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ЗНАЙ НАШИХ!

Свято краси, майстерності й
творчого натхнення влаштувала
черкаська студія «Профі». 16
березня з нагоди Дня працівників
комунального господарства та
побутового обслуговування насе-

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

«ЛЮКС»

лення в обласному центрі відбувся
показ зачісок за участю десяти
к р а щ и х п е р у к а р е н ь о бл а с т і .
Справжньою окрасою цієї «десятки» була колекція городищенського салону краси «Люкс».

Розповідає власниця салону
Галина ДІХ Т Я Р :
–Ми презентували колекцію
жіночих зачісок «Пори року в Україні» у
виконанні модельєра-перукаря Вікторії
Савенко. Майстер візажу – Тетяна
Товстоп'ят,
хореограф – Наталія
Харенко, костюми були пошиті у салоні
«Стиль» (п/п Людмила Волощук).
З поміж інших учасників, які
підготували переважно ретро і класику,
н а ш по к аз в ияв ивс я н а йб і ль ш
оригінальним і став предметом
о с о бл и в о ї у в а г и ж у р н а л і с т і в .
Щоправда, обласні телевізійники
(«Рось» і «Вікка»), коментуючи
відеоряд з нашими моделями, чомусь
зарахували їх до черкасців. Хоч для
працівників салону «Люкс»
принципово те, що ми представляємо
Городище. Втім, всеукраїнські канали
СТБ і К1 таки назвали і наш салон, і
наше місто.
Найвищою оцінкою наших старань
є схвальні відгуки фахівців. До
організаторів показу телефонує безліч
колег із Києва, Одеси, які дуже

ДЕП У ТА Т П Р О К О М У Н А Л Ь Н И К ІВ

ПР А К Т И К А , Я К

ОБ Л А С Н И Й

ВЛУЧИВ У
«ДЕСЯТКУ»
зацікавились колекцією «Пори року»,
висловлювали подив з приводу того,
що її авторами є представники не
обласного, а районного центру. Також
запрошують салон краси «Люкс» на
покази. Але це досить витратно, а
знайти спонсорів дуже складно. Цього
разу допомогла міська рада, за що я
щиро вдячна. Тому у найближчих
планах – проведення показу зачісок у
Городищі, де свою майстерність
покаже кожен майстер салону.
У людини все має бути прекрасним – душа, тіло, одяг… Невід'ємною складовою цього переліку є
зачіска. І дуже добре, що городищенські перукарі отримують визнання
як творці краси рукотворної.
Олег ПОКАСЬ
На фото:
Вікторія Савенко і
Тетяна Товстоп'ят втілили свою
творчу фантазію в образах Зими
(Каріна Оверченко), Літа (Юлія
Хорошко), Осені (Ольга Трусова),
Весни (Вікторія Мураховська) та
України (Аміна Савенко).

П Р ЕЗ И Д ІУ М

Р Б О ТО Ю П Р О В ЕТЕР А Н ІВ
К Р И Т Е Р І Й ІС Т И Н И З 24ТУберезня
у читальному залі районної бібліотеки відбувся

На сесіях міської ради досить непросто вирішуються питання про виділення коштів для
підтримки комунальної служби. Але, як відомо,
критерієм істини є практика.
Нещодавно по вулиці Гагаріна трапився
прорив водогону, і я та мої сусіди мали нагоду
спостерігати за роботою ремонтної бригади у
складі головного інженера КП “Комунальник”
Олега Трохименка, газоелектрозварювальника
Ігоря Іванова, слюсаря Романа Педько,
екскаваторника Анатолія Артеменка, водія
Андрія Гудзя. Протягом двох діб ними було
проведено великий обсяг робіт з відкопування
та заміни пошкодженої труби. Особливо
складними були зварювальні роботи у
водогінному колодязі. У дощ і холод, не
рахуючись з втормою та власним часом,
працівники “Комунальника” виявили справжній
професіоналізм і трудовому звитягу.
Також дуже самовіддано, добросовісно та
якісно, допізна (до 24 години) працювали
слюсар Руслан Олійник і зварювальник Ігор
Іванов, позбавляючи від значних незручностей
мешканців багатоквартирного будинку в якому

забилась каналізація.
Це лише ті випадки, що трапились у березні
на вулиці Гагаріна. А скільки подібних ситуацій у
всьому місті! Адже фактично всі наші
комунікації створені ще за радянських часів і
давно вже відслужили своє. Тому всім, хто
висловлює невдоволення тим, як обслуговують
ці мережі, варто зважити на їх зношеність та ті
зусилля, які докладають спеціалісти для
усунення аварійних ситуацій.
Для ремонту водогону використовувався
екскаватор, а для прочистки каналізації –
“Ротенбергер”. Я переконався у тому, що кошти
міського бюджету, витрачені на придбання цієї
техніки, ефективно працюють на нашу громаду.
Те ж саме можна сказати про мінітрактор та
пилораму, якими нещодавно поповнилась
технічна база комунальників. Всі ці придбання
здійснено завдяки господарській позиції
міського голови Олександра Зварича за
підтримки більшості депутатів міської ради.
Олександр СИДОРЕНКО,
депутат міської ради.

ЗВ О РО ТН ІЙ ЗВ ’ЯЗО К

виїзний президіум обласної організації ветеранів України. У
заході взяли участь члени обласної президії на чолі з
Володимиром Веретільником, голова районної організації
ветеранів війни та праці Сергій Каюкін, голова райдержадміністрації Сергій Ковела, голова районної ради Олександр
Лупашко, заступник голови РДА Іван Недоступ, голови районних
організацій ветеранів , керівники установ та організацій міста.
У доповіді голови міської організації ветеранів Володимира
Зінченка констатувалось, що станом на 1 березня 2009 року
міська організація ветеранів нараховує 3105 осіб, з яких 45 –
інваліди Великої Вітчизняної війни, 18 – учасники бойових дій,
1448 дітей війни, 619 ветеранів праці.
У місті діє програма «Турбота», яка опікується проблемами
соціального, медичного, житлово-комунального характеру і
рядом інших важливих складових соціального захисту
ветеранів. Також при міській раді створено Центр соціального та
правового захисту ветеранів війни та праці, військовослужбовців, людей похилого віку. Міська організація ветеранів
співпрацює з міською радою, а також з органами державної
влади, закладами освіти та районним комітетом Товариства
Червоного Хреста. Про плідність такої співпраці свідчить те, що
у 2008 році наша ветеранська організація визнана найкращою у
районі.

З ЧЕР В О Н И М ХР ЕС ТО М

ПР О ТИ ТУ Б ЕР К У Л Ь О ЗУ

Рішенням виконавчого комітету міської ради виділено 2000

До редколегії газети «Городище» надійшли два листи з позитивними відгуками грн. для потреб жителів Городища, хворих на туберкульоз. Ці
про нашу роботу та цінними порадами. Ми вдячні їх авторам Ірині Дзісяк та Ользі кошти виділено на прохання районного комітету Товариства
Червоного Хреста у рамках благодійного місячника «Біду здоОхріменко. Сподіваємось на подальшу співпрацю.
лаємо разом!»

ДО У В А Г И П Е Н С ІО Н Е Р ІВ , Я К І Н Е Є Ч Л Е Н А М И О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ В Е Т Е Р А Н ІВ УК Р А ЇН И .
Бажаючих увійти до складу організації просимо зареєструватися за адресою площа Миру, 4.
Тел. 2-46-67 (з 8.30 до 11 години).
Аптеки № 86 та «Корсуньфармацевт» № 2 реалізовують ліки, а магазин супермаркет – продукти для інвалідів Великої Вітчизняної війни та солдатських вдів зі знижкою на 3 %.
Володимир ЗІНЧЕНКО,
голова Городищенської міської організації ветеранів України
ДО У В А Г И Л Ю Д Е Й П О В А Ж Н О Г О В ІК У !
Розпочинає роботу клуб здорового способу життя та за інтересами. Всіх, хто бажає взяти
участь у роботі клубу, чекатимемо у міській раді (вул. Грушевського, 11) 10 квітня о 13 годині.
Оргкомітет.
ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА,
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БАТЬКІВЩИНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
запрошують жителів міста взяти участь у суботнику, що відбудеться на Татарці 30 квітня з 10-ї
години. Телефон для довідок: 2-24-27, 2-46-67.

Городищенська міська рада нагадує,
що 6 квітня закінчується термін
прийняття заяв на участь у конкурсі
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.
Заяви приймаються в міській раді за адресою: вул.
Грушевського, 11. Тел. 2-41-27.

2
25 березня на базі
дошкільного закладу
«Джерельце» відбувся районний семінар-практикум на
тему «Збалансоване харчування у дошкільних закладах», керівником якого була
завідуюча ДНЗ Білан Любов
Миколаївна.
Всім відомо, що діти найбільш вразливі до неякісного
харчування, тому так важливо,
щоб вони були забезпечені
повноцінним, збалансованим,
раціональним харчуванням з
використанням натуральних
продуктів. Кожен дошкільний
заклад представив на суд журі
декілька українських народних
страв. Всі вони мали апетитний, привабливий вигляд, естетично, з фантазією оформлені. Також, від кожного
садочка був виставлений з
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належною сервіровкою
дитячий стіл до обіду.
Журі в складі Лупашка
Олександра Вікторовича (голови районної
ради), Виповської
Валентини Давидівни
(лікаря СЕС), Томіленко
Тетяни Миколаївни (директора ЗОШ №1), скуштувши страви, а також
врахувавши корисність
та естетичний вигляд
страв, визначили призові місця: І місце здобув ДНЗ «Пролісок» с.
В'язівок, II місце – ДНЗ
«Сонечко» с. Орловець,
III місце – ДНЗ «Джерельце», м. Городище.
Вдосталь намилувавшись
витворами поварів
дошкільних установ, завідуючі, методисти, медичні сес-
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ГОРОДИЩЕ

Артистами були не
лише діти старшої групи, а й батьки дітей
середньої групи. Колектив ДНЗ «Джерельце»
щиро дякує Коршак
Ользі, Іохім Світлані,
Га в р и л ю к О к с а н і ,
Саленко Олені за
співпрацю у вихованні
н а ш и х д о ш к і л ь н я т.
Також всім присутнім
сподобалась ритмічна
гімнастика, яку виконали вихованці старшої
групи. Після театрального дійства учасники
Учасники вистави семінару прослухали
доповіді завідуючої днз
«Джерельце» Білан Л.
три, гості, які були присутні на М., медичної сестри Аліщук М.
семінарі мали змогу переглянути ляльково-ігрову виставу І., лікаря СЕС Виповської В. Д.
« Я к о с ь у ч у ж о м у л і с і » . та обмінялися досвідом з даного питання.

Незважаючи на економічну кризу в країні, колективи
всіх дошкільних закладів, та
керівники місцевої влади турбуються про те, щоб жоден
малюк не був обділений ні увагою, ні теплом, ні харчуванням,
щоб всі дошкільнята були здоровими та життєрадісними.
Зокрема, міський голова
Зварич Олександр Іванович
нещодавно відвідав наш
заклад, побував у вікових групах, поспілкувався з дітьми,
поцікавився у завідуючої проблемами дошкільної установи,
пообіцяв і надалі сприяти у їх
вирішенні.
Т.І. ПОНОМАР,
вихователь
з фізичного виховання.

Рибулька

Якось пішла я провідати
старого знайомого, що занедужав. Слово за словом,
неспішно снується розмова.
Коли тут заходить сусіда Олег,
15 березня на
теж провідати неду жого.
звітно-виборчих збоНапідпитку…
рах громадської
Почали, як водиться, дебаорганізації рибалоктувати про політику, про газ.
любителів «Еколог»,
яка взяла під опіку
Захопившись, Олег видав:
С ач и к о в и й с т а в ,
«Для мене не існує нія-яких
члени цього товазаконів. Для мене в силі
риства підтвердили
тільки один закон – моя друдовіру його голові
жиноньк а Наташа! Моя
Олександру МоскаРибулька».
ленку. З офіційних
Про все Олег має звичку
представників на
зборах були привисловлюватися в категоричній
сутні перший заступформі: для чоловіка, що вийшов
ник міського голови
на пенсію, є лише одне достойне
Анатолій Вибрик і
заняття – рибна ловля. А в нас тут на
начальник сектору
карного розшуку РВ УМВС Віталій Задорожній. У телефон- вулиці з рибалок лише я та дядя Гриша, а то все
ному режимі до учасників зборів звернувся голова Асоціації живуть одні зулупи. Так-так, хіба ж то пенсіонерибалок України Олександр Чистяков, який привітав горо- ри, якщо не займаються рибальством? Це –
дищенців з річницею від дня створення товариства «Еко- зулупи!
лог».
А щоб мати успіх у цій благородній справі,
Олександр МО С К А Л Е Н К О доповів про результати діяль- треба знати і виконувати певні правила. Правиності організації:
ло перше: риболовлею треба займатись твере– На час створення наша організація налічувала 38 членів і зим. Або риба, або горілка. Правило друге: трепротягом року збільшила чисельність до 252 осіб. Це вже є пев- ба, щоб на рибалку тебе провела Рибулька,
ним показником нашої роботи.
тобто люба жінка, щоб побажала «ні пуху, ні
Що ж зроблено нами за звітний період на Сачиковому ставі? пера». Правда, як перейде дорогу чужа жінка,
Було проведено частковий ремонт гідрорегулюючого вузла, чим
забезпечено можливість регулювання рівня води у ставі. За допо- удачі не жди. Та то вже інше.
Наступне правило. На рибалку треба ходимогою міської ради та району електромереж підключено нічне
освітлення. Проводились суботники з очищення берегової зони. ти як на роботу – щодня. І щодня підгодовувати
Для зариблення було використано 300 кг коропа (як дзеркально- рибу, тоді через певний час почне постійно
го, так і простого), 900 кг карася, 30000 мальків білого амура, ловитися риба, ні – рибулька.
6000 линків (грамів по 30), 25 маток і 2 самця королівського короЯ як приїжджаю у Мліїв на дачу (ну,
па, 5 кг в’юнів. Заборонивши риболовлю, дали можливість віднереститись маточному поголів’ю, яке було в ставку раніше. Зимо- батьківська стара хата), то зі мною на рибалку
ва риболовля показала, що у нас чимало окуня, плотви. З’явився ходить старий сусідський кіт. Я за вудочки, а він
тут як тут. Перший улов – завжди йому.
й піскар, щука, раки. Тобто рибну базу закладено непогану.
І ще одне: на рибалку треба йти дуже-дуже
Також Олександр Москаленко назвав найактивніших членів
організації. Із бригад найкраще спрацював колектив кутка «Джу- рано.
лаївка» на чолі з Сергієм Костенком. Євген Жигун без нагаду… Йдеш ранесенько. Босіком. Підкачав
вання доглядає за дамбою, і завдяки йому з водойми вилучено холоші. Роса така рясна та свіжа, що ноги аж
300 м браконьєрської сітки. Анатолій Яцик зробив «хатинку» для
лебедів. Микола Яригін допоміг з кормами для риби. Активно і парують. Туман заповнив усі улоговини і повзе
добросовісно попрацювали Валерій Горідько, Валерій Тарану- над ставком. Сонце має ось-ось зійти. Щебеха, Віталій Орел та багато інших, але далеко не всі. Тому долу- чуть, заливаються солов’ї. Сидиш на стільчику.
чення пасивних членів товариства до чергувань, суботників та Вудки розставлені і закріплені. Завмер. Не
інших заходів є одним із резервів.
дихаєш. Ждеш. Тихо. Лише то тут, то там:
Для підсилення боротьби з браконьєрством рибалки- «Плюх! Плюх! Пль-ух!» Риба скидається. А
любителі будуть тісніше співпрацювати з міліцією. Очолив цей комарі снують свій тонко натягнутий писк і такі
напрямок роботи колишній працівник міліції Петро Боговик.
дорідні, як кулаки завбільшки.
Серед інших планів «Еколога»:
Накінець! Клюнула! Попалася! Хапаєшся
– провести дозарибленння ставка білим амуром та, можли- за вудлище, підсікаєш, перебираєш руками,
во, коропом;
підтя-я-я-ягуєшш, ближче, ближче, ось повела–забезпечити достатню кормову базу;
потягнула вбік, трохи попускаєш і знову
– підтримувати став та його берег у належному екологічному повільно, але настирно підтягуєш все ближче
стані; лише суботників (прибирання сміття, видалення чагар- до себе. Ось уже крізь воду бачиш, який
ників та очерету) для цього замало – потрібно проводити дорідний екземпляр зараз буде в тебе в руках.
роз’яснювальну роботу серед населення;
Ще мить… І… ех-ма, зірвалася!!!
– облаштувати місця для купання та відпочинку;
Стоїш, весь змилений як кінь, що галопом
– організувати культурне рибальство;
проніс свого вершника кілька кілометрів. Вити– забезпечити умови для гніздування птахів;
раєш піт з чола, чортихаєшся. Та знову прики– стежити за дотриманням заборони лову риби під час паєш очима до поплавків. Клює? Не пропустити
нересту (до 1 червня).
б мить.
Стратегічним завданням є надання Сачиковому ставу статуХто думає, що рибальство – це приємний і
су загальнозоологічного заказника місцевого значення «Зарі- легкий відпочинок, той глибоко помиляється.
ччя», що убезпечить цю водойму від приватизації і надасть
додаткові можливості для охорони природи на екосистемному Це таке навантаження на нервову систему, як
рівні. Відповідний пакет документів передано на затвердження от у космонавта під час старту ракети. Зате,
обласної ради. Науковий та юридичний супровід створення наловивши достатньо коропів, карасиків (буває
заказника здійснює Асоціація рибалок України, до якої входить і сом трапиться), я все це добро передаю в руки
городищенський «Еколог». Головне гасло асоціації співпадає з своїй Рибульці – Наташі. Буває, ми з друзями
позицією наших рибалок, нашої міської ради і громади вцілому: розводимо багаття на березі біля ставка, а його
«Відновлюй, охороняй, використовуй».
треба вміти палити при будь-якій погоді. А юшку
Олег ПОКАСЬ

хіба жінка зготує таку, на яку здатен
мастак-рибалка? О, тут є старі секрети: яку рибу в юшку кидати,
скільки. Юшка є одинарна, а є
двойна, тройна. Приїжджайте
до нас в Мліїв на рибалку, а ще
краще на готову юшку.
Це смак, це аромат, запахи – неповторні. Умм!!!
Трапляються в мене іноді
й «проколи». Поїхав якось
сонячної літньої днини на дачу.
Мав завдання від Рибульки моєї
просапати баштан. Думаю собі, швиденько туди-сюди пробіжусь сапою (а
вона в мене економічна, довжелезна, височезна не треба спину гнути) по баштану та ще
встигну з вудочкою посидіти.
Ледь устиг прикрити двері за собою, як
заходить Льонька, шкільний товариш і друг
дитинства. Щоб розмова в’язалась, випили по
шкалику, по другому. Порушив плин наших спогадів телефонний дзвінок.
Підношу до вуха слухавку, а це моя
Рибулька питає, чи не стомився я полоти баштан, може, приїхати на допомогу. Я миттю
«знайшовся», кажу:
–Моя рибулька, золота моя рибко, не треба
приїжджати, бо і я не полю. Тут такий дощ іде,
прямо-таки злива обрушилась на Мліїв, що з
хати не вийти.
– Як? А в Городищі сонце сяє.
– Так то ж дощ іде смугою! Та такий дощ,
що прямо страх бере, як наш баштан його витримає!
Та все ж моя рибулька викрила мій невинний обман та ще й засікла, що я був «під градусом». Підняла такий дебош… Так прямим текстом і каже:
–Беру розвод! Терпець у мене урвався!
Я також образився:
–Згоден на розвод! Віддаєш моїх любимих
собак і я переходжу жити у Мліїв, ближче до
своїх рибульок.
–Я тобі обох собак не віддам, бери лише
одну.
–Тільки обох віддаєш, інакше не одержиш
розводу!
–Добре, я тобі віддаю одну собаку Барсіка і
бери всіх курей у Мліїв.
–Добре згоден на Барсіка і курей».
Вона:
–Добре бери Барсіка і курей. Тільки кури
будуть твої, а я буду їздити по яйця».
Я:
–Добре. Будеш приїжджати по яйця і по
рибу, бо де ж я її буду дівати, як наловлю.
Рибулька моя згодилася, поступово заспокоїлася та й за розвод забула.
Я вам скажу, що рибальство – це гідне
заняття для всякого поважаючого себе пенсіонера. Ось видужає дядя Гриша, і ми на його
голубій, як вода в ставку, машині помчимо на
рибалку. І вас запрошуємо, бо хто не рибалить,
заслуговує лише на те, щоб його назвали хіба
що нещасним зулупом.
Валентина ЗАТУЛЬНА.
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ДО 195-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

ЗОШ № 2

19 березня у міській
загальноосвітній школі № 2
відбулася літературна година
«Дружба
геніїв», яка була
присвячена 195-й річниці з
дня народження Т.Г. Шевченка.
Зазвичай ми говоримо про
Великого Кобзаря як про
поета-демократа, художника,
борця за кращу долю рідного
народу. А цього разу дізналися
про Тараса Григоровича як про
людину, яка вміла будувати
прекрасні стосунки, мала

широке коло друзів, про щиру,
безкорисливу дружбу поета із
нашим земляком, оперним
співаком, драматичним актором, автором першої української національної опери «Запорожець за Дунаєм» ГулакомАртемовським, про стосунки
Шевченка із відомими промисловцями-меценатами братами
Яхненками та Симиренками. А
допомогли нам більше дізнатися про цю дружбу геніїв
учитель української мови та
літератури Коваль Надія Анто-

В Україні традиційно в
останній тиждень березня
проходить Всеукраїнський
тиждень дитячої та юнацької
книги. Крім того, 2009 рік
оголошено Президентом України Роком молоді. Також цей рік
знаменний тим, що громадськість нашої держави та
українці в усьому світі відзначають 195-ту річницю з дня
народження Тараса Шевченка.
Тому цьогорічний тиждень
юнацької книги «Молодь
Городищини у вінок Кобзареві» приурочений цим знаменним датам.
18 березня у читальному
залі РЦБКС ім. В.Симиренка
зібралася учнівська та студентська молодь міста. Відбулося урочисте відкриття тижня
юнацької книги зустріччю із
талановитою молоддю Городищини «Молодий сад Симиренківського краю».
Найкращий приклад для
школяра, студента – це життєвий шлях їхніх ровесників.
Тих, хто здобуває освіту, професію, розвиває талант, відкриває свою справу на користь
громаді, хто, долаючи життєві
перешкоди утверджується в
житті, досягає успіхів. Таким
прикладом можуть бути і гості
свята: студенти Городищенського аграрного коледжу:
Вікторія Холодняк та Володимир Юсіфов, учні економічного
ліцею – Аліна Джаловян, Аня

Могильна, Олег Короп, учениці
загальноосвітньої школи № 1
м. Городища – Тетяна Калюжко
та Альона Сухопара. Життя
їхнє багате на добрі справи,
події, вчинки. Крок за кроком
долають вони нелегкий шлях
до вершин науки. Значними
успіхами у їхньому житті
стають перемоги у предметних
олімпіадах, конкурсах, участь у
роботі Малої академії наук. А
ще ці талановиті юнаки та
дівчата закохані у поетичне
слово та музику.
Свої улюблені поезії Тараса Шевченка прочитали Володимир Юсіфов та Тетяна
Калюжко. Власні поезії декламували: Вікторія Холодняк,
Аня Могильна, Альона Сухопара, Олег Короп та Тетяна
Калюжко. А Аліна Джаловян
заспівала пісню, яку присвятила своїй мамі. Музику вона
написала сама на вірші городищенського поета Олександра Марченка.
На свято завітали гості:
Олег Покась –
спеціаліст
міської
ради зі зв’язків із
громадськістю, голова молодіжної організації «Батьківщина Тараса Шевченка», Тамара
Борисова – начальник відділу з
питань внутрішньої політики
райдержадміністрації та Інна
Кирпата – методист по бібліо-

нівна та директор музею
С.С.Гулака-Артемовського Руденко Катерина Володимирівна.
Із цікавістю учні десятих
класів переглянули сценку
зустрічі Тараса Шевченка із
Семеном Гулаком-Артемовським у граверній майстерні.
Головні ролі майстерно виконали Войцешко Іван (Шевченко) та Бурхан Андрій (Гулак-Артемовський).
На уроці звучало і поетичне слово Кобзаря. Вірші
читали Гриб Валя, Чуй Інна,
Мацькова Люда, Жежер Богдан, Лисак Лілія. Переглянули і
мистецьку спадщину Тараса
Шевченка.
Це прекрасно, що нині ми
повертаємо собі національну
самосвідомість під знаком
великого поета. Бо Шевченко
любив Україну, за неї стояв
непохитно,
хотів бачити її
рівною з іншими у сім’ї світовій
– "сім’ї вольній, новій".
Інна ЧУЙ, Лілія ЛИСАК,
фото Богдана ЖЕЖЕРА.

течних фондах районного
відділу освіти. Вони побажали
юним талантам нашого міста
любити свою Батьківщину,
бути впевненими у своїх силах,
не розчаровуватись у житті, бо
вони найбільше багатство,
краса і надія нашої держави. А
на згадку про цю зустріч
вручили кожному пам’ятні
подарунки.
Працівники бібліотеки
щиро вдячні учасникам свята
за те, що вони щедро поділилися з нами своєю творчістю.
Віримо, що кожен із них ще
впише свою незабутню сторінку в славну історію Городищенського краю.
Особлива подяка міській
раді за спонсорську допомогу,
надану у проведенні свята.
Тетяна ЗУБКО,
завідуюча відділом
РЦБКС ім. В. Симиренка
P.S. Після закінчення
цього заходу до мене, як до
відповідального за випуск
газети “Городище», звернулась десятикласниця ліцею
Алла Багацька з проханням
ознайомитись з її творчістю.
Дві новели з Аллиного доробку
ми пропонуємо нашим читачам.
Олег ПОКАСЬ

Одним із засобів долучення до віковічних джерел творчості
Кобзаря є осягнення навколишнього середовища, яке формувало великого поета – чудової природи, серед якої він виростав
і творив. Для художників ця можливість реалізується під час
пленерної роботи на батьківщині Тараса Шевченка. Виставка
картин, присвячена 195-ій річниці від дня народження українського пророка, влаштована у Криворізькому педуніверситеті, стала одним із підсумків таких творчих відряджень митціввикладачів з Кривого Рогу Володимира Томашевського,
Олександра Юрченка, Віктора Мішуровського, Юрія
Бондаренка, викладача Київського інституту дизайну та
мистецтв ім. М.Бойчука Миколи Лихошви, президента Вільної
академії красних мистецтв Великого Кобзаря України Олекси
Близнюка. Саме Олекса Олексович є організатором шевченківських пленерів. У великій мірі завдяки цьому Городище
стало відомим осердям шевченківського руху, а місцеві пейзажі
увіковічнені майстрами пензля.
Незабаром картини, представлені на виставці, разом з
їхніми авторами помандрують у Крим. Там, окрім презентації
своєї творчості, «вільні академіки» також влаштують пленер.
Городищенці знають Олексу
Близнюка не лише, як художника,
а і як майстра різьби по дереву.
Останні його твори у цьому жанрі
– композиції, центральними
постатями яких є прадавній бог
сонця і родючості, запліднювач
землі Ярило і захисниця Оранта,
яка молиться. Крім інших символічних елементів, вжитих автором, вирізьблено цитату із
Велесової книги: «Велесу Книгу
цю почестимо, Богу нашому, який
є прибіжище і сила, … речемо
хвалу: Буде благословен завжди,
нині і прісно, від віку й до віку!
Речемо це при кудесницях. І те
прийдешнє звершиться».
Олег ПОКАСЬ.

Забуте

Я – охрещений язичник!
Я знаю це точно!
А ви?
Хто ви насправді?
Задумувались ви чи ні?
Язичник не означає не вірю.
Язичник значить я знаю.
А ви?
Ви кажете: «Ми христіанє!»
То ви без коріння – мутанти
якісь!
Забули, як силою
охрестили?
Забули, як пращурів вбивали
і били!
Забули! А може не знали?
То я нагадаю…
Раніш на весіллі старий
Водив круг берези три рази,
І клятву просив
промовляти…
То хто ж ви?
Задумались нині!?
Чи ні?

Що то за сонце,
Що то за небо?
Чорне, як скелі,
Дивне, як кредо.
Вічність молитви,
Дальність польоту,
Луки і стріли
Дають нам роботу.
Ступлені леза,
Збиті підкови,
Люди-залізо,
Коні-корови.
Вічність молитви,
Глина і мило,
Люди поникли…
Де ж ваші крила?
Ворон співає,
Кості біліють,
Молодь не знає,
Просто бідніють.
Рветься і стогне,
Плаче, сміється
Наше минуле
Вже не вернеться.
Стихла молитва,
Крихта надії,
Вічна гонитва
Крадіїв Мрії.
Тарас
БЛИЗНЮК.

ДВІ НОВЕЛИ
ОС Т А Н Н ІЙ

РАЗ

Тонкі руки істерично тремтіли від
нестерпного чекання. У пустих зелених
очах поселилась незрозуміла паніка.
Душа просила, клялась, обіцяла...
Понівечене тіло було готовим абсолютно на все, заради іржавої голки.
Тремтіли губи, не могли сфокусуватись
очі, наляканий голос час від часу
переривався панічним диханням.
Мозок прагнув вижити, а душа нахабно
вимагала дозу, останню, єдину,
жадану... З легкістю можна було
порахувати усі кістки у власному
скелеті. Нестерпний біль пронизував
суглоби, м'язи, серце, мозок.
Наркотик уже не був засобом втечі
від реальності, втечі у новий, кращий
світ. Світ, де не потрібно консервувати
мрії, де не помирають люди, котрих ти
любиш, де немає необхідності рити
могилу для власних надій і сподівань,
світ, де ти ніколи не залишишся сама, в
абсолютній темряві, один на один з
дикою жорстокістю…
Хворі сльози текли по холодному

обличчю. Нестерпно хотілося повернути усе назад, відтягнути усе на кілька
років. Їй ще ніколи так не хотілось жити і
померти в один момент. Їй було лише
19... І тепер наркотик був останнім
засобом вижити, найнебезпечніша
отрута стала єдиними ліками.
Вона знову і знову пригадувала
відчуття від першої дози, тихо проклинаючи і сім'ю, і друзів, і себе... Квартиру
замінив підвал, близьких – маріхуана,
свідомість – пустота. Не існувало вже
ані власного світу, ані найсолодшої
ейфорії, ані здорової особистості. Не
було вже навіть світла в кінці тунелю.
Існувала лише вічна безодня... Безодня страху, холоду, темряви, самотності.
Життя з кожним наступним ударом
серця тихо сповзало униз, остання
доза терпляче чекала ще одну понівечену долю. Сили звинувачувати когось
просто не було, а душа не мала вибору,
як тільки змиритись, змиритись і тихотихо померти, залишаючи ще один
бездарний слід на дні безодні, жорстокої безодні життя.

СУ П Е Р

А К Ц ІЯ

Звичайний занудний осінній
ранок: сірі калюжі, стандартний
громадський транспорт, абсолютна
байдужість…
Вона мовчки стояла на спаплюженій псевдографіторськими «шедеврами» автобусній зупинці, чекаючи чи
то автобуса, чи то прощення, чи то
початку нового життя. Останній
варіант з точки зору залишків здорового глузду виглядав найбільш
наївним. Поряд стояли поважні
тітоньки стандарту «радянська
училка». Ще вчора їй би стало соромно, але...
Нарешті під'їхав напівпорожній
автобус, звична процедура займання
місць пройшла без несподіваних
ексцесів. Нестерпно боліла голова,
усе тіло, і, що найпаскудніше, душа.
Пасажири обурено стріляли очима,
ставлячи чергове тавро «високоморального» суспільства – хвойда.
Поряд, відводячи погляд, їхали
«справжні друзі» періоду директорських контрольних –
улюблені

однокласники. Жахливо нудило від
випитого вчора алкоголю. На думку
панянок бальзаківського віку у ролі
«високоповажного журі» з питань
приватного життя було абсолютно
начхати.
У голові все частіше проскакували нотки недитячого цинізму. Супер
акція: з першої зубрили в останню
шльондру, всього за одну ніч,
поспішайте, пропозиція обмежена!..
Шкільну форму замінили розірвані
сітчасті панчохи та фіолетова сукня в
стилі а ля «візьми мене». Замість
солодкого запаху денних парфумів –
сморід від дешевого вина. Вона досі
відчувала його руки, чула його голос,
такий вельветовий, кашеміровий
уночі і як порція наждаку зранку.
Ішов дратівливий дрібний дощ.
Морозило й тіло, і душу. Найстрашнішим було навіть не те, що вона не
розуміла його вчинку, не тримала на
нього зла, не збиралась його уникати.
Вона його любила, просто любила,
просто, просто, просто любила…
Алла БАГАЦЬКА.
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НАШІ ПІДПРИЄМЦІ
Майже два десятиліття ми є свідками збагачення великих і малих комбінаторів. Хто хитро скористався службовим становищем, корумпованими
зв’язками та майже законними схемами приватизації, хто вдало одружився,
хтось добув стартовий капітал вже призабутим рекетом, а нині став модним
рейдером… Держава ж фактично прислуговує грошовим мішкам і вагонам.
Мало кому цей досвід знадобиться. Тому бажаючим їсти хліб з маслом
потрібно розраховувати лише на власну працездатність, розум, силу волі…

Літо 2008 року. Під час заготівлі тюкованої соломи.

Олександр Хоменко є одним із
І невеликою втіхою для наших ферорганізаторів так званого сімейного мерів було те, що програли через незабізнесу, як він з гумором каже, «корпо- лежні від них причини. У справу були
рації Хоменків-Лисенків». Хоч по вели- вкладені як власні заощадження та
кому рахунку їм не до жартів, скоріше – матеріали, так і кредитні кошти. Для розведення свиней були використані сподо самовідданої праці.
Починали у 2005 році з розведення руди двох ферм, лазні та пилорами
колишнього КСП
свиней. Та не простих, а
Олександр Хоменко роз- «Дружба», що у
племінних – білої укр- селі Дирдиному
аїнської породи. У повів про можливість вирощу
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поруч із залізничнашому районі про нор- вання грибів
ним переїздом.
мальну еліту давно вах:
– Гливу можна вирощувати Крім великого обвже забули. Десять 5060-кілограмових май- й у звичайному погребі або сягу робіт з добубутніх свиноматок було іншому приміщенні, розмістив- дови та облаштупридбано на вироб- ши там 10-30 блоків соломи, вання занедбаних
ничій базі одного з змішаної з міцелієм. Ми пропо-- приміщень, на госкиївських НДІ аж у нуємо їх за ціною 20 грн. за штуь подарському двоЧернігівській області. ку. Мініма льна урожайніст о рі було споруджено дві свердловиДо селекційної роботи такого блоку – 3 кг гливи. Якщ
ок
долучився високопро- в и р а х о в у в а т и п р и б у т(12- ни, каналізацію,
фесійний ветеринар, на навіть за оптовою ціноюсто- розпочато благоустрій території.
жаль, нині покійний 13 грн.), отримуємо майжеть.
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Покинути такову
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Михайло Петренко. відс
ку базу було б проІ н ш о ю о с о бл и в і с т ю
підприємства став інтенсивний метод сто не по-господарськи. Та й «хвости»
відгодівлі, запозичений у поляків. Горо- кредитних зобов’язань не дозволяли
дищенцям вдалося довести, що й ми скласти руки, капітулювати перед
«не ликом шиті», жива вага 6-місячних обставинами. Віднайшли й альтернатипоросят сягала 100-110 кг. Уже за рік гос- ву – вирощування грибів. Для цього
подарювання поголів’я налічувало переобладнали одне з приміщень, вивблизько 400 особин, з них 54 свиномат- чили і опанували відповідну технологію.
ки.
Міцелій – зерно, заражене спорами
– Здавалось би, все налагодилось,
гливи
(на російській мові «вєшенка»,
підприємство набирало обертів, – розпові-дає Олександр ХО -М Е Н К О , – аж саме цей гриб вирішили вирощувати) –
раптом трапився обвал. Після виборів- закуповують у Київському інституті біоперевиборів, наші державники відкри- логії. Потім відварену умлілу солому
ли західний кордон для дешевого забивають міцелієм, запаковують та
імпортного м’яса. Підчистили все зале- виставляють на стелажі. Для товарного
жане, переморожене з резервних виробництва грибів необхідно підтриоптимальну температуру (18фондів Польщі та інших країн за ціною мувати
0
20
С,
у
холодну
пору року постійно пра3,5 - 4 грн. за кілограм. Тоді як у нас
цює
котел
на
дровах),
концентрацію
собівартість 1 кг живої ваги становила 8
грн. Тому витримувати конкуренцію з
імпортерами було важко. А тут ще Росія
відмовилась від нашої продукції. Плюс
– контрольний постріл у голову – подорожчання зернових, які складали основу кормової бази, більш, ніж у три рази.
Собівартість зросла до 14-15 грн., а
закупівельна ціна живої ваги знизилась
до 6 грн. за 1 кг.
Отак незалежна Україна подбала
про вітчизняного виробника. Серце
кров’ю обливалось, коли доводилось
вирізати поголів’я і за безцінь здавати
плоди своєї праці.

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

кисню (проводиться примусова вентиляція повітря, за добу – близько 1,5 тис.
м3) і вологість. Деякі трудомісткі та витратні операції вдалось раціоналізувати. У перспективі – розширення виробництва, оскільки попит на гливу досить
великий, а рентабельність становить
більше 50 %.
Втім, наявні тут умови не дозволяють вирощувати гриби влітку, коли
повітря прогрівається до вбивчої для
гливи температури 280С. Цей фактор та
висновок після невдалого досвіду свинарства, що ризиковано зациклюватись на чомусь одному, спонукали до
пошуку інших видів діяльності. І ось уже
підприємці обладнали приміщення й
налагодили виробництво тротуарної
плитки. Нині працюють над – створенням теслярського цеху.

О к р ема тема –
побудова
ш и н о м о нтажної майстерні на
вул. Об’їзній у Городищі, де
нині «керує
парадом»
Володимир
Хоменко,
брат Олександра Мик о л а й о в ича. До речі,
майданчик
«Шиномонтажу» вимощено плиткою власного
виробництва. Приємно було чути від
підприємців слова вдячності на адресу
міської ради, яка на відміну від інших
установ підготувала дозвільні документи на цей об’єкт оперативно і компетентно, «без сучка і задоринки».

штрафу – від 255 до 340 гривень. Якщо водій перевищив
швидкість на зайві 50 км/год –
справа передається до суду.
Чим більше джерел ристовують. Поливають водою Нині кожен третій випадок
інформації, тим повнішим кімнатної температури. Великі перевищення швидкості фікстає відображення подій. вікна дають достатньо світла. сується системою “Візир”. ВідоМи уважно читаємо різні Пальма сильно розрослася, мості про всі адміністративні
видання, порівнюємо та тому віти довелося підв’яз- порушення заносяться у
аналізуємо новини. Так з увати. Пальма створює особ- комп’ютерну базу. Якщо автовмиру по нитці відтворює- ливий затишок. Зимою біля неї
ласник упродовж року зробить
мо повну картину довко- приємно пити чай, а влітку –
3
порушення – йому доведетьїсти морозиво. Відчуття – ніби
лишнього світу.
ся
перездавати на права.
Газета “Нова Доба” пере- відпочиваєш на Канарських
Тижневик “Прес-центр”
конливо доводить, що у влас- островах, звідки й походять
розповів,
як 28 лютого легконому домі можна створити фінікові пальми. Виростити
вий
автомобіль
“КІА Ріо” збив
домашню
пальму
може
кожен.
справжній тропічний рай. Одна
електричний
стовп
і залишив
сім’я з Городища виростила Нещодавно провели експерибез
електропостачання
ценвелику фінікову пальму. Її висо- мент. Купили у найближчому
тральну
частину
Городища.
11
та – 3 метри, вже упирається в ларку солодкі фініки, посмакугодин
не
діяли
банкомати,
не
вали
плодами,
а
кісточки
посастелю кімнати. Нічого дивного
– екзотичній рослині 15 років! дили у землю. З одинадцяти зміг працювати “ПриватБанк”,
Пальму виростили із звичай- кісточок зійшло шість парос- хоча у них був робочий день і
клієнти постійно заходили.
ного солодкого фініка, які пода- тків.
Була
субота, люди боялися,
Газета “Вечірні Черкаси”
ються у магазинах. Плоди
з’їли, а кісточку задля цікавості повідомляє, що на ділянці що усі вихідні сидітимуть без
впхнули у горщик із землею. автотраси Київ–Знам’янка діє світла. Але до 15.00 енергетиЧерез 2 місяці з’явився парос- фотоприлад “Візир”. Він в авто- ки ліквідували несправність.
Столична “Газета поток. Коли рослина стала схо- матичному режимі фіксує пережою на вазончик, її пересади- вищення швидкості, фотогра- українськи” розповіла про
ли у пластикову діжечку. Там 2 фує авто порушника. Потім підприємство у Городищі, що
відра звичайної землі. Спец- власник машини поштою отри- виготовляє палички для мороіального підживлення не вико- мує папери, які вказують суму зива. У 1993 році фірму ство-

Кінцевим
етапом будьякого виробництва є реалізація
продукції. Попит
на гливу досить
високий. А щоб
не збувати її
оптом, вигідніше торгувати на
базарі. Цим,
власне, і займається дружина
Олександра
Хоменка Ольга
Миколаївна:
– Го р од ищанам наші грибочки смакують.
Хоч раніше мало хто про них знав. На
відміну від популярних печериць, які
вирощуються з приміненням курячого
посліду, глива є більш екологічно чистим продуктом. Гливу не потрібно попередньо чистити та проварювати. Просто сполоснути, порізати – і на сковорідку. Крім звичайних страв, я пропоную своїм покупцям приготувати грибні
котлети, відбивні… Ми постачаєм гливу
у Черкаси корейцям, і вони поділилися
своїм фірмовим рецептом та спеціями,
яких немає у вільному продажу.
До нашої розмови долучився власник придорожнього кафе «Добрячок»
(що на вул. Об’їзній), який подякував
Ользі Хоменко за рецепт гливи у сметані, назвав цю страву «обалдєнною» і
навіть запросив на її дегустацію.
Погодьтесь, це дуже важливо, коли
плоди твоєї діяльності люди оцінюють
схвально. Крім подружжя Хоменків, ці
слова вдячності можна по-праву адресувати і їхньому сину, учневі економічного ліцею Денисові, його дідусеві
Миколі Григоровичу, а також компаньйону Віктору Лисенку, його родині та
іншим родичам, які беруть участь у розбудові сімейного бізнесу.
Олег ПОКАСЬ.

рив винахідник і раціоналізатор Віталій Кравченко. Тут працюють 80 осіб. Верстат для
штампування паличок Кравченко сконструював сам. Він
перевершив зарубіжні аналоги. Із тієї ж кількості сировини
виходить удвічі більше продукції. За секунду виходить
120 паличок, за зміну виготовляють 2 мільйони штук. Україні
потрібно 1,5 млрд. паличок на
рік. Через економічну кризу
Китай скоротив випуск паличок, то городищани зайняли
їхнє місце в Азербайджані та
Росії.
На жаль, не усі прагнуть
заробити грошей чесною працею. Прес-служба обласної
державної податкової адміністрації повідомила про
затри-мання 24-річного жителя Городищини. На автостанції м.Сміла він продавав
3,5 тисячі фальсифікованих
марок акцизного збору. Порушена кримінальна справа,
ведеться слідство.
Центр громадських зв’язків УМВС повідомляє, що у
м.Городище невідомий паса-

жир пограбував приватного
таксиста. Погрожуючи застосуванням фізичної сили, він
відкрито заволодів документами та панеллю автомагнітоли.
Правоохоронці затримали злочинця “по гарячих слідах”. Він у
скоєному зізнався. Речові докази вилучено. Вирішується
питання про порушення кримінальної справи.
В Інтернеті нещодавно
почав діяти веб-сайт “Городище on-line”. У глобальній
мережі його можна знайти за
адресою http://horodysche.at.ua/.
Тут є мапи та світлини міста,
розповіді про історію населеного пункту. Представлена поетична творчість наших земляків. Діє форум та зворотний
зв’язок. Загалом Інтернет у
Городищі працює з 17 липня
2002 року.
Отже, дізнаватися
новини жителі міста
можуть з друкованих та
електронних джерел. Чим
більше розвиватимуться
інформаційні технології,
тим краще будемо знати,
як живе Городище.
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СЛАВНА ІСОТРІЯ І ГАНЕБНА РУЙНАЦІЯ
Цією публікацією ми анонсуємо майбутню книгу Почесного громадянина Городища
Володимира Чоса, а також розпочинаємо розмову про колишнього флагмана міської
індустрії і про те, що від нього залишилось. Якщо у наших читачів є доповнення або
уточнення по цій темі, просимо повідомляти.

У лютому 1874 року нашою
округою розлетілася цікава новина – створюється акціонерне товариство для будівництва залізниці,
яка з'єднає Фастів зі Знам'янкою.
Тобто, рейки проляжуть через
Городищину. Симиренки і Яхненки
мали у Млієві найбільший в
імперії цукровий завод, побудований на землі, яку орендували у
Семена Воронцова. Вони хотіли,
щоб залізниця пройшла повз їхнє
підприємство. Це покращило б
справи фірми. Але поміщик не дозволив, бо вирішив розвивати власний солодкий бізнес. Поки будувалася залізниця – одночасно зводився цукрозавод у Городищі.
У 1876 році відбул ося
відкриття станції "ВоронцовоГородище" і почав діяти Маріїнський цукровий завод. Його назвали на честь дружини царя Олександра ІІ – імператриці Марії Олександрівни. Завод звели фактично
на самому полотні залізниці – за
250 сажнів від вокзалу й за 3 версти від поштової контори. Хоча
цукрозавод обійшовся власнику у
вельми солідну суму, але по красі
будови, практичності й простоті
розміщення обладнання вийшов
одним із кращих в імперії. Усі
машини і прилади поставила
французька фірма Фів-Ліль.
Будівлі заводу були кам'яні, криті
хвилястим оцинкованим залізом.
Більшість споруд – одноповерхові.
Технологія виробництва
цукру була такою: солодкі буряки
терли на тертушках, пресами
витискали із них сік, потім його
випаровували на вогні до стану
кристалів. Тому завод складався з
таких вузлів: бурячна, відділення
в якому терли буряки і видавлювали гідравлічними пресами сік,
дефекаційно-сатураційне відділення на 6 котлів, випарна станція, пробілочна станція, паровична на 7 котлів потужністю 700
кінських сил, відділення на 9
фільтрпресів, костопальня на 3
печі, вапняково-обпалювальна
піч.
Підприємство працювало на
вугіллі, яке купували по 18 копійок
за пуд. У 1880 році замість пресового сікодобування перейшли на
дифузійний. У 1886 році, вперше в
імперії, запровадили спосіб сепарації Стефена для обезцукрювання маляси. У 1888 році додали
випарний апарат системи Василя
Симиренка. У 1892 році встановили апарат Леоніда П'ятакова і
завод вперше в імперії запровадив новітню технологію кристалізації цукру. Якщо раніше на це витрачали 12 діб, то потім стало достатньо 3 доби. Збільшилася
кількість і якість готового продукту.
При заводі малося понад 83
десятини землі, зокрема під заводськими будівлями 3 десятини.
Було 2 ставки площею 3 га,
з'єднані між собою. Завод використовував 9 артезіанських свердловин, для виробничих потреб
викачували 24 тисячі відер води
на годину. Відпрацьовану воду до
річки не зливали. Вона відстоювалася на спеціальних полях, природним чином очищувалася та
фільтрувалася через ґрунт. При
заводі були городи для службовців та береги для випасу їхньої
худоби.
Завод і заводські будівлі були
застраховані в Київському товаристві взаємного страхування від
вогню цукрово-бурякових і рафінадних заводів.
На заводі працювали виключно місцеві жителі. Заробітна
плата в місяць на своїх харчах
складала 12-15 рублів. Апарат-

ник, який мав продуктовий пайок,
отримував 25-35 руб., токар – 2844 руб, його учень – 8-20 руб, слюсар – 26-40 руб, коваль – 24-34
руб, стругальник – 24 руб, котельник – 24-55 руб, тесля – 20-25 руб,
ливарник – 24-26 руб, машиніст –
15-45 руб. Щомісяця робітники
отримували 1-2 рублі премії. Старшим робітникам винагороду давали в кінці сезону – від 6 до 40
рублів, а також безкоштовно виписували до 500 пудів жому, щомісяця видавали по 10-20 фунтів цукру.
Усі службовці та частина
майстрів мешкали у 24 дерев'яних та 5 цегляних будинках, критих черепицею, виготовлених на
власному керамічному заводі.
Вона і по сьогодні вважається
однією з кращих за якістю. Були
тут будинки власника й директора. Робітники, що жили у заводі,
безкоштовно користувалися опаленням і електроосвітленням.
Висока заробітна плата і соціальне забезпечення робили працю на
заводі дуже престижною. Люди
цінували своє робоче місце, а
тому цукор не крали. Довкола
заводу навіть не було паркану, а
його центральний вхід виходив
просто в парк. На території заводу
також були магазини, лазня,
лікарня, училище, каплиця. На
заводі працював 1 телефонний
апарат.
Діти робітників своє трудове
майбутнє орієнтували на завод.
Йшли працювати вже підлітками.
Перша посада звалася "хлопчик".
До нього приглядалися – як працює, чи слухняний, чи кмітливий.
Через кілька років "хлопчик", на ту
пору вже юнак, переходив у підмайстри, якщо, звичайно, його праця
подобалась майстрам і він вважався перспективним. Робота
підмайстром розтягувалася на
багато років, досить часто аж до
самої старості. Значна частина
дітей йшла до церковно-приходської школи, де навчалися 4 роки
(хто й менше).
Завод освітлювали 270 електролампочок Філіпса у 16 свічок
кожна. Заводський двір освітлювали 10 дугових ліхтарів. Заводські квартири і вулиці освітлювалися цілий рік спеціальною динамо-машиною. Вона працювала до
12 години ночі, після чого система
переходила на акумулятори.
У 1888 році відкрили побудовану в заводському саду лікарню
на 12 ліжок. Медична допомога і
ліки відпускалися безкоштовно.
Працював лікар, фельдшер, акушерка, служитель і кухарка. У
1892 році за 500 рублів завод
обладнав метеостанцію. Спостерігали за дощами, грозами, снігом,
вітром, температурою повітря та
атмосферним тиском. Заводський
годинник звіряли із хронометром
найближчої телеграфної станції.
Для робітників і майстрів 1 січня
1896 року відкрили чайну та
народну читальню. У 1898 році
для дітей заводських працівників
відкрили двокласне училище на
180 місць. Викладацький склад
був таким: завідуючий, законовчитель, учитель і дві вчительки. Утримання училища обходилося заводу до 4 тисяч рублів на рік.
З 1884-го по 1910 рік директором заводу був інженертехнолог Санкт-Петербурзького
інституту Леонід Тимофійович П'ятаков (раніше він працював на
заводі Симиренків-Яхненків).
Старшими помічниками і хіміками-технологами були І.В.Бочаров
та І.І.Зельтцер, молодшими
помічниками Н.І.Ісаков, А.Ф.Баришев, Б.С.Жук, механіком А.Я.Шу-

лькевич, бухгалтером Е.І.Гембальський.
Цукрозавод працював на держзамовлення. Виготовлений
цукор-пісок відправляли для подальшої переробки на рафінадні
заводи графа Олексія Бобринського до Лебедина і Сміли.
Понадпланову продукцію (так званий вільний запас) експортували у
Велику Британію, Туреччину та
Фінляндію. Цукор продавали по 1
руб 95 коп. за пуд.
Якість городищенськ ого
цукру була дуже високою. Завод
отримав велику срібну медаль на
всесвітній Паризькій виставці
1878 року, бронзову медаль на
всеросійській Московській виставці 1882 року, велику золоту
медаль на всесвітній Паризькій
виставці 1889 року, бронзову
медаль на всесвітній виставці в
Чик аго 1892 року. На всеросійській промисловій виставці у
Нижньому Новгороді 1896 року
підприємство здобуло вищу нагороду – право ставити на продукцію імперський двоголовий герб.
Завод отримав велику золоту
медаль за участь у всесвітній
Паризькій виставці 1900 року.
Але підприємство мало і
свою ахіллесову п'яту – недостатню кількість сировини. У 18861895 роках завод працював у
середньому по 89 днів, проти
норми 100 днів. Управитель маєтку Михайло Філіпченко стверджував, що будівництво Маріїнського заводу не було достатньо продуманим, тому що у нашій місцевості погано родять цукрові буряки, вони мають низьку цукристість, довго не зберігаються.
Довелося здійснювати термінові заходи щодо покращення урожайності буряків. У неврожайні
роки возами та залізницею буряки
везли навіть за 150-200 верст із
інших повітів, зокрема з Уманського. Чистого прибутку за сезон
1908-1909 років цукрозавод дав
поміщиці Балашовій 188 056
рублів.
Приблизно 1909 року Маріїнський цукрозавод став акціонерним товариством. Контора знаход и л а с я у К и є в і п о вул и ц і
Прорізній. Статутний фонд – 1
млн. рублів. У 1907 році в
Тульській губернії вперше організували переварочне, тобто рафінадне виробництво. У 1910 році у
Городищі теж збудували рафінадний завод. Це дало можливість
працювати не тільки на буряках, а
і на привізному цукрі. Попит на
рафінад у ті часи був великий.
31 січня 1911 року застрайкували 170 робітників заводу – ціла
зміна. Вимагали замість двох 12годинних робочих змін увести три
зміни по 8 годин. Керівництво
відкинуло вимогу. На початку 1917
року на заводі сталося заворушення, викликане неправильним
нарахуванням робітникам заробітної плати. Люди домоглися
встановлення 8-годинного робочого дня.
За більшовиків цукрозаводом керувала Виконавча рада. У
перші роки радянської влади
люди буряків не сіяли, тому цукрозавод не працював. У 1922 році
директором призначили Михайла
Кузьмича Нечістіна, який організував відновлення підприємства.
Восени того ж року Городищенський цукрозавод одним із перших на Черкащині знову дав
цукор. Крім радгоспів, основними
постачальниками сировини були
селяни, об'єднані в бурякові кооперативні товариства і товариства взаємодопомоги. Городищенський цукрозавод вважався

малопотужним. Проектні межі – 2
тис. т буряків на добу. Вирощених
на ланах Городищини коренів
ледве вистачало на 2 місяці роботи. Решту сировини підвозили
залізницею з західних областей, а
потім із Пальмірського цукрозаводу. Частину цукру видавали
людям у рахунок зарплати. Із
робітників створили охорону на
чолі з Леонідом Чоповським.
Завод повноцінно працював
навіть за німців під час Другої
світової війни. Директором був
Іван Сафронович Штепа. Хоч існував наказ нічого не залишати ворогу, однак усе обладнання було
справним. Також і німці, коли
відступали, нічого не поцупили.
Наготували кілька ящиків слюсарного інструменту, але вивезти не
встигли. На фронті загинуло 63
робітники цукрозаводу. На їх
честь у 1967 році спорудили пам'ятний знак – так званий "камінчик".
Після звільнення міста у 1944
році завод розпочав черговий
сезон. Рафінадний запрацював у
листопаді 1946 року. У 1949 році
виробництво цукру-піску проти
1944 року зросло у 4 рази, а
порівняно з довоєнним часом – на
114%. У колгоспах не вистачало
транспорту, щоб підвозити буряки
на завод. Довелося відкрити бурякоприймальні пункти на залізничних станціях Завадівка, Хлистунівка, Цвіткове, з яких потягом доставляли сировину на завод. Потреба у цих пунктах відпала у 19681969 роках і їх закрили.
У 1955 році потужність заводу становила 10,7 тис. ц переробки буряків на добу. Із 1955 року на
заводі почали переробляти на
рафінад рудий тростиновий
цукор, що надходив з Куби. У 1958
році пустили у дію ТЕЦ потужністю 6,5 тис. кВт електроенергії. На річці Вільшанка збудували греблю – утворився ставок
площею 71,5 га. Після 1959 року
Городищенський цукрорафінадний комбінат вже мав назву "імені
ХХV з'їзду КПРС". Завод працював у три зміни, про початок яких
сповіщав гудок о 6.00 ранку, 14.00
дня і 22.00 ночі. Виробничий процес тривав майже 10 місяців на
рік. На цукрокомбінаті утримувалося підсобне господарство площею 21,5 га. Діяв відгодівельний
пункт на 1,5 тис. голів худоби.
Лише за роки дев'ятої п'ятирічки
комбінат нагороджувався 15 разів
і був занесений на Всесоюзну
дошку пошани на Виставці досягнень в народному господарстві
СРСР. За працю 161 працівник був
нагороджений орденами і медалями.
Але незважаючи на пафосні
звіти, показники роботи підприємства щороку погіршувалися. У
середньому за п'ятирічку 19711975 років зона бурякосіяння становила 2738 га, середня врожайність – 258,4 ц/га (фізична
вага). Щорічно завод переробляв
по 212,4 тис. т буряків. Із них на
місцевих ланах збирали лише
64,4 тис. т, або 30,2%. Решту сировини привозили із інших областей.
Проте, завод витрачав великі
кошти на соціальні програми:
оздоровлення трудящих, спец-

харчування, навчання за рахунок
підприємства, утримували дитсадок "Джерельце". У 62 будинках
цукрозаводу проживало 280
сімей. До них було підведене парове опалення. Діяв гуртожиток на
170 місць. Працював власний
телефонний комутатор на 200 абонентів. При цукрокомбінаті діяв
здоровпункт із терапевтичним,
стоматологічним і фізичним кабінетами, а на підприємстві – медпункт першої допомоги. Діяла
велика бібліотека, у 1976 році
відбулося відкриття нового заводського Будинку культури, який і
сьогодні забезпечує культурні
потреби жителів густонаселеного
мікрорайону.
Останній раз безкоштовні
квартири городищани отримували
у 1986 році, коли цукрозавод звів
5-поверховий будинок. Завод
забезпечував 70% надходжень до
місцевого бюджету. ТЕЦ поту ж н і с т ю 6 1 0 0 к Вт д а в а л а
освітлення та парове опалення
кільком вулицям.
Але обладнання заводу,
незважаючи на ряд масштабних
реконструкцій, було зношене та
морально застаріле. Промислова
санітарія не відповідала нормам.
Мали місце великі втрати цукру у
процесі виробництва і внаслідок
розкрадання. Мішок краденого
цукру коштував 25 крб.
Після війни підприємством
керували: Степан Тимофійович
Радчук, Варчук, Дмитро Лук'янович Скорбун, Іван Андрійович Шевченко, Віталій Андрійович Савич,
Руслан Євгенійович Нікітін, Микола Федосійович Бондаренко, Луговський.
Восени 1996 року розпочався
останній 120-й переробний сезон.
Пуск освятив священик. Але
менше ніж через місяць підприємство зупинилося назавжди. У
банкрутстві люди звинувачують
московську фірму "Разгуляй".
Потім підприємство викупило ТОВ
"Профіті" з Києва, яке у 2002 році
виплатило працівникам заводу
майже 70 тис. грн. заборгованих
зарплат, погасило районному бюджету близько 400 тис. грн. боргів
та віддало близько 2 млн. грн. кредиторам. Саме підприємство
порізали на металобрухт, заходилися розбирати цеглу. У 2007 році
Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку скасувало випуск акцій ВАТ "Городище н ський цукр о р а фі н а дн ий
комбінат". Обеліском підприємству лишилася труба цукрозаводу висотою до 50 метрів. Виробничий корпус цукрозаводу є пам'яткою архітектури місцевого значення. На руїнах виникло кілька
малих підприємств, продукція
яких цукор зовсім не нагадує.
Володимир ЧОС,
з книги “Городище: велика
історія маленького міста”.

На фото: Марїнський
цукрозавод. 1909 рік.
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ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ

Чи може суд визнати спадщину на
земельну частку (пай) відумерлою, у разі
відсутності спадкоємців за заповітом або за
законом, усунення їх від права на
спадкування, неприйняття ними спадщини,
а також відмови від її прийняття ?
На це питання відповідає начальник
відділу Держкомзему у Городищенському районі Валентина СТ О Ц Ь К А :
– Відповідно до статті 140 Земельного
кодексу України однією з підстав припинення
права власності на земельну ділянку є смерть
власника та відсутність у нього спадкоємця.
Якщо у померлої особи, котра мала право
власності на земельну ділянку на підставі рішення
ради, за заповітом і за законом спадкоємців не
виявилось, або у випадку усунення їх від права на
успадкування чи через неприйняття ними
спадщини, а також при відмові від її прийняття –
відповідно до частини першої статті 1277
Цивільного кодексу України та на підставі заяви
органу місцевого самоврядування (за місцем
відкриття спадщини) суд визнає спадщину
відумерлою.
Наводжу деякі аспекти застосування
правових норм на практиці.
Спадщина, не прийнята спадкоємцями,
охороняється до визнання її відумерлою. Згідно зі
статтею 1283 Цивільного кодексу України,
охорона спадкового майна здійснюється в
інтересах спадкоємців, відмовоодержувачів,
кредиторів спадкодавця задля збереження майна
до прийняття спадщини спадкоємцями. До
моменту подачі заяви щодо визнання спадщини
відумерлою, органи місцевого самоврядування
зобов'язані розмістить у ЗМІ інформацію щодо
охорони спадкового майна.
З метою подання заяви про визнання
спадщини відумерлою територіальні органи
Держкомзему передають сільським (селищним,
міським) радам список не витребуваних
земельних часток (паїв) померлих осіб відповідно
до сертифікатів на право на земельну частку (пай)
а також довідки про те, що за весь період ніхто не
звертався до Відділів Держкомзему відносно цих
земельних ділянок, земельних часток (паїв).
Заява про визнання спадщини відумерлою
подається після того, як мине один рік з часу
відкриття спадщини.

Органи місцевого самоврядування
зобов'язані своєчасно виявити таке майно і
звернутися до суду з метою визнання майна
відумерлим.
Згідно зі статтею 3221 Цивільного кодексу
України місцем відкриття спадщини є останнє
місце проживання спадкодавця. Якщо постійне
місце проживання спадкодавця невідоме, місцем
відкриття спадщини є місцезнаходження
нерухомого майна або основної його частини, а за
відсутності нерухомого майна — місце
знаходження основної частини рухомого майна.
Заява про визнання спадщини відумерлою
подається в порядку окремого провадження
( в і д п о в і д н о д о с т а т т і 2 3 4 Ц и в і л ь н о го
процесуального кодексу України). Спадщина, що
визнана судом відумерлою, за місцем її відкриття
переходить у власність територіальної громади
(тобто у комунальну власність). У разі належності
до відумерлої спадщини сертифіката на земельну
частку (пай) на його зворотному боці робиться
відмітка про передачу права на земельну частку
(пай) територіальній громаді.
Так, в Городищенському районі судом
визнано відумерлою спадщину по Старосільській
сільській раді на 7 земельних часток (паїв) по
В'язівській сільській раді на 4 земельні частки
(паю).
На сьогоднішній день у відділі Держкомзему
у Городищенському районі Черкаської області
з н а х од и т ь с я щ е 2 3 8 н е в и т р е бу в а н и х
сертифікатів на право на земельну частку (пай), з
яких 19 шт. знаходяться на розгляді в прокуратурі
Городищенського району, з них по Мліївській
сільській раді – 8 та Орловецькій сільській раді –
11.
Що робити у випадку, коли судом
спадщина визнана відумерлою, а спадкоємці
поновили право на земельну частку (пай)
згідно з рішенням суду ?
– У такому випадку відповідні територіальні
громади зобов'язані виділити громадянам
земельні ділянки із земель запасу чи резервного
фонду. А якщо на цей час відсутні вільні землі
запасу чи резервного фонду, то територіальні
громади мають можливість передати у власність
громадянину земельну ділянку, яка перейшла у
власність громади як відумерла спадщина.

УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ
Громадські організації можна класифікувати:
–за необхідністю формалізації створення;
–за метою;
–за функціями;
–за характером повноважень;
–за територією діяльності.
nЗа необхідністю формалізації створення –
це громадські організації, що підлягають
обов'язковій легалізації (визнанню державою), та
такі, що не формалізують свого створення.
Обов'язкова формалізація (легалізація
шляхом реєстрації / державної реєстрації або
повідомлення про заснування) передбачена
Конституцією та законами України для
громадських організацій, що мають намір
реалізовувати права і завдання, визначені
Законами України "Про об'єднання громадян",
"Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності", "Про організації роботодавців", "Про
захист права споживачів" тощо. Такі громадські
організації виникають за ініціативою громадян на
основі добровільного членства; у створенні їх
матеріальної бази беруть участь усі члени
громадської організації; в управлінні кожною
такою організацією беруть участь всі її члени; такі
громадські організації мають виборні органи та
діють на підставі свого статуту (положення).
Не формалізують своє створення так звані
громадські формування, наприклад, батьківські
комітети, органи учнівського самоврядування,
колективи фізкультури на підприємствах. У таких
громадських формуваннях відсутні відносини
членства; громадяни, які в них перебувають, не
беруть участі у створенні матеріальної бази цих
формувань власними коштами.

nЗа метою громадські організації поділяються на ті, що мають загальну мету і завдання, та
такі, що мають спеціальну мету.
І з з а га л ь н о ю м ето ю без буд ь - я к и х
спеціальних ос обливостей створюються
громадські організації відповідно до Закону
України "Про об'єднання громадян". У статутах
(положеннях) таких громадських організацій
визначаються загальні мета і завдання:
задоволення та захист своїх законних соціальних,
економічних, творчих, вікових, національнокультурних, спортивних та інших спільних
інтересів.

На відміну від названих, багато громадських
організацій створюються з метою реалізації
завдань і прав, визначених спеціальними
законами. Серед них також можна провести певну
класифікацію: а) громадські організації, наділені
особливими правами і функціями; б) громадські
організації, створення яких прямо передбачено
законами; в) організації професійного спрямування та організації професійного самоврядування.

nЗа характером повноважень розрізняють
організації, які наділені державними
повноваженнями, та організації, що таких не
мають. До організацій, наділених державними
повноваженнями, можна віднести, зокрема,
громадські організації споживачів, громадські
організації з охорони громадського порядку і
державного кордону, Українське товариство
охорони пам'яток історії та культури. Держава не
надає повноваження громадським організаціям,
які мають загальну мету і завдання.
nЗа територією діяльності утворюються і
діють громадські організації з всеукраїнським,
місцевим та міжнародним статусом.
Відповідно до Закону України "Про
об'єднання громадян", до всеукраїнських
громадських організацій належать ті, діяльність
яких поширюється на територію всієї України і які
мають місцеві осередки у більшості її областей.
До місцевих громадських організацій
належать організації, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно –
територіальної одиниці або регіону.
Громадська організація є міжнародною, якщо
її діяльність поширюється на територію України і
хоча б однієї іншої держави.
Територія діяльності самостійно визначається громадською організацією.
Людмила ДУДКО,
головний спеціаліст
районного управління юстиції
Повідомляємо, що у І кварталі 2009 року
Городищенським районним управлінням юстиції
зареєстровано (27 лютого 2009 року) Городищенську районну партійну організацію Всеукраїнського об’єднання «Свобода», свідоцтво
№ 235.

Художня майстерня
ПРОПОНУЄ ВИРОБИ З МЕТАЛУ
юграти, перила, ворота, меблі та предмети інтер’єру будьякої конфігурації
юіндивідуальний дизайн
юмонтаж/демонтаж
югарантія та післягарантійне обслуговування.
м. Городище, вул. Кожедуба,10. п/п Лупашко
Тел. 8 (067) 472-01-83.

ВІДДІЛ
СТАТИСТИКИ

В’ячеслав ГА Р А Щ Е Н К О ,
начальник відділу статистики у Городищенському районі

УПСЗН

КО Л Е К Т И В Н И Й

Д О Г О В ІР

Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться аналіз
стану укладення колективних договорів на підприємствах, в установах,
організаціях та надається організаційно-методична допомога сторонам
переговорного процесу.
Протягом 2008 року управлінням здійснено повідомну реєстрацію 60
колективних договорів. З метою збільшення рівня охоплення колективними
договорами працівників всіх суб'єктів господарювання району професійним
спілкам та власникам або уповноваженим ними органами рекомендується
звернути увагу на необхідність укладення колективних договорів.
Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди»
колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях
(структурних підрозділах) що використовують найману працю, мають право
юридичної особи незалежно від форм власності і господарювання.
У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін,
які регулюють виробничі, трудові, соціально-економічні відносини щодо
організації виробництва і праці, забезпечення продуктивної зайнятості,
оплати праці, встановлення гарантій, компенсацій, пільг, режиму роботи,
тривалості робочого часу і відпочинку, охорони праці та інші питання.
Колективний договір може передбачати додаткові, крім передбачених чинним
законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. При цьому
особи, які представляють сторони укладення колективних договорів у разі
ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення
колективного договору притягуються до адміністративної та дисциплінарної
відповідальності.

АТ Е С Т А Ц ІЯ

Р О Б О Ч И Х М ІС Ц Ь

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах
і організаціях незалежно від форм власності і господарства, де технологічний
процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними
джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які можуть
несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їх нащадків як
сьогодні, так і в майбутньому.
Атестація проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих
місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня
1992 року № 442) та методичними рекомендаціями щодо проведення
атестації робочих місць за умовами праці, які затверджує Міністерство праці
та соціальної політики України та Міністерство охорони здоров'я України.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається
на керівника підприємства.
Проведення атестації дає можливість вирішити проблеми встановлення
пільг і компенсацій для працівника, визначити пріоритети діяльності в області
забезпечення безпечних і здорових умов праці, а головне -- створює умови для
діяльності з профілактики виробничого травматизму й професійної
захворюваності. Під час проведення атестації оцінюються фізичні, хімічні,
біологічні фактори шкідливості на робочих місцях, фактори важкості й
напруженості праці, травмобезпечність, а також забезпеченість працівників
підприємства засобами індивідуального захисту та їх ефективність. Оцінка
проводиться атестаційною комісією, створеною роботодавцем.
Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої
визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним
договором, але не рідше одного разу на 5 років.
Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ,
ОБМІН, ОРЕНДА:

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ТА ПОШУК НАЙМАНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
юнерухомого майна та
земельних ділянок
КОВАНІ ВИРОБИ
ютранспорту
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
юпредметів побуту нових та б/к
ВІКНА
юбудматеріали та інше.
ВИГОТОВЛЕННЯ
НАДАННЯ ПОСЛУГ:
ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
ювантажне таксі
НАДАННЯ ІНШОЇ
юустановка та ремонт
ІНФОРМАЦІЇ
сантехніки, водогону,
систем опалення,
електрообладнання
юелектрика
юзварювальні роботи

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

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

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ НОВОГО
ПОКОЛІННЯ

Довідки та
замовлення за тел.
8 (097) 285-36-53,
8 (063) 887-81-44.

ГОРОДИЩЕ

№4 (32)

ГРАФ ІК ВИВЕЗЕННЯ СМ ІТТЯ З ПРИВАТНОГО СЕКТОРА (З 7 Д О 11 Г О Д И Н И )
01.04, 04.05 – вул. Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Мічуріна, Довженка, Артема.
02.04. 05.05 – вул. Постишева, Тургенєва, Котовського, пров. Садовий, Шевченка, Грушевського.
03.04. 06.05 – вул. Коцюбинського, Желябова, Кірова, Некрасова, Пушкіна, О. Українського.
06.04. 07.05 – вул. Куйбишева, маг. «Продукти» Г. Чорнобиля, Р, Люксембург, Енгельса,
Крупської, К. Маркса.
07.04.08.05 – вул. Чапаєва, Петровського, Доватора, Вільямса, пров. Гетьманський,
пров. П. Морозова, Ватутіна
08.04. 11.05 – вул. Горького, Короленка, Водоп'янова, Трудова, Гамарніка 1 пол., Гамарніка 2 пол.
09.04. 12.05 – вул. Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, Боженка, Маяковського,
П. Орлика, Мересьева.
10.04. 13.05 – вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8 Березня, Театральна, Індустріальна, Г.-Чорнобиля.
13.04. 14.05 – вул. 1-Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка.
14.04. 15.05 – вул. Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова, Корольова, Орженікідзе.
15.04. 18.05 – вул. О. Кошового, Ворошилова, Толстого, Радянська, Партизанська.
16.04. 19.05 – вул. Франка, пров. Піонерський, Нова, Галана, Г. Артемовського, Далекосхідна.
17.04. 20.05 – вул. Б. Хмельницького, Чехова, Кожедуба, Осипенка, Бєлінського, Заслонова.
21.04. 21.05 – вул. Миру, Мамая, Гайдара, Глінки, пров. Садовий, Слов'янська.
22.04.22.05 – 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.

МАГАЗИН
КОМП'ЮТЕРНОЇ
ТА ЦИФРОВОЇ
ТЕХНІКИ
ПРОПОНУЄ:

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

у приміщенні
готелю «Україна»

КП «КОМУНАЛЬНИК»
þ
þ

Надає послуги з розпиловки деревини різних порід
Надає послуги жителям м. Городища з вивезення
нечистот та прочистки каналізаційних труб.

Нове покоління обладнань
проти болю у спині

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

þ

Реалізовує
–урни для сміття вартістю 57 грн. 70 коп. (за встановлення
урн окрема плата у розмірі 14 грн. 60 коп.);
–будинкові номерні знаки емальовані вартістю 5 грн.
Звертатись за адресою:
вул. Героїв Чорнобиля, 22А.
Довідки за телефоном 2-20-63.

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
міста, площею від 80 кв. м. і більше, під продукти харчування. Тел. 8 (063) 122-17-06 (Ігор).
ПРОДАЮ
приміщення під магазин, (р-н газового господарства), площа 200 кв.м., обладнане телефоном, водопровід, АБО ЗДАЮ В ОРЕНДУ.
Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
виробниче приміщення в м. Городищі,
загальна площа 1000 кв.м. Тел. 2-09-22, 8
(096) 216-49-57.
виробниче приміщення в м. Городищі,
загальна площа 70 кв.м. з прилеглою територією. Тел. 2-36-84, 8 (067) 850-25-29.
нежитлове підвальне приміщення в м.
Городищі (р-н цукрокомбінату), загальна
площа 93,5 кв.м. Тел. 8 (067) 950-59-59.
приміщення в м. Городищі, вул.Грушевського, 9/1, загальна площа 32,1 кв.м., під
офіс, торгівлю; місце під розширення і підсобне приміщення. Тел. 2-27-29, 8 (067) 308-7705.
ЗДАЮ
приміщення в м. Городищі, вул.Проектна
(торгові ряди), загальна площа 60 м. кв.,
обладнане телефоном. Тел. 8 (067) 470-52-72.
приміщення в м. Городищі (центр), загальна площа 150 м. кв. Тел. 2-40-16, 8 (096) 41597-39.
приміщення в центрі м. Городище (напроти
ринку), площею 45 кв.м. Тел. 2-07-95, 2-40-60,
8 (067) 739-63-37.
виробниче приміщення, в м. Городищі,
площею 700 кв.м. Тел. 8 (096) 216-49-57.
виробниче приміщення, в м. Городищі,
площею 150 кв.м. Тел. 8 (096) 216-49-57.

БУДИНКИ

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

ВИНАЙМУ
кімнату в м. Городищі. Тел. 2-27-89.

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) 267-3084.
автомобіль, на запчастини. Тел. 8 (067)
259-78-79.
УАЗ-452, "таблетка". Тел. 8 (096) 777-57-86.
ПРОДАЮ
ВАЗ-2105, 1991 р.в., колір червоний. Тел. 223-98, 8 (097) 279-96-03.
ВАЗ 321-03, 1975 р.в., колір вишневий, 5-ст.
КПП, салон і двигун відремонтовані, в хорошому стані. Ціна 12000 грн.Тел. 2-10-90, 8 (096)
422-15-85.
Москвич 412, 1983 р.в. Тел. 2-07-88, 8 (097)
559-48-46.
Славута, 2007 р.в., пробіг 18000 км. Тел. 207-88, 8 (097) 559-48-46.
ОБМІНЯЮ
трактор ЮМЗ-6 на трактор Т-25. Тел. 8
(096) 750-01-01.

ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАЮ
запчастини до Ford Sierra хавбек, б/к. Тел.
2-13-31, 8 (0970 755-10-41.
стійка, металева, з башмаком, 3 пари. Тел.
8 (067) 253-61-10.
причіп автомобільний. Тел. 8 (096) 437-7145.
причіп тракторний, одноосний, 5 тонн. Тел.
98-4-38, 8 (097) 781-35-80.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

КУПЛЮ
будинок в м. Городищі, з усіма зручностями, газифікований. Тел. 2-45-12.
ПРОДАЮ
будинок 6х7 м. у с.Орловець. Криниця,
погріб, сарай. Городу 41 сотка і 20 соток сінокосу. Земля приватизована. Центр села, поряд
школа, дитсадок, церква, базар. Зручне місце
під дачу та для ведення індивідуального господарства. Ціна 20 тис грн. Тел у Городищі (04734) 2-48-01.
будинок в м. Городищі, вул.О.Кошового, 68,
літня кухня, сарай, криниця, земельна ділянка
33 сот. Тел. 8 (067) 307-36-74.
будинок в м. Городищі, пров.Маяковського,
26, загальна площа 90 кв. м., біля будинку газ.
АБО ОБМІНЯЮ на будинок ближче до центру
міста, з меншою площею. Тел. 2-12-56, 8 (096)
264-64-15.
будинок, (Покасеве), усі надвірні споруди,
криниця, ставок, земельна ділянка 0,60 га.
Тел. 8 (096) 437-71-45, 8 (096) 463-50-70.
будинок, (Покасеве), усі надвірні споруди,
огороду 0,6 га, сінокіс – 0,4 га. Тел. 2-18-57, 8
(093) 789-11-71.
будинок, вул.Чапаєва, 134, усі надвірні споруди, земельна ділянка 0,15 га. Тел. 2-19-37, 8
(096) 618-71-04.
будинок в с. Орловець, Городищенського рну, вул.Морейки, 2, усі надвірні споруди,
земельна ділянка 60 сот., сад, село газифікується, поруч ставок. Тел. 2-16-57, 8 (098) 42197-50.
будинок (садибного типу) в с. Хлистунівка,
Городищенськиого р-ну, вул. Гагаріна, 15. Ціна
50000 грн. Тел. 8 (097) 564-51-28.

ПРОДАЮ
ліжко двоспальне, дерев’яне, крісло для
відпочинку, 2 шт. Тел. 8 (067) 582-24-36.

КВАРТИРИ

РІЗНЕ

ПРОДАЮ
квартиру 3-кімн., в м. Городищі (центр),
ремонт, гараж, господарські будівлі в дворі.
Тел. 8 (098) 439-36-64.

Комп'ютери
від 1300грн.
Ноутбуки
від 3000 грн.
Фотокамери
від 500грн.
МРЗ плеєри
від 250 грн.
А також послуги:
-Заправка катриджів до струменевих
та лазерних принтерів.
-Установка та налагодження Windows
та програмного забезпечення
- Відновлення даних (інформації після
формування )
- Відцифровка відеокасет на DVDдиски
-Роздрук фотографій з цифрових
носіїв.
-Швидка комп’ютерна допомога з
виїздом до клієнта
ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 10.
Тел. 8 (096) 588-05-14, 2-04-92.

NUGA BEST

þ

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
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КУПЛЮ
шифер. Тел. 8 (066) 662-47-84.
шифер, 8-хвильовий, новий або б/к та ощіп.
Тел. 8 (097) 584-13-49.
шпали, б/к. Тел. 2-34-34.
ПРОДАЮ
плиту ДСП, будівельну, шліфовану, 3,5 х
1,75 м, товщина 16 мм. Ціна 90 грн./шт. Тел. 8
(067) 733-94-46, 8 (098) 214-63-83.
цеглу, облицювальну, декоративну, 633 шт.
Тел. 2-25-89.

ОБЛАДНАННЯ
КУПЛЮ
медогонку, б/к, у доброму стані. Тел. 2-3489.
ПРОДАЮ
електрофазу для обробітку ґрунту, 3 фази.
Тел. 8 (097) 875-33-94.
молот, електромеханічний. Тел. 8 (098) 41839-81.
насос паливний УТН до Т-40. Тел. 98-4-38, 8
(097) 781-35-80.
токарний станок, по дереву. Ціна 1500 грн.
Тел. 2-32-84, 8 (096) 550-16-07.
токарний станок, по металу, 2 шт.Тел. 232-84, 8 (096) 550-16-07.
установка, газова, до автомобіля. Ціна
1100 грн. Тел. 8 (096) 116-39-64.
медогонку, дворамкову. Тел. 95-1-75 (після
17.00).

МЕБЛІ

КУПЛЮ
Нагороди, знаки, монети, предмети
антикваріату: меблі, ікони, картини, годинники, статуетки, посуд, столове срібло, підсвічни-

ки, шкатулки, портсигари, коралове намисто,
фотоапарати, обмундирування, книги та ін.
предмети старовини, дорого. Тел. 8 (093) 38093-70.
сокиру, можна без топорища. Тел. 2-47-67.
ПРОДАЮ
батареї, чавунні, б/к, у доброму стані, 50
секцій. Тел. 8 (097) 298-15-62.
буряк. Тел. 2-30-03.
буряк кормовий. Тел. 2-07-88, 8 (097) 55948-46.
буряк кормовий. Тел. 2-25-89.
ворота, не ковані, нові. Тел. 2-15-36, 8 (096)
978-70-34.
гній, коров’ячий. Тел. 2-42-20, 8 (096) 70089-68.
картоплю, дрібну. Тел. 2-07-88, 8 (097) 55948-46.
медогонку, двохрамочну. Тел. 95-1-75
(після 17.00).
сіно. Тел. 2-30-03.

РОБОТА

Реальна підтримка:
–опорно-рухової системи
–серцво-судинної системи
–нервової системи
–імунної системи
–корекція ваги
Благодійна акція
2 сеанси масажу
безкоштовно. Адреса: вул.
Слов'янська, 23а, кв. 36
(за центральною аптекою).
Тел. 2-21-57 (роб.), 2-12-47
(дом.), 8 (097) 285-36-53, 8
(063) 887-81-44.
Городищенський навчальний
пункт Державного професійного-технічного навчального
закладу Черкаського навчального центру проводить

набір слухачів на курси
трактористів-машиністів
сільськогосподарського
виробництва категорії
"А", "В" і "С",

Косметична компанія запрошує до співпраці
а також на підвищення
менеджера з реклами та збуту. Тел. 2-15-20,
8 (097) 419-54-77.
кваліфікації трактористівКосметична компанія запрошує до співпраці
машиністів сільськогоспода- потрібен директор. Тел. 2-15-20, 8 (097)
рського виробництва для робо419-54-77, 8 (093) 732-68-37.
СТОВ "Симиренківське" запрошує на роботи на новій техніці.
ту тракториста. Тел. 95-0-12.
За довідками звертатись
СТОВ «Хлистунівське» запрошує на роботу
тракториста, агронома, електрогазозварза телефонами:
ника. Тел. 33-3-21.
Виконком Будо-Орловецької сільської ради
2-23-46, 2-33-96,
запрошує на роботу фельдшера. Тел. 90-38 (097) 519-37-22.
35.
ПП запрошує на роботу на вигідних умовах. Тел. 8 (093) 732-68-36.
Городищенська міська
ПП запрошує на роботу продавця непрорада звертається з прохандовольчих товарів. Тел. 8 (098) 299-080-57.
ПП потрібні різноробочі. Тел. 2-07-80, 8 ням до орендарів провести
(067) 406-50-78.
звірку даних про заборгоПропонуємо роботу на вигідних умовах.
Тел. 2-15-20, 8 (097) 419-54-77, 8 (093) 732-68- ваність станом на 01.04.2009
37.
та у випадку наявності боргу
Шукаю роботу няні в м. Городищі. Маю провести відповідні розхороший досвід роботи. Тел. 8 (098) 286-56-00. рахунки.
Запрошуємо на роботу в м. Городище
різноробочих. Тел. 8 (067) 472-52-53, 8 (067)
473-59-89.
За оренду майна: Терно-

ПОСЛУГИ

вий О.М.

Підприємство ТЕК пропонує: АвтопереЗа оренду землі: Іванов
везення TIR, мийка, залізобетонні паркани,
ритуальні огорожі за ціною 200 грн. В.В., Сукач Н.Г., Орел О.Д. ,
розміром 1,5 х 2,5 м. Тел. 2-07-44, 8 (098) 120- Орел Ю.Д., Білан Ю.О.,
22-13.
Лупашко О.О., Куренко Р.В.,
Ковані вироби, розробляємо особистий
дизайн з художником-конструктором. На Гейко В.М.
всі види робіт гарантія, доставка, установка,
демонтаж. Ворота від 3000 до 50000 грн.
Адреса: м. Городище, вул. Кожедуба, 10. Тел. 8
(067) 472-01-83.
Хім.чистка та поліровка автомобілів, м.
Корсунь-Шевченківський. Тел. 8 (096) 612-5774 (Наташа).
ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
роботи по утепленню будинку, захисту
МІСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
від плісняви, конденсату, промерзання
стін та труб теплоізоляційним покриттям ГАЗЕТИ "ГОРОДИЩЕ" НА 2009
«керамоізол». Тел. 8 (096) 230-86-46.
РІК – ТІЛЬКИ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ
розпилка дров, обрізка дерев бензопиМ. ГОРОДИЩА.
лою. Тел. 8 (097) 571-71-83.
Передплатний індекс 99974.
ТВАРИНИ
Вартість передплати
ПРОДАЮ
Комбікорм бройлерний 4 грн./кг. Брой- складають лише витрати на її
лери різного віку, качки-бройлери різного оформлення та послуги пошти:
віку. Тел. 2-36-84, 8 (096) 437-71-45, 8 (096) на 6 місяців
– 3 грн. 44 коп.,
437-50-70.
на 3 місяці
– 2 грн. 37 коп.
поросят, вагою 30-40 кг. Тел. 2-42-20, 8
(096) 700-89-68.
ГАЗЕТА "ГОРОДИЩЕ"
поросята, в’єтнамські, самки, 7 місяців, 3
особини. Ціна 1000 грн./ос. Тел. 2-27-53, 8 БЕЗКОШТОВНО РОЗМІСТИТЬ
ВАШІ ОГОЛОШЕННЯ
(097) 249-05-36.

ШАНОВНІ
ЧИТАЧІ!
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косовиці і на молотьбі. Земля-матінка його
любить, найкращими дарами обдаровує.

НАШ КАЛЕНДАР
1 квітня
ДЕНЬ СМІХУ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПТАХІВ
200 років від дня народження Миколи
ГОГОЛЯ (1809-1852), російського письменника
3 квітня
КАЧАЛЬНИК. Качалися по полю, благали
його, щоб родило чисте зерно, а не кукіль-трава, що
підкошує корів, телят, ягнят. Просили гарної паші і
щоб ніякий звір не внаджувався.
90 років тому український Раднарком
проголосив «Асканію-Нову» заповідником.
Біосферний заповідник Асканія-Нова – це
унікальний куточок природи. Тут розташована
єдина у Європі ділянка степу, якого ніколи не
торкався плуг. Цей заповідник відноситься до
сотні найвідоміших заповідників і парків світу.
Тут збереглись древні кургани, кам’яні скіфські
баби. Зараз заповідник займає 11 тисяч гектарів.
В Асканійському степу росте більше 400 видів
трав та квітів.
4 квітня
ВАСИЛЯ сонячного.
5 квітня
ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Закликали зяблика поклювати біля ганку
зерно і крихти – щоб хліб не виводився.
6 квітня
ЗАХАРА, ЯКОВА. Увечері перед хатами
запалювали багаття. Прославляли світло,
проганяли пітьму.
7 квітня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я
БЛАГОВІЩЕННЯ. Зиму весна перемагає.
Третя зустріч весни. З Благовіщення лишається 40
холодних ранків. Дівчата коси не заплітали, на
прядиво не дивилися. В цей день існував звичай
випускати на волю птахів.
БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ

ГОРОДИЩЕ

3 квiтня 2009 року

квіткою, обливали окропом. Добрий дух квітучої
луки відганяв хвороби, допомагав душі повірити,
що настане світлий день.
11 квітня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ
В’ЯЗНІВ ФАШИСТСЬКИХ КОНЦТАБОРІВ
МАРКА. Слухали, чи бродить сік у березі.
Ним напували хворих. Примовляли до білокорої:
«В цьому дереві – чотири дари: хворим на
здоров'я, людям – криниця, від зими світло,
старим – утіха».

20 квітня
КИЛИНИ. Опівдні русалки на березі ходять.
Просять у людей тканини – прикрити голе тіло.
21 квітня
РОДІОНА КРИГОЛАМА.
22 квітня
Обходили криниці й джерела, вшановували
живильну воду.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ
110 років від дня народження Володимира
НАБОКОВА (1899-1977), російського і
американського письменника

12 квітня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАКЕТНОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ АВІАЦІЇ І
КОСМОНАВТИКИ
ВЕРБНА НЕДІЛЯ
ІВАНА. Пекли обрядове печиво, щоб зелені
паростки вгору піднімалися.

24 квітня
АНТИПА ВОДОПІЛА
25 квітня
ВАСИЛЯ ПАРИЙСЬКОГО. Весна землю
випарює.
26 квітня
ДЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

14 квітня
МАРІЇ
15 квітня
ТИТА, ПОЛІКАРПА. Годилося перевірити
насіннєві запаси, відкрити засіки, прибрати.
16 квітня
120 років від дня народження Чарлза
Спенсера ЧАПЛІНА (1889-1977), американського кінорежисера, актора, сценариста, продюсера
ГАФІЇ, МИКИТИ. Від зимової сплячки
прокидається водяник. Селяни носили йому
данину: щоб не чіпав діток, не проганяв рибу.

9 квітня
М О Т Р І - Н АС Т О В И Ц І . П о л у р і п н и ц я .
Половину ріпи відбирали на насіння. Коли хлібні
запаси закінчувалися, ріпа й капуста допомагали
селянам дожити до зеленої цибулі, щавлю,
кропиви.

18 квітня
ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТОК І
ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ
ФЕДУЛИ. Межівник між теплом і холодом.
Прийшов Федул – теплом подув. Негода – Федул
губи надув. Широко розчиняли віконниці.
Просили їх берегти хату від нечистої сили,
впускати добрі вітри, а недобрі – гнати геть.

10 квітня
Втрачає силу вінок, сплетений за участю всієї
сім'ї 15 серпня, у Степанів день. Досі він був
окрасою стін оселі й тих, хто в ній жив. Коли
підступала біда, з вінка відривали трішки трави з

19 квітня
СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ.
ВЕЛИКДЕНЬ
Хто в цей день народився – землі пригодився.
Все в нього гаразд: на оранці і на сівбі, на

28 квітня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СПОРІДНЕНИХ
МІСТ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Налагоджували бджолине господарство.
Мірошники оглядали загати, ремонтували їх, бо
пізніше матимуть для цього менше часу.
30 квітня
ЗОСИМА БДЖОЛЯРА. Виставляли вулики на
бджільнику. Просили бджолу, щоб злетіла до моря
й принесла золоті ключі від довгожданого літа.

Огородникам
ЦИ Б У Л Я Н А В А Р Т І М О Р К В И
Вирощування кількох культур на одному полі
зменшує кількість шкідників – такого висновку
дійшли біологи Кембріджського університету, що в
Англії. Дорослі комахи відвертаються від звичної
для них їжі, обдурені запахами інших рослин,
непридатних для їхнього харчування. Не виявивши
помилки, шкідники відлітають.
Для захисту капусти від капустяної мухи можна
використовувати квасолю; для захисту моркви –
цибулю, яка не тільки відвертає шкідників, а й
блокує нюх морквяної мухи своїм гострим запахом.

ГОРОДИЩАНИ ЖАРТУЮТЬ
ШИ Р О К О

В ІД О М І У В У З Ь К И Х К О Л А Х Г У М О Р И С Т И

Встрічай чоловіка!
Є завжди одна біда
На дорогах наших:
Газ ведуть лише тоді,
Як грязюки каша,
Як калюжі величезні,
Осінь непогожа,
А ще гірше, як зима
Снігом запорошить.
Як нариють тих канав
По такій годині,
То вже ніяк і пройти
Порядній людині.
А що скажеш про п’яного,
Бідного невдаху?
Як зустрінеш по дорозі
Того бідолаху,
А воно по тим буграм
Плентає до хати –
Наче польку навприсядки
Хоче танцювати.
То його лиха година
Ще й в калюжу кине
Та якраз на середину –
Не дістать до тину.

ВА Л Е Н Т И Н А СК А Л И ГА І ВО Л О Д И М И Р ПІС Т У Н

В ІТ А Ю Т Ь Ч И Т А Ч ІВ

«ГО Р О Д И Щ А » З ДН Е М

ДУРНЯ!

Постояли, похитались
І разом упали.
До воріт лягли мозгами
І більше не встали.

Добре, діти в них великі,
Два хлопці жонаті.
Вийшли з хати, У ряднинку
укинули тата.

Пам’ятаю, як ловили
Рій на абрикосі,
Маму гарно покусали –
Чухається й досі.

І лежать собі славненько
У отакій позі,
У грязюці простягнувшись,
На вузькій дорозі.

Та й понесли. Ну що зробиш?
Скільки того віку?
Мерщій, жінко, відкрий
двері!
Встрічай чоловіка!
Валентина СКАЛИГА,
м. Городище

Тікали разом на прорив,
Я першим вбіг до хати,
Матусі двері не відкрив,
Були і крики, й мати.

Та зненацька із-за рогу
Виїжджа машина,
Заскрипіли різко гальма,
І буксують шини.
Водій вискочив з кабіни,
Сказав жирне слово.
Не примітив би, за мить –
І було б готово.
Подививсь сюди-туди,
Почесав за вухом.
Тут не звернеш нікуди,
Хоч по ногах рухай!
Та кмітливий мабуть був,
З гумором хлопчина.
Він одного ухватив
Міцно за штанину,

P.S. Цю подію я бачила через вікно
свого будинку 24 листопада 1986
року

Трансформація мрії
Колись у мене була мрія
(Зразу після школи)
Стать відомим, як Ющенко,
І розводить бджоли.
А здійснилась моя мрія
Лиш на половину:
Президентом я не став,
Зато завів сім’ю бджолину.
Ну й нічого, що не став
Людиною великою,
Так зато ходить прикольно
З покусаною пикою.

Так ішли мої сусіди
П’яненькі обоє:
Дядько Гриць, а з ним
В обнімку Кривошеїв Коля.

Розвернув його ногами
До самого тину.
І другого повернув
До воріт ногами,
Бо ходити слід у хвіртку,
Звісно ж, не мозгами.

А співають так голосно,
Руками махають.
До воріт своїх дійшли
І їх не впізнають.

Загудів мотор,
Теща, ложкою мед «топче»,
Тихенько грузовик поїхав. А Вдалась в Вінні Пуха,
дядьки так і лежать
Наїсться, бачить вже не хоче,
Сусідам на втіху.
Заплющить очі й нюха.

Бджоли в мене працьовиті
Гарні і вусаті,
Як в кватирку залетять,
Дають медку й в хаті.
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23 квітня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ І
АВТОРСЬКОГО ПРАВА

13 квітня
ОГНИЩЕ. Огнищанка – та, що народилася
цього дня, розпалювала в полі вогонь, через який
проносили хворих, а також сохи і борони.

ГОРОДИЩЕ

Згадала і японську мать,
Хто в неї брат, хто тато,
Дверей не став я відчинять
На мамі бджіл було багато.
З тих пір минуло трохи часу,
В сім'ї мед розлюбили.
У вулику прорізав дірку
Й собачку поселили.
Що зробиш, мрія не збулась,
Ні бджіл, ні влади я не маю.
Мабуть, візьму як дядя Вітя
Дітей я настругаю.
Бо при народженні дитини
Грошей дають багато.
Замисліться над цим, шановні,
Вітаю всіх зі святом.
Володимир ПІСТУН,
с. Хлистунівка
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Зам. №

АНЕКДОТИ
J J J
Чоловік повертається о
другій годині ночі додому
п’яний. На нього накидається
дружина:
– Я тобі скільки разів
казала, щоб ти не пив більше
двох кухлів пива, а додому
повертався не пізніше десятої
години?!
– Ти так казала? Отже, я
знову все переплутав…
J J J
У танкову частину приїхав
генерал. Бачить на плацу
лейтенанта:
– А це що за опудало?
– Командир танкового
корпусу!
– Що? Якого корпусу?!
– Танкового! Все інше з
його танку ще півроку тому
розі-крали…
J J J
Довели даішники! Сьогодні
сів на унітаз і туалетним
папером пристебнувся.
J J J
М у жик побачив гарну
дівчину, хоче познайомитись:
– Дівчино, а ви вмієте грати
у більярд? Хочете я вас
навчу?
Вона мовчки виймає із
сумочки фотографію і показує
йому. Він:
– Ой, які чудові дітки! А як їх
зовуть?
Вона: – Теніс, шахмати і
водні лижі…
J J J
Пригальмовує 600-й «Мерс»
на перехресті… В нього,
природно, відразу прилизується «Запорожець». З «Мерса» видобуваються п’ятеро
«бультер’єрів», а з «горбатого» – як і годиться –
зачуханий дідок:
– Йой, хлопці, це я у всім
провинився, ви вже ж даруйте!
– Спокуха, братан, спокуха!
– Слово честі, я за все
сплачу!
– Спокуха, дідусю, не
смикайся, тримай от – тищя
баксов, тільки цих от… типу
анекдотів про нас … НЕ
ТРЕБА!
J J J

