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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

9 ЛЮТОГО – ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ
У ці лютневі дні ми відзначаємо 65-ту річницю з дня визволення Городищини від німецькофашистських загарбників. Бої за наш район увійшли в історію як складова видатної КорсуньШевченківської операції.
Висока честь і відповідальність для людей третього тисячоліття – бути спадкоємцями перемоги і
слави попередніх поколінь. Ми повинні пронести по життю, передати нащадкам гордість та
достоїнство переможців у другій світовій війні.
Дорогі ветерани, шановні городищани!
Бажаємо вам міцного здоров'я, добра, благополуччя і мирного неба!
Честь і хвала доблесним визволителям, низький уклін їм за мужність,
хоробрість, відвагу!

З НАГОДИ 65 РІЧНИЦІ
ВИЗВОЛЕННЯ РАЙОНУ У МІСТІ
ГОРОДИЩІ ВІДБУДУТЬСЯ
СВЯТКОВІ ЗАХОДИ:
6 ЛЮТОГО об 11.00 розпочнеться урочистий мітинг з покладанням вінків і квітів
до Обеліска Слави;
з 12.00 – урочисте засідання і святковий
концерт „Вклонімося великим тим рокам” у
районному Палаці культури;

Олександр ЗВАРИЧ, міський голова.

7 ЛЮТОГО з 10.00 – волейбольний
турнір на призи Городищенської міської ради
у спортивному залі міської ЗОШ № 3;

Володимир ЗІНЧЕНКО, голова міської ради ветеранів.

6-8 ЛЮТОГО з 10.00 – районні змагання
з міні-футболу на стадіоні „Колос”.

Б

Хто розкаже правду про війну?
Сценарист? Війни не бачив і не знає.
А ветерани відходять за межу
І з цього бою вже не повертають.

агато книг, журналістських матеріалів,
кінофільмів присвячено військовим
льотчикам – еліті збройних сил. Їхні
звершення були б неможливі без тих, хто готував
літаки до бойових вильотів. Техніки та механіки
часом створювали справжні дива. У стислі терміни,
у надскладних аеродромних умовах у дощ і спеку, у
люті морози, напівголодні і стомлені від недосипання вони ремонтували "поранені" в боях літаки,
здійснювали їхнє технічне обслуговування. Крім
того, несли караульну службу.

Хто розкаже правду про бої,
Про холодні ночі у морози,
Про черствий розділений пайок,
Про сестру, про її руки й сльози?

самолеты…”
До когорти таких скромних
героїв належить і житель Городища
Василь Шевченко. У зв’язку з
початком війни йому, курсанту
Васильківської школи авіаційних
механіків, довелося довчатись
премудростям своєї справи вже у
бойових умовах і одноголосно
обслуговувати та комплектувати
літаки як вітчизняного, так і закордонного виробництва ("Хайнікен",
"Авіакобра", "Бастон"). Також
засвоїв спеціальність стрільцярадиста і здійснив три бойових
вильоти у складі екіпажу бомбардувальника далекої дії з метою знищення нафтоочисних заводів румунських
міст Констанца і Плоєшти.
Останній з цих польотів ледь не
закінчився трагічно. Після вдалого
бомбометання їхній літак було
обстріляно "Мессершмідтом", і
Василь Ілліч отримав легке поранення. Бойовій машині ледве вдалось
перелетіти через лінію фронту і
приземлитись на нашій території.

А от "Юнкерсу", який дещо
пізніше на низькій висоті пролітав
над групою радянських бійців (14
осіб, серед них був і авіатехнік
Василь Шевченко), відверто не
пощастило. Прицільним залпом з
рушниць було пошкоджено один з
трьох його двигунів. На розвороті
фашисти відповіли кулеметним
вогнем, але наші знайшли прихисток
за деревами; і ще одна влучна куля
"посадила" ворогів на поле. Німецьких асів вдалось наздогнати і взяти в
полон. Ці події відбувались на
початку війни поблизу Андрушівки
Житомирської області.
Коли німці прорвали фронт,
авіачастина, де служив Володимир
Шевченко, перебазувалась до Білої
Церкви, а згодом у Богодухів
Харківської області. Під час чергового нальоту "Хейнкелів" на аеродром
наш технік ледь встиг заскочити в
укриття (капонір), але кулеметна куля
наздогнала його, а вибухом контузило і присипало землею. Добре, що
друзі це помітили, вчасно відкопали і
надали медичну допомогу.
Найбільш пам’ятним для Василя
Ілліча було знайомство з Героєм
Радянського Союзу Мариною
Расковою. Це високе звання їй
присвоїли за участь у безпосадочному перельоті із Москви на Далекий
Схід у 1938 році, що було міжнародним жіночим рекордом. На початку
війни, користуючись своїм авторитетом, Марина Михайлівна звернулась

до уряду з пропозицією створити
жіночі бойові авіаційні підрозділи. І,
отримавши належну підтримку,
очолила їхнє формування та навчання. Це був безпрецедентний приклад
в нашій історії, оскільки жінки
воювали лише у складі чоловічих
підрозділів.
Льотчиці, бортстрілки, штурмани
з "гнізда Марини Раскової" брали
участь у багатьох військових операціях. Зокрема, їхні винищувачі прикривали передислокацію Степового і 2го Українського фронтів, штурмували ворожі війська під час КорсуньШевченківської битви. Про подвиги
жіночих екіпажів бомбардувальників
розповідається у книзі "В небе
ночные ведьмы".
Так от саме ці дівчата проходили
вишкіл на базі Саратовського
льотного училища, куди був направлений Василь Шевченко після
лікування у госпіталі. Тут він виконував обов'язки механіка, навчав
жінок-новобранців технічному
обслуговуванню крилатих машин,
також доводилось переганяти літаки
на фронт…
11 лютого учаснику бойових
дій, інваліду Великої Вітчизняної
Війни І групи Василю Шевченку
виповнюється 87 років. Шановний Василю Іллічу, прийміть наші
найщиріші вітання!
Олег ПОКАСЬ.

Чи згадає, як горів Дніпро,
Про страшні плотові переправи.
Хто доплив, а хто пішов на дно
За нас і за життя – не ради слави.
Горіла, плавилась земля,
Грузли вози, падали коні.
Солдат в обмотках з автоматом,
Холодний піт – гарячі скроні.
Кипіла у Криму вода,
І Корсунь небо підпалив,
І пошматованій столиці
Донецьк аж сонце заступив.
Як крематорій жаром дихав
Живих людей ковтав, палив,
Щоб Гітлеру вдобрити поле,
Готовив попіл для полів.
Не залишайте нас, солдати,
Діти війни! Дочки, сини!
Хто знає правду про ті роки,
Як ми жили під час війни.
Галина КОВТУН.
У січні 2009 року відзначили 90-ліття від дня
народження учасники бойових дій у Великій
Вітчизняній війні Петро БОНДАРЕНКО, Іван
БОГАЧ, Василь САПЕЛЬНІКОВ, 85-ліття –
Олексій БАТУРА та Антін ХАРЕНКО. Також
іменинниками були члени міської ради ветеранів
Юрій СУК та Олександр САЛОУХ. Приєднуємось до численних поздоровлень на їхню адресу.

Хай довгим буде ваш безхмарний вік,
Ясним і щедрим, наче сонце в літі.
Нехай хвороба обмина,
Печалі всі ідуть за нею,
А келих щастя пийте ви до дна
В затишнім колі з дружною сім'єю.
З повагою,
голова міської
ради ветеранів
Володимир ЗІНЧЕНКО.
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ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

А ЩО ЗА ГОСТРОТОЮ?
Для когось це улюблене місце
зустрічі після довготривалої перерви,
для когось взагалі непотрібне і обтяжливе зібрання, на яке не варто щоразу
витрачати свій дорогоцінний час, для
когось, і таких на щастя більшість, чи
не єдина можливість для конструктивної і продуктивної роботи на благо
людей, а є й такі, для кого це своєрідна
політична трибуна, яка дає можливість на весь голос заявити про
свою опозиційність, вішаючи при
цьому ярлики на своїх опонентів.
Саме таке враження склалося під час
роботи 28 сесії міської ради, яка відбулася 28 січня.
Участь у її роботі взяли міський
голова О.Зварич, його заступники
А.Вибрик та М. Скалига, секретар
міської ради О.Сенецька, головний
бухгалтер Л.Трохименко, депутати.
Серед запрошених – голова міської
ради ветеранів В.Зінченко, начальник
відділу РДА з питань надзвичайних
ситуацій А.Оверченко.
Нинішня сесія вирізнялася зпоміж інших гостротою, актуальністю
обговорюваних питань та прийнятих
рішень. Перше питання порядку денного, яке викликало неабияку дискусію і досить неоднозначне ставлення –
звіт про виконання міського бюджету
за 2008 рік. Обговорення цього питання стало своєрідним каменем спотикання серед деяких депутатів.
Після оприлюднення звіту головним бухгалтером Л.Трохименко, депутат В.Томіленко запропонував своїм
колегам не підтримувати звіт про виконання бюджету за минулий рік,
оскільки він, на його думку, є утопічним , переповненим цифрами, які
не відповідають дійсності. «Усі, хто тут
знаходяться або не розуміють про що
йдеться, або не мають уявлення, за
що вони будуть голосувати», – звернувся В.Томіленко до присутніх.
Згодом дійшло до того, що з
сесійної зали почали лунати репліки
про непрозороість використання бюджетних коштів, про завищення
розцінок на деякі види робіт, які прово-

дила міська рада протягом минулого
року і тому подібне. Шкода лише, що
подібний спітч депутата не було достатньо аргументовано, він не виглядав виваженим і продуманим, а все
зводилося до емоційного-насиченого
звинувачення усіх і вся у розбазарюванні коштів. Непокоїв депутата факт
придбання КП «Комунальник» пилорами, трактора для очистки тротуарів.
На його переконання це непотрібні
речі, без яких може і обійтися міська
громада. Як знати...
З його думкою не погодився депутат М.Негрун, який навів зовсім протилежні аргументи і щодо поточного
ремонту та реконструкції вулиць і
щодо інших робіт, які виконувала
міська рада, і які були зазначені у звіті.
Обговорення було наскільки «гарячим», що подекуди доходило до
кумедних речей. Як аргумент у дискусії депутати почали порівнювати хто
із них краще тямить у будівельній
справі, і хто більше за своє життя збудував об’єктів.
Депутат О.Біба запропонував провести незалежну аудиторську перевірку щодо виконаних робіт, але його
пропозиція не була підтримана депутатами.
Як на мене, дискусія навколо
звіту зайвий раз засвідчила наскільки
різними, не завжди об’єктивними, емоційними і політично забарвленими є
судження деяких депутатів щодо тих
чи інших питань міської громади. І добре, коли є плюралізм думок, коли у дискусії народжується істина. От тільки
не лише погано, а й непорядно, коли
під цим «соусом» приховані особисті
образи, які намагаються видавати за
точку зору відмінну від інших. Склалося враження, що деяким депутатам
більше до вподоби не об’єктивність,
здоровий глузд і взаєморозуміння
заради загальної справи, а гра у одні
ворота, яка на їхню думку приносить
більше користі і політичних дивідендів. Звісно, не помиляється той,
хто нічого не робить. Але у порівнянні
з минулими роками все ж не можна не

помітити суттєвих позитивних зрушень, свідками яких є кожен з нас. А
якщо бути об’єктивним, то лише за
останні роки у місті проводиться
бодай якась робота, помітна на широкий загал. Чи не вперше за скільки
часу знову з’явилося вуличне
освітлення. Відрадно те, що цей процес носить не епізодичний а системний характер. Ремонтуються вулиці,
по яких донедавна не те що проїхати,
пройти було проблематично, проводиться ямковий ремонт. Функціонують
дитячі садки, які у інших містах взагалі
закривають від браку коштів на їх утримання. Надається фінансова допомога закладам культури, проводяться
різноманітні культурно-мистецькі заходи. І це, зауважте, враховуючи те
тяжке соціально-економічне становище у якому ми нині перебуваємо. Від
2006 року незмінними залишаються
тарифи на житлово-комунальні
послуги, незважаючи на те, що ціни за
цей час помітно зросли.
Місцеві податки і збори, ставки
фіксованого податку, торговий патент
на 2009 рік, також залишаються на
рівні минулого року. Але такими аргументами не схотіли оперувати, а знаходять усілякі «недопрацювання»,
«непрозорість», «корумпованість»,
інші слівця, які нині стало модно вживати, називаючи себе при цьому опозиціонерами і борцями за народну
правду.
Чомусь знову стала поперек
горла програма «Прозора влада»,
питання фінансування і доцільності
випуску міської газети. Але, як кажуть,
реанімувати на сесії це питання не
вдалося. Доповідача-депутата О.Бібу
не підтримали депутати.
Взагалі, чудово було б, аби у
нашому виборчому законодавстві, як
приміром у деяких європейських країнах, на які ми так рівняємося, був прописаний обов’язковий освітній і культурний ценз для тих, хто хоче стати
депутатом, навіть тієї ж місцевої ради.
Тарас ПАСІЙ.

ПРАВОВЕ ПОЛЕ

ДЛЯ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
22 січня виконавчий комітет
міської ради підтримав пропозицію
міського голови Олександра Зварича про створення структурного
підрозділу з питань захисту прав споживачів.
Всі присутні на засіданні члени
виконкому виявили бажання взяти
безпосередню участь у роботі такого підрозділу.
Зрозумілими та доречними
були застереження представників
б і з н е с у. Н а д у м к у Б о р и с а
Онопрієнка, трапляються випадки,
коли необхідно захищати
підприємців від споживачів. А голова громадської організації "Приватна справа" Людмила Василенко
висловила сумнів у дипломатичних
здібностях спеціаліста міської ради
зі зв’язків з громадськістю Олега
Покася, якого зрештою призначили
відповідальним за цей напрямок
роботи.
Звичайно, захист будь-яких
прав потрібно б спрямовувати на
компромісне врегулювання. Проте,
як свідчить практика, досягти
обопільного задоволення конфліктуючих сторін не завжди вдається.
Часто все зводиться до агресії та
особистої неприязні. Тому найбільш
дієвим регулятором є закон.
До речі, створення означеної
структури передбачено статтею
28 Закону України "Про захист прав
споживачів":
"Органи місцевого самоврядування з метою захисту прав споживачів мають право створювати
при їх виконавчих органах структурні підрозділи з питань захисту
прав споживачів, які вправі:
- розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань
захисту прав споживачів;
,
- аналізувати договори, що

укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які
обмежують права споживачів;
- у разі виявлення продукції
неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища
терміново повідомляти про це
відповідні територіальні органи у
справах захисту прав споживачів,
інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою
продукції;
- у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією
та відповідними документами, або
продукції з простроченим строком
придатності – тимчасово зупиняти реалізацію продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припиняти її реалізацію;
- готувати подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності,
для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів;
- подавати до суду позови
щодо захисту прав споживачів".
Крім передбачених цим законом механізмів, цивілізоване врегулювання стосунків між споживачами
і реалізаторами товарів (послуг,
робіт) можливе й за сприянням
засобів масової інформації. На сторінках газети "Городище" ми будемо
знайомити читачів з їхніми обов’язками та правами, аналізувати дії
сторін у різних ситуаціях, висвітлювати позитивний досвід роботи

підприємців.
Тож запрошуємо до співпраці
всіх городищенців. Адже наша
спільна конструктивна активність
посприяє росту загальної культури,
убезпечить від негативних нервових
збуджень, допоможе відстояти майнові інтереси.
Висловити свою вдячність
або поскаржитись щодо якості
обслуговування ви можете у
міську раду за телефонами 2-4667, 2-24-27, 8 (093) 469-40-72. Контактна особа – Покась Олег Миколайович.
Напередодні засідання виконкому роз’яснення з приводу можливої співпраці надав начальник
обласного управління у справах
захисту прав споживачів Микола
Залізняк:
– Наше управління зацікавлене
у створені виконавчим комітетом
Городищенської міської ради структурного підрозділу, який би займався зверненнями та надавав консультації споживачам щодо їхніх прав, а
головне – проводив би моніторинг
суб’єктів господарювання, на які надходить найбільше скарг. Зі свого
боку я гарантую надання різнобічної
методичної і практичної допомоги з
виїздом на місце для розгляду найсерйозніших питань.
Даю слово, що я особисто, мій
заступник, спеціалісти управління
допоможемо тій людині, яка буде
займатись захистом прав споживачів у Городищі. І дай Боже, щоб у
кожному місті та районі були введені
такі посади, адже споживачам, особливо жителям віддалених від обласного центру районів не завжди зручно і вигідно (через витрати на проїзд) звертатись безпосередньо у
наше управління.
Олег ПОКАСЬ.

ГОРОДИЩЕ
ЛОХОТРОН

ТЕЛЯЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ
У РІК БИКА
Пам’ятаєте неперевершене «Золоте теля»
Ільфа і Петрова? Ну звісно, хто не знає чи бодай
не чув про знаменитого авантюриста Остапа Бендера.
Так от, хто уважно читав цей шедевр, той
мабуть пригадає епізод, коли Паніковський закинув Бендеру докір у розбазарюванні коштів, при
створенні контори «Роги і копита». «Приміром, за
ту ж чорнильницю заплатили таку значну суму,
кому вона потрібна?..» -- обурюється Паніковський. На що великий комбінотор відповів: «Це
потрібно для легальності». Цей епізод чомусь
пригадався у зв'язку з нещодавніми так званими
соціологічними опитуваннями, учасниками яких
Ви могли бути, і які проводилися упродовж
кількох днів у нашому місті у найбільш людних
місцях.
Ви запитаєте а до чого тут Бендер і ота
легальність, про яку йшлося вище. Але про це
трохи згодом... То ж давайте усе по порядку.
Як не кажи, а хочемо ми того чи ні, виборча
істерія дедалі частіше починає нагадувати про
себе і опановувати нашу свідомість. А вибори і
соціологічні дослідження - речі нероздільні...
Проте, на жаль, не кожен зуміє розрізнити
соціологічні дослідження із звичайнісінькими технологіями, або соціологічним
PR-ом, а ще
точніше «чорним PR-ом». Соціологія наука серйозна і послуговується серйозними математичними методами. Основне завдання опитування
дізнатися про справжній, дійсний, об'єктивний
стан справ, стосовно того чи іншого об'єкту. А технології, чи то політичні, чи то соціологічні спрямовують думки і дії людей у чітко визначеному,
потрібному напрямку, для отримання необхідного результату.
Людині мислячій побачити відмінність
досить просто. Достатньо знати, хто проводить
опитування (за винятком небагатьох поважних і
відомих соціологічних інститутів), і можна майже
зі стовідсотковою вірогідністю передбачити
результати. Формула тут проста як білий
день...Зазвичай, у таких «опитуваннях» найменшу кількість голосів «набирає» невигідний для
замовника кандидат, а найбільшу -- він сам або
його ставленик. І навпаки. Ознайомившись з
результатами «дослідження», можна з великою
вірогідністю дізнатися про замовника. Або ж він
сам, або ж його ставленик, як правило, будуть у
першій трійці за кількістю набраних голосів.
Такі «опитування» громадської думки проводяться зазвичай тими, хто не має на це ані відповідних дозволів, ані, тим більше, фахової підготовки. Вони навіть не чули, що таке соціологічне
дослідження, яким чином його проводити, узагальнювати результати, визначати статистичну
оцінку можливої похибки. Усе це нагадує звичайнісінький фарс і буффонаду, акторами у якій є,
на жаль, ми з вами. Та й загалом, замовників і не
цікавить наша думка, «результати» опитування
відомі ще до того, як почали друкувати анкети.
Ваш голос потрібен для отієї самої легальності,
про яку йшлося вище.
Щоб потім, в разі чого, скажімо, при оприлюдненні «результатів дослідження» було б на
що опертися. Дивіться, ми ж мовляв опитували
людей, є маса свідків, купа заповнених анкет ( які
навряд чи вам покажуть) і тому подібні речі.
Замовників, а з ними і виконавців не цікавить
результат опитування, вони його давно вже склали для себе.
Подібні «соціологічні дослідження» є не те
що упередженими і необ'єктивними, а проводяться з порушеннями чинного законодавства і
норм моралі.
Насамкінець, шановні громадяни, якщо ви
вже стали об'єктом уваги «місцевих інтерв'юерів», або ж у вас є палке бажання долучитися до
участі у громадському житті, заявити про свою
позицію, запитайте, хто проводить дослідження,
яка організація, чи зареестрована вона у встановленому законом порядку, яка мета опитування. У іншому разі, подібне анкетування є несерйозним і ніякого навантаження не несе. Це просто
звичайне окозамилювання довірливих громадян. То ж не дайте себе одурити і в черговий раз
скористатися вашою довірливістю новоспеченим
бендерам і паніковським...
Тарас ПАСІЙ.
ДПІ у Городищенському районі нагадує, що
громадянам, які згідно з законом України „Про податок з
доходів фізичних осіб" зобов'язані подати річну податкову
декларацію необхідно завітати до державної податкової
інспекції у Городищенському районі за адресою м.
Городище, вул. Миру, 119, каб. № 4 або до сільських рад за
місцем проживання для подання декларації про отримані у
2008 році доходи. Зразок заповнення декларації
розміщений на інформаційних стендах. В разі необхідності
звертайтеся за тел. 2-05-79 та 2-21-94.
Нагадуємо, що декларація подається громадянами, які протягом
2008 року отримували доходи :
-з яких при виплаті або нарахуванні податок не утримувався або
від осіб, що не є податковими агентами ;
-від продажу транспортних засобів через органи МРЕВ ;
-іноземні доходи ;
-доходи від продажу сільськогосподарської продукції
вирощеної на земельних ділянках частки-паю;
-від надання в оренду житлових та нежитлових приміщень
громадянам ;
-доходи від здійснення операцій з інвестиційними активами
(продаж цінних паперів, корпоративних прав тощо);
-виграші в азартні ігри ;
-доходи у вигляді успадкованого майна від членів сім'ї, які не
відносяться до 1-го ступеня споріднення.
Шановні громадяни, не відкладайте подання декларації
на останній день – 1 квітня 2009 року.
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ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ
До міської ради надходить чимало звернень громадян з приводу безкоштовного отримання землі у приватну власність. Про це та деякі інші аспекти
земельного законодавства читайте у нашій рубриці "Земля і люди".

ЩО ТАКЕ БЕЗКОШТОВНА
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ?
Що таке безкоштовна
приватизація землі.
Одним із завдань земельної
реформи, яка здійснюється в
Україні з 1992 р., є безкоштовна
приватизація земельних ділянок
громадянами, тобто передача
земельних ділянок з державної
або комунальної власності в
приватну власність без сплати
державі будь-якої грошової суми
чи іншого відшкодування вартості
ділянки.
Однак для приватизації землі
необхідно виконати ряд геодезичних та землевпорядних робіт для
визначення (перевірки, уточнення) місця розташування земельної ділянки, визначення та
закріплення на місцевості її меж,
виготовлення технічної документації, в якій фіксуються результати зазначених робіт, та, нарешті,
виготовити державний акт на
право власності на земельну
ділянку для вручення його
громадянину як її власнику.
Звичайно, навіть при безплатній приватизації земельної ділянки держава не бере на
себе витрати на проведення
землевпорядних робіт. Всі ці
роботи виконуються державними
або приватними землевпорядними організаціями на підставі
договору з замовником за плату.
На жаль, рівень доходів
значної частини наших громадян,
особливо жителів сільських
населених пунктів, є досить
низьким. Досить часто їм важко
відірвати копійку від скромного
сімейного бюджету для оплати
послуг щодо приватизації земельних ділянок. Але ж і земельну
реформу не можна зупиняти. Що
ж робити ?
Д л я р оз в ' я з а н н я д а н о ї
проблеми Держкомзем України
разом з Мінфіном України та
Мінекономіки України спільним
наказом № 97/298/124 "Про
затвердження розмірів оплати
земельно-кадастрових робіт та
послуг" затвердив 15 червня 2001

р. розмір оплати земельнокадастрових робіт та послуг.
Відповідно до зазначеного вище
наказу розмір оплати земельно-кадастрових робіт в нашому районі зведений до мінімуму.
До речі, громадянин, який
безплатно приватизує землю,
має право укласти договір на
виконання землевпорядних робіт
з будь-якою зареєстрованою в
Україні, землевпорядною організацією. І не обов'язково з тією,
яка зареєстрована в його районі.
Адже, землевпорядні організації,
які отримали ліцензії на виконання геодезичних та землевпорядних робіт, мають право виконувати такі роботи не тільки в тому
районі чи області, де вони
зареєстровані як суб'єкти
підприємницької діяльності, а в
будь-якому регіоні України. Це,
так би мовити, правовий аспект
питання.
Відповідно до статті 121
Земельного Кодексу України,
громадяни України мають право
на безоплатну передачу їм
земельних ділянок із земель
державної або комунальної
власності в таких розмірах:
а) для ведення фермерського господарства – в розмірі
земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської,
селищної, міської ради, де
знаходиться фермерське господарство. Якщо на території
сільської, селищної, міської ради
розташовано декілька сільськогосподарських підприємств,
розмір земельної частки (паю)
визначається як середній по цих
підприємствах. У разі відсутності
сільськогосподарських підприємств на території відповідної
ради розмір земельної частки
(паю) визначається як середній
по району;
б) для ведення особистого
селянського господарства – не

більше 2,0 гектара (розмір
земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину
для ведення особистого селянського господарства, може бути
збільшено у разі отримання в
натурі (на місцевості) земельної
частки (паю));
в) для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
г) для будівництва і обслуговування жил ого будинк у,
господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) у селах – не
більше 0,25 гектара, в селищах –
не більше 0,15 гектара, в містах –
не більше 0,10 гектара;
ґ) для індив ідуального
дачного будівництва – не більше
0,10 гектара;
д) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01
гектара.
І наостанок хочу зазначити,
що громадянам які вирішили
приватизувати земельну ділянку
необхідно подати до ліцензійної
землевпорядної організації такі
документи:
1. Копія паспорта (1, 2, 11
сторінки) – 2 копії.
2. Ідентифікаційний номер –
2 копії.
3. Довідка від землевпорядника про розмір земельної
ділянки – 2 прим.
4. Свідоцтво про право
власності на будинок або інший
документ, що посвідчує право
власності на житло – 2 прим.
5. Акти погодження меж із
суміжними землекористувачами
– 2 прим.
6. Витяг з рішення – 2 прим
7. Висновок архітектора – 2
прим.
8. Довідка з інвентарбюро
(БТІ)
9 . Д оз в і л н а р оз р о б к у
технічної документації по видачі
державного акта на право
власності на земельну ділянку.
Валентина СТОЦЬКА,
начальник відділу
Держкомзему
у Городищенському районі.

ПРО МЕЖУ І КОРИСТУВАННЯ
ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ
“Яка має бути межа між
двома землеволодіннями, щоб
не заважати один одному при
механічному обробітку
землі?"
Конкретної відповіді на це
запитання сучасне законодавство не дає, хоч за радянських
часів, такі норми існували.
Нинішній Земельний кодекс не
встановлює суворих обмежень.
Зате він містить таке поняття, як
добросусідство. Приміром,
деякі сусіди садять на межі своїх
ділянок плодові дерева з тим,
щоб спільно користуватись їхнім
урожаєм. Якщо ж насадження
заважають використовувати земельну ділянку за цільовим
призначенням, власники ділянки
мають право відрізати корені та
гілки дерев і кущів, які проникають від сусідів. Межа може бути
позначена в будь-який спосіб:

парканом, деревами, стежкою
тощо. При цьому сусіди повинні
передбачити все для того, щоб не
заважати одне одному під час
сільськогосподарських робіт.
Крім того, існує поняття
земельного сервітуту, тобто
права користування чужою
земельною ділянкою. Наприклад, щоб прокласти газопровід до
своєї хати, громадянин має право
тимчасово, на період проведення
робіт, зайняти певну площу
ділянки сусіда. Зазвичай, коли
складається така ситуація, то
угода про сервітут укладається за
згодою сторін (сусід має, приміром, відшкодувати вартість
урожаю картоплі, якщо проклав
свою трубу через город сусіда й
тим самим знищив урожай, або ж
закупити саму картоплю – за
домовленістю). Власники
земельних ділянок або землеко-

ристувачі можуть вимагати
встановлення таких земельних
сервітутів, які встановлюють
право проходу та проїзду на
велосипеді, прокладання та
експлуатації лінії електрозв’язку,
трубопроводів тощо, встановлення будівельних риштувань та
складування будівельних матеріалів для ремонту будівель, а
також на інші дії, передбачені у
статті 99 Земельного кодексу
України.
Сервітут може бути тимчасовим і постійним, платним або
безплатним. Якщо ж укласти
угоду, по-добросусідськи домовитись не вдається, право вирішення спірних питань належить суду
або місцевій раді.
Сергій СОКУР,
інженер-землевпрорядник
міської ради.
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УВАГА: ЗМІНИ
Про сплату податку з власників
транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів у 2009 році
Державна податкова адміністрація в Черкаській області
доводить до відому та врахування в роботі, що 25 грудня 2008
року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про
внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування” № 797-VI (далі Закон № 797-VІ), пунктом 8 якого внесено зміни до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від
11.12.91 р. № 1963-ХІІ із змінами та доповненнями (далі
Закон № 1963-ХІІ), яким визначено платників податку, об’єкти
оподаткування, ставки податку, порядок його обчислення і
строки сплати, а також встановлено пільги.
Відповідно до Розділу 2 Закону № 797-VI цей Закон набирає чинність з дня опублікування. Закон № 797-VI опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 10.01.2009 р.
Враховуючи зазначене, набрання чинності змін до Закону
№ 1963-ХІІ припадає на 10 січня 2009 року.
Законом № 797-VI внесено зміни до ст. 3 чинного Закону з
оподаткування власників транспортних засобів стосовно ставок податку. З дня опублікування Закону № 797-VI при проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду збільшуються ставки податку на деякі види легкових автомобілів (код 8703), а саме:
автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном
- код 8703 90 10 00) з об'ємом циліндрів двигуна:
від 1001 куб. см до 1500 куб. см - 5 грн. зі 100 куб. см.
від 1501 куб. см до 1800 куб. см - 7 грн. зі 100 куб. см.
від 1801 куб. см до 2200 куб. см - 10 грн. зі 100 куб. см.
від 2201 куб. см до 3000 куб. см - 75 грн. зі 100 куб. см.
від 3001 куб. см і більше - 120 грн. зі 100 куб. см.
Крім того, встановлено нові ставки податку при
реєстрації в Україні нових легкових автомобілів з об’ємами
циліндрів двигуна від 2201 куб. см до 3000 куб. см (75 грн. зі
100 куб. см.) та від 3001 куб. см і більше (120 грн. зі 100 куб.
см.). Також підвищені ставки податку при реєстрації ввезених
із-за кордону легкових автомобілів що використовувалися до
8 років з об’ємами циліндрів двигуна від 2201 куб. см до 3000
куб. см ( 90 грн. зі 100 куб. см.) та від 3001 куб. см і більше (135
грн. зі 100 куб. см.).

ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ
З ПРИВОДУ НОВОВВЕДЕННЯ
У минулому році ми неодноразово чули від столичних високопосадовців обіцянки збільшити долю
відрахувань з транспортного збору до місцевих бюджетів до 70, а то й до 100 відсотків. Але "віз і нині там",
залишилася таж сама пропорція – 50 на 50. Тобто лише
половина податків, які сплачують городищенські
власники транспортних засобів, залишається у місті,
для ремонту наших доріг. Решту суми перераховують
до державного бюджету.
Таким населеним пунктам як Городище, де переважають одноповерхові забудови, а отже й з відносно
великою протяжністю доріг, ці кошти життєво необхідні.
Тож, чи вдасться за існуючої системи встигати за
непомірним ростом цін, щоб утримувати наші дороги
хоча б на рівні минулого року?
Очевидно, наші правителі вирішили цього разу
перекласти фінансовий тягар на плечі "рядових"
платників податків: з 10 січня 2009 року набув чинності
закон про суттєве підвищення розміру податку на
легкові автомобілі.
Звичайно, закон – є закон. І власники транспортних
засобів зобов’язані його виконувати. Але чи всім це по
кишені? І чи справедливим є підхід до визначення
розміру транспортного збору? Адже і пенсіонер, який
використовує свій легковик з десяток разів на рік для
поїздки на грядку або до лікарні, і підприємець, який
надає транспортні послуги, фактично щоденно експлуатуючи транспорт і дороги, сплачують однакову суму.
Доречніше було б включити цей податок у вартість
пального. Щоб діяв принцип: більше використовуєш
пального – більше їздиш – більше псуєш дороги –
більше плати за ремонт дорожнього покриття. Подібна
схема розрахунків діє у європейських країнах, на які ми
начебто орієнтуємось.
Олександр ЗВАРИЧ,
міський голова.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ!
Черкаська філія ВАТ "Укртелеком" повідомляє що в період з 10.02 до 27.02.2009р. на мережі
ВАТ "Укртелеком" в м.Городищі буде проводитись заміна скорочених номерів вузла спецслужб.
Нові номери служб екстреного виклику:
01 на 101 – пожежна допомога;
02 на 102 –міліція;
03 на 103 – швидка медична допомога;
04 на 104 – аварійна служба газової мережі;
05 на 105 – вихід на мережу Інтернет ;
06 на 1566– централізована служба приймання
телеграм по телефону ;
08 на 1508 – централізоване бюро ремонту
телефонів;
09 на 109 – централізована інформаційнодовідкова служба.
Довідки можна отримати за номерами телефонів: 09, 082, а після переключення 10.02.2009р.–
на 109, 1509.
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МОРЖІ НА ВОДОХРЕЩА

З книги видатного етнографа
Павла Чубинського (з 1870 до 1873 р.
проживав у Городищі) "Календар
народних звичаїв та обрядів" дізнаємося, що у XIX ст. до свята Водохреща
вирубували на кризі річки або ставка
хрест значного розміру з різними прикрасами. Коли священик закінчував
освячувати воду, всі навперейми намагалися раніше інших зачерпнути води,
будучи певними, що вона особливо
цілюща. Після освячення води деякі
молоді селяни купалися в ополонці,
для здоров'я.
Летять століття, з'являються нові
модні віяння, але справжні народні традиції не змінюються. 19 січня екстремальне святкування Водохреща
відбулося на водоймі цегельного
к а р ' є ру у Го р од и щ і . С и л а м и
енергійних жителів заводського мікро-

УСІ КРОКОМ РУШ

НА ВІДКРИТИЙ ТЕНІСНИЙ ТУРНІР!
Шановні городищани, панове офіцери, солдати, сержанти і старшини! Дозвольте запросити вас – усіх любителів
активного спорту і дружнього спілкування –
узяти участь у турнірі з настільного тенісу!
Спортивне свято присвячується Дню
захисників Вітчизни і проходитиме у суботу
та неділю 21 і 22 лютого. Збираємося у
міському центрі культури і туризму (цукрозаводський клуб). Явка – обов'язкова,
форма одягу – парадна. Турнір є відкритим, тобто узятися за тенісну ракетку
може кожен бажаючий! Вступний внесок

ЩОБ І ТІЛО, І ДУША!..

Городищенець Костянтин Махновський
нині успішно захищає
ворота футбольного
клубу "Легія" (Варшава, Польща). Це команда вищої ліги, аналог
нашого ЦСКА. За
підсумками першого
кола сезону 2008/2009
років "Легія" перебуває на першому місці
(36 очок). Нещодавно
під час тренувальних
зборів у Іспанії, "Легія"
з розгромним рахунком 4:0 перемогла чемпіона України "Динамо" (Київ), що грало
першим складом.
Матч проходив у перерайону відновили традицію освячува- дмісті Марбельї. Гра
ти воду на ставку. У кризі вирізали велибула складною, часто
ку ополонку у формі хреста.
атакували динамівці,
У крижаній воді скупалися 26 городищан! Першим в ополонку сміливо але забивали варшавстрибнув президент ФК "Цукровик", 'яни. Якщо узяти до
депутат міської ради Андрій Биба. За уваги, що воротар –
ним почали роздягатися навіть ті, хто й це половина команди,
не збирався купатися. Найменшому т о н а ш з е м л я к є
"моржеві" - 10 років, а найстаршому - справжнім тріумфа50 літ. Жінки скочити у воду не наважи- тором.
лися. Останнім у крижану купіль опусКостянтин Махновський народився
тився священник Богдан Жигало, ску- 1 січня 1989 року у Городищі. Батьки
палися і його сини Орест та Остап, Це Михайло Миколайович і Наталія Косбуло, мабуть, перше масове купання тянтинівна працювали на цукроко"моржів" у Городищі за останнє деся- мбінаті. До 6-го класу навчався у міській
тиріччя.
ЗОШ №1 і протягом трьох років тричі на
До криги прийшли та приїхали тиждень вивчав футбольну науку у
більше п'ятидесяти осіб. В усіх був пре- ДЮСШ "Колос" – на стадіоні Цукровик"
красний настрій, атмосфера христия- та у спортзалі "Кристал". Грав за команнського духовного братерства.
ду "Юність". Як повідомив перший тренер Олександр Яремчук, Костянтин
відрізнявся винятковою працездатністю і цілеспрямованістю, не пропустив жодного тренування. Кумиром
юного воротаря був Олександр Шовковський, а заповітною мрією – стати гравцем Київського "Динамо".
Мрії збуваються!
Закінчив футбольну академію "Динамо" (Київ). Зараз є студентом
Київського Національного університету
фізкультури і спорту. Захищав ворота
юнацької збірної України, у сезоні
2005/2006 грав за юнацьку команду "Динамо" (Київ), 2006/2007 – "Динамо-3".
Добре себе зарекомендував, так що
надалі розпочався польський період
його спортивної кар'єри. У сезоні
2007/2008 перебував в оренді у Спортивному Клубі "Піотрцовія" та ФК "ЛКС"
(Лодзь). Тепер у "Легії" грає під номером 12. Його зріст 190 см, вага 80 кг. Він
єдиний представник України в команді.
Разом із ним грають хлопці з Польщі,
дітей, які засвоюють ази фігурного
катання.
Не забарились і „легіонери” із
Млієва, Хлистунівки, Вільшани... Як
повідомила обласна газета „ПресЦентр”, на ковзанку „прибувають престижними автівками, переважно чорКрасиве і неповторне рідно місто,
ного кольору. Можна побачити
мальовниче
і чудове, з його широкими
справжні хокейні обладунки, замовполями
з
прекрасною
мовою, піснями і
лені з Канади через Інтернет”. Але
справа не імпортних причандалах. танцями, чудовими жителями. Ми, гороГоловне, що до нас повертається дищами -- нащадки славних козаків,
мода на здоровий спосіб життя. І не хліборобів, робітників, пам’ятаючи й
потрібно їхати у великі міста, платити шануючи минуле, творимо сьогодення,
півсотні гривень за годину крижаного з надією дивимось у майбутнє.
Міський центр культури і туризму
задоволення.
До речі. Хокеїсти по-братськи под- активно відновлює свою репутацію
ілили плесо ставка з рибалками й скла- справжнього осередку культури. Колекли "пакт про ненапад". Тобто убезпе- тив постійно відчуває увагу і підтримку
чили льодовий майданчик від ополо- міського голови Олександра Зварича
та депутатів міської ради, вже виділені
нок.
кошти на ремонт приміщення. Завдяки
організаторським здібностям і високій
Олег ПОКАСЬ. вимогливості директора Андрія Биби за
короткий час в колективі була створена
атмосфера творчого пошуку і взаєморозуміння. Про це свідчать великомасштабні заходи проведені в 2008 році,
зокрема, День міста «Рідне місто моє
чисто символічний - лише 20 грн. Зібрані над Вільшанкою» (до речі, з нагоди святкошти підуть на призи переможцям. Турнір кування дня міста МЦКТ отримав
проводить МЦКТ і ФК "Цукровик", які гаран- цінний подарунок від районної державтують красиву музику, гарячий чай і това- ної адміністрації та районної ради -риську атмосферу.
комп'ютер, який розв'язав багато проМужики, доведіть, що ви справжні блем щодо організації і проведення
козаки й захисники Вітчизни – вже зараз заходів), «Богатирські ігри -2008», роззайдіть до клубу і зареєструйтеся для важальна конкурсна програма «Україучасті у тенісному турнірі! Чекаємо! Буде
нкою я народилася». Заключним акоркласно!
дом
цих заходів став творчий звіт мисАндрій БИБА,
директор МЦКТ, тецьких колективів Городищини припрезидент ФК "Цукровик". свячений 195-й річниці від дня народ-

ХОКЕЙНИЙ КЛУБ „ЦУКРОВИК”?!!
„ Не лякайся січневих морозів –
вони збадьорюють”, – каже народна мудрість. Особливе задоволення отримують прихильники
підльодного рибного лову та зимових видів спорту.
З початком року городищани
облюбували місце на кризі Любительського ставка, переданого
міською радою в користування
громадській організації „Футбольний клуб „Цукровик” для влаштування відпочинку громадян. .
А чому б не згадати молодість та
не поганяти шайбу! Цю ініціативу депутата міської ради Ігоря Швеця підтримав Олег Трохименко, ще декілька
міських підприємців та чиновників надали допомогу, працівники комунального підприємства „Комунальник”,
заливши гідропомпами і розрівнявши
майданчик. Тепер тут, поруч із хокеїстами, знайшлося місце для жінок та
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ВАРШАВСЬКА
МЕЛОДІЯ
КОСТІ
МАХНОВСЬКОГО
Словаччини, Іспанії, Зімбабве, Македонії, Нігерії, Сербії. Тренери ставлять
високу оцінку його праці.
Найвідданішими вболівальниками
Костянтина є його батьки і брат
Олексій, яким він надсилає або привозить записи всіх своїх матчів, а також
начальник відділу у справах дітей,
молоді та спорту РДА Микола Шланчак.
Саме стараннями Миколи Олексійовича розпочався шлях нашого голкіпера у
великий спорт.
Команда "Легія" була створена під
час Першої світової війни, навесні
1916 року на Волині. Довго називалася
"Військовим спортивним клубом Легія" та "Центральним військовим спортивним клубом". Є найуспішнішою
командою в історії Польщі. 8 разів ставала чемпіоном країни, 10 разів брала
срібло, 11 - бронзу. Виграла 13 кубкових фіналів, 4-разовий володар Суперкубку Польщі, володар Кубка Ліги,
півфіналіст Кубку європейських чемпіонів -1970, півфіналіст Кубку УЕФА 1991. Кольори команди чорно-білі. Президент клубу - Лешек Міклаш, головний тренер - Ян Урбан. Домашні матчі
проводять на стадіоні "Поліш Армі",
що вміщує 13 628 глядачів. Офіційний
сайт клубу www.legia.сот.
Фотографію люб’язно надав
брат голкіпера Олексій МАХНОВСЬКИЙ.

МЦКТ: В АТМОСФЕРІ
ТВОРЧОГО ПОШУКУ

ження Тараса Шевченка та 55-річчя
утворенню Черкаської області «Вклоняюсь піснею тобі, моя Вкраїно»,якій
проходив у грудні минулого року в
Палаці культури «Дружба народів».
Серед найкращих мистецьких колективів Городищини своє мистецтво дарували народні аматорські колективи
міського центру культури і туризму -хор ветеранів війни і праці (керівник
Надія Холодняк), ансамбль української
музики «Золоте перевесло» (керівник
Леонід Кисленко), фольклорний колектив «Скарбниця» (яким донедавна керувала Ніна Гаращенко), ансамбль української пісні «Писанка» (керівник
Ольга Скорик, солістка Оксана Грабаровська). Вже в цьому році «Писанка»
своїм співом чарувала черкащан у
обласній філармонії з нагоди відзначення Дня соборності України, а 25
січня була учасником заключного концерту кращих колективів Черкаської
області --переможців обласного фестивалю народної творчості.
Щасливі ми від того, що в серці
маємо пісню, що в наших душах звучать чарівні звуки, що народжуємо прекрасні мелодії, складаємо чудові вірші.І
не менш щасливі ми від того, що даруємо цей світ прекрасного своїм
співвітчизникам.
Галина БОРШОШ,
завідуюча відділом МЦКТ.
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ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

На прохання наших читачів продовжуємо публікувати фрагменти машинописного варіанту автобіографічної повісті
Василя Забашти "Світ очима художника".
(Див. також № 8 (24) і 9 (25) газети "Городище").
АМПУТАЦІЯ
ВЕЛИКОЇ МРІЇ
– Коню, ти мій єдиний, найкращий друг! Ти мене зрозумієш.
Аби ти знав, як мені важко! Дай,
коню, притулюся своїм обличчям
до твоєї морди ...
Кінь наче розуміє мене, фуркає. Тулюся до його морди, гладжу
шию. Він не пручається.
– Коню, коню, зрозумій, як
мені болить... Мою велику мрію
стати художником ампутували
жорстоко, безжально, без наркозу. Ось так враз ...
Після двох місяців навчання
в училищі, саме тоді, коли задумав написати велику картину –
повістка з військомату ...
І ось я тут ... у казармі, з голими, холодними, байдужими стінами і морозяними очима командира. Кому я тут потрібний зі своїми
мріями, кому?
Художники тут не потрібні.
Жодного начерку не зробив від
тоді, як опинився у війську. Я
потрібний як конюх та слухняний
солдат. Добре було б, щоб збайдужів до всього – начальство
цього прагне. Я тепер – ніщо, "солдатська маса". І ліплять з мене,
"солдатської маси", що хочуть.
Ось і зліпили конюха, скоро
зліплять радиста.
Муштра солдатська, нічні тривоги, нічні марші...
Я ніколи не хотів бути солдатом. Зробив колись самопал, а він
розірвався в моїх руках. Чи то від
вибуху, чи від страху, знепритомнів, а повернувшись до тями,
побачив кров на руці й стурбовані
обличчя друзів. Відтоді збагнув,
що це страшно. Викинув самопал і
вирішив: ніколи не буду лякати,
ніколи нічим не буду стріляти,
буду лише малювати ...
Зараз я підневільний, мене
вчать стріляти. А я ж художник, я
мрійник, я хочу малювати ...
– Коню мій вірний, до цього
часу мені завжди щастило. Мої
маленькі мрії перетворювалися в
реальність, збувалися. А от велику мрію ампутували.
– Чи стану я колись художником?
Кінь проіржав.
– Не знаєш !?
Не знаю й я.
– Послухай, друже. Я любив
мріяти з самого дитинства.

МРІЯ БАЧИТИ
СВІТЛО
Коли був ще зовсім малим і
мати на руках носили, мріяв побачити світло.
Захворів я на чорну віспу, й
щоб не зривав гнійники на
обличчі, руки пообмотували
ганчірками й заховали мене від
світу й світла.
Побачивши маленьку дірочку
в старенькій лляній пелюшціпростирадлі, що завішувала мою
люльку, я звільнив палець від
обмоток, збільшив дірочку, аби
світло лилося. Як вгледів світловий промінь – зрадів, засміявся.
Мати винесла мене на двір, – я
побачив сонце.
Сонце яскраво світило, й усе
довкола було золоченим. Захоплення й радість переповнили мою
дитячу душу ...
Мрія збулася.

МРІЯ ХОДИТИ
А як я мріяв ходити, як ходять
усі люди!
У дитинстві вразила мене ще
одна важка недуга.
Маючи руки, ноги, не міг ходити, руками володіти. Вони висіли,
теліпались, як мотуззя.
Пересувався повзком, на
череві, допомагаючи зубами, ухопившись ними за опори, або перекочувався на полу. Я був горем

для батьків.
Бог змилувався ...
Зайшов якось до хати однорукий старець у військовому одязі
(мабуть, на війні був) води напитися. Він на горі трави збирав. Батько й повідав йому про мою недугу.
Оглянув мене старець, порадив
батькові назбирати зілля (показав
якого), бочку дубову підготувати,
камінь для розігріву води, пообіцяв через два тижні прийти. Прийшов. Трав ще якихось приніс. Два
тижні мене саджали у гарячу трав'яну купіль, два тижні масував старець тверді нарости на руках і
ногах – і вони поступово меншали.
Одного дня витягли мене з бочки
та й поставили на ноги. Ноги дрижать, ось ... ось ... упаду, але таки
стою.
Батько, мати в напрузі, зі
слізьми в очах дивляться на мене
... а я стою.
І раптом старець каже:
– Іди, хлопче, йди до нас, не
бійся. Іди.
Мати плачуть ... батько втирає сльозу, а я поволі йду ...
І пішов.

МРІЯ ГОВОРИТИ
А як мріяв говорити, коли
відібрало мову від переляку! Час
вилікував ... заговорив.

МРІЯ ПРО ПАПІР
Мріяв також мати папір для
малювання – і я його одержав.
Дала поштарка плакати. На плакатах: "Усі записуйтесь у колгосп",
"Піонер – усім дітям приклад".
Перевертаю плакати на зворот –
ось і папір.
Папір є, а замість олівців –
вугілля з печі.
Мрія здійснилася. І я малюю,
малюю, малюю ...

МРІЯ МАЛЮВАТИ
ФАРБАМИ
Якби ти знав, коню, як мріялось малювати фарбами!
До п'ятого класу малював
тільки вугіллям. У п'ятому – отримав у подарунок перший олівець.
Він був простий, чорний. І почали
відтоді "плакати" мої підручники.
На уроці сиджу, а рука сама
тягнеться щось зобразити на
підручнику. Одного разу так захопився, що незчувся, як учителька,
Наталя Артемівна, підійшла до
мене. Перелякався, коли почув її
голос: "Не розмальовуй книжок,
краще малюй на папері". Чекаю
покарання. А Наталя Артемівна
знайомить мене зі своїм чоловіком Іполітом Івановичем, який
полюбляв писати олійними фарбами. Як побачив його роботи,
ахнув. Адже вперше довелося
бачити таке. І відтоді став мріяти
про малювання олійними фарбами. І мрія незабаром здійснилась.
Яків Ноженко, наш родич,
приніс якось світлину свого батька, олійні фарби та каже:
– Василю, спробуй змалювати портрет мого батька з фотокартки.
Я спробував і змалював.
Мені тоді було дванадцять років.
Мої дитячі мрії здійснювались як у казках ...
... А нині я солдат, і за мене
думають і мріють мої командири ...
– Коню, мій коню. У тебе такі
добрі очі! Якби такі очі мали люди,
якби люди були такі добрі, як ти.
Дрижиш? Холодно тобі? И мені
зимно. Підемо на армійський
плац, на перевірку. Нам далеченько йти, а спізнюватись не маємо
права...
Згорбившись, я поплентався
з конем до плацу й казарм
засніженою дорогою…
………………………………………..

ЗНОВУ НА МАРШІ
Уже третю добу в повному
бойовому спорядженні солдатська маса на марші…
Мій вірний друг Буланий
тягне разом з іншими радіостанцію, я йду маршем. Куди ? Ніхто не
дає відповіді – "солдату не положено знать". Входимо в густий,
засніжений ліс. За деревами визначаємо: йдемо на північ. Часто
чуємо від командирів: "Быстрей,
быстрей! Подтя-я-нись!" Кудись
ми, поспішаємо. Куди ?
Від безсоння, перевтоми,
білизни снігу, що сліпить очі навіть
уночі, багатьох солдат вразила "куряча сліпота". Щоб не впасти й не
бути розчавленим бронетехнікою,
ми тримаємось за бильця підвід,
що везуть солдатські полаштунки,
рації, і йдемо. Впродовж тижня ми
чуємо один-єдиний наказ: "вперед! вперед!" Усі наші людські
почуття зведені до риски байдужості. Єдине, що пробуджує всіх, –
це повідомлення: "кухня". Солдати оживають. Оживаю й я. Черпак
кип'ячого супу вливають у наші
"котєлкі". Притуливши "котєлкі" до
грудей, хукаючи на металеві
солдатські ложки, що обпікають
губи, ми вливаємо в себе
життєдайне тепло. У декого випадає казанок – він залишається
голодним; дехто обпікається
супом, бо навіть під час обіду чуємо: "быстрей, вперед!" Змучена
солдатська маса виконує наказ.
А ліс шумить загадковон ед о б р оз и ч л и во . З д а є т ь с я ,
лісовій дорозі не буде кінця, та
кінець дороги таки прийшов: радянсько-фінський кордон. Виборг!

БЕРЕЗЕНЬ...
40-ГО РОКУ
Березень. Зажевріла ранкова зоря. Тихо. Сонце піднялося,
заіскрився білий сніг –
солдатські окопи ожили. Для
солдатської маси розпочинається
сьомий день мирного життя на
радянсько-фінському кордоні. У
повен зріст солдати переходять з
окопа в окоп. На фінській стороні
теж буденний спокій. Ніщо не
віщує воєнних дій.
Я налагоджую рацію, одягаю
на спину. Постріл. Біля вуха дзизнула куля. Стрибаю в окоп. Вона
нагадала: передова... Та раптом
загримів грім артилерійської канонади... Відповідь не забарилася...
Вогняна громова лавина понеслася з ворожої сторони. Одержую
наказ: – "Держать связь со всеми
отделениями солдат, которые
находяться в окопах!"
За кілька хвилин
небо стало чорним, земля – пеклом. Крики, зойки, стогін перемішуються з громом канонади.
Вгору летять руки, ноги, голови
моїх товаришів ...
Я намагаюся перебігти в
окоп, передати наказ по рації...
Сильний удар у спину. Рація
розлітається на друзки ... Відчуваю розлив тепла по тілу. Через
рукави шенелі тече липуча кров.
Око фіксує: сніг червоний. Падаю.
Непритомнію... Від болю повертаюся до свідомості... Я лежу на
возі, поруч стогнуть солдати.
Розумію: я поранений. Сильний
біль пронизує спину, груди. Втрачаю свідомість ...
Глухим відлунням доходять
до мене слова:
– Он живой, быстрее несите
наверх, а этого на его место.
Розплющую очі. Двоє в білому схилились наді мною, піднімають. Нестерпний біль. Щось
неприємно холодне торкається
мого обличчя. Стогну. Чую:
– Потерпи немножечко,
солдатик, потерпи дорогой ...
Непритомнію.
Приходжу до тями... Висока
біла стеля кімнати над очима.
Лежу на ліжку. Хочу повернутися –

не можу, заважають бинти. Скошую погляд. Біля мене дівчина у
білому халаті – медсестра.
– Де я? – питаю.
– Вы в палате, после операции. Как себя чувствуете?
Мовчу. Немає сил відповісти.
Наче крізь сон чую: хтось
увійшов до палати. Чоловічий
голос питає:
– Проснулся?
Відповідь не чую. Мене знемагає сон слабкості.
Не знаю через скільки днів я
почав відчувати навколишній світ.
Я намагаюся пригадати що було,
але все марно. Сон звалює мене, і
я сплю, сплю, сплю...
Лежу із заплющеними очима,
чую хтось шкребеться у моє заґратоване вікно. Розплющую очі, дивлюся й дивуюся: у вікні три голови
моїх братів: Сашка, Пилипа, Данила ... Не вірю. Якесь марення. Та
ні... вони ... Стоять на підвіконні й
намагаються щось сказати. Слова
тихі, перемішані зі слізьми, хоч
говорять утрьох.
П р о р и ва є т ь с я д з в і н н и й
Данилів голос:
– Васько, ми тут, Васько, ми з
тобою.
Я нічого не можу сказати у
відповідь. Сльози заливають моє
обличчя, подушку.
– Васько, ми приїхали. Нас не
пускають до тебе.
– Васько, ми з тобою ...
– Васько, приїдеш додому?
– Приїду, приїду, – намагаюсь
сказати голосно, але голос тоне в
порожнечі високої реанімаційної
палати.
– Брати мої! Які ж ви дорогі
мені! Брати! Які ви різні, водночас,
які ж ви схожі між собою!
– Приїду ... приїду, – шепочуть мої губи, а сон безсилля
знову звалює мене ... Розплющую
очі – братів немає.
У госпіталі міста Ідрици я пробув рік, до весни 41-го. Вийшов з
направленням долікуватися в
госпіталі за місцем проживання та
із записом у військовому білеті:
"Инвалид. К строевой службе не
годен."
Василь ЗАБАШТА,
Почесний громадянин
міста Городища.

Одним
днем

Чи вітер-пустунець завіяв?
Чи тут художник походив?
Він біля лісу дві берізки,
Як дві близнючки,
посадив.
А поряд гнеться
кущ калини…
Ну не природа, а краса!
Туман завис
десь край долини,
А на траві бринить роса.

Забула вмить,
що десь є місто,
Що в ньому гуркіт,
шум і гам,
Що децибели, як вампіри,
Петарди -- боляче очам.
Мордують душі серіали,
У барах -- оргії в диму,
До гральних
"роботів" -- отари.
Все це: ні серцю, ні уму.
Цивілізація -- це добре,
Коли б тут
чорт не походив.
Він нас мордує,
а ми стогнем,
І перетворює в рабів.
Рабам берізка нідочого
І кущ калини, і трава.
Рабам потрібні
руки й спина
І не потрібна голова.
В раба нема родини-роду,
Душа у нього не болить.
І раб не знає слова
“мама",
Він днем одним
воліє жить.

Малюнок Олекси БЛИЗНЮКА
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ЕЛЕМЕНТАРНА КУЛЬТУРА

МІСТО – НЕ СВИНЯЧИЙ ХЛІВ

Зовсім нещодавно довелося бути
свідком однієї показової картини. Чому
показової? Бо подібні речі, на превеликий жаль, стають звичними для нашого
ока.
Біля однієї крамниці, розташованої
у самісінькому центрі нашого міста,
прямо біля входу, лежить величезна
купа сміття, так би мовити відходи
виробництва цього магазину. Люди
заходять до цієї крамниці, бо ж ціни
дещо нижчі, ледь не переступаючи ту
купу, щось бубонять собі під ніс, скоса
поглядаючи на неї. Поруч цього смітника несе сторожову варту ватага безпритульних собак, щоб і собі, коли трапиться така нагода, щось урвати. Споглядаючи цю картину, яка з упертою
послідовністю повторювалася декілька днів поспіль, спіймав себе на думці,
що власник магазину (з етичних міркувань цього разу не будемо називати
його прізвища), чи то від незнання, чи
то, що більш імовірно, від власної пихи,
байдужості і безвідповідальності, переплутав тротуар центральної вулиці зі
сміттєзвалищем.
Не знаю, чи то від браку елементарної культури, чи то від відсутності найменшого страху, отакі господарі роблять з міста величезну помийницю. Не
знаю як кому, а особисто мені, все ж

неприємно заходити до такої крамниці,
власник якої не поважає ані оточуючих,
ані своїх же потенційних покупців. Впевнений, у дворі у нього такого не побачиш. То чому ж, біля власного магазину
чинять подібні речі. Адже це аж ніяк не
працює на його імідж, а лише чорнить
репутацію. Дивує також інше. Чому так
мало знаходиться тих, у кого подібні
речі викликають спротив? Невже
можна себе поважати, щоразу ходячи
по цьому лайну.
Помітив ще одну цікаву особливість. Коли звернувся до продавця
того магазину, мовляв це ж не є нормальне явище, коли одну купу сміття
переступають ваші клієнти, а іншу розносять собаки по всьому місту, почув
відповідь: «А до чого тут я, звертайтеся
до власника». Коментарі як кажуть зайві. З одного боку ніби так воно і має
бути, до чого тут продавець. Але якщо
добре подумати, то невже немає найменшої корпоративної солідарності з
тим, у кого працюєш, і хто платить тобі
заробітну плату.
Воістину, оте наше сумнозвісне
«Моя хата скраю» не має строку давності, його не припорошить пил забуття. Це у нас закладено генетично, на
підсвідомому рівні.
Мусимо визнати і той невтішний

ПОДАТОК НА… СМІТТЯ
Британці платитимуть не тільки
за купівлю продуктів, а й за сміття.
Згідно з запровадженою у Британії
програмою, умовно названою "плати за те, що викидаєш", сім'ї, чиї
відходи становлять більш як одне
відро зі сміттям на тиждень, мають
платити податок на сміття. Згідно з
новим законом, за кожний зайвий
мішок зі сміттям жителі Туманного
Альбіону мають платити 28 пенсів, а
річна плата за три мішки на тиждень
становить 40 фунтів стерлінгів (
близько 80 доларів). Виняток становлять лише багатодітні сім'ї, які
складаються з шести осіб: їм надається два безплатних пакети на тиждень.
Нововведення спрямовано на
зменшення державної утилізації

факт, що наше вітчизняне законодавство у галузі охорони навколишнього
природного середовища є занадто
гуманно-ліберальним і особливо у частині розміру штрафів. Певно, його розробники все ж не врахували специфіки
ментальності деяких наших громадян.
Приміром, у тій же Німеччині за кинутий на тротуар недопалок, можна
«влетіти» на кількасот євро штрафу. А
у нас, як кажуть у народі, «хоч об стіну
горохом». Ані гу-гу. Та й декому навіть
вигідніше і зручніше сплатити мізерний
штраф, аніж наймати машину, витрачаючи значно більші кошти і час, аби
вивезти той непотріб на сміттєзвалище. Дожилися. Парадокс та й годі.
Але не все так похмуро, як здається
на перший погляд.
Нехай цей відступ буде своєрідною
пересторогою для особливо заповзятливих. Бо невдовзі може так статися,
що у наступному числі нашої газети
відкриємо нову номінацію під красномовною і промовистою назвою «Забруднювач міста», або ж «Забруднювач місяця», в якій розмістимо фото
об'єктів, біля яких виявлено купу
сміття. Можливо хоча б у такий спосіб
зможемо зрушити справу з місця. Адже
що не говори, а громадського сорому
таки бояться наші люди. Отоді подиви-

ФОТОФАКТ

відходів і стимулювання до переробки сміття самими домочадцями.
Відтепер сміттярі прибиратимуть
тільки фіолетові пакети, за які британці мають платити 28 пенсів. Звичайні чорні пакети, що коштують у
супермаркетах у п'ять разів дешевше, залишатимуть без уваги.
За словами представників влади, нова сміттєва система вже дала
позитивні результати, однак у
багатьох британців є до неї претензії.
"Фіолетові пакети досить великі,
але якщо у вас сім'я з двох дорослих
і двох дітей, то вам треба як мінімум
два", — говорить одна з місцевих
жительок. "Якщо ви малозабезпечена сім'я з маленькими дітьми і використовуєте від трьох до чотирьох
пакетів сміття на тиждень, ціна дуже
відчутна", —додає інша.

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЕРЕДНИКИ
Засоби масової інформації – це надійні посередники між владою і народом, політиками і виборцями, талантами і прихильниками.
Обласна газета “Нова Доба” регулярно розповідає про ініціативних людей, які створили перспективну приватну справу, забезпечують себе і приносять користь суспільству. Героєм чергового нарису став городищанин В’ячеслав Карвацький, який
створює ковані ворота й іншу металеву красу: балкони, перила, ліхтарі, лавки, альтанки, решітки для
камінів. Фактично будь-яку фантазію замовника здатен втілити у металі талановитий майстер.
В’ячеславу – 23 роки, він один із наймолодших
ковалів Черкащини. Днем народження свого бізнесу
називає 15 серпня 2007 року, коли зареєструвався,
як приватний підприємець. Кованих виробів
В’ячеслава Карвацького чимало не тільки на Городищині, а й на Київщині, де багаті люди активно ведуть
будівництво. Від Городищенської міської ради та райдержадміністрації отримав цікаве замовлення – зробити 3 автобусні зупинки. Одна уже зайняла своє
місце біля Пагорба Слави.
Газета “Вечірні Черкаси” повідала, як нещодавно у Городищі по вулиці Миру біля гастроному
№1 обладнали “кишені” для стоянок легкових автомобілів. Це зробили, щоб автолюбителі не паркувалися на тротуарі. Міська рада витратила на потрібну
справу близько 150 тисяч гривень. Тепер у центральній частині міста цілком вистачає місць для
зручного, безпечного і безкоштовного паркування.
Остання інформація потребує уточнення.
Згідно з даними бухгалтерії міської ради на реконструкцію вул. Миру витрачено 186 762 грн., зокрема внесок райдержадміністрації становить 44 600
грн. (з них на спорудження „лежачих поліцейських” –
14 624 грн.), приватних підприємців на вкладання
тротуарної плитки – 15 500 грн. Отже, бюджетні
витрати міської ради на обладнання двох „кишень”
для стоянок та вимощення тротуару в означеному місці становлять 126 662 грн.(Прим. ред.)
В іншому матеріалі тижневик “Вечірні Черка-

си” розповів про городищенських наркоторговців.
Виявляється, зараз наркотиками найчастіше торгують жінки – як молоді, так і пенсіонерки. Останнім
часом наркотики удвічі подорожчали. Торговці дурманом пояснюють, що підняли ціни після того як
підскочив курс долара. Хоча продають переважно
місцеву “травичку” та макову соломку. Тепер наркомани потребують ще більше грошей для своїх
потреб, що може призвести до сплеску крадіжок.
Тижневик “Прес-центр” та столична “Газета
по-українськи” з великим зацікавленням розповіли
про гарячі хокейні баталії, які від початку року проходили у нас на Любительському ставку.
Також “Газета по-українськи” розповіла про
62-літнього жителя Городища Василя Резника, який
уміє прогнозувати погоду на тривалий термін. Упродовж року він дивиться на природу, особливо примічає, яка погода у святкові дні. Так робили його дід і
батько. У давнину, щоб успішно вести господарство,
треба було знатися на природних явищах. Кожен рік
має свої особливості, але усе-таки відмічається
певна закономірність, циклічність. Нинішня зима
схожа на зиму 1972 року. Тоді були морози, а потепління настало після старого нового року. Весна
була ранньою, і сіяти в колгоспах почали на 2 тижні
раніше – 14 березня. Найтепліше третє січня було у
1961 році: +12, він ловив рибу на річці і загоряв на
сонечку. На Черкащині до початку 1960-х років зими
були суворі, довгі, зі сніговими заметами, після яких
виникали повені. Сніг лежав до початку березня.
Взимку 1960 року зафіксували температуру -37° С.
Але починаючи із 1963 року почало впливати глобальне потепління – сніговий покрив установлювався тільки перед Різдвом, зими зазвичай стали навдивовижу теплими. Через зменшення глибини промерзання ґрунту виникли сприятливі умови для зимівлі
колорадських жуків, яких досі не вдається знищити.

мося наскільки «зросте» прибуток
таких власників, і чи не соромно їм буде
дивитися у очі своїм клієнтам.
Заради об'єктивності варто нагадати, що є у місті підприємці, власники
магазинів і невеличких крамниць, для
яких слово людей багато що важить,
для яких репутація не на останньому
місті. Тут і культура обслуговування на
високому рівні, і прилегла територія у
відмінному санітарному стані. Є серед
них такі, яким не байдужа доля рідного
міста.
Міська рада завдячує усім тим, хто
щоразу активно долучається і до проведення святкових заходів, і до озеленення міста. Так, приміром, і цього року
завдяки підтримці небайдужих, головна новорічна ялинка міста засяяла
тисячами вогнів. І хоча у перший же
день були спроби зірвати гірлянди, загалом, новорічна красуня, на відміну від
попередніх років, мала чудовий вигляд
упродовж усіх свят. Міський голова дав
запевнення, що якщо таке цивілізоване, людське відношення до громадського майна буде простежуватися і
надалі, ймовірно, у нинішньому році
гірлянди прикрашатимуть всю ялинку,
у тому числі й нижні гілки.
Тарас ПАСІЙ.

Автором цього
"натюрморту" виявився
молодий чоловік, який
під тиском
неспростовних свідчень
зізнався про скоєне. За
його версією, винести
пакет зі сміттям він
попросив своїх друзів,
але ті не донесли його
до смітника. Зважаючи
на його мізерні статки та
те, що у забрудненні
міста він був помічений
вперше, до
адмінвідповідальності
парубка не притягували.
Він прибрав своє
сміття, щиро покаявся і
пообіцяв, що такого
свинства з його боку
більше не повториться.
Олег ПОКАСЬ.
В ГОРОДИЩЕНСЬКОМУ РАЙОННОМУ
ВІЙСЬКОВОМУ КОМІСАРІАТІ Є ПЕРЕЛІК
ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЛЯ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ
НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ
На військову службу за контрактом відбираються особи до 40 років, які пройшли строкову службу, придатні за станом здоров'я та які за своїми
морально-діловими якостями спроможні проходити
військову службу. Також відбираються громадяни,
які не проходили строкову службу, але мають вищу,
середню технічну чи середню спеціальну освіту.
За довідками звертатись за адресою: вул.
Олега Українського, 9, райвійськкомат, кабінет №
9. Тел. 2-24-27, 2-23-14, 2-21-26.
З метою впорядкування поштових адрес та
нумерації об’єктів нерухомості, розташованих на
площі Миру, виконавчий комітет міської ради вирішив:
Присвоїти наступним об’єктам нерухомості
особисту поштову адресу, а саме:
– районному Палацу культури – № 2;
– приміщенню колишнього райвиконкому (районний будинок дітей та юнацтва) – № 4;
– приміщенню колишнього райфінвідділу (тепер відділу архітектури, служби у справах дітей) – № 6;
– приміщенню райдержадміністрації, районної
ради – № 8;
– комунальному житловому будинку (в частині
якого розміщено землевпорядну службу міської
ради) – № 10;
– відділу культури райдержадміністрації – № 12;
– незавершеному будівництву адміністративного будинку, що є власністю ПП Попудрібко Л.М. – № 16.
Городищенська міська рада повідомляє
Суб’єкти господарської діяльності, які орендують земельні ділянки водного фонду в межах
міста, мають можливість отримати пільгу зі сплати орендної плати.
Для цього необхідно надати до міської ради
підтверджуючі документи про виробництво рибної
продукції, а саме:
– акт про виконання робіт з уселення водних
живих ресурсів;
– свідоцтво про сплату єдиного податку.

ГОРОДИЩЕ

№2 (30)

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗІ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

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 за
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.
Адреса

розмір
податку

Дані наведено без
врахування пені.
У зв'язку з тим, що
штрафні санкції періодично
дораховуються, сума сплати
з часом зростає

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
БУДИНКИ
ПРОДАЮ
ТЕРМІНОВО старий будинок (р-н пивзаводу),
земельна ділянка 9 сот., централізоване водопостачання. Тел. 8 (050) 446-96-31.
ТЕРМІНОВО старий будинок, вул. Чапаєва, 66.
Тел. 8 (050) 446-96-31.
будинок (р-н залізничного вокзалу), з усіма надвірними спорудами, газифікований, земельна ділянка 10 сот. Тел. 8 (096) 694-47-19.
будинок, вул. К.Маркса, 18, усі надвірні споруди,
вулиця газифікована. Тел. 2-14-20, 8 (067) 944-5156.
будинок, вул.О.Кошового, газифікований, усі
надвірні споруди, телефон, земельна ділянка 24 сот.
Ціна 25000 у.о. Тел. 2-40-19, 8 (067) 452-48-64, 8
(093) 553-03-31.
будинок, вул.Макаренка, 15, добротний, сарай,
погріб. Ціна 140000 грн. Тел. 8 (097) 271-38-65.
будинок, вул. Нова, всі надвірні споруди, земельна ділянка 15 сот. Тел. 2035-15.
будинок, вул. Лесі Українки, 20, усі надвірні споруди, земельна ділянка 0,33 га, вулиця газифікована. Тел. 2-18-03.
будинок, вул.Лесі Українки, 38, усі надвірні споруди, земельна ділянка 0,42 га, вулиця газифікована. Тел. 8 (096) 303-85-01.
будинок, вул.О.Українського (500 м. від автовокзалу, центр), 7 х 11 м, у доброму стані, з усіма зручностями та надвірними спорудами (сарай, погріб,
криниця), земельна ділянка 9 сот. Тел. 2-06-83, 8
(095) 474-74-48.

КВАРТИРИ
ПРОДАЮ
квартиру 4-кімн., в одноповерховому в 3-х квартирному будинку, є гараж, літня кухня, свердловина, присадибна ділянка. Тел. 8(097) 908-22-12, 8
(093) 591-05-12.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
автомобіль б/к на запчастини. Тел. 8 (067) 47252-53, 8 (067) 473-59-89.
автомобіль "Побєда" Тел. (234) 2-09-22, 8 (096)
216-49-57.
ПРОДАЮ
велосипед "Аист", розкладний, у відмінному
стані. Тел. 8 (096) 223-85-52.
Аudi-100, 1993 р.в., колір зелений, об'єм двигуна
2,6 куб. см, автоматична КПП, електропакет, у доброму стані. Ціна 7500 у.о., торг. Тел. 8 (067) 238-3842.
FIAT "DUCATA", 1999 р.в., повний електропакет,
МОЖЛИВИЙ ОБМІН на будинок або квартиру. Тел.
2-02-38, 8 (067) 493-03-23.
FIAT "SKUPO",2003 р.в., повний електропакет,
МОЖЛИВИЙ ОБМІН на будинок або квартиру. Тел.
2-02-38, 8 (067) 493-03-23.
SKODA Felicia, 1997 р.в., колір вишневий, двигун
1,3 куб. см, інжектор, 5-ст. КПП, тонування, центральний замок, сигналізація, CD, MP 3 «Ріоneer», у
доброму стані. Ціна 5600 у.о. Тел. 2-19-13, 8 (098)
396-33-36, 8 (063) 612-70-33.
ВАЗ-21013, 1984 р.в., колір жовтий, 1,2 л, газбензин, тон, МЕХ-5-фіат, МР3-CD-плеєр, сид. Opel,
к/р двигуна і ходової, супорта 2107, шумоізоляція, не
потребує зварювальних робіт, карбюратор 2107,
демісезонна гума, бампер 2107, без т/о. Ціна 12000
грн., торг. Тел. 8 (096) 116-39-64.
ЗАЗ-968 М, колір зелений. Тел. 2-23-89.
ЗАЗ 1102 "Таврія", 1991 р.в., колір червоний.
Ціна 12000 грн. Тел. 2-03-82, 8 (097) 874-97-46.
Москвич 2715 "Пиріжок", 1988 р.в., колір зеле-

ТАКСІ. ВИКЛИК ЗА ТЕЛ. 2-38-50, 8 (063) 447-45-27
ний, капремонт, в доброму стані. Тел. 2-00-95, 8
(097) 842-75-47.
ГАЗ-52, 1975 р.в. зі встановленим, але не оформленим дизелем Д-243, або по запчастинах. Тел. 230-48, 8 (097) 406-74-76.

ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАЮ
колінвал, поршнева та ін. ВАЗ-21093 Тел. 8(
097
причіп військовий до автомобіля УАЗ. Тел. 2-2009, 8 (097) 528-30-52.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
КУПЛЮ
шпали, б/к. Тел. 2-34-34.
ПРОДАЮ
плитку облицювальну "кабанчик". Тел. 2-14-02.
ДСП будівельне 3,5 х 1,75, для опалубки, стін,
стелі, підлог. Ціна 75 грн. Доставка. Тел.8 (22) 72-7094, 8 (067) 733-94-46, 8 (098) 214-63-83.

ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАЮ
бензопилу "Штиль",б/к, в доброму стані. Тел. 8(
097) 528-30-52.
радіостанцію військову Р-105, багатоканальну,
працює від автопідкурювача. Тел. 8( 097) 528-30-52.
станок продольний для розпилювання
дерев, довжина 5,5 м. Тел. 8 (067) 786-33-15, 8 (093)
060-06-53.

РІЗНЕ
КУПЛЮ
гармонь. 8 (098) 418-43-33.
книгу Юрія Щербатих "Искуство обмана" на рос.
мові. Тел. 8 (096) 223-85-52.
статуетки фарфорові, чавунні, керамічні (часів
СРСР). Тел. 8 (067) 562-42-42.
ящики, дерев'яні, для яблук. Ціна 20 грн./шт. Тел.
8 (093) 060-06-53, 8 (098) 127-22-40.
ПРОДАЮ
буряк кормовий. Тел. 2-30-03 (після 16.00).
буряк кормовий. Тел. 2-14-02.
буряк кормовий. Тел. 2-19-60.
буряк кормовий, ціна 20-25 грн. за мішок. Тел. 8
(067) 389-62-85.
буряк столовий, 1 тонна, ціна 1,40-1,80 за 1 кг.
Тел. 8 (067) 389-62-85.
вугілля кокс. Тел. 8 (097) 584-03-21.
рушницю мисливську, вертикальну, двухствольну, 12 к алібру, в-во Туреччина за
Бельгійською ліцензією, у відмінному стані. Тел. 8
(067) 996-15-92.
картоплю, дрібну. Тел. 2-19-60.
коляску дитячу, б/к, синьо-червоного кольору, в
хорошому стані. Тел. 2-05-87.
сіно. Тел. 2-30-03 (після 16.00).
шапки, нові, хутряні, 2 шт. (жіноча норкова - 200
грн., песцева на дівчинку 10-14 р. - 100 грн.) Тел. 8
(098) 795-55-61.
картини та ікони писані власноруч. Тел. 2-47-50,
8 (096) 626-63-05.

РОБОТА
Косметична компанія запрошує до співпраці
менеджера з реклами та збуту. Тел.2-15-20, 8
(097) 419-54-77.
Косметична компанія запрошує до співпраці потрібен директор. Тел. 2-15-20, 8 (097) 419-54-77,
8 (093) 732-68-37.
СТОВ «Вільшанка» запрошує на роботу ветлікаря. Тел. 96-1-73.

Художня майстерня
ПРОПОНУЄ ВИРОБИ З МЕТАЛУ
юграти, перила, ворота, меблі та предмети
інтер’єру будь-якої конфігурації
юіндивідуальний дизайн
юмонтаж/демонтаж
югарантія та післягарантійне обслуговування.
м. Городище, вул. Кожедуба,10. п/п Лупашко
Тел. 8 (067) 472-01-83.
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Виконком Будо-Орловецької сільської ради
запрошує на постійну роботу завідуючу ФАПом (забезпечується житлом). Тел. 90-3-35.
Філія «Смілянська ДЕД» запрошує на постійну
роботу водія. Тел. (233) 47-0-33.
Пропонуємо роботу на вигідних умовах. Тел. 215-20, 8 (097) 419-54-77, 8 (093) 732-68-37.
Шукаю роботу няні. Маю хороший досвід роботи.
Тел. 8 (098) 286-56-00.
Запрошуємо на роботу різноробочих. Тел. 8
(067) 472-52-53, 8 (067) 473-59-89.

ПОСЛУГИ
Оформлення страхового полісу „автоцивілка” страховим агентом на дому. Тел. 2-47-67, 8
(097) 571-71-83.
розпилка дров, обрізка дерев бензопилою.
Тел. 2-47-67, 8 (097) 571-71-83.

ТВАРИНИ
ПРОДАЮ
Записую на курчата бройлери: 27-28 січня,
лютий, березень. Тел. 8 (098) 422-80-86.
корова тільна. Звертайтесь за адресою: с. Хлистунівка, вул. Шевченка, 50. Тел. 67-2-73, 8 (098) 48506-58.
корова, порода чорно-ряба, 8 місяців тільності.
Тел. 8 (067) 140-83-19, 8 (096) 587-52-64.

ВТРАЧЕНЕ
Втрачений майновий сертифікат ЧЕ-І № 014498,
виданий Городищенською міської радою на ім’я Бондар Наталії Олексіївни, вважати недійсним.

ЯК ОБРАТИ ЯКІСНІ ВІКНА?
Вікно вважають одним з найбільш важливих
будівельних елементів житла. Це щось набагато
більше, аніж просто конструкція, яка захищає
нас від несприятливого впливу середовища
поза будинком. Воно наповнює фасад життям і
додає додаткової привабливості вашому дому.
Сьогодні, купуючи металопластикові вікна,
треба не помилитися у виборі профіля, щоб
вікно служило довше, було якісне, радувало
вашу сім'ю. Також такі вікна повинні бути екологічно безпечними, і щоб бруд, пил не в'їдалися в
профіль, товщина якого до того ж має відповідати сучасним європейським вимогам.
Ми пропонуємо профілі німецьких компаній,
які вже давно є провідними в Європі:
KOMMERLING -- № 1 у Європі. Під час виробництва цього профілю застосовують екологічно
чистий стабілізатор на основі кальцію та цинку
(замість свинцю та ртуті). Міцний, не потребує
особливого догляду і не забруднюється. Цьому
профілю присвоєно логотип Green Line. Металопластикові конструкції збирають на німецькому обладнанні фірми Fim Tek. Виробничі процеси повністю автоматизовані, забезпечені сучасним комп’ютерним управлінням. Буває три- та
п'ятикамерний профіль.
SALAMANDER --Компанія SALAMANDER
Industrite/Produkte GmbH уже більше 30 років займається впровадженням профільних систем. Ці
профілі виготовляють на півдні Німеччини в
Баварії за 70 км від Мюнхена. Товщина профіля -3 мм, металопрофіля -- 1,5 мм, фурнітура МАСО
(Австрія), глянець, білизна поверхні, одно- і двокамерні склопакети, трикамерний профіль.
Вся продукція сертифікована, пройшла лабораторні дослідження.
Звертатися за адресою м. Городище, пров.
Глінки, 2. Тел. 2-47-67 (цілодобово), 2-40-64 (з 9:00
до 16:00 крім суботи та неділі), 8 (097) 571-71-83.

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ОБЛАДНАНЬ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
ПРОТИ БОЛЮ У СПИНІ
НОВОГО ПОКОЛІННЯ
юопорно-рухової системи
юнервової системи
Утеплення
юсерцево-судинної системи юімунної системи
будинків
юкорекція ваги
керамоізолом
Благодійна акція – 2 сеанси масажу безкоштовно.
Довідки та
Адреса: вул. Слов'янська, 29а, кв. 36
замовлення за тел.
(за центральною аптекою).
Тел. 2-21-57 (роб.), 2-12-47 (дом.),
8 (097) 285-36-53,
8 (097) 285-36-53, 8 (063) 887-81-44.
8 (063) 887-81-44.

КП «КОМУНАЛЬНИК»
ІНФОРМУЄ ПРО
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ
станом на 01.02.2009 р.
Ос. рах.
Адреса
1003 Миру, 54, кв.2
1006 Миру, 54, кв.6
1012 Миру, 54, кв.12
1022 Миру, 54, кв.22
1026 Миру, 56, кв.2
1028 Миру, 56, кв.4
1031 Миру, 56, кв.7
1037 Миру, 56, кв.14
1038 Миру, 56, кв.15
1040 Миру, 56, кв.17
1041 Миру, 56, кв.18
1050 Миру, 64, кв.7
1063 Миру, 86, кв.13
1068 Миру, 86, кв.19
1078 Миру, 86, кв.29
1086 Миру, 86, кв.37
1088 Миру, 86, кв.39
1120 Миру, 86, кв.72
1154 Миру, 86, кв.106
1157 Миру, 117, кв.4
1159 Миру, 117, кв.6
1165 Котовського, 1, кв.1
1182 Котовського, 1, кв.21
1190 Котовського, 2, кв.5
1216 Котовського, 5, кв.7
1227 Котовського, 7, кв.10
1242 Слов"янська, 5
1244 Слов"янська, 6, кв.2
1258 Слов'янська, 29, кв.15
1273 Слов"янська, 29а, кв.5
1281 Слов'янська, 29а, кв.13
1302 Слов'янська, 29а, кв.35
1311 Слов"янська, 29а, кв.44
1329 Гагарiна, 6, кв.2
1336 Гагарiна, 6, кв.9
1346 Гагарiна, 8, кв.3
1350 Гагарiна, 8, кв.7
1354 Гагарiна, 8, кв.11
1369 Гагарiна, 10, кв.11
1387 Гагарiна, 14, кв.5
1405 Гагарiна, 18, кв.5
1415 Гагарiна, 20, кв.7
1422 Гагарiна, 20, кв.14
1428 1-Травня, 17, кв.2
1437 1-Травня, 24, кв.1
1438 1-Травня, 24, кв.4
1444 1-Травня, 26, кв.2
1446 Кiрова, 2, кв.1
2008 Героїв Чорноб, 157, кв.15
2009 Героїв Чорноб, 157, кв.16
2055 Героїв Чорноб, 157, кв.58
2077 Маресьєва, 2, кв.2
2099 Маресьєва, 2, кв.4
2067 Маресьєва, 2, кв.10
2091 Маресьєва, 2, кв.32
2117 Маресьєва, 20
2122 Маресьєва, 2а, кв.10
2135 Маресьєва, 2а, кв.22
2158 Маресьєва, 2а, кв.42
2161 Маресьєва, 2а, кв.45
2195 Iндустрiальна, 3, кв.3
2212 Iндустрiальний, 5
2226 Рафiнадна, 1, кв.6
2276 Театральна, 3
2277 Театральна, 3
2278 Театральна, 3
2283 Театральна, 3
2286 Театральна, 6
2287 Театральна, 8
2293 Театральна, 9
2259 Театральна, 11
2260 Театральна, 11
2265 Театральна, 14
2267 Театральна, 14
2303 Фiзкультурна, 28
2320 Фiзкультурна, 37
3003 Миру, 106
3043 Слов'янська, 13
3065 1-Травня, 12, кв.3
3066 1-Травня, 14, кв.2
3508 Садовий, 3, кв.2
3130 Шевченка, 9, кв.1
3118 Шевченка, 24, кв.1
3120 Шевченка, 24, кв.3
3158 Пушкiна, 3
3161 Пушкiна, 8
3153 Пушкiна, 12
3201 Кiрова, 5
3199 Кiрова, 46
3204 Кiрова, 58
3241 Вiнниченка, 9, кв.2
3300 Пархоменка, 8
3285 Пархоменка, 21
3317 Мамая, 9
3326 Грушевського, 22, кв.2
3331 Грушевського, 27
3372 Некрасова, 7
3374 Некрасова, 8, кв.2
3375 Некрасова, 8, кв.3
3381 Пiонерська, 13, кв.1
3383 Пiонерська, 15
3437 Франка, 44
3440 Франка, 4а
3448 Франка, 59
3505 Франка, 71
3457 Нова, 10
3470 Нова, 25
3482 Нова, 36

Сума
172.69
246.70
138.70
116.38
101.36
129.13
169.75
250.77
100.63
252.46
389.70
110.49
104.65
149.30
149.50
207.74
132.80
205.57
119.60
691.99
276.77
128.40
132.40
132.58
134.46
208.24
158.60
198.33
192.94
277.20
194.35
151.46
208.77
219.92
142.03
135.34
151.73
536.20
127.39
130.22
193.19
265.24
144.35
421.22
125.24
220.01
101.02
171.85
64.98
133.68
58.46
82.42
225.07
78.01
50.64
64.90
289.22
68.10
50.73
119.89
91.45
69.41
80.46
62.26
83.27
91.70
68.72
60.76
80.55
91.61
79.35
97.91
70.60
114.48
85.14
87.50
58.80
109.15
85.39
69.45
172.64
69.46
53.12
53.10
59.74
66.40
53.10
107.40
77.46
62.37
92.96
74.51
53.04
493.37
82.60
130.28
72.01
133.88
106.08
403.43
79.95
63.70
74.00
92.96
53.12
88.90
52.52
62.30

Городищенська міська
рада звертається з проханням до орендарів провести
звірку даних про заборгованість станом на 01.02.2009
та у випадку наявності боргу
провести відповідні розрахунки.
За оренду майна: Терновий О.М. – 10525 грн.
За оренду землі: Заболотній А.М., Іванов В.В., Сукач
Н.Г., Орел О.Д. , Орел Ю.Д.,
Білан Ю.О., Галкіна І.В.,
Лупашко О.О., Куренко Р.В.
З 1 лютого до 1 квітня 2009
року проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку
при виконавчому комітеті Городищенської міської ради. В
означений термін просимо з'явитися у міську раду з відповідними
документами.
Довідки за тел. 2-24-27.
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Дитячий
світ

Шановна редколегія, на сьогодні не всі батьки спроможні купити дітям
книжечку. То може б ватро у вашій газеті створити маленький куточок
для діточок, для якого я маю багато віршів і загадок. Я думаю, якщо
надрукуєте мої віршики, то ви не проти.
З листа жительки м. Городища Галини Дмітрінцової.
ВІД РЕДКОЛЕГІЇ: Шановна Галино Іванівно, з вдячністю приймаємо
Вашу пропозицію. Друкуємо і сподіваємось на плідну співпрацю.

Кому молочко?

Провчив
Котику-муркотику,
Годі муркотіти.
Он в коморі мишу
Потрібно зловити.
Та рябий котисько -Велике ледащо,
Злазити з лежанки Не хоче
нізащо.
Узяв Тарас дубчика -Давай кота вчити,
Що йому у домі
Потрібно робити.
І дубець-учитель
Подіяв швиденько,
Уловив кіт мишку
Шкодливу хутенько.

На лужку корівка: "Му-у!
Молочко віддать кому?
Чи бабусі з дідусем,
Чи Катрусі з
Івасем,
Чи бичечкові
малому,
Що пасеться
біля дому?"

Сон
ранковий
Всівся півник на тинку,
Закричав: "Ку-ку-ріку!

Піднімайтесь, дітвора,
В дитсадок
давно пора!"

Таємниця
Розповів Тарасик киці
Про велику таємницю,
Як учора вечірком,
Розбив банку з молоком.

Лютневий сніг весною пахне

9-10 лютого
65 років тому м. Городище
було визволене від фашистів 1944.
12 лютого
200 років від дня народження
Авраама ЛІНКОЛЬНА (1809-1865), американського державного діяча: "Все те, що я
хочу знати, написано в книгах. Мій кращий
друг – людина, яка дала мені книгу, котру я
ще не читав;
"Виборчий бюлетень
сильніший за кулю".
200 років від дня народження
Чарльза ДАРВІНА (1809-1882),
англійського природодослідника, основоположника еволюційного вчення про історичний розвиток органічного світу.
Племінник Дарвіна, засновник
соціометрії, англійський антрополог Френсіс
Гальтон у книзі "Спадковість генія" відзначив, що Чарльз Дарвін є нащадком київської
княжни Анни Ярославни. Френсіс Гальтон
пояснював мудрість британського природознавця тим, що Дарвін походить від найрозу-

мнішої жінки свого часу – королеви Анни,
доньки Ярослава Мудрого.
13 лютого
240 років від дня народження
Івана КРИЛОВА (1769 [за ін. даними 1768]
- 1844), російського письменника, байкаря.
14 лютого
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Компанія "Оріфлейм" ласкаво
запрошує всіх бажаючих на вогник, присвячений Дню закоханих "Даруємо любов".
Довідки за тел.: 2-15-20, 8 (097) 419-54-77, 8
(093) 732-68-37
.
Ліричне
Просиш ти, про все забути
І не згадувать минуле,
То чому ж роблю я вигляд,
Ніби слів твоїх не чула.
"Ми ж домовились", – сказав ти,
А про що, не пам'ятаю ...?
Щоб не згадувать про тебе?
Цього я, не обіцяю…
Я живу нашим минулим,
Бо майбутнього не бачу.
То сміюсь як сонце в небі,
То як дощик тихо плачу.
Ще я часто аж до тебе
Лину пташкою, думками,
А ти просиш, щоб забула,
Що було колись між нами…
Галина ДМІТРІНЦОВА
м.Городище
15 лютого
СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ, Зимобор
або Громниці. Освячують свічки й воду.
Колись кожний господар ніс свою, заздалегідь приготовлену, громницю (свічку) до
церкви, святив її, а після повернення додому
запалював, "щоб весняна повінь не зашкодила посівам, і щоб мороз дерев не побив".
Громничка до самого літа стояла на покуті,
під час грому її запалювали, щоб оберігала

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

– 3 грн. 44 коп.,
– 2 грн. 37 коп.

ГАЗЕТА "ГОРОДИЩЕ" БЕЗКОШТОВНО
РОЗМІСТИТЬ ВАШІ ОГОЛОШЕННЯ

Замурчала ніжно киця:
"От би тої таємниці,
Та у блюдечко хоч чуть -Язичком її лизнуть".

Уставать ніхто
не хоче,
Півник знов
ку-ко-рікоче.
Та миліш за
все на світі
Сон ранковий нашим
дітям.

НАШ КАЛЕНДАР
8 лютого
175 років від дня народження
Дмитра МЕНДЕЛЕЄВА (1834-1907),
російського хіміка, автора періодичної системи елементів. Відома багатогранна
діяльність Менделєєва в Україні. Вчений зробив чималий внесок у розвиток її науки, економіки та культури. Якнайтісніші зв’язки він
мав з українськими хіміками, розробив заходи щодо більш швидкого освоєння корисних
копалин Донбасу, передбачив велике промислове майбутнє цього краю. Дмитро Іванович брав активну участь у створенні
Київського політехнічного інституту. У 1903
р. під його головуванням проведено перший
випуск цього інституту, якому вчений дав
високу оцінку.
У радіаційної лабораторії Каліфорнійського університету група американських учених на чолі з Г. Сіборгом та А. Гіорсо, в 1955 р., відкрила 101-й елемент періодичної системи елементів. Назвали його на
честь Менделеєва – менделевій.

ГОРОДИЩЕ

1 січня 2009 року

Пожалівся…
Пригорнувсь
Славко до тата,
І давай йому шептати:
"Мерзнуть носик,
ніжки, щічки,
Ручки мерзнуть
в рукавичках.
А найбільше,
змерз животик,
Бо морозиво їсть ротик".
Галина
ДМІТРІНЦОВА.

від лиха. Випікали з тіста жайворонків, виходили-вибігали за село кликати весну. Майже
повсюди саме цього дня вперше виганяли у
двір худобу – для розминки і "пригріву". Особливу увагу приділяли племінним птахам.
Курей, щоб краще неслися, а їхні яйця були
крупніші, годували вівсом.

На Стрітення циган кожуха
продає.
Д Е Н Ь В Ш А Н У В А Н Н Я
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА
ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ. У місті Городищі проживають 46 учасників у воєнних
конфліктах на території інших держав, а
саме – на Кубі (3 особи), у Чехословаччині (2
особи), Єгипті (1 особа), Мозамбіку (1 особа), Афганістані (решта). Городищенську
району організацію Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) очолює голова районної організації
ветеранів, капітан запасу Сергій Каюкін.
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АНЕКДОТИ
Навіть найхмурішу кімнату
оживлять звичайні діти,
красиво розставлені по кутках.
J J J
Найбільше я люблю Новий
рік за те відчуття простору, яке
виникає після того, як викинеш
ялинку.
J J J
Рецепт холостяцького пирога: “беремо, значить, кілограм
пельменів”…

J J J
Двоє
п'яниць
повільно
20 років з дня виведення військ
Радянського Союзу з Афганістану просуваються вулицею: один
повзе, а другий ще йде, трима(1989)
ючись за паркан.
– Ти мене поважаєш? –
21 лютого
запитує той, що йде.
– Я пишаюся тобою! –
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ
відповідає той, що повзе.
МОВИ
J J J
До відома населення: у
зв'язку з тим, що наслідки
економічної кризи призвели до
90 років тому утворено Укр- різкого росту цін на енергоносії,
світло в кінці тунелю відключеаїнську Академію Наук (1919)
но.
23 лютого
ДЕНЬ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ

Масниця – тиждень перед Великим
постом. Переходили до посту поступово:
Масниці передували тижні, що йменувалися
всеїдними, а саму Масницю ще називали сирною. М'ясного не споживали. Масниця – чи
не найдовше свято, воно розписане по днях:
понеділок – зустрічі, вівторок – загравання,
середа – на столі ласощі, четвер – бучний
бенкет, п'ятниця – тещині вечірки, суббота –
зовичині вечорниці-досвітки, неділя – проводжання, цілування-прощання. Але: "На
Масницю гуляй, а про піст не забувай". Пили
переважно квас, брагу, медовуху, а заїдали
переважно млинцями. Полюбляли посидіти
й за самоваром – з пирогами, пампушками,
ватрушками, кулеб'яками, іншою випічкою.

Наших читачів,
які передплатили газету
"Городище" на 2009 рік
і не отримали
№ 1 (29) газети
від 1 січня,
просимо звернутись
до міської ради

Тел. 2-46-67, 2-24-27.

ГОРОДИЩЕ

Молодий Горбачов для Америки

J J J
Шосе. Інспектор ДАІ зупиняє
"Бентлі". Перевищення швидкості потрійне. "Бентлі" зупиняється.
Даішник:
–Інспектор Петров, ваші
документи.
Із вікна "Бентлі" висовується
рука зі стодоларовою банкнотою.
Інспектор кладе її в кишеню:
–На все добре, постарайтесь більше не порушувати… Із
вікна з'являється наступна
банкнота.
Даішник:
–І будьте уважні, через два
квартали ще один наш екіпаж…
Знову купюра.
Даішник вдивляється в
номер автомобіля:
–Я тут працюю по вівторках і
четвергах з 8 ранку до 15:00. Я
ваш номер запам’ятав, і в ці дні
можете їздити спокійно…
Знову банкнота. Даішник:
–Щастя, здоров'я вам,
розумих дітей, успіхів у бізнесі,
щоб ваша собака на конкурсах
перемагала…
Знову рука з банкнотою.
Інспектор деякий час стоїть в
розгубленості, потім прокашлюється і промовляє:
–Пісня!!! "Ой, морозморооз…"

