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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ЖІН К И У ВЛ А Д І

Дорогі жінки!
Ніжні матері, турботливі бабусі, любі
сестрички, кохані дружини, милі дочки й
онучки! Наші віддані і надійні друзі, близькі і
рідні люди!
Сердечно вітаємо із найпрекраснішим
святом весни – Міжнародним жіночим днем 8
березня!
Віки й тисячоліття світової історії осяяні
вашою мудрістю, чарівністю та красою. І тільки
завдяки вашій життєвій силі, насназі та
довготерпінню з віку у вік продовжується рід
людський на землі. І якщо краса порятує світ, то
це буде ваша краса.
Від усієї душі бажаємо вам величезного
жіночого щастя, любові і добра! Нехай поруч з
вами завжди будуть лише гідні люди, а серед них
– чоловік, з яким не страшні будь-які негоди!
Бажаємо, щоб кожен прийдешній день ви
зустрічали з посмішкою, з передчуттям радості
та впевненістю!
Єдності, згоди і благополуччя вашим
родинам!
Виконавчий комітет і депутати
Городищенської міської ради.
12 січня Президент України підписав Указ
№17/2009 «Про присвоєння почесного звання «Матигероїня». Зокрема, це почесне звання отримала
жителька Городища Тетяна ВОЛОШИНА. Шановна
Тетяно Миколаївна, приєднуюсь до всіх щирих
побажань на Вашу адресу. Вдячний Вам за
материнську самовідданість і зразкове виховання
дітей.
З повагою Олександр ЗВАРИЧ,
міський голова

ХА Й

У популярному телесеріалі
стверджується, що жінками не
народжуються. Матінка-природа
дарує тільки стартові можливості,
які потім людина мусить активно
розвивати. Постійне навчання,
велика праця над собою поступово формують справжню особистість, справжнього професіонала, справжню жінку.
Вважається, що людина воістину щаслива, коли у дорослому
житті здійснюються її дитячі мрії.
Секретар Городищенської міської
ради Оксана Сенецька саме із
когорти таких особистостей. Ще із
раннього віку вона мріяла працювати із людьми і для людей.
Зі срібною медаллю закінчила ЗОШ №1, вступила до Черкаського педагогічного інституту.
За розподіленням прийшла працювати до Городищенської
вечірньої школи. 14 років викладала хімію та біологію. Робота
дуже подобалася. Але суспільна
ситуація покликала займатися
політикою. У 2006 році була обрана депутатом міської ради, колеги по депутатському корпусу висловили довіру працювати секретарем міськради.
Із того часу відкрилася нова,
складна, проте дуже цікава сторінка її професійної біографії.
Робочий день виходить ненормованим, часто розпочинається о
шостій ранку і закінчується о дванадцятій ночі! Люди прямують зі
своїми проблеми не тільки до
службового кабінету, а навіть приходять додому, зупиняють на
вулиці. Буває, що навіть у перук арні доводиться давати
необхідні консультації! Але дискомфорту це не приносить. Допомагає чітке усвідомлення, що громадяни йдуть не через бажання
поговорити, а щоб знайти
підтримку і допомогу у вирішенні
болючих питань. Тому доводиться жертвувати власним часом,
відбирати його у своєї сім’ї. На
щастя, з боку родини знаходить
повне розуміння й підтримку.
– Я щаслива своєю роботою і

П ІС Н Я Л Ю Д Я М
НА ДО БРО ЛУНАЄ

прекрасною сім’єю, –
щиро зізнається Оксана Анатоліївна. – Мої
найперші помічники і
найкращі друзі –
чоловік Леонід
Михайлович і син Владислав, якому вже 17
років. Вони дарують
мені натхнення для
щоденних справ. Нині
також навчаюся у
магістратурі Дніпропетровського регіонального інституту
Національної академії державного управління при Презид е н т о в і Ук р а ї н и .
Постійно отримую
нові знання і досвід.
Вивчаємо юридичні
та правові аспекти, як читати
складні закони і знаходити механізми їх виконання. Завдяки
навчанню значно розширилося
коло моїх друзів. Це надзвичайно
цікаві люди, які працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування у різних
областях України. Тому громадсько-політичні новини дізнаюся
не з газет чи телебачення, а з перших рук.
Хочеться зазначити, що до
кожної справи Оксана Анатоліївна має творчий підхід. В літописі людства є багато прикладів,
коли жінки керували імперіями і
монархіями, досягали великих
успіхів, золотими літерами вписали свої імена в скрижалі світової
історії. Для Оксани Сенецької
взірцем жінки-політика є “залізна
леді” – колишня прем’єр-міністр
Великобританії Маргарет Тетчер.
Треба мати справжній талант,
щоб своєю невтомною працею
набути таку популярність і
політичний авторитет, що навіть
через багато років про неї говорять тільки схвально.
–Напередодні 8 березня
хочеться зазначити, що близько
чверті депутатського складу Городищенської міськради складають

жінки, – продовжує Оксана
Анатоліївна. – Це оператор
комп’ютерної верстки районного
підприємства електромереж Тетяна Володимирівна Бондаренко,
лікар Людмила Миколаївна Подорога, приватний підприємець
Олеся Анатолівна Щибря, вчитель ЗОШ №3 Людмила Федорівна Немикіна, бухгалтер підприємства “Райкомунліс” Катерина Леонтіївна Сукач, методист
дитячого дошкільного закладу
“Зірочка” Мотрона Миколаївна
Лисенко. Вони дуже активні у професійній роботі, проявляють
ініціативу у депутатській діяльності. Стали депутатами за списками різних політичних партій,
але їх об’єднує спільна робота на
користь виборців рідного міста.
Вони мають усебічну підтримку
від керівництва міськради.
Оксана Анатоліївна поділилася своїм особистим секретом –
творчу енергію отримує, зокрема,
від працьовитих бджіл, адже
захоплюється пасікою. Кращого
відпочинку, ніж літня відпустка
біля вуликів, навіть не уявляє.
Важлива робота, прекрасна сім’я
і цікаве захоплення – основи справжнього жіночого щастя.

Любов до української пісні поєднала учасників народного
аматорського ансамблю української пісні «Писанка». Їх знають і
люблять у Городищі. Учасники колективу – непересічні, яскравої
вдачі люди, енергійні особистості, які пізнали щастя
самореалізації. Їм притаманні невтомна працездатність та
постійне бажання бути корисними людям, рідному місту. Колектив
яскравий, самобутній, як і його назва. Головна мета його буття –
самовіддане, подвижницьке служіння обраній справі, прагнення
передати в музично-пісенних образах неповторну красу рідної
землі та її народу.
Діяльність «Писанки» позначена творчим пошуком,
вдумливим відбором і постійним оновленням репертуару, який
вбирає в себе кращі традиції української пісенної культури,
музики, танцю. Більше п'яти років керує цим самобутнім
колективом Ольга Скорик. Вона приваблива і граційна, весела і
проста у спілкуванні. Здається, голос їй подарували солов'ї, а
краса її душі та врода невіддільні від розуму. В її очах і сила, і
тепло. Пісні для неї, як рідні діти, кожна – часточка її життя, за
кожною – дорогі їй люди.
А тому, допоки будуть повнокровно існувати такі колективи, як
«Писанка», наша пісня, наша слава – не вмре, не загине!».
Служити своїм мистецтвом розбудові української незалежної
держави колектив вважає своїм головним обов'язком і справою
громадянської честі.
Галина БОРШОШ,
завідуюча відділом МЦКТ
На фото: Городищенська «Писанка» разом з
начальником управління культури та туризму
облдержадміністрації Лідією Нікітенко.
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14 Б Е Р Е З Н Я – ДЕ Н Ь З Е М Л Е В П О Р Я Д Н И К А

ЗЕ М Е Л Ь Н Е

З початку роботи нового складу міської ради важко
було не помітити великі
резерви у земельних читаннях таку собі «непідняту
цілину». Ситуація виявилась
настільки складною, що
стала очевидною необхідність введення посади ще
одного заступника міського
голови, який би опікувався
земельними питаннями. Як
виявилось, депутати міської ради, підтримавши відповідну пропозицію міського
голови, не помилились. У листопаді 2006 року на цю посаду був делегований Микола
СКАЛИГА, депутат міської

ЩИ Р О

ради, позапартійний, який
був обраний до
депкорпусу за
списком Соціалістичної партії України. Були враховані
його ділові якості, принциповість, наявн і с т ь в и що ї
освіти у галузі
сільського господарства, досвід роботи
фермером, а
також, те, що
протягом тривалого часу він
очолював районну ор-ганізацію Асоціації фермерів
та приватних
землевласників України.
– Миколо Івановичу, про
успішність Вашої роботи на
такій відповідальній посаді
свідчать об'єктивні показники.
– Для досягнення суттєвих
результатів з наповнення
міського бюджету потрібно було
здійснити чіткий облік землекористувачів, виявити злісних
неплатників і припинити практику так званого індивідуального
підходу, коли одним нараховувалась орендна плата за землю,
а іншим лише земельний податок. Завдяки об'єктивним системним підходам вдалося
поліпшити платіжну дисципліну.

Практично всі суб'єкти господарювання розраховуються в обсягах, визначених договорами про
щорічну орендну плату, яка залежить не від того, хто чий кум, а
від грошової оцінки вартості
землі та її площі: до 100 м2 –
10%, від 100 до 1000 м2 – 5%, від
1000 до 5000 м2 – 4%, більше
2
5000 м – 3%. Головним критерієм встановлення оцінки
землі є місце її знаходження.
Таким чином нам вдається
перевиконувати плани відповідних надходжень. У 2008 році
при плані 582700 грн. до міського бюджету надійшло 876729
грн., що в 2,2 рази більше, ніж у
2007 році. Щоправда, велику
роль тут відіграло законодавство, збільшивши з початку
2008 року орендну плату.
Навантаження на підприємців
зросло досить суттєво, а як на
мене, то аж занадто. Тому
рішенням сесії міської ради з 1
травня 2008 року розмір орендної плати згідно з нормативногрошовою оцінкою землі у м.
Городищі та с. Набокові по деяких позиціях було зменшено,
особливо стосовно земель водного фонду. Хоч це не вирішує
проблеми. Протягом останнього
місяця з'явилися землекористувачі, які частково або повністю
відмовляються від орендованих
земельних ділянок, що в свою
чергу призводить до зменшення
бюджетних надходжень.
– Як Ви оцінюєте загальний стан земельного законодавства?
– Досить критично. Законодавча база дуже далека від дос-
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коналості. Вона постійно змінюється, але чіткості і послідовності тут не проглядається.
Існує багато «білих плям», що
викликає нарікання як спеціалістів, так і користувачів землею.
Наприклад, не витримують
критики постанови Кабінету
міністрів “Про затвердження
Порядку проведення у 2008 році
земельних аукціонів”. Президент декілька разів відміняв це
рішення, а кабмін у свою чергу
підтверджував. При цьому до
цих пір не узаконено механізму
проведення таких аукціонів.
Ситуація абсурдна, місцеве
самоврядування зазнає чималих збитків, потенційні землекористувачі також перебувають у
підвішеному стані. І подібних
прикладів безліч.
– Очевидно, прогалини в
законодавстві, його суперечливість створюють підґрунтя
для суперечок між землекористувачами?
– Якими б не були нормативно-правові акти, ми всі
зобов'язані ними керуватись.
Питання погодження меж між
суміжними землевласниками,
вирішення інших земельних
спорів належать до компетенції
комісії виконкому міської ради з
земельних відносин та охорони
навколишнього середовища, до
якої я входжу. Також працює
земельна комісія у складі депутатів міської ради Сергія Івановича Сокура, Михайла Михайловича Ніколаєнка і Віталія Едуардовича Хоменка – розглядають всі земельні питання, які

виносяться на сесію міської
ради, готують проекти рішень.
Значну увагу і належний контроль ми маємо з боку міського
голови.
Принцип розгляду конфліктної ситуації такий: ми
повинні враховувати позицію
кожної сторони і, виходячи з
наявних документів, пропонувати компромісне рішення. Але не
завжди і не всіх це влаштовує.
Велике значення має обізнаність людей. Іноді хтось когось
неправильно інформує і маємо
клопіт. Трапляються люди, яких
дуже важко переконати, дехто
не хоче йти ні на які поступки. А
коли ще й існує особиста неприязнь між сусідами, щось довести
стає неможливо. Справа доходить до суду, але й там розгляд
може тривати роками. Люди здавалось би через дріб'язкові
питання псують нерви, витрачають кошти, гають час, замість
того, щоб дослухатись до наших
порад.
– Незабаром землевпорядна служба відзначає своє
професійне свято.
– Я вітаю всіх причетних до
цієї справи. Бажаю добра, здоров'я, успіхів у роботі, щоб як
для землевпорядників, так і для
землекористувачів пріоритетом
було дбайливе господарське
ставлення до нашого найбільшого багатства, яким є земля.
Олег ПОКАСЬ.

ША Н О В Н І З Е М Л Е В П О Р Я Д Н И К И ГО Р О Д И Щ Е Н С Ь К О Г О Р А Й О Н У !
В ІТ А Ю В А С ІЗ П Р О Ф Е С ІЙ Н И М С В Я Т О М -- ДН Е М З Е М Л Е В П О Р Я Д Н И К А !

Земля – це наше основне національне багатство, яке перебуває під особливою охороною держави. Це наша святиня, годувальниця, невичерпне
джерело натхнення нашого народу.
В Україні професія землевпорядника завжди
користувалася повагою, тому що вона присвячена
безцінному скарбові країни – її землі. Землевпорядники стежать за тим, щоб земля використовувалася
раціонально й ефективно
Враховуючи роль землевпорядної служби в процесі становлення України як суверенної, незалежної,
демократичної, соціальної, правової держави, Президент України своїм Указом від 11 грудня 1999 року
№ 1556/99 встановив професійне свято – День землевпорядника.
І ось уже дев'ятий рік поспіль ми святкуємо День
землевпорядника, яке відзначається щороку другої
суботи березня.
Землевпорядник – це особлива професія, представник якої володіє, з одного боку, широкими повноваженнями, а з іншого – несе подвійну відповідальність за раціональне й ефективне використання землі. Це нелегка праця, яка потребує самовідданості, бажання служити людям та справжньої відданості своїй справі.
На землевпорядників покладено відповідальне
завдання – забезпечувати практичне виконання
державних програм в галузі земельних відносин.
Кожен землевпорядник на своєму місці виступає
єднальною ланкою між владою і народом, знає
його біди та проблеми, шукає шляхи їх вирішення.
Сьогодні уряд робить рішучі кроки для впровадження земельної реформи в Україні. Серед них –
реформування землевпорядної служби, яке має розглядатися у тісному поєднанні з адміністративною та
адміністративно-територіальною реформами. Ці
перетворення направлені на те, щоб підняти авторитет землевпорядної служби, забезпечити ефективне

функціонування державного механізму, досягнення
європейських стандартів, щодо земельних відносин
між громадянами.
Землевпорядна служба є реальним провідником
ідей державності в галузі земельного реформування. Вона має бути правовою, чітко організованою,
соціально орієнтованою, ефективною. Від якості
роботи землевпорядної служби значною мірою залежить майбутнє країни.
З особливим теплом ми сьогодні згадуємо
сумлінну, наполегливу працю людей, які більшу частину свого життя присвятили землевпорядній службі
та зараз знаходяться на заслуженому відпочинку. Це
– Комаха Микола Олексійович, Симоненко Ганна
Гаврилівна, Фесунов Володимир Юрійович,
Сивак Ганна Іванівна, Чепель Григорій Петрович,
Швець Галина Михайлівна.
Хотілося б також сказати найщиріші слова подяки
всім землевпорядникам, які сьогодні з повною віддачею працюють на користь району, в тому числі спеціалістам Відділу Держкомзему у Городищенському
районі Черкаської області, Городищенського районного відділу Черкаської регіональної філії ДП "Центру ДЗК", ліцензійних землевпорядних організацій
(ПП "Абрис-Альфа", ПП „РОД", ПП „ГЕОС").
Серед землевпорядників територіальних громад
району особливо хочеться відзначити:
Землянко Ольгу Костянтинівну – землевпорядника Вільшанської селищної ради;
Красікову Ірину Василівну – землевпорядника
Товстівської сільської ради;
Дяченко Любов Яківну – землевпорядника
Орловецької сільської ради;
Заболотню Тетяну Олексіївну – землевпорядника В'язівської сільської ради;
Цьопу Олену Іванівну – землевпорядника Зеленодібрівської сільської ради;
Лялька Василя Яковича – землевпорядника

Старосільської сільської ради;
Бабича Віктора Олексійовича – землевпорядника Петропавлівської сільської ради;
Гадар Олену Вікторівну – Державного реєстратора Городищенського районного відділу ЧРФ ДП
"Центр ДЗК";
Толстоп'ята Віталія Петровича – інженераземлевпорядника Городищенського районного
відділу ЧРФ ДП "Центр ДЗК";
Упевнена, що запорукою успішного виконання
намічених Вами цілей є ваш професіоналізм, старанність, завзяття і великий практичний досвід, які і
надалі будуть слугувати на користь людям.
Щиро бажаю всім витримки і терпіння, таких
необхідних у нашій роботі. Сподіваюся, що слово
„землевпорядник" поступово набиратиме іншого значення і звучання, означаючи: товариськість, розуміння людських проблем і спосіб їх вирішення. Будьмо
ж тактовними, ввічливими, толерантними. І цим
самим завоюємо ще більшу довіру співвітчизників!
Ніколи не забувайте про своє високе призначення
– вірно і чесно служити державі, своєму народу.
Бажаю всім вам невичерпної енергії, нових звершень у справі служіння народу, нових здобутків в ім'я
великого майбутнього України та задоволення від
вашої почесної праці.
Нехай кожен день вашого життя буде щасливий і
радісний, а родинне тепло і затишок допомагають у
виконанні почесного і відповідального професійного
обов'язку. Сердечно зичу всім вам і вашим родинам
світлих життєвих обріїв, добра та щастя, здоров'я.
Зі святом Вас!
З повагою
В.А. СТОЦЬКА,
начальник відділу Держкомзему
у Городищенському районі
Черкаської області

СЛ У Ж Б А А В Т О М О Б ІЛ Ь Н И Х Д О Р ІГ П О В ІД О М Л Я Є
Служба автомобільних доріг у Черкаській області вживає всебічних заходів щодо забезпечення на автомобільних дорогах загального користування безпечних та
комфортних умов руху. Відповідно до законів України «Про
дорожній рух» та «Про автомобільні дороги» забороняється розміщення у межах смуги відведення автодоріг
об'єктів, які не є їх складовими. До таких об'єктів належать і
предмети, що є атрибутами поховання та облаштування
могил, а саме: могильні плити, хрести, огорожі, вінки та
інше. Зазначені ритуальні споруди заважають проведенню
дорожніх робіт, відволікають увагу водіїв та можуть стати
супутньою або безпосередньою причиною скоєння дорож-

ньо-транспортних пригод. Крім того, їх розміщення
суперечить Закону України «Про поховання та похоронну
справу».
Тому, Служба автодоріг переконливо просить власників ритуальних споруд, розташованих уздовж автомобільних доріг, віднестись з розумінням до піднятого питання та прибрати значені споруди у як найкоротший термін. В
іншому разі дорожні підприємства спільно з Державтоінспекцією вимушені будуть демонтувати їх власними силами.
Віктор МАДЮДЯ,
начальник філії «Городищенський райавтодор».

Городищенський навчальний пункт
Державного професійного-технічного
навчального закладу Черкаського
навчального центру
проводить набір слухачів
НА К У Р С И Т Р А К Т О Р И С Т І В М А Ш И Н ІС Т ІВ
сільськогосподарського виробництва категорії "А", "В" і "С", а також на
підвищення кваліфікації трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва для роботи на
новій техніці. За довідками звертатись по телефону:
2-23-46, 2-33-96, 8 (097) 519-37-22.
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№3 (31)

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
На території нашого міста
часто трапляються випадки
грубого порушення законодавства у сфері охорони природнього навколишнього середовища як фізичними особами, так і
суб’єктами господарювання
різних форм власності.
Такий стан справ в недалекому майбутньому може призвести
до невтішних наслідків. Безгосподарність, низький рівень культури
деяких громадян, байду же
ставлення до природи і зрештою
до оточуючих є нині кричущою
проблемою з якою ми мусимо
рішуче боротися. Правилами
благоустрою міста, іншими
нормативно-правовими актами
чітко регулюються правила
поводження з природнім середовищем, а також передбачено
відповідальність за порушення
відповідних норм.
Особливо хотілося б наголосити на п.1 ст.4 Правил благоустрою у якому зазначено: «Підприємства, організації і установи, незалежно від їх відомчого
підпорядкування, а також
власники і орендарі будинків
зобов’язані своєчасно з урахуванням пори року, прибирати
території закріплені за ними,
подвір’я, ділянки, що знаходяться в їхньому володінні,
утримувати їх у чистоті…
Межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території встановлюється від меж закріплених
територій організацій, підприємств та установ міста

ЧИ БУДУТЬ
Р ЕМ О Н Т У В А Т И
В У Л ИЦЮ

КО Ж ЕД У Б А ?

до проїжджої частини доріг».
Ще раз нагадуємо, що у місті
заборонено смітити на вулицях, у парках, скверах, інших
місцях (4.23.1), викидати
сміття і відходи у невідведених спеціально для цих цілей
місцях… (4.23.4), засмічення
та загромадження місць загального користування ( в
тому числі запльовування,
куріння та викидання недопалків, лушпиння, паперів і
т.п.) (4.23.14).
Для поліпшення екологічної
ситуації у місті зокрема рекомендується «укласти договір на
регулярне вивезення твердих
побутових відходів з одним із
суб’єктів, визначених виконкомом міської ради… зі сторони вулиці садити декоративні
дерева та влаштовувати
квітники» (8.1).
За порушення законодавства у сфері охорони природного середовища передбачено
адміністративну відповідальність
за ст. 82, 82-4, 152, та стягнення у
вигляді штрафу.
Так, за січень 2009 р. до
адміністративної відповідальності за порушення Правил
благоустрою було притягнуто
двох підприємців. Але не всі, на
жаль,
відповідним чином
реагують на подібні зауваження і
покарання, намагаються ігнорувати їх, не з’являються на
засіданнях адміністративної
комісії, де відбувається розгляд
справи по суті. А шкода. Така
безвідповідальна поведінк а

У «Городищі» вже не раз йшлося про
вулицю Кожедуба. Капітальний ремонт її
дорожнього покриття обійшовся б у суму,
співрозмірну з річним бюджетом міста. А
про неефективність поточних ремонтів
свідчить те, що багатотонні транзитні вантажівки розбивають дорогу за лічені
місяці. Тому справедливою і ефективною
була б передача дороги у державну
власність – до сфери управління Державної служби автомобільних доріг. Цього
наполегливо домагалась міська рада,
передавши пакет документів з відповідними обґрунтуваннями до Кабінету Міністрів

може призвести до невтішних
наслідків. Згідно зі ст. 308 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення «У разі
несплати правопорушником
штрафу у строк, установлений частиною першою
статті 307 цього Кодексу
(штраф має бути сплачений
порушником не пізніш як через
п’ятнадцять днів з дня
вручення йому постанови про
накладення штрафу…), постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу
державної виконавчої служби
за місцем проживання порушника…
У порядку примусового
виконання постанови про
стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з порушника стягується: подвійний розмір
штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу».
Просимо Вас систематично
підтримувати належний санітарний стан у місті, не перетворювати його на сміттєзвалище. Нехай
наша совість, наша свідомість
стане головним контролером у
справі бережливого ставлення до
природи і оточуючих. Адже,
оберігаючи навколишній світ
сьогодні, ми будуємо міст у
м а й бу т н є д л я п р и й д е ш н і х
поколінь.
То ж зробимо наше місто
кращим вже сьогодні, адже нам у
ньому жити.
Тарас ПАСІЙ.
України. Отримали й запевнення про позитивне вирішення цього питання. Але через
зміну уряду все повернулося на «круги
своя».
І все ж в цьому році з’явилась надія,
що держава виділить кошти на ремонт
комунальних доріг. Оскільки дорога по вул.
Кожедуба має регіональне значення і веде
до шевченківських місць, її ремонт
потрібно здійснювати в першу чергу. Зі
свого боку міський голова пообіцяв, що за
кошти місцевого бюджету буде виготовлено проект реконструкції.
Олег ПОКАСЬ.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ
ПІД ОПІКОЮ ЧИ ПІКЛУВАННЯМ
Відповідно до ст.16 Закону
України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" допомога на дітей, які
перебувають під опікою чи піклуванням, призначається особам, визначеним в установленому порядку
опікунами чи піклувальниками дітей,
які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби
батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування.
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, не
призначається у разі перебування
дитини на повному державному
утриманні. Якщо дитина, як а
перебуває на повному державному
утриманні під час літніх канікул
перебуває вдома з опікуном чи
піклувальником, зазначена допомога
призначається за повні місяці
перебування дитини вдома на
підставі довідки навчального закладу
про те, що дитина в цей час не
перебувала на повному державному
утриманні.
Повідомляємо, що постановою
Кабінету Міністрів України від 20
серпня 2008 року № 724 внесено
зміни до Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім'ям з
дітьми, якими передбачено новий
порядок призначення у 2009 році
допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування.
Зокрема, у разі коли на дитину
виплачуються в установленому
порядку пенсія, аліменти, стипендія,
державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено

опіку чи піклування, визначається як
різниця між двома прожитковими
мінімумами для дитини відповідного
віку та середньомісячним розміром
призначених пенсій, аліментів,
стипендії, державної допомоги за
попередні шість к алендарних
місяців.
Для одержання допомоги на
дітей, які перебувають під опікою чи
піклуванням, органу праці та
соціального захисту населення
подаються такі документи:
1)заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги;
2)копія рішення про встановлення опіки чи піклування;
3)довідка з місця проживання
заявника про склад сім'ї (для дітей,
які перебувають під опікою чи
піклуванням і є вихованцями дитячих
навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних
коштів, – видана органом реєстрації
довідка, у якій зазначаються статус
дитячого навчального закладу і за які
кошти він фінансується, а також
підтверджується факт перебування у
ньому дітей);
4)копія свідоцтва про народження дитини;
5)довідка про місячні розміри
аліментів, пенсії, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину
опікун чи піклувальник за шість
календарних місяців перед місяцем
звернення.
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням
призначається на шість місяців.

Питання про продовження ви плати
допомоги вирішується на підставі
заяви та довідок про місячні розміри
аліментів, пенсії, стипендії, державної допомоги, що одержує опікун чи
піклувальник на дитину.
Призначається допомога з
місяця, в якому була подана заява з
усіма необхідними документами, та
виплачується до моменту досягнення дитиною 18-річного віку.
Підставою для припинення
виплати допомоги на дітей, які
перебувають під опікою чи піклуванням, є: звільнення від виконання
обов'язків опікуна чи піклувальника;
працевлаштування або взяття
шлюбу дитиною до досягнення нею
18-річного віку; досягнення дитиною
18-річного віку.
У разі виникнення обставин,
внаслідок яких може бути припинена
виплата зазначеної допомоги, її
одержувачі зобов'язані у десятиденний термін повідомити про це органи
праці та соціального захисту
населення, які виплачують допомогу.
Виплата допомоги припиняється за
рішенням органу, що призначив
допомогу з місяця, що настає за
місяцем, в якому настали відповідні
обставини.
Допомога призначається та
виплачується органами праці та
соціального захисту населення за
місцем проживання опікуна чи
піклувальника або дитини.
Відділ соціальної
допомоги УПСЗН.

УП Р А В Л ІН Н Я

П Р А Ц І Т А С О Ц ІА Л Ь Н О Г О З А Х И С Т У Н А С Е Л Е Н Н Я
ГО Р О Д И Щ Е Н С Ь К О Ї Р А Й О Н Н О Ї Д Е Р Ж А В Н О Ї А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЇ П О В ІД О М Л Я Є :
Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та на виконання п.9 Порядку
використання коштів державного бюджету для виконання
програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 вересня 2005 року № 936 встановлено на 2009 рік
розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії – 271 грн,
2 категорії – 135 грн. 50 коп.

ОФІЦІЙНО
Городищенська міська рада
оголошує конкурс
на розміщення місць для виносної торгівлі
на прибазарній площі по вул. Миру.
УМОВИ КОНКУРСУ:
1.Вимощення площі тротуарною плиткою
2.Розміщення на площі виключно торгових палаток
в кількості не більше 1 шт. на кожного переможця
конкурсу
3.Першочерговий вибір місця розташування
торгової палатки залежить від площі вимощення
тротуарною плиткою.
4.Оплата за виносну торгівлю здійснюватимуться
на загальних підставах.
Заявки на участь у конкурсі приймаються
протягом місяця з дня опублікування оголошення
за адресою вул. Грушевського, 11.
Тел. 2-41-27.
Згідно з розпорядженням Городищенської
райдержадміністрації від 17.02.2009 р. мешканцям
багатоквартирних житлових будинків, керівникам
навчальних закладів і гуртожитків
– категорично забороняється нецільове використання вбудованих, прибудованих та підвальних приміщень;
– необхідно привести означені приміщення у
відповідність до Правил влаштування і експлуатації
електроустановок та Правил пожежної безпеки в
Україні.
Розпорядження прийнято з метою попередження
виникнення незвичайних ситуацій техногенного
характеру.

До уваги громадян, власників
(орендарів) водних об’єктів
Під час проходження льодоходу, повені та паводків
інформацію про хід їх пропуску просимо надавати
черговому райдержадміністрації 2-20-46.
При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій
НЕГАЙНО інформуйте керівництво райдержадміністрації за телефонами:
черговий райдержадміністрації
2-20-46,
перший заступник
голови райдержадміністрації
2-20-44,
начальник відділу з питань НС
2-26-46,
Телефони облводгоспу:
начальник
63-77-98,
головний інженер
63-76-70,
заступник начальника
63-76-64,
черговий облводгоспу
63-77-98, 63-76-70.

СКАЖЕМО
ТУБЕРКУЛЬОЗУ - НІ!
Ми живемо в світі, сповненому повсякденної метушні.
Проте, інколи виникають ситуації, що вимагають від нас
рішучих дій. Адже в цей час вирішується наша спільна доля.
Сьогодні епідемія туберкульозу загрожує кожному з нас –
загальна кількість захворілих в області становить вже понад
20 тисяч осіб! В районі ця цифра становить 354 особи, в тому
числі з активною формою – 92 особи, віражні діти – 97 осіб. За
2008 рік в районі захворіли 35 осіб, з них активною формою –
15 осіб. Прикро, але ця цифра постійно з року в рік зростає.
Одна з причин прогресування епідемії – криза в країні,
коли переважна більшість населення перебуває в стані
соціально-економічної бідності, коли криза торкнулася
основи боротьби з туберкульозом – системи охорони здоров'я, її фінансування та оснащення. І не варто переконувати
когось, як потрібна допомога Товариства Червоного Хреста
нині, коли зростає загальна кількість бідних, непрацездатних і
немічних! А Товариство Червоного Хреста неспроможне
самотужки надати належну допомогу всім нужденним.
Ми вже надали відчутну матеріальну і фінансову
допомогу ветеранам війни і праці, вдовам, одиноким матерям
і сиротам, людям похилого віку і хворим на хронічні захворювання... Але нова біда стукає в двері.
Звертаємося до населення району, керівників
підприємств, організацій, установ, комерційних та фінансових
структур, підприємців, фермерських господарств не залишитися байдужими – взяти участь у благодійному місячнику, що
проходить з 1-го березня по 1-ше квітня 2009 року під
гаслом: «Біду здолаємо разом!».
Городищенська районна організація Товариства
Червоного Хреста готова прийняти від Вас фінансову
допомогу, продукти харчування, одяг і взуття... Ми будемо вам
вдячні за кожен прояв милосердя і доброти! Відгукніться на
нашу ініціативу, допоможіть здолати епідемію!
Городищенський районний комітет
Товариства Червоного Хреста
Наша адреса: м. Городище,
вул. Героїв Чорнобиля, 13. Тел./факс 2-41-40.
Для благодійних внесків:
Городищенське відділення Ощадбанку № 3278,
р/р 26006300193, ЗКПО 24420050, МФО 354529
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людей, такі заходи приречені на
успіх. Також дякую за допомогу
в проведенні турніру ветерану
спорту Валерію Кам'янському,
приватному підприємцю Юрію
Білану, директору Дирдинського
сільського центру культури та
дозвілля Олександру Марченку.
Наразі є намір зробити цей
турнір традиційним, а також
організувати змагання з шахмат
і не виключено, що із шашок,
присвячені Дню Перемоги.
Крім естетичного задоволення, отриманого від гри
фіналістів турніру, ми скористалися нагодою познайомитись з
тепер уже легендарним городищенським спортсменом Олександром Круцилом. У 70-х - 80х роках всі його знали, в першу,
чергу як неперевершеного футбольного форварда, який, як
правило, не йшов з поля без 2-3х забитих голів. Бувало й по 6
м'ячів «заколочував», а особистий його рекорд – 11 голів в одному матчі!
Після футболу хлопці до
тини.
Слово організатору турніру пізньої ночі набивали руку, набудепутату міської ради Андрію вали майстерності у грі в
настільний теніс. Ще десь у
Бибі:
1965
році, коли він навчався у 4– День захисників Вітчизни
(колись – День радянської армії 5 класах, під час перерв грали
та військово-морського флоту) є книжками (замість ракеток) на
моїм улюбленим святом. Я слу- вчительському столі. Потім у
жив в армії і горджусь цим. клубі колгоспу «Заповіт Леніна»
Також ще у школі займався зробили тенісний стіл. Щоправнастільним тенісом і знаю, що у да із сирих дощок, тому, коли
місті є багато хороших гравців. вони підсохли, їх покрутило; на
Саме тому в період міжсезоння, столі з'явилися канавки. Тенісна
коли немає можливості зіграти у кулька відскакувала у непередфутбол або хокей, виник задум бачуваному напрямку, і це був
організувати такий турнір. Тим прекрасний тренажер для
більше, що в нашому будинку відпрацювання реакції. У складі
культури є умови для його про- різних відомчих та збірних
ведення. Й це вже моя робота, команд району Олександр Круяк директора МЦКТ, і моє покли- цило перемагав у обласних та
кання, як президента ФК «Цук- всеукраїнських змаганнях. Поровик», – долучати сюди людей. над десять разів ставав чемпіоном
Головний акцент ставимо на району. Його здобутки у насроботу з молоддю. Адже чим тільному тенісі оцінені званням
більше ми працюватимемо з кандидата у майстри спорту.
юнаками і дівчатами у секціях та
Олександру Даниловичу
гуртках, тим менше у них буде мемуари б написати. Адже у
бажання і часу на негативні проя- його спортивному житті було
ви. Помітною є тенденція, що стільки цікавого! Це був би претак звані важкі підлітки дуже красний екскурс в історію і дородобре йдуть у спорт.
говказ для молоді.
Завдяки підтримці ГородиТурнір закінчився. Хай живе
щенської міської ради, ФК «Цукровик» (зокрема, начальника новий турнір!
команди Сергія Козюри), інших
Олег ПОКАСЬ.
структур, які працюють на

ЗА Х И С Н И К И ВІТЧ И ЗН И :
Б ЕЗ Р А К ЕТ , ТА З Р А К ЕТК А М И

Як і повідомлялось у численних анонсах, 21 та 22 лютого
у залі міського будинку культури
було гаряче від тенісних баталій. Більше двадцяти майстрів настільного тенісу визначали найсильніших. У відкритті
турніру взяв участь начальник
відділу сім'ї, молоді та спорту
РДА Микола Шланчак, а нагороджували призерів секретар
міської ради Оксана Сенецька і
директор МЦКТ, президент ФК
«Цукровик» Андрій Биба.
Перемогу в індивідуальній
першості святкував Віталій
Смоляр, друге місце – у Сергія
Шендрика, третє – у В'ячеслава Тихенка. У командному
заліку домінували ветерани
Олександр Круцило і В'ячеслав Тихенко (команда «Куми»),
за ними – Віталій Смоляр і
Андрій Коваленко («Буревісник»), Валерій Кам'янський
і Олександр Криворучко (ПП
«Ресурс»). Четверте місце
посіла команда «Метелики» у
складі Сергія Козюри і Олексія
Іванченка, які отримали приз
глядацьких симпатій. Також
було відзначено єдину представницю жіночої статі студентку коледжу Машу Яхній, яка
взяла участь у змаганні і навіть
пройшла до його фінальної час-

ДО

ДНЯ
ВИ ЗВО ЛЕН Н Я
М IС Т А

У волейбольному турнірі на призи міської ради присвяченому
65-ій річниці визволення Городища від фашистів, перемогла команда «Кристал» (капітан команди – депутат міської ради В'ячеслав
Олексійчук, член виконкому міської ради Олександр Дорошенко,
Петро Маренич, Сергій Глушко, Вадим Камінських). Друге місце
посіли наші гості із Черкас. Третьою була команда «Городище» (капітан команди – член виконкому міської ради Борис Онопрієнко).

У НА Ц ІО Н А Л Ь Н О М У Х У Д О Ж Н Ь О М У М У З Е Ї

ПА М ’ Я Т А Й ,
Щ О Ж ИВЕШ
«Риси його творчості, які завжди мені
імпонували, це – щирість, свідома національна позиція, не як кон’юктурна поза, не як
егосамоціль, а як істинна позиція – стан
душі, спосіб мислення, світогляд – те, що
підносить майстра на рівень архетипа культури… І ще – колористична напруга його
полотен, що робить художника живописцем. Творчість Василя Івановича Забашти
як образотворця і педагога, є творчістю
підсилення». Так охарактеризував творчу
позицію видатного педагога та живописця його
колега по малярському цеху Прокіп Колісник.
А Василь Забашта у свої 90 років не спочиває на лаврах, продовжує вражати столичну
еліту активним довголіттям. 6 лютого на відкритті
його персональної виставки у Національному
художньому музеї зібралось близько двохсот
цінителів прекрасного (лише журналістів було з
десяток). Із найбільш відомих широкому загалу
тут «засвітились» співачка Ніна Матвієнко та
фітотерапевт Євген Товстуха. Засвідчили свою
повагу, привітали Почесного громадянина Городища Василя Забашту й делеговані міською
радою спеціаліст зі зв’язків з громадськістю Олег
Покась і президент Вільної академії красних мистецтв Великого Кобзаря України Олекса Близнюк.

Коровай Майстру
від Городищенської міської ради
А 19 лютого у цьому ж залі відбулась ще одна
знакова подія – презентація альбому-каталогу та
книги спогадів Василя Забашти. І тут ми не пасли
задніх, оскільки найперша презентація цієї книги
(«Світ очима художника») відбулася у газеті «Городище». Ми скористалися чорновиком, подарованим нам дружиною художника Людмилою Іванівною.
«Пам’ятай, що живеш» – під такою назвою
Василь Іванович об’єднав ці два заходи. Він нагадав нам, що живемо, і є прикладом того, як треба
жити.
Олег ПОКАСЬ.

ГОРОДИЩЕ

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ПО С Е К Р Е Т У –
В С Ь О М У С В ІТ У
Газета – це бойовий листок, а журналіст – то боєць,
людина, яка весь час бореться засобом слова зі злом,
несправедливістю, за краще життя. А бійцеві завжди важко. Та все ж люди цієї професії – доволі симпатичні особи.
Вони вислухають, зрозуміють, підтримають, допоможуть, докопаються до істини.
Газета “Нова Доба” нині багато уваги приділяє темі ощадливості у побуті, друкує поради, як вижити в умовах кризи. Героїнею чергової розповіді стала городищанка Ольга Зубко. Вже 10
років випікає домашній хліб. Її сім’я практично не купує хліб у
магазині, навіть не знають скільки він тепер коштує. Щоб спекти
хороші паляниці не обов’язково мати селянську піч, достатньо і
газової духовки. Домашній хліб на 100 відсотків натуральний.
Замісити тісто дуже просто: мука, кип’ячена вода і дріжджі. Коли
тісто підійде – викласти у форми і поставити у духовку, розігріту
до температури 200 градусів. Через 50 хвилин хліб готовий!
Тижневик “Вечірні Черкаси” повідомив, що виконком Городищенської міської ради створив структурний підрозділ з питань
захисту прав споживачів. Це пропозиція мера Олександра Зварича. Тепер на сторінках міської газети “Городище” жителів
міста знайомитимуть з їхніми правами, аналізуватимуть дії
сторін у конфліктних ситуаціях. Адже трапляються випадки,
коли вже підприємців необхідно захищати від агресивних
клієнтів. Тепер висловити свою вдячність або поскаржитися на
якість обслуговування городищани можуть за телефонами: 246-67, 2-24-27, 8-093-469-40-72.
“Прес-центр” надрукував історичний нарис до 170-річчя з
дня народження Павла Чубинського – автора слів гімну “Ще не
вмерла Україна”. Три роки він жив у Млієві, працював у
адміністрації цукрової фірми “Брати Яхненки і Симиренки”.
Книги на тему економіки, написані Чубинським, отримали
міжнародне визнання, одна з них була в особистій бібліотеці
Карла Маркса. За грунтовне вивчення етнографії князь Гагарін
подарував Чубинському перстень з діамантом і подав клопотання про нагородження науковця орденом Святого Станіслава.
Чубинський здійснив три етнографічні експедиції й отримав
золоту медаль Російського географічного товариства та малу
золоту медаль Географічного конгресу в Парижі. У 1876 році першим розробив і видав карту цукробурякової промисловості
імперії. Останні роки Чубинському довелося працювати у
Петербурзі, в міністерстві транспорту. Тільки перед смертю він
повернувся в Україну і помер за день до свого 45-ліття на родинному хуторі під Борисполем.
Газета “Антена” розповіла про пожежу, що виникла рановранці в одному з приватних будинків Городище, знищила все
майно, а від оселі лишила самі стіни. Лихо сталося через електрообігрівач. Дуже близько від нього лежали будівельні матеріали, які спочатку нагрілися, а потім і зайнялися. Велика кількість
легкозаймистих матеріалів ускладнювала роботу рятувальників, які спрямували всі зусилля на порятунок господаря та
впродовж години боролися з вогнем. Проте, як з’ясувалося, 76річний господар уникнув смертельної небезпеки завдяки сусідці,
у якої він тієї ночі ночував. Аби не залишатися самотиною, пенсіонер уже давно прихилився до неї. Коли ж вирішив робити
ремонт у власній оселі, то став регулярно залишатися у сусідки
на ніч. Це й врятувало йому життя.
Сайт “Провінція” розповів, як у Вільшані завдяки сміливості 8-річного хлопця на пожежі було врятовано двох його
молодших сестер – 2-х та 5-ти років. Як повідомляють у пресслужбі МНС області, батьки пішли на цілу ніч у гості, залишивши
трьох дітей у хаті. Через несправність пічного опалення, сталося
загорання хати. Старший брат, 8-річний Павло, прокинувся від
задухи. Вибігши на вулицю, він встиг покликати на допомогу.
Пожежу загасили рятувальні підрозділи, які приїхали на виклик.
За словами рятувальників, діти народилися у сорочках – зазвичай у таких випадках люди гинуть. Їхні батьки так і не усвідомили своєї провини, через що дітей було передано до дитячого
будинку.
Сайт “Kaniv.net” по-доброму позаздрив городищенським
байкерам і висловили комплімент на адресу Городищенської
міської ради: “У всіх засобах інформації майже щотижня
з’являється інформація про байкерів в м. Городищі і про їх
“движняки”. То їм влада виділяє місце для зборів, то їх святять
святі отці, а от вони влаштовують баню”.
На популярному сайті “Однокласники.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 тут відбувається. Хочеться подякувати
за цю ідею всім, хто приймав участь у створенні такої цікавої і
потрібної сторінки в Інтернеті. Тут кожен може знайти для себе
щось цікаве, тут так багато тем для обговорення і спілкування.
Справжніми іменинниками почуваються правоохоронці
Городища – про їхні успіхи написали у більшості обласних
газет! На 157-му кілометрі автодороги Київ–Знам’янка, біля
села Валява, патруль ДАІ зупинив для перевірки автомобіль
“Фольксваген-Пассат” червоного кольору. Здавалося б, перевірка документів – звичайна процедура, але водій авто і його дружина поводилися явно знервовано. Коли ж правоохоронці зібралися оглянути автомобіль, то почули дивну відповідь, що автомобіль вже старий, ручки на дверцятах зламані і відчинити їх
немає ніякої можливості. Тоді власника авто попросили відчинити вікно, і тут стало зрозумілим, чого так боялися ці люди –
замість заднього сидіння в автомобілі лежали мішки, щільно
набиті подрібненою маковою соломкою! Слідчо-оперативна
група забрала затриманих та їхній кримінальний вантаж вагою
майже 49 кг до райвідділу міліції. Слідчі порушили кримінальну
справу, яка передбачає покарання – позбавлення волі на строк
від 5 до 8 років. Затриманий 46-річний чоловік родом з Полтавської області, має двох дорослих дітей і трьох онуків. Як розповідає, ні сам, ні діти наркотиків не вживають. На запитання, як
відреагував би, якби його рідні діти стали наркоманами, з жахом
відповів: “Отримав би інфаркт, та до того не дійде, бо я сам їх
виховував”. Так “правильно” виховуючи своїх, він чомусь зовсім
не хоче думати про те, що перевозив смерть для чужих дітей.
Наркотиків, які він віз до Сміли, вистачило б на 7 тисяч доз!
Вартість конфіскованої отрути – приблизно 200 тисяч гривень.
Як говорить затриманий, спонукало його на злочин безробіття –
вже більше місяця він не мав роботи. А тут запропонували тисячу гривень, от і спокусився.
Будь-яка подія стає суспільно значимою тільки коли
потрапить на сторінки газет. Якщо інформацію вчасно
не надрукують у пресі, її узагалі ніхто не помітить. Тому
хороший журналіст – це зайнятий журналіст.
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ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

У ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ РЦБКС

ЗА ШИРМОЮ ЛЯЛЬКОВОЇ ВИСТАВИ

ЗУ С Т Р ІЧ

З МОЛОДДЮ

11 лютого міською радою разом з районним ПалаЧарівний і прекрасний світ дошкілля. Він живе у дитячих садках міста і щодня відкриває дітям щось нове цом культури було влаштовано зустріч ветеранів з
незвідане, цікаве, тому і біжать малюки щоранку до своїх дитячих садочків і, зокрема, до ДНЗ «Джерельце», щоб міськими школярами.
весело і з користю провести свій день, поповнити запас знань, урізноманітнити дозвілля. Тут у затишному, охайПро вшанування подвигу у Великій Вітчизняній
ному приміщенні дитячої установи на дітей чекають досвідчені вихователі, чуйні помічники вихователів, пралі, війні йшлося у виступах секретаря міської ради Оксаповарі, медсестра, завідуюча, методист. Всі дорослі у стінах дитячого садка працюють для того, щоб діти почува- ни Сенецької і районного військового комісара Олеклися як дома. А самі дошкільнята протягом дня задіяні у безлічі цікавих і корисних справ. Вони малюють, співа- сандра Салоуха. Спогадами про свої фронтові дороють, танцюють, займаються зображувальною діяльністю, фізичними вправами і разом з тим здобувають нові ги поділились голова міської організації ветеранів
знання та навички. Головне завдання дитячого садка – виховати всебічно розвинену, компетентну, соціалізовану, Володимир Зінченко, Федір Калінчук,
Яків
творчу особистість, яка легко зможе знайти своє місце у цьому складному житті.
Пасічник.
Порадували репертуаром з воєнних пісень заслуУ тісній співдружності з педколекти- ми, а ще й авторами творів, які демо- Іванівні, Гаркуші Лідії Миколаївні,
вом працюють над вихованням своїх нструються в театрі. Вони ж – умілі Андрійченко Світлані Іванівні, Гара- жені артисти районного Палацу культури. Особливо
дітей і батьки. Кожен з них мріє побачи- художники і декоратори, разом з вихо- щенку Генадію Євгенійовичу, приємно було почути «Первым делом самолеты…»,
ти у майбутньому свою дитину здоро- вателями активно обговорюють свій Дігтяреві Євгенію Володимирови- що співпадало з заголовком статті на першій сторінці
вою, успішною. Для цього, як один із репертуар, допомагають в офор- чу, Герасименко Тетяні Миколаївні, минулого номера газети «Городище».
засобів роботи з батьками, у ДНЗ «Дже- мленні та реставрації ляльок і теат- А р т е м е н к о К а т е р и н і О л е кP.S. Відбулися й інші зустрічі ветеранів з молоддю.
рельце» започатковано участь батьків ральної ширми. Майже щодня справ- сандрівні, Клименко Людмилі Мико- Зокрема, 2 березня голова міської ради ветеранів
у проведенні розваг: батьки другої но ходили вони на репетиції, врахову- лаївні. Сподіваємось, що започатко- Володимир Зінченко разом з його бойовими побратимолодшої та середньої групи підготува- вали думку вихователів, прислухали- вана добра справа знайде своє місце мами Яковом Пасічником і Федором Калінчуком проли для дітей лялькові вистави. Вже ся до порад завідуючої та методиста. І у стрімкому вирі життя дитячого садка вели уроки патріотичного виховання у міській ЗОШ
другу п'ятницю поспіль в урочисто при- хоч кожен з них зайнятий роботою або і стане ще однією формою роботи з №3.

браному залі розгортається театралізоване лялькове дійство, де ляльководами є батьки. Маленькі глядачі і не здогадуються, хто знаходиться за ширмою.
До самого фіналу вистави вони весело
сміються, плещуть у долоні, дають
відповіді на запитання, звернені до них.
А в самому кінці, коли батьки тримаючи
в руках своїх героїв виходять на
поклон, дитячому захопленню і задоволенню немає меж.
Батьки є не тільки гарними актора-

має свою справу, всі розуміють, що
найголовніше у їхньому житті – їхні
діти. Тож, щоб почути веселий сміх,
одержати в нагороду дзвінкі оплески
від своїх синів і доньок, батьки вкладають у цю нову для них роботу всі
уміння, таланти, зусилля.
Щиро дякуємо Гаврилюк Оксані
Василівні, Іохіму Сергієві Івановичу, Саленко Олені Володимирівні,
Іохім Світлані Сергіївні, Коршак
Ользі Сергіївні, Гирич Наталії

батьками поруч із такими традиційними формами як КВН, «Клуб молодої
сім'ї», конкурс «Сім'я року». Адже ці
заходи давно уже стали невід'ємними
у житті ДНЗ «Джерельце» і надовго
залишилися у пам'яті як учасників, так
і глядачів. А колектив дитячого садка
завжди радо зустрічатиме у своїх
затишних стінах батьків і запрошуватиме їх до співпраці.
Алла БАРАБАШ,
вихователь ДНЗ «Джерельце».

ПР О

Г Е Н ІА Л Ь Н Е К О Х А Н Н Я

17 лютого відбулась прем'єра книги Неллі Топської
«Любов наснага, любов журба…» Для старшокласників економічно-правового ліцею і міської ЗОШ № 2
заввідділом обслуговування та маркетингу РЦБКС
Тетяна Зубко і бібліотекар Тетяна Заболотня перегорнули сторінки, які відкривають красу життя дванадцяти класиків української літератури. Генії творили
геніальне кохання, здатне своєю неповторністю і таємничістю зачарувати сучасну молодь. У цьому їм
допомогли солістка РПК Ніна Гаращенко та гурт «Ренет». Ліцеїсти Аня Могильна, Алла Багацька, Аня
Тернова декламували тематичні вірші.
«… Життя безупинно і невблаганно іде на мене,
як хвиля на берег, не тільки власне, а і чуже. А
врешті хіба я знаю, де кінчається власне життя, а
чуже починається?» (Михайло Коцюбинський)
Олег ПОКАСЬ

БУ Т И

СІМ'Я РОКУ-2009
27 лютого дитячий садок «Джерельце» наповнився веселим сміхом,
жартами, радісними хвилюваннями.
Це вже вчетверте в гостинному залі
закладу проходить родинне свято
«Сім'я року», в якому приймають
участь найкращі сім'ї садочку. І це не
просто захід за участі батьків. Це
утвердження основ співпраці дитячого садка та сім'ї, бо лише так, дружно
та злагоджено, у взаєморозумінні,
повинні виховувати наших дошкільнят батьки та педагоги. Цього року, в
конкурсі «Сім'я 2009 року», взяли
участь такі сім'ї: Сергій та Ольга Коршаки з донечкою Олександрою,
Роман та Антоніна Лебеді з донечкою Настею, Руслан та Тетяна Товстоп'яти із синочком Ростиславом
(на фото зліва – направо).
Батьки змогли яскраво показати
свої таланти та уподобання в конкурсах самопредставлення, «Світ захоплень», ерудицію – в конкурсах
«Упізнай за описом» та «Бліцтурнір».

«ГА Р М О Н ІЯ

Та незабутні враження глядачам подарували учасники під час драматизації
казки «Колобок», де мами і тата виявили себе в ролі неординарних
артистів, здатних на імпровізацію.
Крім того, кожну сім'ю підтримували
батьки з групи, в яку ходять їхні діти.
Представлені ними художні номери
стали справжньою окрасою свята.
Болільники та глядачі були в захваті
від запального циганського таночку,
жартівливих частівок, інсценізації
пісні «Ой там, на току, на базарі».
Оцінювали всі конкурси журі в
складі: Скалиги М.І., заступника
міського голови, Сенецької О.А., секретаря міськради, Карбовської О.М.,
представника райради, Залозного
В . В . , п р ед с т а в н и к а р а й д е р жадміністрації, Сокирко Т.Г., методиста РМК та Шматкової М.В., завідуючої ДНЗ «Зірочка».
Після проведених конкурсів журі
підрахувало загальну кількість балів
та визначило такі номінації: «Найеру-

дованішою» сім'єю 2009 року стала
сім'я Коршаків, яка і здобула перемогу, «Найдружнішою» сім'єю - сім'я
Лебедів, і «Найвеселішою» - сім'я Товстоп'ятів.
По закінченню свята, всі три сім'ї
були нагороджені почесними грамотами та подарунками, врученими
завідуючою ДНЗ «Джерельце» Білан
Л.М. Також цінні подарунки учасники
свята отримали від представників
міської ради Скалиги М.І. та Сенецької О.А.
Свято підійшло до кінця. Всі були
під хвилюючими враженнями, ніхто
не хотів покидати чудовий зал, наповнений атмосферою доброзичливості,
радості, вірою в найкращі людські
цінності. Адже кожен з дорослих побував у чарівній країні, яка зветься Дитинство.
Тамара ПОНОМАР,
вихователь ДНЗ «Джерельце».

Р О З В И Т К У -ГА Р М О Н ІЯ Ж И Т Т Я »

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу «Зірочка» піклування про здоров'я дітей
вважає своїм найпершим обов'язком. Саме від здоров'я, бадьорості,
активності дитини залежить її всебічний розвиток, насичене духовне
життя, впевненість у собі. Нещодавно в затишних стінах закладу пройшов тиждень фізичної культури, під
гаслом «Спорт – наша сила і здоров'я».

Одним із заходів, які відбувалися протягом тижня, були спортивні
розваги, за участю батьків та
малюків старших груп ДНЗ. Дві спортивні команди «Сонечко» та «Зірочка» змагалися, проявляючи спритність та інші фізичні якості. Багато
радості, задоволення, сміху викликали у дітей та дорослих різні спортивні естафети. Адже значно цікавіше підстрибувати та бігати, змагатися та перемагати, коли поряд тато-

ве або матусине плече.
Тому, проводячи такі заходи з
батьками ми насамперед піклуємося про те, щоб кожна дитина отримала максимальну користь для здоров'я і особистісного розвитку,
заряд позитивної енергії та хорошого настрою.
Гості нашого свята методист райметодк абінет у Сокирко Т.Г.,
начальник відділу у справах сім'ї,
молоді та спорту Шланчак М.О. та
спеціаліст цього ж відділу Залозний В.В. (який теж був учасником
спортивних змагань) вручили дітям
подарунки, придбані за сприянням
приватного підприємця, члена
виконкому міської ради Василенко
Л.М.
Такі заходи у «Зірочці» непоодинокі Уесь час під кутом зору збереження здоров'я дитини розвивається система роботи навчального
закладу. Розуміючи свою місію,
колектив ДНЗ хоче створити осередки сприяння здоров'я, залучити
до спільної роботи батьків та громадськість, інші навчальні заклади.
Марія ШМАТКОВА,
завідуюча ДНЗ «Зірочка».
Фото Валентина ПЕ Т Р Е Н К А .

В ІД П О В ІД А Л Ь Н И М
ЗА КОХА Н У

Кохання панує над світом. Воно поза віком і часом.
Про нього мріють, його чекають. Воно неповторне і
вічне, як життя. Скільки поколінь пройшло по землі,
передаючи одне одному ніжність і доброту цього
почуття.
У перші дні весни, коли природа пробуджується до
життя, коли ми вшановуємо жінку – матір, сестру, дружину, кохану у Городищенському РЦБКС ім. В. Симиренка пройшов диспут для молоді «Що означає бути
відповідальним за кохану?»
Дискутували старшокласники економічноправового ліцею. Вони вступають зараз у таку пору
свого життя, коли в душі людини виникає перше
кохання – трепетне юнацьке світле, що боїться розчарування. Бібліотекарі підготували для молоді цікаві
запитання для диспуту, кожний міг висловити свою
точку зору, навести приклади із власного життя, життя
друзів або з літератури.
Виникнення справжнього кохання тим вірогідніше,
чим вищий рівень розвитку особистості. Отже, в остаточному підсумку найістотнішим виявляється мистецтво самовиховання, роботи над собою. Чим вищий
інтелектуальний рівень людини, її вихованість, толерантність, доброта, тим повніше вона проявляє себе у
коханні. З такою людиною легко йти по життю, бо в
коханні вона не тільки бере, але й віддає.

ДО

Д Н Я Р ІД Н О Ї М О В И

На ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО
було встановлено відзначення Міжнародного дня
рідної мови. Історія цього свята пов'язана з доволі драматичними подіями. 21 лютого 1952 року в азійській
країні Бангладеш було жорстоко розстріляно демонстрацію захисників бенгальської мови. Відтоді цей
день тут відзначають як день полеглих за рідну мову.
Уперше Міжнародний день рідної мови святкували
21 лютого 2000 року в штаб-квартирі ЮНЕСКО в
Парижі. Одне з його завдань – привернути увагу
міжнародної спільноти до проблеми збереження всього розмаїття мов і культур світу. В Україні цей день
відзначається з 2002 року для зміцнення державотворчої функції української мови і для сприяння вільному розвиткові мов національних меншин.
У Городищенському РЦБКС ім. В. Симиренка традиційно до Міжнародного дня рідної мови проводяться різноманітні конкурси, вікторини для молоді, організовуються книжкові виставки. Ось і в цьому році до
читальної зали РЦБКС завітали одинадцяти класники
загальноосвітньої школи № 3. Для них було проведено турнір кмітливих «Чи правильно ми розмовляємо».
Дві команди – «Первоцвіт» та «Розумниці» у творчому
змаганні показали відмінні знання з лексики, фразеології, морфології та культури рідної мови. Сподобалися учасникам конкурсу творчі завдання з риторики та
усної народної творчості.
Перемогу отримали учасники команди «Первоцвіт». Та переможених у цій грі не має, адже знання
рідної мови необхідне кожному, бо мова – це візитна
картка людини, що вказує на її культуру, вихованість
та освіченість.
Працівники бібліотеки вдячні вчителям ЗОШ № 3
Коваль Тетяні Дмитрівні та Жолудь Галині
Анатоліївні за допомогу у проведенні конкурсу.
Тетяна ЗУБКО,
зав.відділом РЦБКС.
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РИМОВАНИМ РЯДКОМ

Найдорожча моя ненько,
Ти, мов сонечко тепленьке,
Пташка, бджілка, рута-мята…
З чим, чи з ким тебе зрівняти?
Ти – калина при дорозі,
Ясний ранок на порозі,
Тиха ніченька з зірками,
Наймиліша моя мамо.
В спеку ти – води краплина,
На траві роси перлина,
Ти – зернинка в колосочку,
Ти – ромашка у віночку.
Для дітей ти є богиня,
Із усих святих – святиня,
Бо щодня вони устами
Вимовляють слово мама.

Галина ДМІТРІНЦОВА

Мама

Старенькая, ласковая мама,
Сколько в жизни ты перенесла!
Сколько раз ты плакала над нами,
Сколько ты ночей не доспала!
Провожала много и встречала,
Со слезами целовала нас.
Не дождавшись писем – тосковала
И прощала всё нам в добрый час.
Долгий путь, загруженный делами,
Ты прошла сквозь
много трудных лет.
Износился так бы даже камень,
А тебе вот все износа нет.
Лишь согнулись маленькие плечи,
В жизнь вложив
всю молодость свою.
И как будто бы в осенний вечер
Иней впал на голову твою.
Юля ЛАПАЙ,
15 років

Шановна редколегія, Надсилаю Вам, текст власної пісні «Пісня про матір»,
музику до якої написав викладач дитячої школи мистецтв І.А. Бородін.
Ми чоловіки, щиро поважаємо і любимо Вас, дорогі жінки, а моя пісня про
наших матерів, яких залишилось нині дуже мало, як і солдатів війни.
Наші матері, молоді вдови, прийняли на себе весь тягар війни. Це вони
відбудовували колгоспи, заводи і фабрики. Ми низько схиляємо перед ними
свої голови.
Поздоровляємо Вас усіх, дорогі наші наречені, дружини, матері, дочки, з
Міжнародним жіночим днем, бажаємо мирного неба, чистого вірного кохання,
здоров'я і щастя в сім'ї.
Олександр ТКАЧЕНКО,
м. Городище, пенсіонер.

Забутий танець

Давно забутий дивний запах,
Легенький воску аромат
По коридору і кімнатах,
По інкрустації палат.
Червоний бархат, канделябри
І конкурент свічам камін -По дровах йде вогонь у мандри
І ніжно лиже камінь стін.
У кружевах парчеві сукні
Причуди моди, такий стиль.
І дами горді й недоступні,
Лиш реверанси та кадриль.
Вже стали в чергу графи й лорди,
І бальний шум відразу змовк.
Під перші ноти і акорди
Ледь шелестить легенький шовк.
Намиста блиск як аксельбанти,
Шикарні вшиті кружева,
Тонких парфумів аромати,
Тримайся міцно голова!
Під полонези і мазурки,
Під віденський крилатий вальс,
Де декольте і візерунки,
Так близько… що хвилюють нас.
Галантні дами й кавалери,
Низький при зустрічах уклін,
Слова у риму, ніби перли,
Луною ллються з товстих стін.
Манерні жести й реверанси,
В них бездоганний кожен рух,
І монологи як романси,
Що пестять ніжний тонкий слух.
І не турбує тіло втома,
Заангажований політ
Із відчуттям, що я удома
Душою й тілом – тут мій світ!
Я ніби в іншій іпостасі,
Вже не цікавить рок і брейк,
Я, мабуть, гість у нашім часі,
Де шлягер змінює ремейк!
Олексій ТИЧКО.

Пожелание женщинам

О, женщина!
Тебя называют богиней,
Любимой, желанной
и самой красивой,

Дитячий
Батькам

Виріс син. На тата схожий
І красивий, і міцний,
Та характером негожий –
Він байдужий і чужий.
Осідлав він не коня,
Осідлав він "Скутера".
На ходу перекусив
І сів до комп’ютера.
Там він спить і там живе,
Там і дівку має,
А що батьки в нього є,
То рідко згадає.
І природу він не любить,
І поле не оре…
"Що закладено в дитинстві,
Вік не прохолоне".

ГОРОДИЩЕ

Душі
весняна
повінь Пісня про матір

З 8 березня, матусю!

світ

6 березня 2009 року

Згадуєм миле дитинство,
Юність свою золоту,
Мамині руки в колисці,
Й вишні у білім цвіту.

Весни у даль прошуміли,
Вишні давно відцвіли,
Ангели в небо злетіли,
Маму на крила взяли.

Ти нам життя дарувала,
Кожному долю дала,
Скільки ж ночей не доспала,
Мамо, рідненька моя.

В радості, горі й розлуці,
Кличе нас рідний поріг,
Мамо, сивенька голубко,
Часто ти снишся мені.

Виросли діти, й онуки,
Роки пливуть, як вода.
… Стомлені мамині руки,
В русій косі сивина.

Ти нам життя дарувала,
Кожному долю дала,
Скільки ж ночей недоспала,
Сива голубко моя.

И солнышком, и звездою,
Но чаще матерью родною.
К твоим ногам цветы бросают,
А иногда слезу роняют.
От счастья, от разлуки, от любви -Не дай же бог, чтоб от тоски!
Тебя целуют и ласкают,
И песни о тебе поют,
А иногда в беде бросают.
Но ты пред небом и землёю
Всегда мне кажешься святою.
Так дай же Бог,
Чтоб вечно ты жила
И только счастливой была!
О, женщина! Я о тебе стихи слагаю,
Тебя я музой называю.
Так будь же вечно молодой,
Любимой, нежной, дорогой!
Світлана КАЛАШНІКОВА.

Жіноча мрія

Злетіла б чайкою до тебе,
Стрілою впала б я на мить,
Щоб в твої очі подивитись
Ясні, як сонячна блакить.
Тихенько пісню заспівала б
Найкращу, від усіх пісень
І ніжно, лагідно сказала б:
-- Ти найдорожчий мій!
Зацілувала б твої очі,
Заніжила б твоє чоло,
Зачарувала б твою душу
Коханням, ласкою, теплом.
Для мене ти, мов сонце й квіти,
І ясний місяць угорі
Для мене ти і дощ, і вітер,
І мов той легінь на коні.

До Шевченка

Ой, Кобзаре, просинайся,
Проснися, наш брате,
Та й дозволь цілком відверто
Тебе запитати.
Скільки бідній Україні
Ще у злиднях жити?
Може, зміг би ти порадить,
Що далі робити?
Ми за вільну Україну
Всі голосували,
Тільки жити після того
Іще гірше стало.
Тобі видно із вершини,
Як люди збідніли.
Тільки нашим депутатам
До нас нема діла.
Опустись з гори, Тарасе,
Зійди до дороги,
Подивись як стогне, плаче
Твій народ убогий.
Від сімнадцятого року
Все життя трудились,
Як були багаті й бідні –
То так і лишились.
Дожилися вже до того,
Вбивають, грабують,
"Пожалій нас" – просим Бога,
Та й боги не чують.
Скільки жити отак маєм
На цім білім світі?
Не доїсти, не допити,
Не вдягнути діток.

Та це лише у моїх мріях,
В щоденних муках і у снах.
Бо наші долі розійшлися
І десь блукають по лісах.

Ти мовчиш, Шевченко, любий,
Говорить не в силі,
Замість тебе Дніпро стогне,
Б’ються в берег хвилі.
Ой, літа наші тяжкії,
Думи невеселі,
Чи ж прийде коли достаток
У наші оселі?

По тих стежках, де ми ходили,
Де квіти кланялись нам вслід,
Де чарував нам наші душі
Той ніжний солов’їний світ.
Галина ЯБЛУНІВСЬКА.

Чи настане такий час,
Чи діждуться люди,
Що Вкраїна наша рідна
Щасливою буде?
Галина ДМІТРІНЦОВА.

Звертаюся до молодих мам і татусів. Розумію, що не всі мають однакові можливості у вихованні
ваших діток. Але одне вас може об'єднати: "Не спішіть садити малят до комп’ютерів". Серця в діток
вразливі, а "Людина-павук" і тому подібні лякачки їх роблять жорстокими, і вони з цим починають жити.
Коли хочете, щоб донька чи син були схожими на вас не тільки зовні, а й душею – читайте їм
казки, вірші, оповідання про хороших звірів наших, про природу. Є книги в бібліотеках, хто не в змозі
купити. Там чудові люди і фахівці порадять, що потрібно вашому малюку. Від бабусь почула схвальні
відгуки на рубрику "Дитячий світ" у газеті "Городище". Бажаю долучитись до цієї потрібної справи.
Галина КОВТУН

Синичка

Дощ

Їжачок

Санітарочка-синичка
Жовтогруда невеличка
Під віконцем все літає
Весну красну виглядає.

Налетіла сиза хмара,
Розкотився грім,
Освітило все навколо,
Захитався дім.

А колючий їжачок
По природі – добрячок.
У садочку тихо ходить
І роботу щиро робить.

Бо зернята вже скінчились,
В годівничці – крихітки,
І сонечко вже пригріло,
Й повилазили жучки.

Заховалось жарке сонце,
І замовкли цвіркуни,
Поховались гуси й кури -Бояться дощику вони.

Але якось він спіткнувся
І на яблучка наткнувся.
Тепер лічить: "П'ять плюс п’ять…
Кому яблучко віддать?"

І синичка раннім ранком
У жовтенькім фартушці
У садочку хазяйнує,
Оглядає пагінці.

Обмиває він дерева,
Обмиває він гілля,
Спраглу землю напуває -Диха парою рілля.

Чи Оксанці, чи Маринці,
Чи веселій Катеринці,
Чи кролику пухнастому,
Чи бичечку рогатому?

Вродять яблука духмяні
Без нахабних черв’ячків,
І на корисних рослинках
Не залишиться жучків.

Грім десь далі хазяйнує,
То затихне – то ревне.
З-за хмари сонце виглядає,
Весельці воду подає.

Зачепився у гіллі,
Залишивсь без ноші.
Тепер чистить голочки,
Щоб були пригожі.

ГОРОДИЩЕ

№3 (31)
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КП «КОМУНАЛЬНИК»
ІНФОРМУЄ ПРО
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ
станом на 01.03.2009 р.

ГРАФ ІК ВИВЕЗЕННЯ СМ ІТТЯ З ПРИВАТНОГО СЕКТОРА (З 7 Д О 11 Г О Д И Н И )
10.03, 01.04.– вул. Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Мічуріна, Довженка, Артема.
11.03, 02.04. – вул. Постишева, Тургенєва, Котовського, пров. Садовий, Шевченка, Грушевського.
12.03, 03.04. – вул. Коцюбинського, Желябова, Кірова, Некрасова, Пушкіна, О. Українського.
13.03, 06.04.– вул. Куйбишева, маг. «Продукти» Г. Чорнобиля, Р, Люксембург, Енгельса,
Крупської, К. Маркса.
16.03, 07.04.– вул. Чапаєва, Петровського, Доватора, Вільямса, пров. Гетьманський,
пров. П. Морозова, Ватутіна
17.03, 08.04.– вул. Горького, Короленка, Водоп'янова, Трудова, Гамарніка 1 пол., Гамарніка 2 пол.
18.03, 09.04.– вул. Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, Боженка, Маяковського,
П. Орлика, Мересьева.
19.03, 10.04.– вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8 Березня, Театральна, Індустріальна, Г.-Чорнобиля.
20.03, 13.04.– вул. 1-Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка.
23.03, 14.04.– вул. Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова, Корольова, Орженікідзе.
24.03, 15.04.– вул. О. Кошового, Ворошилова, Толстого, Радянська, Партизанська.
25.03, 16.04.– вул. Франка, пров. Піонерський, Нова, Галана, Г. Артемовського, Далекосхідна.
26.03, 17.04.– вул. Б. Хмельницького, Чехова, Кожедуба, Осипенка, Бєлінського, Заслонова.
27.03, 21.04.– вул. Миру, Мамая, Гайдара, Глінки, пров. Садовий, Слов'янська.
30.03, 22.04.– вул. Свердлова, Г. Хасана, пров. Київський, С.Разіна, Шмідта, Лисенка.

Оплата за умовне відро – 50 коп., за мішок – 2 грн.

Інваліди Великої Вітчизняної війни обслуговуються безплатно (не більше двох умовних мішків).
Довідки та індивідуальні замовлення за телефоном 2-20-63.

ЦЕНТР ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ
КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, ОБМІН, ОРЕНДА: ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОШУК
НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ
юнерухомого майна та земельних ділянок
КОВАНІ ВИРОБИ
ютранспорту
юпредметів побуту нових та б/к
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА
юбудматеріали та інше.
ВИГОТОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ
НАДАННЯ ПОСЛУГ:
РЕКЛАМИ
ювантажне таксі
НАДАННЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

юсантехніка
юелектрика
юопалення та інший ремонт

м. Городище, вул. Слов’янська, 13
(біля кафе-бару «Гуллівер»)
Тел. 2-06-83, 8 (097) 461-98-66,
8 (095) 474-74-48.

Як повідомила приватний підприємець Людмила Опанасюк, створення центру з пошуку
різнобічної інформації є більш, ніж актуальним. Світова економічна криза змушує повертатись
до бартерних схем взаєморозрахунків. Люди, маючи невеликі статки, активніше обмінюються
товарами та послугами, прагнуть вигідно продати або придбати майно, знайти розуміння і
підтримку в їхніх пошуках. Й допомога городищанам у виборі оптимального варіанту вирішення
їхніх проблем є головним завданням центру.
Наприклад, до центру звертаються пенсіонери, які можуть якісно й дешево виконати ту
чи іншу роботу. Існує обопільна вигода як для виконавця, так і замовника.
Також Людмила Миколаївна висловила зацікавленість у співпраці з нашою газетою, де
публікуються безплатні оголошення. Хто нам ще допоможе як не ми самі? Це питання потрібно
вирішувати позитивно і лише спільними зусиллями.
Олег ПОКАСЬ

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

ТА К С І Ц ІЛ О Д О Б О В О
ТЕ Л . 2-22-83

ПРИМІЩЕННЯ

КУПЛЮ
магазин АБО ВИНАЙМУ в оренду в центрі
м. Городище, Ватутіне, Звенигородка, площею
від 80 кв. м. і більше, під продукти харчування.
Тел. 8 (063) 122-17-06 (Ігор).
ЗДАЮ
в оренду приміщення 40 м. кв., в м. Городищі, вул.Грушевського, 10/1, обладнане телефоном, Інтернет, газ, вода, є складське приміщення, під охороною. Тел. (234) 2-19-84, 8
(066) 672-48-57.
в оренду приміщення в центрі м. Городище
(напроти ринку), площею 45 кв.м. Тел. (234) 207-95, (234) 2-40-60, 8 (067) 739-63-37.

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, газифікований. Тел. 8 (067) 12175-80.
будинок в м. Городищі, газифікований,
телефон, колодязь, погріб, підвал, двір
асфальтований. Тел. 8 (096) 174-65-78.
будинок в м. Городищі, пров.Гетьманський,
25, газифікований, усі надвірні споруди,
земельна ділянка 7 сот. Тел. 8 (093) 825-08-31
будинок, вул. К.Маркса, 18, усі надвірні споруди, вулиця газифікована. Тел. 2-14-20, 8
(067) 944-51-56.
будинок, вул.Нова, усі надвірні споруди,
центральний водогін, земельна ділянка 15 сот.
Тел. 2-32-15.
будинок в м. Городищі, вул.Короленка (р-н
залізничного вокзалу), газифікований, з усіма
надвірними спорудами. Тел. 8 (096) 375-63-66.
ЗДАЮ
будинок, вул.Марєсьєва,16 (р-н залізничного вокзалу) Тел. 2-32-35
будинок в м. Городищі, вул.Маяковського,
26, 90 кв. м., біля будинку газ. АБО ОБМІНЯЮ
на будинок ближче до центру міста з меншою
площею. Тел. (234) 2-12-56, 8 (096) 264-64-15.
будинок в м. Городищі, вул.Чапаєва, 134,
усі надвірні споруди, земельна ділянка 0,15 га.
Тел. (234) 2-19-37, 8 (096) 618-71-04.

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)
472-52-53, 8 (067) 473-59-89.
автомобіль "Побєда" Тел. 2-09-22, 8 (096)
216-49-57.
автомобіль, кредитний. Тел. 8 (067) 26730-84.

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

у приміщенні
готелю «Україна»
ДО В ІД О М А
С П О Ж И В А Ч ІВ
КО М УН А ЛЬ Н И Х П О С ЛУГ
З березня 2009 року
оплата за комунальні
послуги буде проводиться згідно пред’явлених рахунків (аналогічно оплаті
за електроенергію
та природний газ).
Споживачі, які користуються субсидією, оплату за комунальні послуги проводитимуть
по розрахунковим
книжкам.
КП «Комунальник»
надає послуги з
РОЗПИЛОВКИ
ДЕРЕВИНИ

різних порід.
Час роботи з 8 до 17
години. Тел. 2-20-63.
Адміністрація
КП «Комунальник»

Віктор 8 (097) 606-03-10 Сергій 8 (097) 556-51-05
Леонід 8 (097) 182-67-90 Андрій 8 (096) 758-05-63
Геннадій 8 (067) 986-34-68

автомобіль, на запчастини. Тел. 8 (067)
259-78-79.
ПРОДАЮ
велосипед "Аист", розкладний, у відмінному стані. Тел. 8 (096) 223-85-52.
скутер "Honda", 2007 р.в. Тел. 8 (050) 21241-47.
Аudi, 1992 р.в, двигун 2,3 куб. см., інжектор,
на запчастини, без документів. Тел. 8 (067)
259-78-79.
DAF Leyland, 1992 р.в., двигун 2,0 куб. см.,
не находу, АБО ОБМІНЯЮ на легковий автомобіль. Тел. (234) 2-13-31.
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.
Ford “Scorpio”, 1992 р.в., двигун 2,5 куб.
см., ТБІ. Тел. 8 (067) 259-78-79.
ВАЗ-2103, 1978 р.в., колір синій, капітальний зварювальний ремонт, у доброму стані.
Ціна 12000 грн., торг. Тел. 8 (067) 871-75-35.
ВАЗ-21011, 1977 р.в. Тел. (235) 2-58-01, 8
(098) 927-66-66.
ВАЗ-21013, 1984 р.в., колір жовтий, об’єм
двигуна 1,2 л, газ-бензин, тон, МЕХ-5-фіат,
МР3-CD-плеєр, 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.
ВАЗ-21063, 1986 р.в., колір білий, центральний замок, сигналізація, тонування, титанові диски, магнітола. Тел. 8 (096) 174-65-78.
ВАЗ-21104 "Люкс", 2006 р.в., колір «зелений перламутр», двигун 1,6 куб.см., 16 клапанний моноінжектор, повний електропакет, сигналізація, пробіг 80000 км. Тел. (234) 96-2-43, 8
(093) 700-51-52.
ЗАЗ 1102 "Таврія", 1991 р.в., колір червоний. Ціна 12000 грн. Тел. 2-03-82, 8 (097) 87497-46.
трактор ЮМЗ, 1980 р.в., причіп, плуг, у
доброму стані. Тел. 8 (096) 375-63-66.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

КУПЛЮ
шифер, 8-ми хвильовий, новий або б/к та
ощіп. Тел. 8 (097) 584-13-49.
шпали, б/к. Тел. 2-34-34.
ПРОДАЮ
ТЕРМІНОВО труби, металеві, діаметр 150
мм. Тел. 8 (096) 733-38-96.
цеглу, червону, б/к, 10000 шт. Ціна 650
грн./тис. Тел. 8 (067) 749-76-10.

ОБЛАДНАННЯ

ПРОДАЮ
бензопилу "Штиль",б/к, в доброму стані.
Тел. 8( 097) 528-30-52.
електромеханічний молот. Тел. 8 (098)
418-39-81.
зварювальний апарат. Тел. 8 (097) 19345-85.

7

мотоблок. Тел. 8 (097) 193-45-85.
радіостанцію військову Р-105, багатоканальну, працює від автопідкурювача. Тел. 8 (
097) 528-30-52.
плуг, двохкорпусний, до трактора Т-25. Тел.
(234) 2-13-31.

ЗАПЧАСТИНИ

ПРОДАЮ
акумулятор "іста 6 ст-60", новий, гарантія
2 роки. Ціна 380 грн. Тел. 8 (096) 666-82-33.
причіп, легковий, автомобільний, обладнаний, з документами. Тел. 8 (050) 212-41-47.
запчастини до ЗАЗ-40, двигун. Тел. (234)
2-36-94, 8 (097) 688-78-59.

РІЗНЕ

КУПЛЮ
яйця качині або гусячі. Тел. 8 (096) 23086-46.
ПРОДАЮ
буряк кормовий. Тел. 2-30-03.
буряк кормовий. Тел. 2-35-90
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.
двигун ГАЗ-51, після капремонту. Тел. 248-02
картоплю, дрібну. Тел. 2-19-60.
колекції марок і значків, великі, за останні
40 років. Тел. 8 (098) 940-00-68.
сіно. Тел. 2-30-03.
сіно, берегове. Тел. 2-48-02.
сіно. Тел. 8 (096) 230-86-46.
швейну машинку «Сінгер», 1900 р.в., ножну. Тел. 8 (097) 488-96-91.

ТВАРИНИ

КУПЛЮ
бичка або теличку для утримання. Тел. 8
(096) 230-86-46.
ПРОДАЮ
корейських поросят, 3 місяці. Тел. 8 (050)
534-50-99.
корова тільна. Звертайтесь за адресою: с.
Хлистунівка, вул. Шевченка, 50. Тел. 67-2-73, 8
(098) 485-06-58.
корова, порода чорно-ряба, 8 місяців
тільності. Тел. 8 (067) 140-83-19, 8 (096) 58752-64.
цуценята, породи Алабай. Тел. 2-05-04, 8
(067) 982-77-57.

ВТРАЧЕНЕ

Втрачене свідоцтво цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів Серія ВВ № 8776019, видане
Городищенським відділенням ЧОД ВАТ НАСК
"Оранта", вважати недійсним.
Військовий квиток Серія СО 046644, виданий на ім’я Тімоніна Дмитра Едуардовича
Канівським районним військовим комісаріатом
Черкаської області 10.05.2006 р., вважати
недійсним.

Ос. рах.
Адреса
Сума
1015 Миру,б. 54, кв.15
128.15
1028 Миру,б. 56, кв.4
140.85
1031 Миру,б. 56, кв.7
271.35
1036 Миру,б. 56, кв.12
158.39
1037 Миру,б. 56, кв.14
250.77
1038 Миру,б. 56, кв.15
100.63
1040 Миру,б. 56, кв.17
252.46
1041 Миру,б. 56, кв.18
410.36
1068 Миру,б. 86, кв.19
149.30
1074 Миру,б. 86, кв.25
173.25
1086 Миру,б. 86, кв.37
162.49
1120 Миру,б. 86, кв.72
128.00
1159 Миру,б. 117, кв.6
293.15
1165 Котовського,б. 1, кв.1
171.20
1227 Котовського,б. 7, кв.10
210.58
1232 Котовського,б. 7, кв.15
108.72
1242 Слов"янська,б. 5
161.98
1244 Слов"янська,б. 6, кв.2
205.05
1273 Слов"янська,б. 29а, кв.5
277.20
1276 Слов"янська,б. 29а, кв.8
125.28
1281 Слов'янська,б. 29а, кв.13 246.28
1294 Слов'янська,б. 29а, кв.26 127.65
1302 Слов'янська,б. 29а, кв.35 191.98
1305 Слов'янська,б. 29а, кв.38 104.81
1311 Слов"янська,б. 29а, кв.44 227.26
1336 Гагарiна,б. 6, кв.9
142.03
1350 Гагарiна,б. 8, кв.7
151.73
1405 Гагарiна,б. 18, кв.5
241.58
1415 Гагарiна,б. 20, кв.7
265.24
1428 1-Травня,б. 17, кв.2
350.80
1432 1-Травня,б. 17, кв.6
107.44
1438 1-Травня,б. 24, кв.4
217.60
1444 1-Травня,б. 26, кв.2
119.66
1446 Кiрова,б. 2, кв.1
177.80
2008 Героїв Чорноб,б. 157, кв.15 148.38
2016 Героїв Чорноб,б. 157, кв.22 51.20
2055 Героїв Чорноб,б. 157, кв.58 134.42
2077 Маресьєва,б. 2, кв.2
88.62
2099 Маресїва,б. 2, кв.4
232.33
2067 Маресьєва,б. 2, кв.10
64.29
2117 Маресьєва,б. 20
64.90
2176 Маресьєва,б. 2а, кв.9
72.46
2135 Маресьєва,б. 2а, кв.22
129.54
2158 Маресьєва,б. 2а, кв.42
111.99
2161 Маресьєва,б. 2а, кв.45
119.89
2276 Театральна,б. 3
62.26
2277 Театральна,б. 3
92.12
2278 Театральна,б. 3
91.70
2286 Театральна,б. 6
74.04
2287 Театральна,б. 8
80.55
2293 Театральна,б. 9
91.61
2259 Театральна,б. 11
88.20
2260 Театральна,б. 11
97.91
2303 Фiзкультурна,б. 28
114.64
2318 Фiзкультурна,б. 37
56.23
3003 Миру,б. 106
58.80
3008 Миру,б. 110
53.12
3043 Слов'янська,б. 13
126.85
3065 1-Травня,б. 12, кв.3
103.09
3066 1-Травня,б. 14, кв.2
72.40
3508 Садовий,б. 3, кв.2
185.92
3104 Садовий,б. 27
53.70
3118 Шевченка,б. 24, кв.1
66.40
3120 Шевченка,б. 24, кв.3
53.10
3137 О.Українського,б. 22
64.90
3158 Пушкiна,б. 3
59.74
3161 Пушкiна,б. 8
79.68
3201 Кiрова,б. 5
107.95
3518 Кiрова,б. 12, кв.2
53.12
3175 Кiрова,б. 19
53.10
3224 Глiнки,б. 6, кв.1
82.60
3241 Вiнниченка,б. 9, кв.2
106.24
3285 Пархоменка,б. 21
53.03
3317 Мамая,б. 9
546.47
3326 Грушевського,б. 22, кв.2
112.10
3331 Грушевського,б. 27
170.11
3346 Мiчурiна,б. 13
53.12
3360 Белiнського,б. 15а
56.05
3375 Некрасова,б. 8, кв.3
119.36
3381 Пiонерська,б. 13, кв.1
403.43
3383 Пiонерська,б. 15
53.10
3412 Франка,б. 10, кв.2
52.33
3437 Франка,б. 44
57.80
3440 Франка,б. 4а
87.28
3448 Франка,б. 59
106.24
3505 Франка,б. 71
66.40
3457 Нова,б. 10
90.45
3479 Нова,б. 33
50.15
3482 Нова,б. 36
88.85
3483 Нова,б. 37, кв.1
66.64

Городищенська міська
рада звертається з проханням до орендарів провести
звірку даних про заборгованість станом на 01.03.2009
та у випадку наявності боргу
провести відповідні розрахунки.
За оренду майна: Терновий О.М.
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.,
Гейко В.М.
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.
Городищенська міська рада
висловлює глибоке співчуття
депутату міської ради Сергію
Микитовичу Чеботарьову з
приводу непоправної втрати –
смерті матері.
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6 березня 2009 року

НАШ КАЛЕНДАР
75 років від дня народження Юрія
ГАГАРІНА (1934-1968), першого у світі космонавта

З весною!
Ключ розсіче купчасті хмари,
Зависне сонечко вгорі.
Із криком радісним, коханий,
Вернуться наші журавлі.
Земля весняна запарує,
Проб'ються проліски в лісах,
І закипить земна робота,
Й розквітнуть квіти у садах…
Галина КОВТУН
ОГ О Р О Д Н И К А М
У березні слід висіяти на розсаду білоголову і цвітну капусту, помідори, перець, баклажани. Капусту висівають 5-7-го, пасльонові
культури (помідори, перець, баклажани) для
теплиці – 1-3-го; пасльонові культури у
відкритий ґрунт – 5-7-го березня.
Насіння знезаражують у марганцівці 15
хв., промивають і намочують у розчині
міндобрив. Потім підсушене насіння висівають у ящики з земельною сумішшю на глибину 0,5-1 см.
Посіви тримають при 20-250С. Коли
більша частина насіння зійде, температуру
знижують до 16-18 0С. За зниженої температури сходи витримують 5-7 днів, а потім температуру0 знову підвищують до 22-24 0С удень та
15-17 С уночі. Таку температуру підтримують аж до висадження у відкритий грунт.
У березні починають пророщувати картоплю. Ранню картоплю виносять із погреба
після 15 березня, середньо- і пізньостиглі
сорти – після 25-го. Для пророщення відбирають здорові бульби. Їх розкладають на світлі в
теплому приміщенні в один-два шари.
Щоб швидко розмножити цінні сорти, то
можна з однієї картоплини одержати по кілька
кущів. Роблять це так: на пророщеній картоплі
паростки з корінцями відокремлюють від
бульб і саджають у стаканчики з вологою землею на дорощування, щоб потім разом із грудочкою землі пересадити в ґрунт. Бульби, від
яких відокремили паростки з корінцями,
піддають повторному пророщенню – цикл
повністю повторюється. Пророщені втретє
бульби розрізують на частини після одно-, дводенного підсушування висаджують у ґрунт. У
такий спосіб з однієї картоплини можна одержати 12-20 кущів, які дадуть нормальний урожай. У цьому випадку пророщення слід починати вже з 1 березня.
2 березня
ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ
4 березня
60 років від дня народження Володимира
ІВАСЮКА (1949-1979), українського поета і
композитора
8 березня
МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ (за
версією одного із календарів – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЖІНОК І МИРУ)
9 березня
Перелітні птахи цілими зграями починають вертатися з вирію. Дятли шукають дерева
якомога товстіші й сухіші. Цього дня не прали
білизну: щоб не відійшла чистота й дух цілющий
195 років від дня народження Тараса
ШЕВЧЕНКА (1814-1861), українського поета, художника, мислителя

10 березня
ТАРАС КУМОШНИК. Хоч по стінах
ходи, але борони Боже вдень спати: все літо
проспиш.
11 березня
В гості не ходили
12 березня
ПРОКІП ПЕРЕЗИМНИК дорогу руйнує:
то заметами, то потічками. У води ніс гострий
– пробивається всюди
95 років від дня народження Марина
ГНАТЕНКО, Героя Соціалістичної праці,
зачинательки п’ятисотенного руху
13 березня
ВАСИЛЬ КРАПЕЛЬНИК, калюжник.
14 березня
ЯВДОХА-ПЛЮЩИХА. За юліанським
календарем це був початок весни – 1 березня.
Заносили до хати талу воду, вмивали нею
діток – на здоров'я, силу. Відмивали болячки з
хворих. Кропили стіни – щоб ті дихали. Поливали квіти. Давали води курям, щоб добре
неслися, худобі – щоб гарно доїлася. Знову
зранку пекли "жайворонків" і при цьому
співали веснянок. Розкачуючи тісто, примовляли: "По білому, по чистому, по ядомому, від
землі узятому, зорями крученому, залюбленою котись білкою…"
ДЕНЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА
130 років від дня народження Альберта
ЕЙНШТЕЙНА (1879-1955), німецького і американського фізика-теоретика
15 березня
ФЕДОТ-ВІТРОНІС. Припас Федот селянину турбот: вітри, заметілі звідусіль налетіли: то дах зірвали, то дровітню розметали.
Явдоха Федота не спитала – весну спорядила,
ось і гнівається він. Та це – ненадовго.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРАВ СПОЖИВАЧА
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ
16 березня
Хрест-навхрест переходили кожне поле.
На поле ідуть – гілки для багаття несуть, гній
везуть: щоб побачило сонце весняне кожну
ниву й розігнало всі злі сили.
150 років від дня народження Олександра
ПОПОВА (1859-1906), російського фізика і
електротехніка, винахідника радіозв’язку
17 березня
ГЕРАСИМ ГРАЧИНИЙ граків нагнав,
вони заселяють ліс. Носіть при собі підібране
на ріллі грачине перо: не пристане ніяка біда, і
лихе око не страшне.
18 березня
КОНОН-ГОРОДНИК покликав до хлібо-

робства. Сонце починає переходити у
Північну півкулю. Конон – усім конюхам
конюх.
19 березня
Обходили довкруж криниць, щоб ті гіркими стоками не наповнювалися, щоб вода була
добра, чиста й солодка, змивала усілякі хвороби.
21 березня
ВЕСНЯНЕ РІВНОДЕННЯ. Астрономічний день народження весни. Свято жайворонків, які славлять перемогу світла над темрявою.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
80 років від дня народження Юрія
МУШКЕТИКА (1929), українського письменника
120 років від дня народження Олександра
ВЕРТИНСЬКОГО (1889-1957), російського
артиста естради, співака, поета, композитора:
Я люблю Вас, моя сероглазочка,
Золотая ошибка моя!
Вы – вечерняя жуткая сказочка,
Вы – цветок из картины Гойя.
22 березня
СОРОКИ. Друга зустріч весни (перша
була на Стрітення, 15 лютого). З часів язичництва зберігся звичай закликати весну: "Весна, весна красна, прийди, весна, з радістю, з
великою милістю: з льоном високим, коренем
глибоким, з хлібами пишними".
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
23 березня
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА АМАТОРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГІЇ
25 березня
ДЕНЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
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Зам. №

АНЕКДОТИ
8 БЕРЕЗНЯ
– це Міжнародний день
подруг Захисників Вітчизни;
– це день, коли навіть
найтолковіші мужики витрачають свої заначки найбільш
безтолковим чином.

мились та одружились 8
березня. І це не лише економія
27 березня
Знову виводили худобу у двір, чистили, на подарунках! Нехай лише
замовляли од усякого лихого погляду.
спробує коли-небудь запитати:

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ

«Любий, а ти не забув, який
сьогодні день?»

28 березня
J J J
300 років від дня народження Олексія
8 березня. Чоловік читає
РОЗУМОВСЬКОГО (1709-1771), російсько- газету перед телевізором,
го державного діяча, фельдмаршала, графа
дружина миє посуд. Раптом він
згадує, що сьогодні 8 березня, а

29 березня
подарунок не купив.
55 років з дня народження поета, члена
Чоловік ( не відриваючись
Спілки письменників України Олексія
від читання):
ОЗІРНОГО, уродженця с. Вербівки
– Залиш, люба, посуд –
сьогодні
восьме, домиєш
30 березня
завтра.
ТЕПЛИЙ ОЛЕКСІЙ-БОКОГРІЙ. Олек-

сій зиму зводить нінащо.

J J J
Кухня. Чоловік з дружиною
31 березня
ДЕНЬ КИРИЛА. Цього дня щільно закри- п’ють каву.
вали ворота, щоб несподівано не повернулася
Дружина (ніжним голосом):
зима.
– Милий, ти не забув, що

ШАНОВНІ
ЧИТАЧІ! ЧЕ Р В О Н А ША П О Ч К А
ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
П О -Г О Р О Д И Щ Е Н С Ь К И
МІСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ

Вартість передплати
складають лише витрати на її
оформлення та послуги пошти:

ГОРОДИЩЕ

J J J
26 березня
Ідеальна дружина – це
ДЕНЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ жінк а, як а народилась 8
УКРАЇНИ
березня, й з якою ви познайо-

НЕ КАЗКА

ГАЗЕТИ "ГОРОДИЩЕ" НА
2009 РІК – ТІЛЬКИ ДЛЯ
ЖИТЕЛІВ
М. ГОРОДИЩА.
Передплатний індекс
99974.

ГОРОДИЩЕ

Схоже на те, що твори Шарля Перро втрачають
актуальність. Якщо у великого французького казкаря
дівчинка несла бабусі кошик із пиріжками, то
городищенську Червону Шапочку «Сірий Вовк» (у
його ролі був один з міських підприємців) зупинив під
час транспортування артилерійського снаряду. Це
трапилось у суботу, 28 лютого, неподалік від
колишнього цукрокомбінату.
Зважаючи на небезпечність цього вантажу,
пильний громадянин затримав дівчинку і повідомив
про це головним міським спеціалістам з розброєння -представникам КП «Комунальник», а ті в свою чергу -МНС-никам. За висновком фахівців, особливої
загрози снаряд не виявляв, бо був без запалу. А от у
багатті б рвонув «мамо, не горюй».
Звідки і куди несла дівчинка небезпечного
гостинця, нам не відомо. Уже добре, що ця «казка» не
закінчилась фатально.
Олег ПОКАСЬ.

скоро 8 березня?
Чоловік (ледь не вдавившись кавою):
– Як, знову?!?
З газетної рубрики «Запитання читачів». Запитання
читача: «Я пережив 8 березня.
Чи маю я право на які-небудь
пільги?»

J

J

J

Знайшов міліціонер тіло.
Викликає швидку допомогу:
– Тут тіло лежить, руки цілі,
ноги також, голова на місці…
– А внутрішні органи?
– Тю, так вони ж вам і
дзвонять!

J

J

J

–Чому ти такий сумний?
–Бо я розумний.
–А чому вчора був веселий?
–Тому що вчора у мене були
гроші.

