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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

Олексiю Батурi – 85!

Дорогi городищенцi та гостi нашого мiста!
ВІТАЮ ВАС З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Озираючись в минуле, можна сміливо сказати, що 2008 рік був прожитий не даремно. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та досягненнями. Він подарував нам радість зустрічей й
вірних друзів та близьких людей поруч. Ми вкотре переконалися, що
нікому, крім нас самих, не вдасться зробити наше життя щасливішим і
заможнішим, а місто красивішим –для того, щоб краще жити завтра,
треба наполегливо працювати сьогодні.
Тож нехай прийдешній рік виправдає ваші надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім'ям. Нехай панують у ваших
домівках мир, взаєморозуміння й любов.
Бажаю впевненості у завтрашньому дні, терпіння, оптимізму,
енергії, наснаги, крилатої вдачі, невичерпного здоров'я!
Всього Вам найкращого в Новому Році!
З повагою
міський голова
Олександр ЗВАРИЧ.
ПРИЙМІТЬ НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ
З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть вам і
вашим родинам добро, мир і достаток. За дорученням міської ради ветеранів
бажаю, щоб у новому році ви зробили все те, про що так давно мріяли, щоб у
новому році ви відчували турботу з боку колег, тепло друзів та близьких.
Щастя, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших бажань!
Володимир ЗІНЧЕНКО,
голова міської ради ветеранів.

Звичайне диво
Ці зимові дні щедрі святами, яких всі очікують з передчуттям оновлення. А малеча ще й вірить у диво. Тому
особлива увага міської ради
– трьом нашим дитячим
садочкам.
До дня Святого Миколая
ДНЗ "Веселка", "Зірочка" і
"Джерельце" поповнили арсенал своїх ігрових кімнат на
суму 6480 грн. А до Нового
року всім їхнім 432-ом вихованцям також за кошти
міського бюджету були придбані індивідуальні подарунки-солодощі.
Не обійшов міський Святий Миколай і обдарованих
учнів школи мистецтв, і
дітей-інвалідів та дітей,
позбавлених батьківського
піклування. До речі, дещо
раніше для районної школи
мистецтв і районного будинку дітей та юнацтва міською
радою вперше за роки незалежності України було надано субвенції – по 6 тис. грн.
На ці кошти школа мистецтв
придбала комп’ютер, РБДЮ
– меблі та музичну апаратуру.

Снiжинки iз “Зiрочки”
На особливу вдячність заслуговують приватні підприємці, які мають можливість, а головне – добру волю долучитися до створення свята.
Завдяки представникам
торгової мережі "Абсолют" (ПП Лідія Попудрібко) головна ялинка міста
поповнилась гірляндами
на 6000 лампочок. "Абсолютівці" вкотре підтвердили звання найщедріших спонсорів. Також
велик а вдячність за
підтримку старань місь-

кої ради зробити свято
кращим – приватному
підприємцю Миколі Келеберді.
Ще один представник бізнесу Олександр
Мельник вирішив продовжити свою благодійну
діяльність з озеленення
рідного міста. Він подарував нам 10 саджанців ялинок та інші вічнозелені
рослини, які були висаджені поблизу ЗОШ № 2.
Олег ПОКАСЬ.

Його життя –
як довга щедра
нива. Його біографія сповнена
фактами подвижницької праці
та свідчить про
ратні звершення
у Великій Вітчизняній війні. Його
сьогодення – активна реалізація
життєвої мудрості, узагальнення безцінного
досвіду наукової
роботи.
Лише велика фашистська навала змогла стати на
заваді третьокурснику відділу механізації Куп'янського
технікуму буряківництва Олексію Батурі у його прагненні до
знань – закінчувати технікум довелося аж через сім років. З
початком війни став трактористом у радгоспі, де працювала
його мама; брав участь в евакуації техніки. А 28 серпня
1942 року був призваний до Червоної Армії. Воював командиром розвідувальних підрозділів військ 2-го Українського
фронту. Після війни до березня 1947 року служив у складі
автовідділу Союзної Контрольної Комісії у м. Бухарест (Румунія). Інвалід Великої Вітчизняної війни ІІ групи, майор
запасу. За службу в Збройних силах СРСР нагороджений
орденами Вітчизняної війни І ступеня, медалями "За відвагу", "За взяття Будапешта" та іншими, всього – 21 воїнською
відзнакою.
У трудовій книжці Олексія Батури є записи про роботу
слюсарем учгоспу Куп'янського технікуму, старшого та
головного механіка радгоспів Миронівського і Шамраївського цукрокомбінатів. Головним інженером Баргузинської
МТС (в Бурят-Монгольській АРСР) він працював вже після
закінчення Української сільськогосподарської академії.
Перемігши у конкурсному відборі, у 1957 році Олексій
Михайлович отримав призначення на посаду завідуючого
відділу (лабораторії) механізації Молдавського НДІ польових культур. Після виходу на пенсію керував групою з розробки перспективних систем машин. Потім з 1988 по 1997
рр. очолював науково-виробничий кооператив "Агросистеммаш" і одночасно був генеральним директором приватного підприємства Науково-технічної фірми "Баталміхсервіс". За вдалі розробки та впровадження у виробництво
досягнень науки і техніки ще в 1974 році отримав почесне
звання "Заслужений інженер Молдавської РСР", нагороджений п’ятьма медалями, багатьма грамотами, дипломами
та атестатами виставок досягнень народного господарства.
"Справжнім" "непрацюючим" (до речі – персональним)
пенсіонером став у 73-річному віці. З того часу постійно проживає у Городищі. Але про "тиху гавань" навіть не мріє, продовжує творчу діяльність, та таку, що й молодим за ним не
угнатись. Лише протягом 2007-2008 рр. вийшли друком
шість (!) його ретроспективних видань з механізації рільництва та вирощування польових культур загальним обсягом в
1611 сторінок.
Олексій Батура народився у селі Зелений Гай на
Харківщині 5 грудня 1923 року, а згідно з паспортними
даними – 12 січня 1924 року. Тож за іронією долі відзначає день народження двічі. Тому, шановний Олексію
Михайловичу, прийміть наші найщиріші вітання з
ювілеєм і помножте їх на 2. Успіхів Вам, щастя, здоров'я, достатку на довгі роки!
Олег ПОКАСЬ

Щиро вітаємо дорогу маму,
бабусю і прабабусю

ПОНОМАРЕНКО
КАТЕРИНУ ПАВЛІВНУ
з ювілейним днем народження – з 90 річчям
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітають рідні й друзі,
Коли тобі лиш 90.
Від щирого серця
Вам щастя бажаєм.
Хай Бог Вам здоров'я
Пошле і добра.
Любов'ю, хай рідні Вас зігрівають
На многії і благії літа.
З повагою
дочка Валентина з сім'єю,
син Леонід із сім'єю,
син Анатолій із сім'єю, всі рідні.
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ВЛАСНИКАМ ВРХ

ÙÎ ÏÐÎÒÈÑÒÀÂÈÒÈ ÊÐÈÇ²? ÏÐÎ ÎÒÐÈÌÀÍÍß
На загальних зборах Черкаського регіонального відділення Асоціації міст України та
громад (далі РВ АМУ) обговорювались першочергові заходи,
спрямовані на послаблення
впливу фінансово-економічної
кризи. Зокрема, це стосується
необхідності
реформування
законодавчої бази задля розширення повноважень органів
місцевого самоврядування, що
дасть змогу підвищити їхню ді-

євість. Порушено питання про
створення при АМУ юридичноправової адвокатської групи для
надання на громадських засадах
практичної допомоги міським,
селищним, сільським головам,
виконкомам, громадам, а також про створення у Черкасах
філіалу Інституту підвищення
кваліфікації працівників органів
місцевого самоврядування.
Про роботу проведену у
2008 році та про плани на на-

ступний рік звітував виконавчий
директор РВ АМУ Іван Лебедь.
Голова обласного регіонального
відділення асоціації, мер Черкас
Сергій Одарич нагородив Почесною грамотою АМУ міського
голову Городища Олександра
Зварича – за партнерство з містами Черкащини і захист інтересів територіальної громади.
Олег ПОКАСЬ

ВІД СЕСІЇ ДО СЕСІЇ

Ó Ä²ËÎÂÎÌÓ ÐÅÆÈÌ²

12 грудня відбулася чергова сесія міської ради.
На початку роботи сесії головний бухгалтер міської ради
Лариса Трохименко інформувала присутніх про зміни до бюджету, а також виступила з ряду
інших питань порядку денного.
На сесії було прийнято і
затверджено зміни до Правил
благоустрою, які попередньо
обговорювались на нещодавніх
громадських слуханнях. Серед
них, заборона на спалювання
опалого листя, трави, стерні та
бур’яну (крім карантинного). Віднині порушники цього правила
будуть притягуватись до адміністративної відповідальності.

Інша зміна стосується питання
вивозу твердих побутових відходів. Відтепер власники квартир багатоквартирних будинків
зобов’язані заключати договір
на регулярне вивезення сміття
з одним із суб’єктів, визначених виконкомом міської ради.
Із цих та деяких інших питань
інформував депутатів перший
заступник міського голови Анатолій Вибрик.
Прийняття депутатами цих
рішень є безумовно важливим
кроком у підвищенні санітарної
культури громадян, запобіганні
негативних і небезпечних явищ,
які неабияк шкодять нашому
здоров»ю.

Було також одностайно
підтримано пропозицію щодо
придбання для потреб КП «Комунальник» пилорами. Це дасть
змогу поліпшити фінансовий
стан підприємства.
З ряду земельних питань
інформував присутніх заступник міського голови Микола
Скалига. На сесії були також розглянуті заяви громадян, по яких
прийняті відповідні рішення.
Загалом сесія пройшла у
діловому режимі. Швидко, конструктивно і злагоджено було
розглянуто близько 60-ти питань порядку денного.
Вів сесію міський голова
Олександр Зварич.

Згідно з листом Міністерства
аграрної
політики
від 11.11.2008 року No 37-15712/19118 відповідно до п.10
постанови Кабінету Міністрів
України від 01.03.2007р. No 348
„Про затвердження порядку використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному
бюджеті для розвитку тваринництва”(із змінами та доповненнями) до переліку документів,
які подаються сільськогосподарськими підприємствами та
фізичними особами державному інспектору по якості сільськогосподарської продукції в
Городищенському районі для
отримання бюджетної дотації
за вирощений і проданий на
забій молодняк великої рогатої
худоби, входить відповідно витяг з Реєстру тварин чи довідка,
видана сільською (селищною,
міською) радою, яка містить
ідентифікаційний номер тварини, серію та номер паспорта
великої рогатої худоби та ветеринарної картки до паспорта.
З огляду на те, що протягом
2007-2008 років власники тварин порушували семиденний
термін проведення ідентифікації тварин, тобто ідентифікували
та реєстрували худобу безпосередньо перед вибуттям чи
забоєм тварин, що в кінцевому
результаті призводило до неузгодженостей при нарахуванні
державної тваринницької дотації, і з метою упередження

ÄÎÒÀÖ²¯

таких ситуацій в подальшому,
починаючи з 2009 року ідентифікація і реєстрація великої рогатої худоби с/г підприємствами
і фізичними особами нашого
регіону проводитиметься в такі
терміни :
-тварини, народжені у 2009
році, – не пізніше 3-місячного
терміну від дня народження ;
-тварини, народжені у 2010
році, – не пізніше 1 - місячного
терміну від дня народження;
-тварини, народжені у 2011
році, – не пізніше 7- денного
терміну від дня народження, але
раніше ніж тварина залишить
господарство.
Починаючи з 2009 року при
формуванні державним підприємством „Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин” витягу з
Реєстру тварин, який підтверджує ідентифікацію і реєстрацію
в установленому порядку великої рогатої худоби, буде враховано дотримання власниками
вищезазначених термінів проведення ідентифікації тварин,
тобто худоба, ідентифікація
якої була проведена з порушенням терміну, до витягу
включатися не буде.
Володимир ОСТАПЕНКО,
начальник управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

ДЛЯ СВЯТ І БУДНІВ
Історична довідка
Продукти тваринництва завжди були досить дорогими. В дореволюційні часи більшість
селян худобу кололи раз або двічі на рік, на великі свята: Різдво й Паску. Українці надавали
перевагу свинині. Телятину або воловину й баранину продавали майже завжди, а із свинини
робили запаси часом на цілий рік для власного споживання. Нутряний жир присолювали,
завивали рулетом і зберігали у полотняних торбинках, використовуючи потім для заправки
страв. Зі здору та з кишкового жиру витоплювали смалець, шкварки. Сало різали смугами,
солили і зберігали у скринях або торбах, підвішених на горищі або у димарях. М’ясо готували
свіжим або свіжозамороженим, іноді його присолювали й зберігали у діжках. Кишки й шлунок після ретельної обробки начиняли м’ясом, салом, кров’ю - з них виходили ковбаси, ковбики, кров’янка. Для тривалого збереження смажені ковбаси заливали смальцем і тримали
на холоді.
Останнім часом в Україні
багато людей розводять та відгодовують травоїдних свиней.
Від усіх інших сільськогосподарських тварин травоїдні свині відрізняються відносно коротким
періодом поросності, багатоплідністю, високою продуктивністю, всеїдністю та широкими
адаптаційними можливостями.
Близько 12 років, як завезена в`єтнамська та корейська породи,
понад п`ять років тому в Україну
потрапив мангал. Це дуже вигідні тварини, тому що мало їдять,
особливо зерна.
Мангала виведено шляхом схрещування дикого західноєвропейського кабана з
карпатською мангалицею. Це
зовсім невибагливі тварини. За
зовнішнім виглядом вони нагадують дику свиню, проте мають
масивніше і атлетичніше тіло,
а також швидше ростуть.Дуже
важливо знати, що вони невислочереві, а отже не мають
схожості з в`єтнамською та корейською породами. Цю породу
ми вважаємо елітою з-поміж
травоїдних свиней. Кожен, хто
бачив цих свиней залишався під

враженням від побаченого.
Всім відомо: щоб виростити
звичайну свиню потрібно тонну
зерна, а для травоїдних мангалів
– лише 200-300 кілограм. У свиней породи мангал генетично
закладена інтенсивність нарощування м`язової, а не жирової
тканини. Однією з головних особливостей є їхня всеїдність. Свині поїдають як рослинні корми,
так і тваринного походження,
продукти їх переробки, різноманітні харчові відходи. Взимку
раціон складається з сіна, січки
з кукурудзиння, коренеплодів,
каштанів, жолудів, відходів борошномельного і спиртового
виробництва, висівок, браги,
кісток, субпродуктів низької
категорії. Головне -- привчити
поросят їсти все, а не до одних,
скажімо, буряків чи гарбузів.
Влітку сіно і січка замінюється
різнотрав`ям, падалицею фруктових дерев, ряскою. Свині
цієї породи дуже полюбляють
молоді пагони дерев, кору та
коріння.
Якщо для корейської свинки взимку потрібне тепле приміщення, то мангали не мають

у цьому потреби. Утримувати
їх можна і влітку, і взимку на
вигулі. Восени вони покриваються густою довгою шерстю
від світлобурого до чорного з
сіруватим відтінком кольору. За
виглядом вони дуже нагадують
дику мисливську свиню.
Також не слід плутати
мангала з породою “мангаліца”
(угорською пуховою свинею),
яка за статурою нагадує свійську свиню і вкрита шерстю, подібною до баранячої. Це зовсім
різні породи і не мають спорідненості.
Що ж до мангала, то це доволі масивна тварина. Якщо
маса дорослої корейської свинки становить 80-120 кг, то маса
дорослого мангала -- 300-380,
а в деяких господарів досягає і
420 кг, залежно від умов утримання. Якщо планується відгодівля молодняка, то кабанчиків
краще каструвати у віці 1-2 місяці, тоді вони швидко набирають
вагу. Статевозрілими свинки
стають у 5-7 місяців. Поросність
триває 116-120 днів. Потомство
свинки з’являється без людської

допомоги (корейська свинка
потребує нагляду і допомоги).
У середньому приплід складає
12-15 поросят.
Незалежно від кількості
молока в свиноматки, поросят
з 3-5 днів підгодовуємо зерном
ячменю, ріденькою бовтанкою,
а також мінеральними кормами, такими як крейда, кісткове
борошно, червона глина. У напувалках постійно тримаємо
чисту воду. В тритижневому
віці малюки вже самі гризуть
буряк, яблука, їдять траву, сіно
і т.д. До 2-х місяців поросята
смугасті, згодом смугастість зникає. Відлучати поросят бажано
в місячному віці. Через 5 днів
після відлучення поросят свиню
знову парують. Цим свиням не
потрібно ніяких щеплень, вони
мають сильну імунну систему.
Якщо за корейською свинкою
потрібен ретельний догляд, то
для мангала це зайве: він легко
може обійтися залишками підніжних кормів.
Свині швидко звикають до
людей, легко піддаються дресируванню, звикають до свого

житла. І навіть коли відходять
далеко від дому, всеодно повертаються по власним слідам.
Вирощувати цю породу
можна для різної мети: на м`ясо,
заради молодняка, а також для
дресирування мисливських собак та спортивно-мисливської
мети.
Мангалів уже утримують в
багатьох областях України. Та
щоб мати дійсно чисту породу
рекомендую перед купівлею
порадитися з господарями, які
мають племінне поголів`я, та подивитися на дорослих особин.
Для ілюстрації вищесказаного
подаю фото десятимісячного
кнура.
За детальною інформацією прошу звертатися до Коломійця Петра Миколайовича
в с. Журавка Шполянського
району Черкаської області,
тел.: 8 (096) 338-45-43, 8 (067)
835-71-39, 8 (099) 047-77-37.
Наша довідка: вартість
пари мангалів до 3-місячного
віку – 4 000 грн., пари корейсьих поросят – 1 000 грн.
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Новий Рік завжди асоціюється з певними традиціями й уподобаннями. Деякі
іноземні новорічні традиції
можуть здатися нам аж занадто дивними, але у новорічну
ніч можна спробувати щось
новеньке…
У новорічну ніч чопорні
англійці не дозволяють собі
зайвого, власне, як і в інші дні.
Бабусі ведуть онуків до величезної ялинки на Трафальгарській
площі. Усі англійські годинники
близько 12-ї огортають ковдрою
і лише о 12-й їх “роздягають”,
щоб вони почали вітати Новий
Рік.
Сусіди й вічні суперники
англійців французи набагато
демократичніші. У Парижі в ніч
з 31 грудня на 1 січня можна
цілуватися з ким завгодно і донесхочу. На площі Бастилії грає
акордеон і, незважаючи на погоду, танцюють парижани різного
віку. А традиційний новорічний
подарунок у сільській місцевості – колесо.
По обидва боки Атлантичного океану люди дарують один
одному новорічні подарунки,
але лише в Сполучених Штатах
під час зимових свят у покупців
трапляється справжня істерія.
Усі магазини в цей час роблять
шалені знижки, тому американці
закуповують усе -- від сувенірів
до автомобілів. До того ж, за
традицією, подарунки роблять
абсолютно всім, навіть двірнику.
Так уже склалося, що Різдво
вважається родинним святом, а

ось Новий Рік святкують весело
і безтурботно, з веселою компанією. Тому і подарунки на Новий
рік практичніші, ніж різдвяні.
Однак “практичність” у традиціях різних країн має часом
незвичний для нас характер. У
деяких італійських провінціях
найціннішим подарунком вважається “нова вода” -- з чистого джерела, вона приносить
щастя в дім. А в Японії існують
спеціальні новорічні набори - “осейбо”, до яких входять такі
практичні речі, як консерви,
шматочки мила. У гостинній Греції йдучи в гості святкувати Новий рік, беруть із собою камінь,
який залишають біля порога
будинку, куди прийшли. Якщо
камінь важкий, говорять: «Нехай
багатство хазяїна буде важким ,
як цей камінь». А якщо камінь
маленький, то бажають: «Нехай
негаразди в домі господаря будуть такими ж незначними, як
цей камінь». Отже, пригадуючи
давні традиції, можна навіть
непогано зекономити на новорічних витратах.
Іноді формування традицій відбувається під впливом
певних кліматичних умов. У
холодних Нідерландах люди,
незалежно від вікової категорії,
обожнюють кататися на ковзанах. Новорічна ніч не виняток,
у цей час на ковзанках можна
побачити найповажніших громадян міста, навіть мера.
А ось у теплій Італії новорічні емоції так переповнюють
мешканців, що вони кричать,

до того ж дуже голосно. У такий дивний спосіб і без того
галасливі італійці проводжають
Старий Рік і вітають Новий. Ще
одна цікава традиція вже відома
всьому світу, але повторювати
її досі мало хто наважувався.
У новорічну ніч з вікон, прямо
на вулицю летять різні речі: це
може бути телевізор, одяг, усе,
що на цей момент вважається
непотрібним. Якщо старих речей немає, доводиться викидати
нові, інакше щастя обійде дім
стороною. Уранці вже тверезий
господар може здивуватися
власній щедрості, але шкодувати за мотлохом вже запізно.
Також італійці намагаються розрахуватися з боргами.
У Бірмі й Тайланді Новий
рік святкують у найбільшу спеку,
тому люди при зустрічі поливають одне одного водою. Це своєрідне побажання щастя в Новому році. Болгари, зібравшись на
Новорічне торжество, на кілька
хвилин гасять світло. Ці хвилини
називають хвилинами новорічних поцілунків, таємницю яких
зберігає темрява.
На Кубі в Новий рік годинник б’є тільки 11 разів. Оскільки
12-й удар приходиться саме на
Новий рік, годиннику дають відпочити і спокійно зустріти свято
разом з усіма. Опівночі кубинці
вихлюпують воду через відчинені вікна на вулицю, бажаючи,
щоб Новий рік був таким же
світлим і чистим, як вода. У Латинській Америці зустріч Нового року супроводжують масові
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«Найбільша розкіш
на Землі – це розкіш
людського спілкування»
Антуан де Сент-Екзюпері
Людина прагне спілкуватися із собі подібними.
Спочатку придумала пошту,
конверти, марки.... Надсилаючи листи, чекала на відповідь
місяці, а то й роки. З розвитком науки і техніки в життя
ввійшло радіо, яке давало
змогу оперативніше і якісніше
передавати інформацію і не
тільки службового характеру.
На цьому ґрунті зародився радіоаматорський рух. Аматори
отримали змогу спілкуватися
без меж і кордонів з допомогою домашніх радіостанцій.
У 80-х роках Нетребін О.В.,
автор цієї публікації, Верещака М.А. (до речі, про цю
непересічну людину хочеться
написати більше, що і буде
зроблено в подальших публікаціях), а також багато інших
аматорів з Городища і нашого
району ночами, серед шумів
і хаосу ефіру слухали позивні
далеких і екзотичних територій всієї Планети, «стукали»
на ключах азбукою Морзе
свої імена і місцезнаходження
радіостанцій, гордо називаючи м.Городище -- територію,
на якій працює радіостанція.
Зараз активно «працюють» в
ефірі Тесленко А.М., Збайков
Ю.М., і кількість радіостанцій
зростає, реєструються, отримують дозвіл на користування
нові закохані в радіосправу
аматори. Не так давно влився
в ці ряди Цимбал А.В.

Час не стоїть на місці. Кінець XX й початок XXI сторіччя
принесли людству не тільки
глобальні потрясіння і негаразди, а й новітні технології, і
зовсім інші методи спілкування між людьми.
Масова копм’ютеризація
.... І вже у багатьох сім’ях є в
наявності це геніальне творіння людського розуму, яке
й дає змогу при підключенні
до Інтернету, спілкуватися,
передавати фото- і відеоматеріали, читати періодику. З
мікрофоном і веб-камерою
стає спілкування ще комфортнішим і інформативнішим. І
знову городищани «не пасуть
задніх», блукаючи по безмежним просторам Інтернету, де
серед реклами в необмеженій
кількості і непотрібної нікому
інформації (деякі називають
Інтернет світовим звалищем)
часто можна знайти згадки
про Городище і побачити
сліди діяльності городищан.
На популярному сайті «одноклассники.ру» створена група
«Городищенська діаспора», де
висвітлюють новини і пишуть
про наше рідне місто, даючи
змогу землякам, які проживають далеко за межами Городища, спілкуватися між собою
і оперативно дізнаватися про
все, що відбувається в нашому
рідному місті. Хочеться подякувати за цю ідею всім, хто
приймав участь у створенні
цієї цікавої і потрібної сторінки в Інтернеті. Де кожен може
знайти для себе щось цікаве і
де так багато висвітлено тем

для обговорення та спілкування.
Своїми силами на голому ентузіазмі Ігор Колтуцький створив сайт http:
//www.gorodyszcze.narod.ru/
,а потім нову сторінку http:
//gorodyszcze.hmarka.net/,
постійно оновлюючи її дизайн,
якісно підбираючи матеріал, а
деякий компетентно створюючи сам. Не можу не сказати
про яскраво представлений
в Інтернеті ФК «Цукровик», де
детально описане спортивне
і громадське життя цього футбольного клубу (адреса http:
//cukrovyk.blog.net.ua/). До
створення цього сайту доклав
рук відомий широкому загалу
журналіст та письменник Володимир Чос, користуючись
нагодою, рекомендую відвідати і його власну сторінку
в Інтернеті за адресою: http:
//vchos.livejournal.com/.
Також діють місцеві сайти
“Заводський Форум” http:
//zavod.mybb2.ru/,
“Інформаційно-розважальний
портал міста Городище” http:
//gorodische.org.ua/.
При нагоді відвідайте ці
сайти і ви не будете жалкувати, що згаяли час марно,
отримаєте насолоду від щирого спілкування з далекими
і близькими городищанами.
Інтернет безмежний, може, я
щось пропустив, когось не назвав -- напишіть на адресу aleks45@ukr.net, і ми виправимо
цю помилку.
Олексій ТИЧКО

карнавальні дійства, театралізовані вистави.
У ніч на 1 січня на майданах
Іспанії мешканці всіх міст зустрічаються, вітаються, куштують
виноград. Коли годинники б’ють
дванадцять разів, треба встигнути з’їсти дванадцять ягідок
– кожна за відповідний місяць
року, що наступає. Тут треба
бути дуже обережним і обрати
такий виноград, яким не вдавишся, але він не має бути дуже
дрібним, бо тебе не поважатимуть. До того ж у цю чудову ніч
завершити святкування можна
там, де ти й не очікуєш. Сангрія
і реха (іспанське червоне вино)
ллються, як ріка, і зайти цієї ночі
можна навіть до незнайомців
– там тобі будуть раді. Традиція
з поїдання винограду існує й на
Кубі та в Португалії.
Улюблений напій австрійців не шампанське, а глінтвейн,
який можна купити дешево і
будь-де, але знайти щось попоїсти дуже важко, та й грошей
шкода. Саме тому серед австрійців у новорічну ніч тверезого
знайти неможливо. 1 січня на
вулицях майже нікого не побачиш – австрійці відсипаються
до вечора, а потім втамовують
знесилений алкоголем організм
кислою капустою і гарячими сосисками.
В Австралії влаштовуються
шоу з полінезійськими танцями.
А ще гарною забавою є прогулянка скляним тунелем, прокладеним у воді -- так можна
роздивлятися мешканців підводного світу.
Новорічні і різдвяні свята
вважаються святими і віщими,
тому саме в ці дні прийнято
гадати. На відміну від України,
де гадають переважно незаміжні дівчата, в такій країні, як
Швеція про своє майбутнє хоче

дізнатися кожен. Напередодні
новорічної ночі в усіх магазинах
продаються невеличкі олов’яні
фігурки. Їх розтоплюють на вогні
і виливають у холодну воду, потім дивляться на що схожі ці застиглі краплинки – це і є символ
успіху на наступний рік.
У Японії замість звичних
дванадцяти ударів дзвони лунають аж сто вісім разів. За переконаннями японців, кожен удар
вбиває людські хиби: жадібність,
злість, дурість, легковажність,
нерішучість, заздрість. До того
ж кожен з них має вісімнадцять
відтінків. Після того, як усі хиби
буде “вбито”, потрібно голосно
й щиро сміятися – це приносить
щастя.
Під час новорічних свят поблажливішими стають охоронці
правопорядку всіх країн. Навіть
у багатьох ісламських країнах
у цю ніч відпочивають суворі
борці за мораль. Правоохоронці
всіх країн поблажливо ставляться до нешкідливого бешкетування. Наприклад, у Маракеші цієї
ночі на вулицях ви не зустрінете
жодного поліцейського, лише
захмелілих мешканців. Тут жінки
в Новий рік можуть собі дозволити короткі спідниці.
Колись в Америці фірма,
яка надає різдвяні та новорічні послуги, випадково вказала
в рекламі телефон Центру
керування польотами. Однак
веселі службовці відверто
побавилися,
розповідаючи
малюкам, що телефонували,
про пересування Санта-Клауса в повітряному просторі.
Зараз ця забавка для службовців уже традиційна.

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ
Фінансова криза поступово
перетворюється на популярну
пісню, яку крутять у всіх закутках. Цей шлягер впевнено
лідирує в хіт-параді політичних
тем на сакральній українській
кухні, на роботі та автобусних
зупинках. На обличчях простих
громадян вперше масова розгубленість. Але наперекір усьому
зберігається зацікавленість до
друкованого слова!
Головній газеті області “Нова
Доба” виповнилося 10 років. Весь
цей час у Городищі діє кореспондентський пункт видання. Тому
практично кожне число газети містить наші місцеві новини. Це гарантує високу популярність видання.
На 2009 рік “Нову Добу” передплатили близько 1200 жителів району. У свіжому номері газети міститься розповідь про колишнього
директора ВАТ “Мліївський ЗТО”
Володимира Андрійовича Ропала.
Він має 50 років трудового стажу.
Коли виповнилося 70 літ -- пішов
на пенсію. Тепер уже рік удома займається пасікою й городом. Але
сумує за колективом. Тому радить
молодим не поспішати мріяти про
пенсію. Доки є здоров’я -- треба
ходити на роботу.
Тижневик “Вечірні Черкаси” повідав про передноворічні
клопоти. Більше 1,5 тисячі ялинок
і сосон реалізувало до свята Городищенське лісництво. На базар не
вивозили, торгували на території
лісництва. Люди добре знають їхню
адресу, тому приїздили із усього
району. Деревце висотою до 1 метра коштувало 18 грн., більше -- 24
грн. Підприємці купували ялинки
оптом, найбільша партія була в 500
штук. Потім на базарах їх перепродували. Лісництво пропонувало за

60 грн. також ялинки, що ростуть
в пластикових горщиках. Їх потім
можна посадити у дворі. Але люди
не звикли до такої культури і майже не купували. Брали одноразову
хвою. У Старосіллі встановили 3метрову ялинку, яку придбали у
Закревському лісництві.
Газета “Прес-центр” повідала про те, як понад 70 байкерів з
України та Молдови відсвяткували
30-ліття місцевого байкерського
клубу “Маніжа”. Це один із найстаріших клубів любителів мототехніки
країни. На вертелі засмажили цілого бичка. Вшанували найстарших
та наймолодших байкерів, вручили їм шоломи та комбінезони від
спонсора зльоту -- магазину “Мотоекспрес” з Черкас. Клуб “Маніжа”
був створений 1978 року, названий
іменем місцевого кутка. Організаторами були місцеві хлопці, які
ганяли на “Явах”, на їхніх шкіряних
куртках була намальована підкова й назва “Маніжа”. Влітку всією
бандою мчали у Крим і Карпати.
В пам’ять про ті часи сьогоднішні
байкери зберігають назву клубу.
Столична “Газета по-українськи” надрукувала замітку, як
у Городищі зграя бродячих собак
пробралася до двору місцевого
жителя і пожерли кролів. Пси були
такі голодні, що розтрощили дерев’яну клітку. Господар запевняє,
що собак було не менше десяти.
Пробував відганяти їх лопатою, але
злякався, що нападуть і на нього.
Тепер побоюється навіть виходити
на вулицю.
Зіпсований годинник двічі на
добу показує точний час. Чого не
скажеш про газету -- читачам
потрібна тільки свіжа преса.
Тому криза кризою, а газети читати треба!

СВЯТКОВА ТЕЛЕПРОГРАМА
СЕРЕДА, 31 ГРУДНЯ
УТ-1

06.00 "Доброго ранку, Україно!”
06.00 Ранкова молитва.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.10, 07.10, 08.10 Подiї очима
майбутнього.
06.25 Православний календар.
08.30 Православний календар.
08.35 Дитячий тележурнал "Корпорацiя
Сiмба”
08.45 Енциклопедiя великих.
09.15 У днi шкiльних канiкул. М/ф
"Чарiвники i велетнi”
10.40 М/ф "Пошта Санта Клауса”
11.05 М/ф "Хто прийде на Новий рiк?”
11.20 Улюбленi пiснi 50-х. "Гуцулка
Ксеня”
12.25 Фольк-music
13.20 Жiнка третього тисячолiття.
15.55 М/с "Легенди України”
16.00 Т/с"Таємничий острiв"
41серiя.
16.25 Iндиго.
17.00 Х/ф "В погонi за Рiздвом”
18.25 Український вимiр.
18.50 Д/ф "Люди та ляльки”
19.20 Х/ф "Я бачив, як мама
цiлувала Санта Клауса”
20.55 М/с "Легенди України”

21.00 Новини.
21.10 Що? Де? Коли? Фiнал.
22.10 Д/ф "Кращi голи-2008. Зроблено в
Українi”
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Новорiчна програма.
23.45 НОВОРIЧНЕ ЗВЕРНЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
В.А.ЮЩЕНКА ДО НАРОДУ
УКРАЇНИ.
00.10 Х/ф "Звичайне чудо" 1
частина.
01.20 Новорiчна святкова програма
"Зiрки на Першому”
05.20 Вiдкрита зона.
05.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

06.15 Т/с "Так нiхто не кохав”
07.00 "Снiданок з "1+1”
09.00 Т/с "Руда”
10.00 Т/с "Рейки щастя”
10.50 М/ф "Мiсто чаклунiв”
12.05 Х/ф "Назад у майбутнє”
14.00 Х/ф "Назад у майбутнє - 2”
15.50 Х/ф "Назад у майбутнє - 3”
17.50 Х/ф "Кудлатий тато”
19.30 "ТСН”
20.00 "Смiшнiше за кроликiв”

ЧЕТВЕР, 1 СІЧНЯ
УТ-1

06.00 "Доброго ранку, Україно!”
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Х/ф "Острiв скарбiв”
07.45 Х/ф "Звичайне чудо" 1
частина.
09.15 У днi шкiльних канiкул. М/ф
"Рiздвянi пригоди гномiв”
10.30 М/ф "Старий добрий Санта
Клаус”
10.55 М/ф "Новорiчна пiсенька Дiда
Мороза”
11.00 М/ф "Як їжачок та ведмежа
зустрiчали Новий рiк”
11.10 Служба розшуку дiтей.
11.20 Улюбленi пiснi 60-х. "Два
кольори”
12.25 Крок до зiрок.
13.00 Муз. ua
13.30 Фестиваль цирку в МонтеКарло.
14.35 Мюзикл "Ромео та Джульєтта”
18.00 Концертна програма "Золотi
пiснi України" 1ч.

21.00 Новини.
21.25 Концертна програма "Золотi
пiснi України" 2 ч.
22.40 М/ф "Пригоди коваля Вакули”
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Х/ф "Звичайне чудо" 2
частина.
00.15 Концерт Я.Табачника "Честь
маю запросити" 1 частина.
01.20 Мюзикл "Ромео та Джульєтта”
04.20 Сильнi духом.
05.15 Д/ф "Кращi голи-2008.
Зроблено в Українi”
05.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

07.00 Х/ф "Тарапунька i
Штепсель пiд хмарами”
08.35 М/ф "Мiсто чаклунiв”
09.45 Фiльм-казка "Фокус-покус”
11.20 М/ф "Земля до початку часiв”
12.30 "Смiшнiше за кроликiв”
13.00 "Танцi на льоду - 2.
Оксамитовий сезон”
14.50 М/ф "Планета скарбiв”

П’ЯТНИЦЯ, 2 СІЧНЯ
УТ-1

двох сердець" 1 ч.
18.05 Х/ф "Зимова казка”
06.00 "Доброго ранку, Україно!”
20.00 Фольк-music
06.00 Ранкова молитва.
21.00 Новини.
06.05 Х/ф "Весна”
21.20 Д/ф "Мерехтливi оздоби
07.40 Будiвельний майданчик.
ялинкової ночi”
07.45 Х/ф "Звичайне чудо" 2
21.55 Право на захист.
частина.
22.20 Екiпаж.
09.15 Х/ф У днi шкiльних
22.55 Трiйка, Кено.
канiкул "Бiлоснiжка”
23.00 Крiзь далечiнь столiття "Тiнi за
10.45 М/ф "Новорiчна пригода”
ширмою”
11.10 Служба розшуку дiтей.
11.20 Улюбленi пiснi 70-х. "Червона 23.40 Концерт Я.Табачника "Честь
маю запросити" 2,3 частина.
рута”
01.20 Мiжнародний фестиваль
12.25 "Знайдемо вихiд" з Н.
родинної творчостi "Мелодiя
Розинською.
двох сердець"1ч.
13.15 "Надвечiр'я" з Т. Щербатюк.
13.45 Гранд-шоу Едуарда Романюти. 03.20 Улюбленi пiснi 50-х. "Гуцулка
Ксеня”
14.35 Лауреати телефестивалю
04.20 Улюбленi пiснi 60-х. "Два
"Калиновi острови". Д/ф "На
кольори”
покутi душi”
05.20 "Надвечiр'я" з Т. Щербатюк.
15.00 Служба розшуку дiтей.
05.50 Служба розшуку дiтей.
15.15 Ток-шоу для молодi "Пазли”
15.50 Мiжнародний фестиваль
1+1
06.50 Концерт "Океан Ельзи" родинної творчостi "Мелодiя

СУБОТА, 3 СІЧНЯ
УТ-1

06.00 Ранкова молитва.
06.05 Х/ф "Новий Гуллiвер”
07.15 Крiзь далечiнь столiття "Тiнi за
ширмою”
07.55 Свiт православ'я.
08.25 Крок до зiрок.
09.15 У днi шкiльних канiкул. М/ф
"Дiвчинка та зайцi”
09.25 М/ф "Перша зима”
09.30 М/ф "Морозний вiзерунок”
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.10 Вихiднi по-українськи.
10.30 Прем'єра музично-розважальної
програми "Фа-фа, ля-ля”
11.00 Король професiї.
11.20 Улюбленi пiснi 80-х. "Край, мiй
рiдний край”
12.20 Унiкальна Україна.
12.50 Програма фiльмiв-лауреатiв
телефестивалю "Калиновi острови”
13.50 Наша пiсня.
14.30 Фестиваль цирку майбутнього.
15.40 Мiжнародний фестиваль родинної
творчостi "Мелодiя двох сердець" 2
ч.

17.50 Прем'єра. Мюзикл "Нотр Дам де
Парi”
21.00 Новини.
21.10 Х/ф "Собака на Рiздво”
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Новорiчний концерт М.
Поплавського.
00.00 Король професiї.
00.15 Iнтерактивна гра.
01.20 Екiпаж.
01.45 Мiжнародний фестиваль родинної
творчостi "Мелодiя двох сердець"
2ч.
03.45 Улюбленi пiснi 70-х. "Червона рута”
04.45 Улюбленi пiснi 80-х. "Край, мiй
рiдний край”
05.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

06.10 "Тарапунька i Штепсель. Вiд i до”
07.30 "Концерт "Океан Ельзи" - GLORIA-2”
09.05 Квартирна лотерея "Хто там?”
10.00 М/ф "Велiант: пернатий спецзагiн”
11.15 "Смiшнi пiснi про головне”
12.35 "Новi пiснi про головне”
14.50 "Парад зiрок”

20.50 Х/ф "Звiдки беруться
дiти?"
22.15 "Новорiчне шоу "Червона
Шапочка”
23.50 "Новорiчне привiтання
Президента України
В.Ющенка”
00.00 "Новорiчна дискотека 7080-х. Авторадiо”
04.00 Х/ф "Практична магiя"
05.40 Х/ф "Звiдки беруться
дiти?"

17.40 "Позаочi". В.Меладзе.
18.30 Творчий вечiр К.Меладзе. 2
частина.
20.00 "Подробицi".
20.30 "Вечiрнiй квартал". "З
Новим роком!".
23.10 Новорiчний проект
"Однокласники". 1 ч.
23.50 Новорiчне звернення
Президента.
00.00 Новорiчний проект
"Однокласники". 2 ч.
02.30 Концерт "Тото Кутуньо у
IНТЕР
колi друзiв".
06.00 Новини.
04.30 А.Пахмутова. Найкращi
06.10 "Гiд країнами свiту". Великi
пiснi.
фестивалi.
ICTV
07.00 Новини.
04.20 Х/ф "Снiговик".
07.10 "Ранок з Iнтером".
06.00 Х/ф "Снiгова
08.00 Новини.
королева".
08.10 "Ранок з Iнтером".
07.55 Х/ф "Копальнi царя
09.10 А.Пахмутова. Найкращi
Соломона".
пiснi.
11.00 Х/ф "Дорогi дiти".
12.00 Новини.
12.45 Факти. День.
12.10 Х/ф "Неймовiрнi
13.00 Т/с "Мисливцi за
пригоди iталiйцiв у
старовиною".
Росiї".
14.00 Х/ф "Помiнятись
14.00 М/ф "Пластилiнова ворона",
мiсцями”
"Падав торiшнiй снiг".
16.05 Х/ф "Зорянi вiйни-2:
14.40 М/ф "Iлля Муромець та
Атака клонiв".
Соловей Розбiйник".
18.50 Х/ф "Зорянi вiйни-3:
16.00 Творчий вечiр К.Меладзе. 1
Помста сiтхiв".
21.30 Дискотека 80-х. Фестиваль
частина.

16.25 Х/ф Сандра Баллок
у романтичнiй
комедiї "Поки ти
спав”
18.05 М/ф "Курча Цiпа”
19.30 "ТСН”
20.00 "Парад зiрок”
23.05 Х/ф "Казанова"
00.50 Сандра Баллок та
Нiколь Кiдман у
романтичнiй комедiї
"Практична магiя"
02.30 Концерт "Океан Ельзи" GLORIA”
04.05 Х/ф "Запорожець за
Дунаєм”
05.40 Союзмультфiльм:
"Ялинка”
05.45 М/ф "Земля до початку
часiв”

розбрату, або Танець
сонячного
затемнення".
12.20 Мюзикл "Сорочинський
ярмарок".
14.10 Док.проект "Едiта
Пьєха".
15.00 Ювiлейний концерт
Едiти Пьєхи.
17.30 Х/ф "Iсторiя
кохання".
19.00 Т/с "Вогонь
кохання".
20.00 "Подробицi".
20.30 Концерт "Найкращi
пiснi".
22.40 Х/ф "Глянець".
00.40 Х/ф "Дiамантовi
собаки".
02.20 Телевiзiйна служба
розшуку дiтей.
IНТЕР
06.00 Анiмацiйний фiльм "Iлля 02.25 "Позаочi". Таїсiя
Повалий.
Муромець та Соловей
03.00 "Знак якостi".
Розбiйник".
Феєрверки.
07.30 Концерт А.Пугачової
03.40 Х/ф "Дiамантовi
"Вибране".
собаки".
09.20 Х/ф "Дiвчата".
05.10 "Картата потата".
11.00 Х/ф "Вiлла
GLORIA”
08.25 Концерт Анi Лорак.
09.55 М/ф "Ми повернулись:
Iсторiя динозаврiв”
11.00 "Караоке на майданi”
11.50 Х/ф "Шкiльний
мюзiкл-2”
13.35 Х/ф "Сiм'я на
Рiздво”
15.05 "Парад зiрок”
18.10 М/ф "Переполох у
Гiмалаях”
19.30 "ТСН”
20.00 "Парад зiрок”
23.05 "Смiшнi пiснi про
головне - 2008”
00.25 Х/ф "Сiм'я на
Рiздво”
01.50 "Концерт "Океан Ельзи"
- GLORIA-2”
03.20 Х/ф "Тато”
05.10 Т/с "Днi нашого
життя - 2”
05.50 "Пiсня янгола”

IНТЕР

09.00 Х/ф "Зигзаг удачi".
10.30 Мюзикл "Шалений день
або Одруження Фiгаро".
13.00 Х/ф "Вiдчинiть, Дiд
Мороз".
15.00 Творчий вечiр
В.Добринiна.
17.40 Х/ф "Попелюшка з
райського острова".
19.00 Т/с "Вогонь
кохання".
20.00 "Подробицi".
20.30 Концерт М.Галкiна "Ми
знову разом".
22.30 Х/ф "Попса".
00.40 "Позаочi". Анi Лорак.
01.30 "Народний суд".
02.20 "Знак якостi".
Шоколаднi Дiди Морози.
03.00 "Знак якостi".
Електричнi ялинковi
гiрлянди.
03.40 "Ключовий момент".
05.30 Док. проект "Новорiчна
ялинка. Найбiльше
дерево на планетi”

06.00 М/с "Стюарт Лiттл".
07.00 Концерт "Тото Кутуньо у
ICTV
04.20 Х/ф "Рiк без Санта
колi друзiв".

НОВИЙ КАНАЛ

22.50 Зiрка караоке.
23.50 Новорiчне звернення
Президента України.
00.00 Зiрка караоке. Фiнал.
00.15 Х/ф "Найкращий
фiльм”
01.55 Комедi-клаб Україна.

СТБ

06.05 "Росiйськi сенсацiї. Остання
05.50 Т/с "Моя американська
крапля”
06.45 Т/с "Вона написала
нянька-5”
06.15 Т/с "Студенти
вбивство"
International”
08.05 Х/ф "Мама"
07.00 "Пiдйом”
09.30 Х/ф "Д'Артаньян та три
07.00 М/с "Неймовiрне життя
мушкетери"
Джунiпер Лi”
14.20 "За двома зайцями".
07.20 "Пiдйом”
Мюзiкл
07.35 "Пiдйом”
16.20 "В пошуках iстини.
08.40 "Пiдйом”
Українське чаклунство”
09.00 М/с "Веселi мелодiї”
18.00 "Правила життя. Людина як
09.10 Х/ф "Клятва”
диво”
11.20 Т/с "Солдати-15”
19.40 "ВусоЛапоХвiст”
12.15 Т/с "Друзi”
21.20 "Зiркове життя. Неймовiрна
13.30 Репортер.
правда про зiрок”
13.35 М/с "Веселi мелодiї”
22.30 "Танцюють всi!" Новорiчне
13.45 М/с "Полiцейська академiя”
танцювальне шоу.
14.05 Т/с "Друзi”
23.50 "Новорiчне звернення
17.10 М/ф "101 далматинець”
Президента України
18.35 Т/с "Щасливi разом”
В.А.Ющенка”
19.00 Репортер.
00.00 З Новим Роком!
19.25 Т/с "Щасливi разом”
00.00 "Суперстар-2008. Команда
19.50 Т/с "Татусевi дочки”
мрiї. Новорiчний випуск”
21.10 Х/ф "Один вдома”

05.40 "Уроки тiтоньки Сови".

06.25 М/ф "Земля до початку
часiв 2”
07.30 Скетч-шоу "Файна
05.30 Х/ф "Старi та
Юкрайна”
сварливi".
11.40 Т/с "Щасливi
07.10 Х/ф "Пригоди на
разом”
"Посейдонi".
12.00 Х/ф "Звiльните
10.25 Х/ф "Чарлi та
Вiллi”
шоколадна
13.45 Х/ф "Санта
фабрика".
Джунiор”
12.30 "Пiвнiчний експрес".
15.15 Х/ф "Новий Рiк
Повнометражний
вiдмiняється”
мультфiльм.
16.40 Т/с "Татусевi
14.05 "Веселi нiжки".
дочки”
Повнометражний
17.55 Т/с "Щасливi
мультфiльм.
разом”
16.15 Х/ф "Зорянi вiйни19.00 Х/ф "Один вдома”
3: Помста сiтхiв".
18.55 Х/ф "Особливостi 20.35 Х/ф "Один вдома2”
нацiонального
22.30 Скетч-шоу "Файна
полювання у
Юкрайна". Новий Рiк.
зимовий перiод".
20.35 Х/ф "Код доступу" 23.00 Х/ф "Найкращий
22.35 Х/ф "Бiлоснiжка:
фiльм”
00.40 Т/с "Неодруженi”
Страшна казка"
00.30 Х/ф "Напiвсвiтло"
СТБ
02.35 Х/ф "Хатинка для
05.15 Т/с "Вона написала
звiрят"
вбивство"
НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Х/ф "З Новим

ICTV

Клауса".
05.45 Х/ф "Старi та
сварливi
розбешкетувалися".
07.25 Х/ф "Iзноугуд або
Калiф на годину".
09.05 Х/ф "Меверiк".
11.15 Х/ф "Ед".
12.55 Х/ф "Арабськi ночi".
16.35 Х/ф "Зорянi вiйни4: Нова надiя".
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф "Астерiкс i
Обелiкс проти
Цезаря".
21.05 Х/ф "Бiле золото".
22.40 Х/ф "Четверо
братiв"
00.40 "Нiчна спокуса".
Iнтерактив.
02.10 Х/ф "Море кохання"
04.10 Х/ф "Вiдпустка".

бурi”
11.10 Х/ф "Силач Санта
Клаус”
12.45 Х/ф "Новий Рiк
вiдмiняється”
14.10 Х/ф "Принц i
жебрак”
15.50 Х/ф "Мадемуазельмушкетер”
18.55 Х/ф "Один вдома2”
20.55 Х/ф "Один вдома-3”
22.30 Х/ф "Знайомтеся,
Джо Блек”
01.30 Х/ф "Що приховує
брехня?”
03.30 Т/с "Неодруженi”
СТБ
06.25 Т/с "Вона написала
вбивство"
07.10 Х/ф "Iлля
Муромець"
НОВИЙ КАНАЛ 08.40 Х/ф "Новорiчнi
пригоди Машi i Вiтi"
06.55 Служба розшуку дiтей.
07.00 М/ф "Земля до початку 10.00 "Танцюють всi!". Повна
версiя.
часiв 3”
00.40 Х/ф "Ширлi-Мирлi"
08.00 Х/ф "Джерело”
09.35 Х/ф "Передвiсники 03.05 Х/ф "Дайте книгу

Iмперiя наносить удар у
вiдповiдь".
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Х/ф "Астерiкс i
Обелiкс: Мiсiя
Клеопатра".
21.05 Х/ф "Матриця:
Революцiя"
23.20 Х/ф "Шоу герлз"
01.55 "Нiчна спокуса".
Iнтерактив.
ICTV
03.25 Х/ф "Новорiчна
IНТЕР
05.40 Факти.
06.00 Ювiлейний концерт Едiти
05.50 "Альф". Комедiйний серiал. 05.05 вiдпустка"
Х/ф "Хижак Юрського
Пьєхи.
06.15 Х/ф "Бiле золото".
перiоду"
09.00 Х/ф "Карнавальна нiч". 07.55 Х/ф "Зорянi вiйни-4:
НОВИЙ КАНАЛ
10.30 "Доки всi вдома".
Нова надiя".
11.00 Кулiнарне шоу "Картата
10.00 Кiно у деталях з Федором 06.25 Х/ф "Мадемуазельпотата".
мушкетер”
Бондарчуком.
11.40 "Модний вирок. Новорiчний 10.30 "Леся+Рома". Комедiйний 09.35 Корисна площа.
випуск".
10.15 Зорянi драми.
серiал.
12.50 Мюзикл "За двома
11.05 Х/ф "Сiмейка Аддамс”
11.05 Анекдоти по-українськи.
зайцями".
12.50
Х/ф "Принци повiтря”
11.25 Українцi Афiгеннi
14.50 Х/ф "Снiгуронька для 11.50 Квартирне питання.
14.45 Х/ф "Об'єкт мого
дорослого сина".
захоплення”
12.45 Факти. День.
16.30 "Позаочi". В.Меладзе.
13.00 Х/ф "Мiльйон вiд Дiда 16.40 Х/ф "Процес i
помилка”
17.20 "Вечiрнiй квартал". "З
Мороза".
Новим роком!".
14.25 Х/ф "Астерiкс i Обелiкс 18.15 М/ф "Альоша Попович i
20.00 "Подробицi”
Тугарiн Змiй”
проти Цезаря".
19.40 Х/ф "Один вдома-3”
20.30 Творчий вечiр К.Меладзе. 16.20 Х/ф "Зорянi вiйни-5:
17.50 М/ф "Атлантида: загублена
iмперiя”
19.30 "ТСН”
19.55 Х/ф "Мiс
Конгенiальнiсть”
21.45 Х/ф "Диско”
23.25 "Концерт "Анi Лорак. 15”
01.00 Х/ф "Мiс
Конгенiальнiсть”
02.45 Х/ф "В степах України”
04.25 Х/ф "Мартин Боруля”

23.20 Х/ф "Ностальгiя по
майбутньому".
01.00 Док. проект "Новорiчна
ялинка. Найбiльше дерево
на планетi”
01.50 "Позаочi". Ада Роговцева.
02.40 "Знак якостi". Червона iкра.
03.20 "Знак якостi". Лiкери.
04.00 "Ключовий момент".
05.30 "Уроки тiтоньки Сови".

"Авторадiо”
23.50 Новорiчне поздоровлення
Президента України
Вiктора Ющенка.
00.00 Кращi пiснi року.
02.00 Голi та смiшнi. Краще за рiк.
02.40 Х/ф "Пригоди на
"Посейдонi".

21.25 Х/ф "Один вдома-4”
22.55 Зiрка караоке-2
23.45 Х/ф "Вовкиперевертнi”
01.15 Х/ф "Спецназ:
операцiя "Вiдплата”
02.45 Т/с "Неодруженi”

03.00 "Правила життя. Людина як
диво”
04.30 "В пошуках iстини.
Українське чаклунство”

ТРК УКРАIНА

05.45 Мультфiльми.
06.30 Подiї.
07.00 Зiрки гумору.
07.45 Х/ф "Санта Клаус - 2”
09.30 Листи Дiдовi Морозовi
11.00 Х/ф "Чарiвники”
13.45 Проводи Старого року з
Максимом Галкiним - 2008
17.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2008. Краще.
22.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2009
23.55 Новорiчне поздоровлення
Президента України
В.А.Ющенко.
00.10 Блакитний вогник на
Шаболовцi - 2009
02.30 Музичний фiльм "Новорiчна
нiч”
03.30 Новорiчне шоу.
04.05 Х/ф "Чарiвники”

Роком! З Новим
Щастям!"
08.00 "За двома зайцями".
Мюзiкл
10.00 "Танцюють всi!". Повна
версiя.
01.45 "ВусоЛапоХвiст”
03.15 Х/ф "Тридцять три"

ТРК УКРАIНА

05.45 Х/ф "Чарiвники”
08.45 Зiрки гумору.
09.30 Листи Дiдовi Морозовi
11.00 Х/ф "Француз”
13.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi 2008. Краще.
17.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi 2009
21.00 Музичний фiльм
"Новорiчна нiч”
00.00 Гумористичне шоу
"Велика рiзниця”
01.30 Х/ф "Тiльки раз...”
03.00 Х/ф "Француз”
04.45 Мультфiльми.
скарг"

ТРК УКРАIНА

05.45 Мультфiльми.
06.30 Х/ф "Тiльки раз...”
08.00 Гумористичне шоу
"Велика рiзниця”
09.30 Листи Дiдовi Морозовi
11.00 Зiрки гумору.
12.30 М/ф "Артур i мiнiпути”
14.00 Т/с "Глухар”
15.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Блакитний вогник на
Шаболовцi 2007. Краще.
19.00 Подiї.
19.20 Прем'єра! Пiсня року 2008
22.30 Х/ф "Король, дама,
валет”
00.15 Х/ф "Лолита”
02.30 Святковий виграш.
03.30 Подiї.
04.05 Х/ф "Нiч питань”
22.40 "Нез'ясовно, але факт”
23.55 "Фантастичнi iсторiї.
Надлюдська раса”
00.50 Х/ф "Сни"

ТРК УКРАIНА

05.45 Мультфiльми.
СТБ
06.30 Подiї.
05.30 "Спартак. Що ховається за
07.00 М/ф "Артур i мiнiпути”
мiфом”
09.00 Подiї.
06.20 "Нашi улюбленi
09.30 Листи Дiдовi Морозовi
мультфiльми”
07.40 "Еники-беники”
10.30 Блакитний вогник на
08.10 "Навколо свiту”
Шаболовцi 2007. Краще.
09.00 "Їмо вдома”
14.00 Т/с "Глухар”
10.05 "ВусоЛапоХвiст”
16.00 Блакитний вогник на
11.50 "Нашi улюбленi
мультфiльми: Умка,
Шаболовцi 2006. Краще.
Двенадцать месяцев”
19.00 Подiї.
13.10 Х/ф "Ширлi-Мирлi"
19.20 Прем'єра! Пiсня року 16.05 Х/ф "Блеф"
2008. Частина 2
18.00 "Неймовiрнi iсторiї кохання"
22.30 Х/ф "Iнтуїцiя”
з Надiєю Мейхер.
18.50 Х/ф "Гусарська
00.15 Х/ф "Свято кохання”
балада"
02.00 Святковий виграш.
20.40 "Гусарська балада".
03.30 Подiї.
Невiдома версiя.
21.30 "Зiркове життя. Неймовiрна 04.05 Х/ф "Король, дама,
правда про зiрок”
валет”

НЕДІЛЯ, 4 СІЧНЯ
УТ-1

19.00 КВК-2008. Зимовий кубок.
20.55 Х/ф "Два собаки на Рiздво”
06.00 Ранкова молитва.
22.30 М/ф "Падав торiшнiй снiг”
06.05 Х/ф "Кощей Бессмертный”
22.55 Трiйка, Кено.
07.10 Новорiчний концерт
23.00 Фiльм фестивалю Покров
М.Поплавського.
"Воскресiння доньки Iаiра”
08.00 Сiльський час.
23.30 Король професiї.
08.25 Укравтоконтинент.
23.40 Оперативний об'єктив.
08.45 Дитячий тележурнал "Корпорацiя
00.00 DW. Новини Європи.
Сiмба”
00.15 Iнтерактивна гра.
09.05 Доки батьки сплять.
01.20 Служба розшуку дiтей.
09.10 Пiдсумочки.
01.25 Х/ф "Собака на Рiздво”
09.15 Антивiрус для дiтей.
02.55 Х/ф "Два собаки на Рiздво”
09.30 Крок до зiрок.
04.30 Хто в домi хазяїн?
10.00 Iгри чемпiонiв.
10.30 Д/ф "Мерехтливi оздоби ялинкової 05.00 Право на захист.
05.20 Аудiєнцiя.
ночi”
05.50 Служба розшуку дiтей.
11.00 Муз. ua
11.30 Стильна штучка.
1+1
12.00 Здоров'я.
06.00 мультфiльм "Ти особливий, Спанкi”
13.00 Аудiєнцiя.
07.00 "Караоке на майданi”
13.30 Благовiсник.
07.45 "Штепсель женить Тарапуньку”
14.00 "Знайдемо вихiд" з Н. Розинською. 09.05 Лотерея "Лото-забава”
14.45 Мiж нами... Поляки в Українi
10.00 Марiччин кiнозал. Дiсней! "Мої
15.20 Д/ф "А.Матвiйчук - лицар трьох
друзi Тигрик та Вiннi”
муз”
10.25 Музично-розважальна програма
15.55 Богатирськi iгри.
"Караоке на майданi”
16.50 "Осiннiй сад" I.Бобул.

ПОНЕДІЛОК, 5 СІЧНЯ
УТ-1

06.00 "Доброго ранку, Україно!”
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Х/ф "Новий Гуллiвер”
07.15 Х/ф "Волга-Волга”
08.45 Ранковi поради.
09.10 У днi шкiльних канiкул. М/ф "Скруфi
та Рiздво”
10.20 М/ф "Пригоди козака Вакули”
10.35 Мiжнародний фестиваль дитячої
творчостi "Всi ми дiти твої,
Україно!”
11.35 Здоров'я.
12.35 Улюбленi пiснi 90-х. "Україна”
13.45 Служба розшуку дiтей.
13.55 Свято новорiчної ялинки.
15.00 Новини.
15.20 М/ф "Падав торiшнiй снiг”
15.45 Олiмпiйська слава України.
Пекiнська хронiка.
16.55 Х/ф "Прикрасити зали”
18.25 "Музика рiдного дому". Ювiлейний
концерт композитора О.Злотника
1ч.

20.00 "Попередження" з М. Вереснем.
21.00 Новини.
21.20 "Музика рiдного дому". Ювiлейний
концерт композитора О.Злотника
2ч.
22.55 Трiйка, Кено.
23.00 Анiмацiйний фiльм "Лис Микита" 1 частина.
23.25 Х/ф "Волга-Волга”
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Х/ф "Прикрасити зали”
02.50 "Музика рiдного дому". Ювiлейний
концерт композитора О.Злотника
1, 2 ч.
05.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

06.00 Т/с "Так нiхто не кохав”
06.50 "TV - SHOP”
07.05 "Єралаш”
07.50 М/ф "Абрафакс пiд пiратським
прапором”
09.05 "Концерт "Тiна Кароль. Полюс
кохання”
10.25 "TV - SHOP”

11.10 Х/ф "Диско”
12.50 "Новi пiснi про головне”
15.10 Т/с "Не краса поамериканськи”
16.00 Концерт "Тiна Кароль.
Полюс кохання”
17.20 "Здрастуйте, я ваша няня”
18.10 М/ф "Дика природа”
19.30 "ТСН”
19.55 Х/ф "Привiт, кiндер"
21.40 Х/ф мюзикл "Привид
опери”
00.05 Пригодницьке фентезi
"Позамежжя"
02.00 Музично-розважальна
програма "Караоке на
майданi”
02.40 "Пiкнiк”
04.30 Х/ф "Позамежжя"

20.30 Х/ф "Снiжний янгол".
22.20 Фiльм фiльм "Снiжний
янгол. Технологiя дива".
23.00 Х/ф "20 сигарет".
00.30 Док. проект "Царство
пiвнiчного оленя".
01.30 "Позаочi". Богдан Ступка.
02.10 "Народний суд".
03.00 "Знак якостi". Креветки
замороженi.
03.40 "Знак якостi". Солодкi
бiсквiтнi рулети.
04.20 "Ключовий момент".

10.40 Х/ф "12 стiльцiв”
11.50 Х/ф "Червона
Шапочка”
13.15 "Караоке на майданi”
14.00 "Здрастуйте, я ваша няня”
14.50 Х/ф "Модна матуся”
16.50 "Шанс-1. Гала-концерт”
19.30 "ТСН”
20.00 Т/с "Руда”
20.55 "Смiшнiше за кроликiв”
21.20 Х/ф "Танго i Кеш"
23.00 Х/ф "Привiт, кiндер"
00.45 "Шанс-1. Гала-концерт”
03.15 "Танго i Кеш”
04.50 Т/с "Днi нашого життя 2”

УТ-1

21.15 Святкова концертна програма
"Рiздвянi фрески" 3 ч.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Концерт Iвана Поповича.
00.00 Золота десятка М.Поплавського-1
частина.
01.00 Фiльм фестивалю Покров "Ковчег
спасiння”
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Х/ф "Рiздво Еви”
03.00 Заключний концерт фестивалю
"Українське Рiздво" 1, 2 ч.
04.50 Улюбленi пiснi 90-х. "З ранку до
ночi”
05.50 Служба розшуку дiтей.

1+1

06.00 Т/с "Так нiхто не кохав”
06.45 Х/ф "За двома зайцями”
08.05 Х/ф "А що, коли Санта?”
09.45 Т/с "Руда”
10.40 Х/ф "12 стiльцiв”
12.05 "Смiшнiше за кроликiв”
12.30 Фiльм-казка "Кiт у чоботях”
14.10 Х/ф "А що, коли Санта? - 2”
15.45 Х/ф "Реальне кохання”
17.55 М/ф "У пошуках Немо”
19.30 "ТСН”
20.00 Т/с "Руда”

до Нового року"
23.45 "Неймовiрнi iсторiї кохання"
з Надiєю Мейхер.
00.35 Х/ф "Дике серце"
02.25 Х/ф "Ти iнодi згадуй"

16.50 Концерт М.Галкiна.
19.00 Т/с "Вогонь кохання.
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Обручка".
21.20 Фестиваль гумору
"Юрмалiна 2008". 1ч.
23.00 Х/ф "Називай мене
Санта-Клаус".
00.40 Концерт Christina Aguilera.
01.40 Т/с "Хафф".
02.40 Знак якостi.
03.20 Гiд країнами свiту.
05.00 Т/с "Хафф".
05.50 Уроки тiтоньки Сови.

Змiй Горинич”
14.05 Х/ф "Залiзна людина”
19.00 М/ф "Шрек”
20.30 Т/с "Втрачена кiмната”
00.50 Т/с "Втрачена кiмната”
01.40 Х/ф "Алi Джi в
парламентi”
02.55 Х/ф "Чарiвнi iстоти”
04.15 Х/ф "Джо з Чикаго i
танцiвниця”

21.30 Т/с "Кулагiн та
Партнери"
22.00 Х/ф "Лузер"
23.55 Т/с "Доктор Хаус"
02.10 Х/ф "Вогнем i мечем"

07.05 Х/ф "Долина лавини”
08.40 Х/ф "Залiзна людина”
13.30 Х/ф "Санта-Хрякус”
15.15 Х/ф "Санта-Хрякус-2”
ICTV
17.00 М/ф "Шрек”
05.30 Х/ф "Все освiтилося". 18.35 М/ф "Шрек. Рiздво”
07.20 "Леся+Рома". Комедiйний 19.00 М/ф "Рататуй”
серiал.
Х/ф "Брюс
08.05 Х/ф "Бейб: Поросятко у 21.00Всемогутнiй”
мiстi".
22.35
Х/ф
"Ласкаво просимо,
09.55 Т/с "Фаворський".
або Сусiдам вхiд
10.50 "Леся+Рома". Комедiйний
заборонений”
серiал.
00.25 Х/ф "Шанувальник”
11.20 Про-Ziкаве.ua
02.05 Х/ф "Днi мрiй”
11.45 Т/с "Таємницi
03.40 Х/ф "Тринадцять”
слiдства".
05.15 Х/ф "Втеча”
12.45 Факти. День.
СТБ
13.00 Каламбур.
13.40 Т/с "Мисливцi за
06.20 Т/с "Вона написала
старовиною".
убивство"
14.30 Т/с "Вулицi розбитих
07.05 "Зимовий жарт з...”
лiхтарiв".
08.50 Х/ф "Вона Вас кохає"
15.25 Т/с "Свiтанки тут тихi". 10.20 Х/ф "Лузер"
16.20 Про-Ziкаве.ua
12.20 Х/ф "Собака на сiнi"
16.50 Т/с "Таємницi
14.50 Х/ф "Вогнем i мечем"
слiдства".
18.00 Т/с "Доктор Хаус"
17.50 Т/с "Фаворський".
19.50 "Правила життя. БАДи:
18.45 Факти. Вечiр.
лiкують все?”
19.10 Спорт.
20.45 "Росiйськi сенсацiї. Кохати
19.15 Т/с "Вулицi розбитих
зiрку”
лiхтарiв".
21.30 Т/с "Кулагiн та
20.10 Т/с "Свiтанки тут тихi".
Партнери"
21.05 Х/ф "Чужий квиток".
22.00 Х/ф "Залiзничний
романс"
23.05 Х/ф "Iдеальний шторм"
00.00 Т/с "Доктор Хаус"
01.35 Х/ф "Бiблiя".
НОВИЙ КАНАЛ 01.35 Х/ф "Велика перерва"

06.30 Подiї.
06.55 Х/ф "Д'Артаньян i три
мушкетери”
09.00 Подiї.
09.25 Листи Дiдовi Морозовi
11.00 Х/ф "Д'Артаньян i три
мушкетери”
13.40 Т/с "Глухар”
14.30 Зiрки гумору.
15.15 Х/ф "Вiдьмиблизнючки - 2”
17.00 Х/ф "Сахара”
19.00 Подiї.
19.25 Т/с "Закон i порядок”
20.20 Т/с "Глухар”
21.15 Музичний фiльм "Перший
швидкий”
23.00 Пiсня року - 2008. Краще.
03.30 Подiї.
04.05 Жарт за жартом.
05.00 Зiрки гумору.

11.15 Збiрка мультфiльмiв
11.50 Д/ф "Вiд Рiздва Христового"
12.00 "ЧСН”
12.20 Вогнi рампи.
13.00 Новини "Пульс"
13.15 "З Рiздвом Христовим”
14.05 М/ф "Перше Рiздво Спанкi”
14.35 Територiя дитинства
15.00 Новини.
15.15 Духовно-пiзнавальнi
програми телекомпанiї
"Глас"
16.15 Новорiчнi святки ч.1
17.15 Клуб Суперкниги.Рiздво
17.35 М/ф "Рiздвяна казка"
18.00 "Реальний погляд"
18.25 Клуб Суперкниги.Рiздво
18.45 "ЧСН"
19.05 З Рiздвом Христовим
19.10 "У фокусi подiй"
19.45 "У серцi України"
20.05 "ЧСН"
20.25 З Рiздвом Христовим
вiтання.
20.30 Новини "Пульс”
21.00 "Знаменитi земляки”
21.10 "Пiлiгрим”
21.30 "Радуйся,земле"
21.45 "ЧСН”
22.05 З Рiздвом Христовим
вiтання.
22.15 "Радуйся,земле"
22.35 Х/ф "Нiч перед
Рiздвом"
23.45 "Народний календар".З
Рiздвом Христовим!
00.40 "Всесвiтня служба "УТР"

НОВИЙ КАНАЛ

старовиною".
14.25 Х/ф "Великий".
16.20 Про-Ziкаве.ua
16.50 Т/с "Таємницi
слiдства".
17.50 Т/с "Фаворський".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15 Т/с "Вулицi розбитих
лiхтарiв".
20.10 "Свiтанки тут тихi".
Прем'єра пригодницького
телесерiалу.
21.10 Х/ф "Наказано
знищити"
ICTV
23.45 Х/ф "Чорне Рiздво"
05.15 Х/ф "Острiв Блакитних
01.15 "Нiчна спокуса".
IНТЕР
Дельфiнiв".
Iнтерактив.
06.00 М/с "Стюарт Лiттл"
06.50 "Леся+Рома". Комедiйний
02.50 Х/ф "Вiкно у двiр"
06.50 Гiд країнами свiту.
серiал.
08.30 "Модний вирок. Новорiчний 07.25 Х/ф "Поросятко Бейб". 04.40 Всi феї мають секрети.
НОВИЙ КАНАЛ
09.10 Х/ф "Зорянi вiйни-6:
випуск”
Повернення джедая".
09.40 Мюзикл " За двома
07.05 М/ф "Земля до початку
11.35 Про-Ziкаве.ua
зайцями”
часiв 4”
11.40 Т/с "Вогонь кохання". 12.00 "Леся+Рома". Комедiйний 08.15 Х/ф "13-й район”
серiал.
12.40 Х/ф "Снiговий ангел".
09.45 Х/ф "Нiч в Роксберi”
11.10 Х/ф "Маленька
14.40 "Снiговий ангел. Технологiя 12.45 Факти. День.
принцеса”
13.00 Каламбур.
чуда".
12.55 М/ф "Добриня Нiкiтич i
15.10 Х/ф "Троє i Снiжинка” 13.30 Т/с "Мисливцi за
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06.00 "Доброго ранку, Україно!”
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Православний календар.
06.10 Х/ф "Том Сойєр”
07.30 Фiльм фестивалю Покров
"Форпост”
08.25 Рiздвяний мультфiльм "Лу. Рiздвяна
iсторiя”
08.35 Православний календар.
08.45 Привiтання Блаженнiйшого
Володимира з нагоди Рiздва
Христового.
09.00 РIЗДВЯНА ЛIТУРГIЯ.
11.05 Служба розшуку дiтей.
11.10 Мiжнародний дитячий фестиваль
"Свiт для молодих”
11.40 Крок до зiрок.
12.15 Улюбленi пiснi 90-х. "З ранку до
ночi”
13.25 Заключний концерт фестивалю
"Українське Рiздво" 1, 2 ч.
15.30 Служба розшуку дiтей.
15.40 Наша пiсня.
16.25 Фольк-music
17.20 Вiдеофiльм "Рiздво в Карпатах”
18.15 Х/ф "Рiздво Еви”
19.55 Святкова концертна програма.
"Рiздвянi фрески" 2 ч.
21.00 Новини.

19.10 Х/ф "Один вдома-4”
20.40 Х/ф "13-й район”
22.15 Скетч-шоу "Файна
Юкрайна”
22.40 Комедi клаб.
00.00 Х/ф "Iнтерв'ю з
вампiром”
02.10 Т/с "Неодруженi”

06.35 Х/ф "Нiч в Роксберi”
07.45 Церква Христова.
ICTV
08.05 Запитайте у лiкаря.
07.05 Факти.
08.35 Клiпси.
07.30 "Альф". Комедiйний серiал. 09.00 Руйнiвники мiфiв-3
08.00 Х/ф "Зорянi вiйни-5:
09.55 Алло гараж.
Iмперiя наносить удар у
10.30 Т/с "Щасливi разом”
вiдповiдь".
10.55 Х/ф "Об'єкт мого
IНТЕР
10.15 Квартирне питання.
захоплення”
06.00 Док. проект "Царство
11.05 Чудо-люди.
12.55 Шоуманiя.
пiвнiчного оленя".
11.35 Спецрозслiдування.
13.30 Ексклюзив.
06.40 Творчий вечiр В.Добринiна. 12.45 Факти. Свiт.
14.00 Аналiз кровi
09.20 "Городок".
13.00 Х/ф "Дорогi дiти".
14.35 Зорянi драми.
10.00 "Україна, вставай!".
14.30 Х/ф "Астерiкс i
15.25 INFO-ШОК.
10.30 Х/ф "Найкрасивiша".
Обелiкс: Мiсiя
Клеопатра".
16.10 Т/с "Щасливi разом”
12.40 Т/с "Найкрасивiша-2".
1-4 с.
16.55 Х/ф "Зорянi вiйни-6:
16.40 М/ф "Альоша Попович i
Повернення джедая".
16.00 Концерт "Найкращi пiснi".
Тугарiн Змiй”
18.20 Х/ф "Троє i Снiжинка". 18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.00 М/ф "Добриня Нiкiтич i
20.00 "Подробицi”
Змiй Горинич”
19.00 Х/ф "Пароль "Риба-

20.00 Т/с "Руда”
20.55 "Смiшнiше за кроликiв”
21.20 Х/ф "Реальне кохання”
23.30 Х/ф "За двома
23.15
Рiздвянi
зустрiчi
з
Iваном
зайцями”
УТ-1
Поповичем.
00.50 "Шанс - 2. Гала-концерт”
06.00 "Доброго ранку, Україно!”
23.50 Рiздвяний мультфiльм "Лу. Рiздвяна 03.10 "Полювання на клонiв”
06.00 Ранкова молитва.
iсторiя”
04.35 Т/с "Днi нашого життя 06.05, 08.40 Православний календар.
00.05 Фiльм фестивалю Покров "Пiд
2”
06.10 Х/ф "Веселi хлоп'ята”
покровом Лаври”
IНТЕР
07.40 Будiвельний майданчик.
00.50 Анiмацiйний фiльм "Лис Микита" 07.45 Фiльм фестивалю Покров "Мала
06.00 М/с "Стюарт Лiттл"
2 частина.
церква. Родина”
06.50 Гiд країнами свiту.
01.20 Служба розшуку дiтей.
08.45 Ранковi поради.
07.30 Х/ф "Називай мене
01.25 Щедрий вечiр.
09.10 У днi шкiльних канiкул. М/ф "Нiч
Санта-Клаус".
01.40 Д/ф "Єдина родина”
перед рiздвом. Мишачi iсторiї”
09.10 Фестиваль гумору
02.05 Х/ф "Все, чого я хочу на
10.00 М/ф "Рiздвяний скарб Мiхея”
"Юрмалiна 2008".
Рiздво”
11.00 Служба розшуку дiтей.
11.00 Т/с "Обручка".
03.30 Служба розшуку дiтей.
11.10 Д/ф "Стусове коло”
11.50 Т/с "Вогонь кохання".
03.35 Улюбленi пiснi 90-х. "Україна”
12.15 Улюбленi пiснi 90-х. "Якщо любиш, 04.35 Улюбленi пiснi 90-х. "Якщо любиш, 12.40 Док. проект "Система
кохай”
Лобановського".
кохай”
13.30 У днi шкiльних канiкул.
13.30 Т/с "Дiвчинка з
05.35 Повернення КОБЗА-ORIGINAL
Мультфiльми: "Нiч перед Рiздвом", 05.50 Служба розшуку дiтей.
пiвночi".
"Рiздвяна ялинка", "Дiвчинка та
14.30 Т/с "Любов як любов".
1+1
зайцi", "Морозний вiзерунок”
15.30 Т/с "Граф
06.05 Т/с "Так нiхто не кохав”
15.00 Новини.
Монтенегро".
06.50 "TV - SHOP”
15.20 Х/ф "Будинок на свято”
16.20 Т/с "Гальмовий шлях".
07.05 Х/ф мюзикл "Привид опери”
17.00 РIЗДВЯНI БОГОСЛУЖIННЯ.
17.10 Вечiрнiй квартал.
09.30 Т/с "Руда”
19.15 Х/ф "Все, чого я хочу на
19.00 Т/с "Вогонь кохання.
Рiздво”
10.25 "TV - SHOP”
20.00 "Подробицi".
10.40 Х/ф "12 стiльцiв”
21.00 Новини.
20.30 Т/с "Обручка".
11.50 "Єралаш”
21.20 Святкова концертна програма
"Рiздвянi фрески" 1ч.
12.10 Фiльм-казка "Красуня i чудовисько” 21.20 Мюзикл "Золота рибка".
23.00 Х/ф "Святе сiмейство".
22.25 Прем"єра д/ф "Єдина родина”
13.45 Х/ф "А що, коли Санта?”
00.40 Концерт IL Divo
22.55 Трiйка, Кено.
15.30 Х/ф "Полювання на клонiв”
01.40 Т/с "Хафф".
23.00 Привiтання Блаженнiйшого
17.00 "Шанс - 2. Гала-концерт”
02.40 Телевiзiйна служба розшуку
Володимира з нагоди Рiздва
19.30 "ТСН”
дiтей.
Христового.
02.45 Картата потата.

СЕРЕДА, 7 СІЧНЯ

меч"
21.00 Х/ф "Пiсля заходу
сонця"
22.50 Х/ф "Контрольний
фактор"
00.35 "Пiвденний парк".
Мультфiльм для дорослих.
02.00 "Нiчна спокуса". Iнтерактив.
03.50 Х/ф "Вiдпустка у
Європi".

20.55 "Смiшнiше за кроликiв”
21.20 Х/ф "Снiгова людина”
23.05 Х/ф "Мрiя Касандри”
00.55 "Концерт Н.Могилевської
"Цей танець”
02.45 Х/ф "Мрiя Касандри”
04.30 Т/с "Днi нашого життя 2”

03.20 Гiд країнами свiту.
04.10 Т/с "Хафф".
05.00 "Уроки тiтоньки Сови”

05.50 М/ф "Земля до початку
часiв 5”

дiтей.
03.20 Гiд країнами свiту.
04.15 Т/с "Хафф".
05.10 Уроки тiтоньки Сови.

ICTV

05.30 Х/ф "Хлопець на
Рiздво".
07.10 Х/ф "Мiстер Сент-Нiк".
IНТЕР
08.55 Х/ф "Чужий квиток".
06.00 М/с "Стюарт Лiттл"
10.55 Х/ф "Найкраще свято".
06.20 Гiд країнами свiту.
12.45 Факти. День.
07.10 Х/ф "Святе сiмейство". 13.00 "Битва за Камелот".
Повнометражний
09.00 Концерт М.Задорнова "Не
мiльтфiльм.
дай собi засохнути".
14.25 Х/ф "Мiст до Терабiтiї".
11.00 Т/с "Обручка".
16.10 Х/ф "Мiсiс Даутфайр".
11.50 Т/с "Вогонь кохання"
18.45 Факти. Вечiр.
12.40 Док. проект "Формула
кохання О.Абдулова".
19.00 Х/ф "Подарунок на
Рiздво".
13.40 Т/с "Дiвчинка з
пiвночi".
20.40 Х/ф "Пташка на дротi".
14.30 Т/с "Любов як любов". 22.45 Х/ф "Звичка
одружуватись".
15.30 Т/с "Граф
Монтенегро".
01.05 "Нiчна спокуса".
Iнтерактив.
16.20 Т/с "Гальмовий шлях".
02.35 Всi феї мають секрети.
17.10 Вечiрнiй квартал.
03.20 Х/ф "Мулен Руж".
19.00 Т/с "Вогонь кохання.
20.00 "Подробицi".
НОВИЙ КАНАЛ
20.30 Т/с "Обручка".
06.00 Х/ф "Острiв скарбiв.
21.20 Фестиваль гумору
Битва за острiв”
"Юрмалiна 2008". 2ч.
07.35 М/ф "Земля до початку
23.00 Х/ф "Святе сiмейство".
часiв 6”
00.40 Концерт Celine Dion
08.50 Х/ф "Рiздвянi пригоди
02.20 Т/с "Хафф".
Керрола”
03.15 Телевiзiйна служба розшуку 10.35 Х/ф "Санта-Хрякус”

ТРК УКРАIНА

05.45 Мультфiльми.

12.25 Х/ф "Санта-Хрякус-2”
14.00 Х/ф "Ласкаво просимо,
або Сусiдам вхiд
заборонений”
15.45 Х/ф "Брюс
Всемогутнiй”
17.30 М/ф "Шрек. Рiздво”
17.50 М/ф "Шрек-2”
19.20 "Ранетки-mania" концерт.
20.50 Фабрика зiрок - 2: за
лаштунками.
22.30 Пол МакКартнi в Українi: як
це було.
23.15 Концерт Пола МакКартнi на
Майданi
01.35 Служба розшуку дiтей.
01.40 Х/ф "Жирний Альберт”
03.10 Х/ф "Прах Анджели”

ТРК УКРАIНА

05.45 Мультфiльми.
СТБ
06.30 Подiї.
06.20 "Коли хiрурги залишають
07.00 Х/ф "Iнтуїцiя”
iнструменти всерединi”
09.00 Подiї.
07.10 "Зимовий жарт з...”
09.30 Листи Дiдовi Морозовi
08.05 "Навколо свiту”
10.30 Блакитний вогник на
09.00 "Їмо вдома”
Шаболовцi 2006. Краще.
10.40 Х/ф "Гусарська
13.00 Х/ф "Фанфанбалада"
12.10 Х/ф "Самогонщики"
Тюльпан”
12.25 Х/ф "Пес Барбос та
14.45 Пiсня року - 2008. Частина 1
незвичайний крос"
17.00 Пiсня року - 2008. Частина 2
12.40 "В пошуках iстини. Дiд
19.00 Подiї.
Мороз та Санта-Клаус:
19.20 Новорiчний вечiр з
битва за Новий Рiк”
М.Галкiним.
13.30 "Внутрiшнi пригоди”
15.15 "Правила життя. Як
22.30 Х/ф "Водiй для Вiри”
вберегтися вiд зарази”
00.30 Жарт за жартом.
16.15 "Нез'ясовно, але факт”
01.30 Святковий виграш.
17.40 "Паралельний свiт”
03.30 Подiї.
19.00 "Битва екстрасенсiв”
04.05 Х/ф "Фанфан20.00 Х/ф "Наше Нове Кiно
Тюльпан”
"Лiд у кавовiй гущi"
21.50 Х/ф "За два кiлометри 05.40 Мультфiльми.

ТРК УКРАIНА

05.45 Мультфiльми.
06.30 Подiї.
06.55 Зiрки гумору.
07.25 Х/ф "Любочка”
СТБ
09.00 Подiї.
06.20 Т/с "Вона написала
09.25 Листи Дiдовi Морозовi
убивство"
10.30 М/с "Мисливцi за
07.05 "Зимовий жарт з...”
примарами”
08.55 "Внутрiшнi пригоди”
10.35 Х/ф "Людина нiзвiдки" 11.00 Зiрки гумору.
11.30 Х/ф "Д'Артаньян i три
12.00 "Їмо вдома”
мушкетери”
13.00 Х/ф "Блеф"
14.45 Х/ф "За два кiлометри 16.10 Новорiчний вечiр з
М.Галкiним.
до Нового року"
19.00 Подiї.
16.30 Х/ф "Лiд у кавовiй
19.25 Т/с "Закон i порядок”
гущi"
20.20 Т/с "Глухар”
18.00 Т/с "Доктор Хаус"
19.45 "В пошуках iстини. Микола 21.15 Х/ф "Сахара”
23.30 Х/ф "Лицарi неба”
Павленко: топ-менеджер
01.30 Святковий виграш.
епохи НКВС”
03.30 Подiї.
20.35 "Росiйськi сенсацiї. Як
04.05 Х/ф "Водiй для Вiри”
запалювались зiрки”

POCЬ

06.30 Гра долi.Княгиня Ольга.
06.45 М/ф "Старий чоботар"
07.15 "ЧСН”
07.35 "На пульсi спорту”
07.50 "Актуальний репортаж”
08.05 "Поле зору”
08.35 "Родина”
08.55 "Здорова дитина-щаслива
родина”
09.15 Обласний фестиваль
народної творчостi.
Городищенський район
10.35 Телезнайка. "Божа
нагорода-кутя"
10.50 Рiздвяний зорепад

ТРК УКРАIНА

09.00 РIЗДВЯНА ЛIТУРГIЯ.Пряма
трансляцiя.
11.05 Рiздво у Писанки.
12.00 "ЧСН”
12.20 "Все про Рiздво"
12.40 Клуб Суперкниги.Рiздво
13.00 М/ф "Пiсня ангела”
13.15 Муз.програма "Йде по свiту
коляда”
13.50 Рiздво на Буковинi
14.40 Концерт "Рiздвяний”
14.55 Цей день в iсторiї.
15.00 Новини "Пульс"
15.15 "Велика коляда" ч.1
16.20 Новорiчнi святки ч.2
17.20 М/ф "Рiздвяний подарунок"
17.40 "Цiкавi iсторiї”
18.00 "Умiйко”
18.20 М/ф "Велика книга"
СТБ
18.50 "Радуйся,земле"
06.30 Т/с "Вона написала
19.10 "Свобода слова"
убивство"
19.40 "Вiдкритий урок"
07.15 "Зимовий жарт з...”
20.00 "Спадщина"
09.25 Х/ф "Вовочка"
20.30 Новини "Пульс”
11.15 Х/ф "Залiзничний
романс"
21.00 "Вiд села до села”
13.10 Х/ф "Велика перерва"
21.20 "Вимiр часу"
POCЬ
18.00 Т/с "Доктор Хаус"
21.45 Концерт "Рiздвяний
дарунок”
19.35 Х/ф "Вечори на хуторi 06.35 Фiльм-концерт "Рiздвянi
антифони”
поблизу Диканьки" (Нiч
22.30 Фiльм-концерт "Рiздвянi
06.55
М/ф
"Рiздвяний
подарунок"
перед Рiздвом)
антифони”
07.35 "У фокусi подiй".
20.50 "Вечори на хуторi бiля
22.55 Х/ф "Михайлюки”
Диканьки". Мюзiкл
08.15 "Знаменитi земляки”
23.20 "В храмi любовi".Концерт
22.35 Т/с "Доктор Хаус"
08.25 "Пiлiгрим”
М.Лукiва.
00.40 "Всесвiтня служба "УТР"
00.05 Х/ф "Серця трьох"
08.45 Вiд Рiздва Христового
05.45 Мультфiльми.
06.30 Подiї.
06.55 Зiрки гумору.
07.20 Пiсня року - 2008. Краще.
09.00 Подiї.
09.25 Листи Дiдовi Морозовi
10.00 М/ф "Лускунчик - принц
горiхiв”
11.00 "Дитяча Нова хвиля - 2008”
13.00 Т/с "Глухар”
13.50 Блакитний вогник на
Шаболовцi 2008
17.20 Музичний фiльм "Перший
швидкий”
19.00 Подiї.
19.25 Т/с "Закон i порядок”
20.20 Т/с "Глухар”
21.15 Музичний фiльм "Перший
швидкий - 2”
23.45 Х/ф "Шоколад”
02.00 Святковий виграш.
03.30 Подiї.
04.05 Дитяча Нова хвиля в Юрмалi
- 2009". Частина 1
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Українці мають добрий звичай до Нового року розраховуватись з боргами.
Якщо це вдалося не всім, є ще одна нагода – до старого Нового року!
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗІ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Відповідно до Закону України "Про сплату за землю" від 03.07. 1992 р. №2535-ХІІ зі змінами та доповненнями, використання землі є платним.
Нагадуємо, що другий термін сплати земельного податку минув 15 листопада 2008 року.
Вам необхідно негайно сплатити податок до Городищенської міської ради, в тому числі пеню та штрафні санкції за несвоєчасну сплату.
У випадку, коли сума земельного податку на Ваш погляд визначена невірно, то для з’ясування питання щодо сплати земельного податку
та надання відповідних документів, що підтверджують зміни у землекористуванні, надання пільг тощо, Вам необхідно з’явитись
до Державної податкової інспекції у Городищенському районі з адресою: м. Городище, вул. Миру,119
(3-й поверх приміщення побут комбінату "Волошка") кабінет №4 -- щодня з 8.00 до 16.00 (крім вихідних та святкових днів). Довідки за телефоном 2-05-79.
Вулиця, будинок

Розмір податку Борг із пенею

Вулиця, будинок

Розмір податку Борг із пенею Вулиця, будинок

Розмір податку Борг із пенею

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗВЕРТАЄТЬСЯ
З ПРОХАННЯМ ДО ОРЕНДАРІВ
ПРОВЕСТИ ЗВІРКУ ДАНИХ ПРО
ЗАБОРГОВАНІСТЬ СТАНОМ НА
29.12.2008 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: Лисенко Т.М.,
Вечеровська Л.М., Заболотній А.М.,
Іванов В.В., Нечипоренко Ю.М., Сукач
Н.Г., Козелецький О.І., Король Е.І.

КП "КОМУНАЛЬНИК"
ІНФОРМУЄ
ПРО ЗАБОРГОВАНIСТЬ
НАСЕЛЕННЯ ЗА НАДАНI
КОМУНАЛЬНI ПОСЛУГИ
СТАНОМ НА 25.12.2008
Ос.рах.

Адреса

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР

У зв’язку з тим, що штрафні санкції періодично дораховуються, сума сплати з часом зростає

Сума (грн.)

ГОРОДИЩЕ
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Виконавчий комітет Городищенської міської
ради повідомляє про взяття на облік безхозного
майна КСП "Промінь" (колишній заготскот) за
адресою вул. Пугачова, 4 та житлового будинку
за адресою вул. Чапаєва, 290.
Телефон для довідок 2-41-27.

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.

Магазин
«Чайна країна»
Чай, кава, посуд,
аксесуари від кращих виробників

у приміщенні
готелю «Україна»

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
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, (р-н цукрокомбінату), загальна
площа 93,5 кв.м. Тел. 8 (067) 950-5959.
приміщення, вул. Грушевського,
9/1, загальна площа 32,1 кв.м., під
офіс, торгівлю; місце під розширення і
підсобне приміщення. Тел. 2-27-29, 8
(067) 308-77-05.
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 в центрі міста, для
комерційних цілей, загальна площа
289 кв.м. Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-7573.
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
міста. Тел. 2-09-22, 8 (096) 216-49-57.

БУДИНКИ
ПРОДАЮ
будинок (старий), у с.Орловець,
6х7 м, криниця, погріб, сарай. Городу
41 сотка і 20 соток берега. Земля приватизована. Центр села, вулиця
газифікується, поряд школа, дитсадок, церква. Зручне місце під дачу та
для ведення індивідуального господарства. Ціна 20 тис. грн. Тел. 2-48-01.
ТЕРМІНОВО будинок, вул.О.Кошового, 59, усі надвірні споруди,
земельна ділянка 46 сот. Тел. 2-09-85.
Звертатися за адресою: вул.Карбишева, 6.
частину будинку в м. Городищі,
вул. 60-річчя, 32, газифікований, усі
надвірні споруди. Ціна 1000 у.о. Тел.
(234) 2-30-07, 8 (098) 374-14-59.
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, усі надвірні споруди, телефон, земельна ділянка 0,62 га, ставок,
мальовниче місце. Тел. 2-36-84, 8
(096) 463-50-70.
будинок, біля школи №3, газифікований, з усіма зручностями, земельна
ділянка 0,15 га. Тел. 8 (098) 455-93-89.
будинок, (за пивзаводом), 10 х 12
м, газ, парове опалення, центральний
водогін, усі надвірні споруди, земельна ділянка 12 сот., сад, ділянка огороджена, ділянка під забудову, що межує з
будинком, фундамент з блоків, підвал,
перекритий панелями, сусідів через
межу немає. Тел. 2-27-74, 8 (067) 59511-00.
будинок, (р-н залізничного вокзалу), з усіма надвірними спорудами,
газифікований. Тел. 8 (096) 375-63-66.
будинок, (р-н залізничного вокзалу), з усіма надвірними спорудами,
газифікований, земельна ділянка 10
сот. Тел. 8 (096) 694-47-19.
будинок, (р-н «Зарічка»), усі надвірні споруди, вулиця газифікована,
земельна ділянка 0,40 га. Тел. 2-04-18
(після 20.00).
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.8-го Березня, 15 (р-н
залізничного вокзалу), газифікований,
усі надвірні споруди, земельна ділянка
10 сот. Тел. 8 (096) 694-74-19.
будинок, пров.Воровського, 4 (Чуїха-1), сарай, літня кухня, криниця,
погріб, гараж, земельна ділянка 0,60
га. Тел. 2-48-20, 8 (097) 973-44-97.
будинок, вул. Дружби Народів, 5,
газифікований, з напівпідвальним приміщенням. Тел. 8 (067) 470-37-01.
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.Панфілова (Чуїха),
усі надвірні споруди. Тел. 2-22-05, 8
(098) 396-14-50.
будинок, пров.Піонерський. Тел. 208-47, 8 (096) 243-21-33.
будинок, вул.1 Травня, 64 (центр
міста), з усіма зручностями, газифікований, усі надвірні споруди, земельна
ділянка 18 сот., підведено 3 електро-
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МАГАЗИН КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ
ПРОПОНУЄ:
Комп'ютери
від 1300грн.
Ноутбуки
від 3000 грн.
Фотокамери
від 500грн.
МРЗ плеєри
від 250 грн.
А також послуги:
-Заправка катриджів до струменевих та лазерних принтерів.
-Установка та налагодження Windows та програмного
забезпечення
- Відновлення даних (інформації після формування )
- Відцифровка відеокасет на DVD- диски
-Роздрук фотографій з цифрових носіїв.
-Швидка комп’ютерна допомога з виїздом до клієнта
ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 10. Тел. 8 (096) 588-05-14, 2-04-92.

УТОЧНЕННЯ
У минулому номері газети через комп’ютерний
збій у статтях "Водогрівач на даху" та "День здоров'я від Біоли" замість 0С було надруковано 0С.
Тому, наприклад, замість 300С потрібно читати 30оС.

ТАКСІ. ВИКЛИК ЗА ТЕЛ. 2-38-50, 8 (063) 447-45-27

фази (на воротах намальовані
лебеді). Тел. 2-00-71 (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. 2-10-54, 8 (097) 40237-56.
будинок, вул.Чапаєва, криниця,
погріб, земельна ділянка 15 сот.; над
річкою. АБО МОЖЛИВИЙ ОБМІН НА
АВТОМОБІЛЬ. Тел. 2-27-53, 8 (097)
249-05-36.
будинок, вул.Чапаєва, 130, з усіма
зручностями, земельна ділянка 15 сот.
Тел. 2-19-37, 8 (096) 618-71-04.
ЗДАЮ
будинок, вул.К.Маркса, 28, загальна площа 42,5 кв. м, газифікований, усі
надвірні споруди. Тел. (233) 4-26-06, 8
(063) 932-58-72.
будинок в центрі міста, пічне опалення. Тел. 2-17-34, 8 (097) 697-65-36.

КВАРТИРИ
КУПЛЮ
квартиру 3-кімн. Тел. 8 (097) 44488-24.
ПРОДАЮ
3-кімн. квартира, вул. Героїв
Чорнобиля, площею 54,5 м кв. (р-н
ж/д вокзалу), є підвал, окремо город
5 сот. Тел.8 (097) 525-88-25.
квартиру 1-кімн., в центрі міста.
Тел. 8 (067) 415-97-08.
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 одноповерховому будинку (центр, біля колишнього
пивзаводу), з усіма зручностями. АБО
ОБМІНЯЮ на будинок в м. Городищі.
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., 1-й поверх., (р-н
залізничного вокзалу), Тел. 2-17-25, 8
(063) 448-76-44.
ВИНАЙМУ
квартиру в центрі міста. Тел. 8
(067) 268-35-02.
молода сім’я винайме квартиру
або газифікований будинок. Тел. 8
(097) 697-65-38.
сім’я винайме квартиру, будинок
або частину будинку. Порядок і оплату гарантуємо. Тел. 8 (097) 460-40-97.
сім’я винайме квартиру або газифікований будинок, (центр). Порядок і
оплату гарантуємо. Тел. 2-41-86 (після
18.00), 8 (097) 399-86-00.

ГАРАЖІ
ПРОДАЮ
г а р а ж і , вул . Ш е вч е н к а , 11 6 ,
кількістю 11 боксів, загальна площа
400 кв. м. Тел. 8 (068) 127-62-24.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
УАЗ-452, "таблетка". Тел. 8 (096)
777-57-86.
ПРОДАЮ
скутер "Zyki" (в-во Японія), у
відмінному стані. Тел. 8 (096) 223-8552.
DAEWOO Sens, 2006 р.в, колір чорний, сигналізація, центральний замок.
Ціна 40000 грн. Тел. 8 (096) 216-49-57.
DAEWOO Lanos, 2006 р.в., колір
зелений, двигун 1,5 куб. см, центральний замок, сигналізація, кондиціонер,
сервісне обслуговування. Ціна 44000.
Тел. 2-21-25, 8 (097) 250-59-95.
Opel Vektra, 2006 р.в., колір чорний, двигун 1,6 куб. см, інжектор, механічна КПП, сигналізація, центральний
замок, подушки безпеки, кондиціонер,
АВS, пробіг 25000 км. Ціна 22000 у.о.
АБО ОБМІНЯЮ на дорожчий автомобіль. Тел. 2-09-22, 8 (096) 216-49-57.
ВАЗ-21063, 1987 р.в., нова гума,
неварений. Ціна 2400 у.о. Тел. 8 (067)
472-06-64.
ВАЗ-2106,1981 р.в., колір червоний, двигун 1,6 куб. см. Ціна 1900 у.о.
Тел. 2-18-72, 8 (098) 259-36-03.
ВАЗ-2106, 1982 р.в., колір синій, у
доброму стані. Тел. 2-37-21.
" ЗАЗ-968 М, колір зелений. Тел.
(234) 2-23-89.
ЗАЗ-968 М, колір червоний, двигун
після капремонту, шкіра у доброму
стані, можливо, на запчастини. Ціна
1200 грн., торг. Тел. 8 (093) 567-83-25,
8 (093) 567-83-39.
Таврія, 1995 р.в., колір синій.
Ціна1800 у.о. Тел. 8 (067) 149-61-40.
Таврія "Пікап", 2004 р.в., колір
білий, двигун 1,2 куб. см, пробіг 65000
км. Ціна 3500 у.о. Тел. 2-40-70, 8 (067)
283-08-24.
Москвич-412, 1984 р.в., на ходу, у
доброму стані, техогляд до 2009 р.

Тел. 2-07-88, 8 (097) 559-48-46.
Москвич-412, 1991 р.в., у доброму
стані. Тел. 8 (096) 587-52-64.
Москвич-412 ІЖ, колір білий. Тел. 8
(097) 341-08-72, 8 (096) 446-35-79.
Москвич "ІЖ Комбі", 1987 р.в., на
ходу. Тел. 2-13-01, 8 (097) 503-49-38.
ГАЗ-52 "будка", без документів,
після капремонту. Тел. 8 (097) 236-8044.
КАМАЗ-5320, 1999 р.в., з причепом. Тел. 8 (096) 354-16-22.
бульдозер ДЗ 42 (ДТ 75), 1990 р.в.
Тел. 2-33-50 (після 18.00), 8 (097) 70220-28.
екскаватор ЕО 2621 В, 1990 р.в.
Тел. 2-33-50 (після 18.00), 8 (097) 70220-28.
мікроавтобус РАФ, на 8 місць.
Тел. 8 (098) 436-79-36.
трактор Т-150 К, 1999 р.в., двигун
ЯМЗ. Тел. 96-0-31, 8 (096) 354-16-22.
трактор Т-40, кран для вантаження, культиватор, плуг, причіп, запасний мотор і запчастини до нього. Ціна
35000 грн., торг. Тел. 8 (068) 122-63-93,
8 (063) 701-54-78.
трактор ЮМЗ, причіп, плуг, у доброму стані. Тел. 8 (096) 375-63-66.

ЗАПЧАСТИНИ
КУПЛЮ
акумулятори, відпрацьовані в
будь-якому стані. Тел. 8 (098) 455-9316.
дзеркало заднього виду, ліве, до
автомобіля DAEWOO Sens. Тел. 2-4767, 8 (097) 571-71-83.
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.
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.
крило переднє, ліве, до Москвича
408-412. Тел. 2-30-16.
лист корінний, ресорний, до ГАЗ24, 2 шт. Тел. 2-30-16.
передній міст КАМАЗ. Ціна 1800
грн. Тел. 96-0-31, 8 (096) 354-16-22.
причіп військовий до автомобіля
УАЗ. Тел. 2-20-09, 8 (097) 528-30-52.
причіп до Т-25, підйомник, пересувний, одновісний, з гідравлікою. Тел.
8 (097) 473-47-57.
рама до 4-х корпусного плуга. Ціна
1100 грн. Тел. 8 (097) 236-80-44.
рама до 4-х і 5-ти корпусного плуга.
Тел. 8 (097) 473-47-57.
стійки поворотні до Москвича
408-412. Тел. 2-30-16.
ступиця переднього колеса до
ГАЗ-24. Тел. 2-30-16.

БУДІВЕЛЬНІ
МАТЕРІАЛИ
КУПЛЮ
шифер. Тел. 8 (066) 662-47-84.
шпали, б/к. Тел. 2-34-34.
ПРОДАЮ
арматура, діаметром 2 см, до 50 м
(погонних). Ціна 15 грн./м. Тел. 8 (097)
571-71-83.
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).
плиту дорожню. Тел. 8 (067) 47252-53.
плиту облицювальну "кабанчик".
Тел. 2-14-02.
плитку цокольну, сіру (в-во заводу "Фагот"). Тел. 8 (067) 473-21-07.
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.
сволоки 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 американську, фінську, жовтого кольору (в-во заводу "Фагот").
Тел. 8 (067) 473-21-07.
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.

ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАЮ
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.
ваги, б/к, 20 кг. Тел. 2-46-24, 8 (067)
594-75-73.
електронагріваючі панелі, побутові, для обігріву будинків і приміщень,
4 шт. Тел. 2-45-52, 8 (096) 303-15-70.
котел АОГВ, газовий, новий. Ціна
800 грн. Тел. 8 (097) 496-88-02.
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.
тістоміс виробничий. Тел. 8 (098)
436-79-36.
ферму металеву. Тел. 8 (067) 47252-53.
холодильну вітрину, б/к, робочу, у
доброму технічному стані. Ціна 3000
грн., торг. Тел. 2-06-98 (після 20.00), 8
(098) 229-58-59.
холодильну вітрину, 2 шт. Тел. 8
(098) 436-79-36.

МЕБЛІ
ПРОДАЮ
ліжка дерев'яні, б/к, у доброму
стані, 2 шт. Тел. 2-23-65, 8 (067) 73228-11.
меблі, б/к. Тел. 2-36-84, 8 (096) 46350-70.
стінку, шафу-гардероб (3-х стулчасту), б/к, у доброму стані. Тел. 2-4125, 8 (096) 234-71-40.
шафу, диван, б/к, у доброму стані.
Тел. 2-42-03, 8 (067) 990-97-97.

РІЗНЕ
КУПЛЮ
статуетки фарфорові, чавунні,
керамічні (часів СРСР). Тел. 8 (067)
562-42-42.
старі телевізори в неробочому
стані, на запчастини. Тел. 8 (098) 58832-67, 8 (098) 830-18-42.
ящик для пляшок (пивний, горілчаний), багаторазовий. Тел. 8 (066) 72036-27.
ПРОДАЮ
ТЕРМІНОВО ємність, 4 куби. Тел.
8 (098) 396-68-81.
ванна з нержавіючої сталі, ємність
3 куб. м., розмір 1,20 х2 ,50, під басейн
або живу рибу. Тел. 3-13-59, 8 (096)
696-99-78.
вугілля антрацит ("горішок"). Тел.
8 (067) 582-24-36.
гармошку, виготовлену на замовлення. Тел. 8 (096) 223-85-52.
горіхове дерево, дрова, брикет,
вугілля. Тел. 2-33-65, 8 (096) 380-1611.
гральний автомат (іграшка). Тел.
8 (067) 591-33-68.
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.
дрова, рубані. Тел. 2-00-36, 8 (067)
786-33-15.
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 куби (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. 2-19-84, 8 (067) 703- 9385, 8 (066) 672-48-57.
макуху соняшникову: протеїни
28,6%. Ціна 550 грн./т., з доставкою
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) 47359-91.

РОБОТА
ТЕРМІНОВО потрібен менеджер
для співпраці у міжнародній компанії.
Тел. (234) 2-15-20, 8 (097) 419-54-77, 8
(093) 732-68-37.
ТЕРМІНОВО у кафе-бар "Піцерія"
на постійну роботу потрібні:кухар,
помічник кухаря, офіціант. Тел. 241-72, 8 (097) 976-92-24.
НАСК «ОРАНТА» запрошує на
постійну роботу страхових агентів.
Тел. 2-26-49.
СТОВ «Симиренківське» запрошує
на постійну роботу дояра, підсобного
робітника. Звертатися за адресою:
Городищенський р-н, с. Мліїв, вул. Колгоспна. Тел. 95-2-87.
ТОВ «Інвестиційна компанія
«Агросоюз – РП» запрошує на роботу
електрика дільниці. Тел. 95-3-70.
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.
2-16-28.
Городищенська ЗОШ № 3 запрошує на роботу медичну сестру. Тел.
2-56-89.
Фермерське господарство в с.
Орловець запрошує на роботу
підсобного робітника. Тел. (22) 5124-55, 8 (063) 195-96-19.
ПП запрошує на роботу на
вигідних умовах. Тел. 8 (093) 732-6836.

ПОСЛУГИ
вивіз нечистот з Городищенського
р-ну (автомобіль Асенізатор) . Тел. 8
(067) 788-28-92.
розпилка дров, обрізка дерев
бензопилою. Тел. 8 (097) 571-71-83.
Криничні кільця, кришки, люки,
цямрини. Доставка. Копаємо криниці. Тел. 8 (096) 441-29-51, 8 (067)
336-27-36.

ТВАРИНИ
ПРОДАЮ
ТЕРМІНОВО три корови. Тел. 8
(096) 513-18-73.
свинки поросні, в’єтнамської породи. Тел. 39-2-82, 8 (098) 937-94-53.
дві свині, годовані. Ціна 5000 грн.
Тел. 8 (097) 951-07-87, 8 (098) 789-8128.
ВІЗЬМУ
у добрі руки сіамських кошенят
для лісництва. Тел. 8 (066) 662-47-84.

ДО УВАГИ
Просимо повернути за винагороду в Городищенський економічний ліцей або у міську
раду паспорт та інші документи
на ім'я Підгрушньої Юлії
Анатоліївни, загублені 29 грудня в районі вул. Тургенєва, Грушевського або в центрі міста.
Тел. 8 (096) 616-47-01, 2-14-02.
Прошу повернути за винагороду водійські права, загублені
15 грудня по вул. 1 Травня, біля
санаторію. Тел. 2-44-52, 8 (097)
946-35-21.
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НАШ КАЛЕНДАР
НОВИЙ РІК НАСТАНЕ НА СЕКУНДУ ПІЗНІШЕ
23 години 59 хвилини 60 секунд – такий час покаже надточний атомний
годинник в новорічну ніч, що наближається. І так уже довгий, високосний,
2008 рік триватиме довше ще на одну секунду, повідомляє РІА "Новости".
Згідно з міжнародними домовленостями, час на планеті відлічується двома
способами: за обертанням Землі навколо Сонця і за атомним годинником, який
використовує внутрішні коливання атомів для дуже точного відліку часу. При
цьому, домовилися вчені, ці два показники часу не повинні відрізнятися один
від одного більш ніж на 0,9 секунди. Так, у 1972 році була придумана
"високосна" секунда. Міжнародні організації "координують" час, додаючи її до
астрономічного року кожні 1-7 років наприкінці доби або 31 грудня, або 30
червня. Рік подовжували вже 23 рази. Останній раз – 31 грудня 2005 року.
Цього року час знову доведеться "продовжити", оголосили фахівці
Міжнародної служби оцінки параметрів обертання Землі. Тому новий, 2009 рік
настане 31 грудня не після 23:59:59, а на секунду пізніше – після 23:59:60.
коригування часу зробить високосний 2008 рік найдовшим за останні 16 років.
Оскільки обертання Землі з часом сповільнюється, це може стати
причиною частішого введення в календар секунди координації, зазначає
Lenta.ru.

1 січня
НОВОРІЧНЕ СВЯТО. В давнину новорічної ночі люди прагнули побачити на
небі несправжній місяць: то вважалося
передвістям урожаю, особливо на гриби й
горіхи. І хоча несправжній місяць за тихої
погоди видно протягом кількох годин,
шукачі щастя намагалися не змигнути з
того дива ні на мить. Насправді ж це природне явище пояснюється просто: морозної ночі при стійкому стані атмосфери з
водяної пари утворюються крижані кристалики й химерно відсвічують.
Ще одне вельми рідкісне й захоплююче диво – сонячний хрест – у звичайні дні
було всього-на-всього ознакою похолодання, але в новорічний день віщувало не
інакше як неврожай, чвари. Ризикованим
вважалося не тільки спостерігати цю дивовижу, а й бодай зиркнути на неї. Радше
всього було якнайшвидше сховатися.
В якому настрої зустрінеш Новий рік,
так і добудеш його. Належало поклонятися отчому дому.
Добрий знак, якщо новорічної ночі
кішка тримається оселі, залазить на піч.
ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ
КУБА. Кубинський народ відзначає 50річчя з дня перемоги революції. За цей час
середня тривалість життя кубинців
збільшилася з 59 до 79 років. За останні 17
років на Острові Свободи лікувались
понад 22 тисячі українських дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. На сьогодні там проходять курс лікування близько 300 маленьких українців.
2 січня
ГНАТ. Оберіг дому, його треба обійти
довкруж, застерегти од негараздів.
Господарство вести – не віжками
трясти.
3 січня
ПЕТРО-НАПІВКОРМ. Худоба до
цього дня мала з'їсти не більше половини
всього заготовленого корму. Менша його
частка залишилася – слід ставати ощадливішим, більша – можна й розщедритись,
тим паче, якщо тварини розтелилися.
Цього дня, перевіряючи запаси, неодмінно
перелопачували зерно в коморі. «Подихає» зимовим повітрям – краще сходитиме.
4 січня
АНАСТАСІЯ. День роду-племені. Славили Матір. Варили кашу для вагітних, аби
щасливо виношували дітей.
5 січня
ОБЕРІГ ТВАРИН І ПТАХІВ. Проганяли нечисту силу від людей і худоби. Пекли
обрядове печиво: овечок, кізочок, корівок, птахів.

6 січня
СВЯТВЕЧІР. БАГАТА КУТЯ
Дванадцять пісних страв. Починалися
зимові святки. Із 7-го по 14-те – святі вечори, із 14-го по 29-те – "страшні, ворожильні" вечори.

Любителі солодощів зацікавлено позирали на гілки дерев: багато на них інею –
щедрим видасться медозбір.
18 січня
СВЯТВЕЧІР
ГОЛОДНА КУТЯ

ВОДОХРЕСНИЙ.

19 січня
БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ.
ВОДОХРЕЩЕ Водосвяття. Охрещували
воду в ополонках. Цією водою освячували
оселі – виганяли злих духів. Йорданська
вода – цілюща. Хрещенські морози. Пекли
печива-хрести. Дівчата причаровували
коханих. Свічку, зроблену восени із сала
змії, запалювали перед дзеркалом, примовляючи: «Як ця свічка, ти згори-згасни
за мною».
20 січня
ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ. Іван Предтеча
забрав зимові свята на плечі. Іванбражник: запивали зло, щоб сліз не було.
ДЕНЬ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ
КРИМ
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21 січня
90
років від дня народження Мак70 років від дня народження
Валерія ЛОБАНОВСЬКОГО (1939- сима ГАПТАРА (1919-1988), відомого українського поета, який проживав у с.
2002), українського футболіста, тренера.
Віддруковано на Смілянському
Орловці Городищенського району:
КВПП "Тясмин", м.Сміла, вул.Перемоги,
На
кудикину
гору
16. Тел. (04733) 4-40-20.
7 січня
Біла ковдра упала,
Тираж 3000.
Зам. №
РІЗДВО ХРИСТОВЕ. Сім'я сідала за
В
крижаних чорториях
стіл і по колу з однієї посудини всі їли кутю.
Пекли пироги з журавлиною. Вранці запиСтежка в'юнко блукала.
тували: "Ти мене любиш?" Відповісти налеА
на схилах схололих,
жало по совісті: "Не можу збрехати –
В
хуртовині зухвалій
земля чує..."
Три стадії дорослішання
Били дзвони на сполох
Під час знаменитих різдвяних
чоловіка:
морозів тріщить крига – мороз над1) Він вірить в Діда Мороза
Білосніжних конвалій…
овго. Нема морозів – весна буде холод2) Він не вірить в Діда
"Зимове"
на.
Мороза
3) Він – Дід Мороз
22 січня
8 січня
J J J
ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
БАБИНІ КАШІ.
Молодші їли
– Діду Морозу, а правда,
що Снігуронька заміж збирагостріше, а бабі лишалось смачніше.
ється?
23 січня
– Ні, неправда. Не можна
10 січня
125 років від дня народження їй заміж.
– А чому?
ДЕНЬ СІМ'ЯНИНА. Кожний має заду- Євгена КРОТЕВИЧА (1884-1968), укр– Вона від тертя розтанути
матися над тим, яку користь приносить аїнського письменника, уродженця с.
може.
своїй родині. Сповідь перед своєю совістю. Журавки Городищенського району.

АНЕКДОТИ

12 січня
РІЗНИЦЯ. Різали свиней переважно
цього дня, хоча вже на Різдво на столах
були й ковбаси, й кров'янки, й холодці.
100 років від дня народження
Марії ПРИМАЧЕНКО (ПРИЙМАЧЕНКО) (1909-1997), українського майстра
народного декоративного розпису. Її щедрий світ любові, мудрості, фантазії, мрії
постає перед нами у своїй пишноті і загадковості.
13 січня
ЩЕДРА КУТЯ
МЕЛАНКА. ОНИСІЯ-ШЛУНОЧНИЦЯ. Готували потрухи, ворожили по
них, який буде врожай. Дівчата загадували на женихів. Щедрий вечір. Традиційні
народні вшанувально-побажальні гуляння
від хати й до хати та за якомога багатшими
столами. Меланки-гостини. Опівночі забобонні садівники струшували з дерев сніг.
14 січня
НОВИЙ РІК ЗА СТАРИМ СТИЛЕМ.
ВАСИЛЯ. Колись і місяць цей іменувався
Василем. Віншували покровителя свиней
Василя. Варили ніжки, щоб у людей не
хворіли ноги. Дівчата розгадували сни
минулої ночі.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
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 6 місяців
на 3 місяці

ГОРОДИЩЕ

1 січня 2009 року

– 3 грн. 44 коп.,
– 2 грн. 37 коп.

ГАЗЕТА "ГОРОДИЩЕ" БЕЗКОШТОВНО
РОЗМІСТИТЬ ВАШІ ОГОЛОШЕННЯ

25 січня
ДЕНЬ ТЕТЯНИ
26 січня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИТНИКА
27 січня
170 років від дня народження
Павла ЧУБИНСЬКОГО (1839-1884), українського етнографа і фольклориста, громадського діяча, автора слів гімну "Ще не
вмерла Україна"; який у 1870-1873 рр. проживав у Городищі, де займався науковою
та просвітницькою діяльністю:
Поєднаймось разом всі,
Братчики слов'яни:
Нехай згинуть вороги,
Най воля настане!
30 січня
АНТОНІНА ПЕРЕЗИМНЯ, ЗИМІ
ПОЛОВИНА. До цього дня прагнули
закінчити вирубку лісу, "поки дерево
спить". Такий матеріал не точить шашіль,
не псують грибки, він краще тримає тепло.
Вважалося, що й грім не вдаряє в чисте
дерево. Рубати ж, коли починається сокорух, – гріх.

Новорічні привітання
від Діда Мороза, Снігуроньки
і щедрувальної групи "Писанка"
міського центру культури та туризму.

Звертайтесь за телефоном:

8 (067) 470-81-84,
і ми на всі 100 %
привітаємо ваш колектив, сім'ю, дітей.

ом
Ударимо свят вій кризі!
по світо

J J J
Несправжній у вас Дід
Мороз… Тверезий якийсь.
J J J
– Дівчино, ви не підкажете
котра година?
– Ой, ви знаєте, я годинника вдома забула… Ходімо до
мене – подивимось!
J J J
На ранок після балу
Попелюшка пам’ятала лиш
те, як вона зі щурами закушувала гарбузом, а принц
приміряв їй на ноги хрустальні
салатниці.
J J J
– А давайте обмотаємось
д во с то р о н н і м с к от ч е м і
підемо клеїть баб!
J J J
Три мишки зібралися
випить:
– Давайте вип'єм
по
чарочці і заспіваємо.
– Давайте по дві чарочки і
потанцюємо.
– Ні! Давайте – по три і
підемо бити морду коту!
J J J
Одна блондинка – іншій:
– А от я зі своїм бойфрендом футбол дивлюсь! Уже 4
команди вивчила: "Шахтар",
"Динамо", "Принеси пива" і
"Подай газету".
J J J
Пізньої ночі ДАІ зупиняє
чоловіка:
– Куди ж це в и так
поспішаєте?
– На лекцію.
– Хто ж о такій порі лекції
читає?
– Моя дружина.
J J J
Офіс. Десята вечора. Двоє
змучених бухгалтерів готують
річний звіт:
– Послухай, а скільки
місяців у році?
– Якщо без ПДВ, то 10.

