто?
Учениця 10-го класу шко-

ли N1 Надія Григор: 
— Мені на ”аську” друзі ски-

нули прикол: Городище — кра-
ще 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 ді-
джеї, обираємо кращу дівчину 
місяця. На стадіоні ”Цукровик” 
організовують богатирські ігри 
та свята. Надіюся, наступного 
року зроблять пляж. 

Що не подобається в мі-
сті?

Начальник управління 
підприємства ”Комунальник” 
Валерій Трохименко, 56 років: 

— Самі люди спотворю-
ють місто, а потім нарікають 
на комунальну службу й владу. 
Щомісяця на кожну вулицю заїз-
дить трактор, який за символіч-
ні 1–2 гривні вивезе сміття. Але 
користуються такою послугою 
одиниці — інші таскають не-
потріб 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 вигото-
вили більше тридцяти нових 
дорожніх знаків. Думали, що не 
крастимуть на брухт, бо метал 
подешевшав. Так знаки просто 
ламають і залишають при до-
розі.

З “ГАЗЕТИ ПО-УКРАЇНСЬКИ”,
28 листопада 2008 року.

РЕЙТИНГ МІСТ

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 най-
привабливіших 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 най-
розвинутішим 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.

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-українсь-
ки” (частина цього матеріалу пу-
блікується окремо). Городище і 
Чигирин розділили сьоме-вось-
ме 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-актив-
ність – 6, ціни на житло – 10, де-
мографічна ситуація – 7, рівень 
зарплати – 9 балів. Лідерами 
рейтингу найпривабливіших 
для проживання міст стали Зо-
ло тоноша і Сміла. Тепер горо-
дищенцям слід проаналізувати 
позиції рейтингу, визначити, які 
показники треба покращити. 
Доклавши зусиль, зможемо ви-
вести Городище наперед. Треба 
тільки поставити перед собою 
чітку мету. 

Високу оцінку Городище 
отримало по критеріях соціаль-
ного забезпечення. Нещодавно 
“Газета по-українськи” та 
обласне видання “Нова Доба” 
опублікували інформацію, як 
наше місто активно позбува-
ється 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 здійс-
нює монтаж. Міський бюджет 
забезпечує ліхтарями і лампоч-
ками, платить за використану 
на освітлення вулиць електро-
енергію 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 Го-
родищенського цукрозаводу. За 
тиждень до цього Жук надіслав 
управляючому заводом листа з 
вимогою приготувати на вказа-
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ну дату наявні гроші для потреб 
партії комуністів-анархістів. На 
заводі було посилено охорону і 
запрошено загін інгушів. Та бой-
овики Жука приїхали у фаетоні 
під виглядом агентів по закупів-
лі буряків. Пройшли у контору, 
узяли під варту усіх присутніх, 
убили двох охоронців і випад-
кового свідка Марченка. Із каси 
забрали 11289 рублів і на 32 
тисячі векселів. Золотий годин-
ник касира Власьєва не взяли; 
заявили, що беруть тільки бала-
шовські гроші на благо народу. 
Наліт тривав 10 хвилин і на-
падники 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 газе-
ту, що за уточненими даними із 
каси взято тільки 11 тисяч. 

Городище здатне 
стати кращим, якщо самі 
люди не спотворювати-
муть 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 викида-
ють просто на вулицю. Як 
тільки одні відновлюють 
вуличне освітлення – інші 
б’ють лампочки з рогат-
ки. Так само крадуть люки, 
псують нові дорожні знаки. 
Хоч їх навіть на брухт не 
здаси, бо метал подешев-
шав... Треба, щоб люди по-
водилися як господарі, а не 
варвари.



ÎÐËÈÊ
 
При в’їзді  у Петропавлівку з боку 

Городища є вулиця, що подвір’ями по-
вернута до поля, а городами спускається 
до річечки. Тихо. Зелено. Життя тут іде 
неспішно, але грунтовно. Хати ніби зма-
гаються між собою, яка з них краща, яка 
кращою огорожею підперезана. В одно-
му 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 підні-
мається молоковоз.

Солов’ї щебечуть, не дотримуючись 
ні меж, ні кордонів.

Городи доглянуті, при кожному 
обійсті розкішний садок. Ніби йдеш 
райською землею. Куди там тій росій-
ській  Анастасії з її садибкою, де земля не 
ореться, а люди повертаються до первіс-
них часів “собирательства”.

Думки мої і порівняння зупиняють-
ся, 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 наповню-
ється ласощами. За розмовами непоміт-
но збігає час.

Подивилися “відсіки” на цифрово-
му 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 роз-
чесаною гривою. На людей дивиться спо-
кійними і довірливими очима.

Ненароком виникає запитання: що 
тут робить цей кінь? А коня звати Орли-
ком. 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 ви-
стачає”.

Люблять по святах на Орлику ката-
тися діти верхи. Ось Віталій показує фото. 
Троє юних черкащан всілися на спину 

коня, а він мудро і 
гордо позує перед 
фотоапаратом.

Піднімається 
сонечко до зені-
ту, розгорається 
золотий літній 
день. Прощаюся 
з Орликом і його 
господарями, від-
клавши у пам’яті 
і живописні крає-
види, 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 золотить-
ся осінній ліс. Останньою зеленню буяє 
трава. Надвечір’я. На подвір’ї до старого 
дерева прив’язаний вуздечкою кінь, за-
пряжений у воза…

 Вчора хазяїн з хазяйкою поїхали 
у поле забрати кукурудзиння -- наванта-
жили на воза, вилізли самі та й почали 
полуднувати, запиваючи оковитою. 
Одна чарочка, друга, доки не побачили 
дна. Спересердя матюкнулися і п’яні по-
падали на сіно. Затихло все, лише зрідка 
зривалися матюки та чулося хропіння. 
Кінь не напоєний, не нагодований стояв-
стояв 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 стом-
лені ноги, шлунок просив їсти. Так стоячи 
і продрімав до ранку.

 Прокинувся хазяїн, і посипалась 
навсібіч нецензурщина. Кінь перелякано 
затремтів, бо знав, найперше, що зро-
бить 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 

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 прокинеть-
ся і знов буде бити.

 А люди, йдучи дорогою, від-
вертаються, 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 без-
пробудно сплять? 

 Наступного ранку зайшов на по-
двір’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.
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НАШІ РЕЗЕРВИ
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Чимало українців, яким довелося по-

дорожувати Європою, певно, звернули 
увагу на дивні трубчасті конструкції на 
дахах приватних будинків. Це сонячні во-
донагрівальні системи, за допомогою яких 
мешканці не лише забезпечують себе те-
плою водою, а й обігрівають оселі.

Такі системи працюють навіть у північних 
країнах, де число сонячних днів у році від-
носно невелике. Виникає питання: а чому б і 
в Україні не використовувати цю технологію? 
Особливо з огляду на невпинне подорожчан-
ня енергоносіїв.

Популярну на Заході установку предста-
вило на останньому Сорочинському ярмарку 
ТОВ “Біодизельдніпро”. Демонструвався водо-
нагрівач 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 сховало-
ся за ними, сонячна енергія все одно присутня, 
хоч і меншою мірою.

Звісно, потреба в теплій воді або опаленні 
не зменшується, якщо небо вкрите свинце-
вими хмарами. На цей випадок апарат для 
підстраховки обладнано звичайними теплое-
лектронагрівачами.

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 кіль-
кість рідини, здатної закипати при малому 
тиску, яка починає випаровуватися при темпе-
ратурі 300С. Вона випаровується, забираючи 
тепло з теплопровідного циліндра. Пара під-
німається у верхню частину, де конденсується 
і передає тепло теплоносію опалювального 
контуру. Конденсат стікає вниз, і все повторю-
ється знову.

У водонагрівачах використовується 
теплотворна трубка Solar з тришаровим на-
пиленням. 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 га-
рячу 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 країна-
ми. Кожен новий прем’єр-міністр вважає за 
свій обов’язок заявити про необхідність еко-
номії дедалі дорожчих енергоресурсів. Але 
далі розмов справа не йде.

У більшості міст будинки, як і раніше, опа-
люються 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 печер-
ним, 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 ночува-
ти 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 рів-
ні в Україні майже нічого не робиться для 
зменшення енерговитратності опалювання 
будинків. Тому, мабуть, і не варто сподіва-
тися на державу. Чи не краще подбати про 
себе самостійно і обладнати оселю водона-
грівальною автономною установкою, про 
яку розповідалося вище? Виграш у цьому 
разі очевидний: не треба буде винищувати 
ліс, добувати вугілля з великими витрата-
ми 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 впро-
вадженням в Україні енергозберігаючих 
технологій.

Підготував  Ігор ТИМОШЕНКО.






