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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

Шановні городищенці

НА ВИСОКІЙ НОТІ

Від усієї душі
вітаємо вас
із Днем
Перемоги!

RISING STAR –
ЗІРКА, ЩО СХОДИТЬ

Цікавими та змістовними видалися
весняні канікули для юної городищанки Анни Дорошенко, адже збулася ще
одна її мрія – подорож до м. Ялти. Аня
Це вікопомне свято уособлює героїзм, силу духу, ратну працю й вічну представляла місто Городище на Телскорботу за мільйонами понівечених доль. Для нащадків солдатів Великої евізійному Міжнародному фестиваліПеремоги найвищою життєвою істиною є вірність громадянському обов’язку, конкурсі хореографічного та вокальсинівська шана і повага. Наш доземний уклін усім, хто пережив роки окупації та ного мистецтва «Ялтинський берег».
пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край.
У готельному комплексі «ЯлДорогі ветерани, учасники бойових дій, та-Інтурист» протягом трьох днів змагалося близько тисячі конкурсантів.
трудівники тилу, солдатські вдови
Аня виступала з авторською піснею
Важко знайти слова, щоб передати всю вдячність за ваш безсмертний «Умій радіти» у категорії RISING
подвиг у найжорстокішій війні, яку зазнало людство. Хай не болять ваші рани. STARS до 12 років і здобула перемогу.
Міцного здоров'я вам, бадьорості духу, активного довголіття, тепла людських Її нагородили Дипломом Лауреата І
стосунків та родинного затишку.
ступеня та кубком фестивалю – ЗолоЗ повагою,
тим скрипковим ключем.
міський голова Олександр ЗВАРИЧ,
У свої 10 років Аня Дорошенко має
голова міської організації ветеранів Володимир ЗІНЧЕНКО.
вже три перемоги на Міжнародних конкурсах, крім «Ялтинського берега», це
«Молода Європа» (м. Київ, ІІ місце), та
«Тріксі» (Болгарія, ІІІ місце), а також є
володарем спеціальної премії Всеукраїнського конкурсу «Різдвяний Київ».
Пишу листа. Під небом. На коліні.
Вокалу вона навчається у студії
Останній аркуш вирвав із блокнота.
РБДЮ «Нота» (керівник Володимир
А бій страшний! Земля на диби стала.
Дорошенко), гордістю якої є досягненТанки пішли. Тепер піде піхота.
ня її вихованців: Аліни Джаловян – ІІІ
місце
у конкурсі «Різдвяний Київ»,
Пробач, кохана! Я не повернусь.
Юлії
Вакуленко,
нині студентки ІнстиЯ чую й знаю, що це бій останній.
туту музики ім. Глієра (ІІ місце у фесТому й спішу два слова написать,
Золотий скрипковий ключ Анні
тивалі «Київська студентська весна»),
Не встиг сказать це на світанку раннім.
Команда: «В бій!» І я пішов
За вас, за землю і за Батьківщину.
Алли Педченко (І місце у Міжнародно- Дорошенко вручає Президент
фонду «UA-Universal Artist», кандиМоя кохана! Бережи дітей.
Свідомо йду. «Другого не дано»,
му конкурсі «Гілка калини», Італія).
дат мистецтвознавства, доцент
І бережи себе, як тільки зможеш.
Хоч в цім бою, кохана, я загину.
Тож нехай лине пісня у всі куточки Київського національного універсиБатьків провідуй… Я у них один –
України і за її межі, прославляючи тету культури і мистецтв Дарія
Словом чи ділом, зможеш? Допоможеш. Та лист мій збережи. Хоч не люблю я сліз, наше рідне Городище!
Бернардська.
Дорослий син повинен знати,
Сама не будь! Така ти молода,
Що дорога земля, в якій лежать батьки.
Шановні жителі та гості нашого міста!
А ще красива, як зоря ранкова.
Яка свята вона! У ній лежать солдати!
Коли судьба, то я благословлю.
Радій життю. І будь завжди здорова.
Галина КОВТУН.

Лист із фронту

Земля моя,
любима
Україна

Моя земля свята й полита кров’ю,
Моя земля – це яблуневий цвіт.
По цій землі ходила босими ногами,
На цій землі чимало моїх сліз.
Ті сльози – це моє сирітство,
Ті сльози – це моя любов.
Я землю цю любитиму довічно
І ту калину під моїм вікном.

Запрошуємо Вас взяти участь
у святкуванні Дня міста
16 травня 2009 року.

В ПРОГРАМІ СВЯТА:
Стадіон «Цукровик»:
10.00-14.00 – Міжобласна виставка собак.
Площа Миру:
Моя земля, як мати рідна,
16.00-17.00 – Конкурс малюнку на асфальті «Ми діти твої, ГороВона мене не скривдить, не продасть.
дище».
За неї мужньо в бій ішли солдати,
Сквер біля районного Палацу культури:
Зі словом «мамо» помирали на устах.
з 16.00 – народне гуляння.
Літня естрада у сквері біля Палацу культури:
Моя земля – любима Україна…
По ній топталися чужинці сотні літ
17.00-19.30 – Урочисте зібрання та святковий концерт.
Та кожен раз вставала з попелища
Палац культури. Глядацький зал.
І розквітала, мов калини цвіт.
19.30-22.30 – Шоу-програма «Танцюю для тебе, моє Городище».
22.30 – Святковий феєрверк.
Земля моя, горнусь до тебе серцем.
Палац культури:
Ти силу й міць даєш мені завжди.
з 22.30 – Святкова дискотека.
Я принесу тобі в долонях серце
Ласкаво просимо на свято. Гарантується гарний настрій і
Любов і пісню, і душі порив.
Світлана КАЛАШНІКОВА море позитивних емоцій!

Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта» повідомляє, що
відповідно до ст. 23 Закону України «Про поштовий зв'язок»
«придбання, установка і утримання в належному стані
абонентських поштових шаф (абонентських поштових
скриньок) здійснюється власниками житлових та
адміністративних будинків». Невиконання цих вимог
звільняє об'єкти поштового зв'язку «від відповідальності
за доставку адресату поштових відправлень».

Згідно з державними будівельними нормами та
відповідним рішенням міської ради заборонено спорудження гаражів на при будинкових територіях багатоквартирних будинків.
Виконком Городищенської міської ради вивчає
потребу жителів багатоквартирних будинків міста
у земельних ділянках для індивідуального гаражного будівництва.
Довідки за телефонами: 2-41-27, 2-24-27.

Виконавчий комітет Городищенської міської
ради повідомляє реквізити, на які можна
перераховувати благодійні внески для
відзначення Дня міста та проведення
інших міських заходів:
рах. 31517931700012 місцевий бюджет
УДК в Черкаській обл.,
код 22809201 МФО 854018.
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МНС

ДО ДНЯ МІСТА

ТАНЦІ З «ЗІРКАМИ» У ГОРОДИЩІ!
На День міста усіх нас чекає надзвичайно захоплююча святкова круговерть. Окрасою головного свята міста стане шоу-програма “Танцюю для
тебе, моє Городище”. Будуть змагатися надзвичайно красиві танцювальні
пари. Зараз вони проводять репетиції, готують прекрасні костюми. З ними
працюють професійні хореографи. Фінал танцювального шоу пройде у
районному Палаці культури. Організатори обіцяють дійство, якого ще ніколи
не було у нашому місті!
Вхід безкоштовний, адже свято є свято. Глядачі будуть активними учасниками шоу – саме ви будете визначати володарів своїх симпатій! Гарантується гарний настрій і море позитивних емоцій!

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

ДОВГО ЗАПРЯГАЛИ

28 квітня відбулася 30-та сесія міської ради. Щоправда через відсутність
кворуму, депутати розпочали свою роботу з деяким запізненням. Свої
зауваження з цього приводу висловив міський голова Олександр Зварич, який на
початку роботи сесії звернувся до депутатів з проханням більш виважено і
відповідально ставитись до виконання своїх обов'язків.
Найбільш резонансним був розгляд питання щодо підвищення тарифів на
водопостачання та водовідведення. Для прийняття рішення було проведено всі
необхідні попередні процедури: ще 24 вересня минулого року депутати
прийняли проект відповідного регуляторного акту, який згодом отримав
підтримку на громадських слуханнях. Втім у зв'язку з погіршенням
фінансового стану жителів міста, користувачів комунальними послугами,
до питання підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення
вирішено повернутися після завершення в Україні економічної кризи та
надання КП «Комунальник» обґрунтованих розрахунків собівартості
вказаних послуг.
З метою зменшення збитковості водопостачання, економного та
раціонального використання природних ресурсів вирішено розділ 4.23 Правил
благоустрою міста доповнили пунктом такого змісту: «Забороняється
водозабір води із центрального водогону для поливу городів, газонів,
присадибних ділянок».
Також пункт 4.23.20 Правил благоустрою міста, у якому йдеться про
заборону проїзду (у тому числі велосипедами) та стоянки
автотранспортних засобів на тротуарах, клумбах, газонах, доповнити
такими словами: «… площах, майданах, парках, скверах, крім спеціально
відведених місць».
З окремих питань депутатів інформували секретар міської ради Оксана
Сенецька, перший заступник міського голови Анатолій Вибрик, заступник
міського голови Микола Скалига, інженер-землевпорядник, депутат міської
ради Сергій Сокур, депутат міської ради Андрій Биба, головний бухгалтер
міської ради Лариса Трохименко, головний бухгалтер КП «Комунальник»
Варвара Качуровська. Вів сесію міський голова Олександр Зварич.
Олег ПОКАСЬ

ГОРОДИЩЕ

ГОТОВНІСТЬ ЗАДОВІЛЬНА

З 6 по 10 квітня здійснювалась комплексна інспекторська перевірка з ПТУ-14, аграрний коледж, всі
питань цивільного захис- потенційно небезпечні об’єкту населення та техно- ти (АЗС, нафтобаза, газове
генної безпеки в Городи- господарство, маслозавод,
щенському районі.
де на цей час зберігається і
Про хід та результа- використовується 2,5-3 тонти перевірки розповів ни аміаку, гідротехнічні споначальник відділу з пи- руди Вільшанського та Стартань надзвичайних ситу- осільського ставів), декілька
ацій райдержадмініст- інших установ та підприємств району. На нафтобазі
рації Андрій Оверченко:
– Вимоги, регламенто- проводились пожежно-таквані наказом МНС № 558, тичні навчання добровільної
згідно з яким проводилась ця пожежної дружини цього
перевірка, є досить високи- підприємства разом з підроми. Тому отриману нами зділом пожежної частини
оцінку «задовільно» можна МНС і спеціалізованої медичної служби. На останок
вважати дуже
непоганою.
Учасники
вистави
Найкращим чином спрацю- проводився огляд сил і
вали служби зв’язку та опов- засобів цивільної оборони
іщення (на базі цеху елек- району; на площі Миру було
трозв’язку № 7, начальник виставлено відповідну техПетро Качур), енергетики ніку та вишикувано особовий
(РЕМ, начальник Олександр склад.
До складу комісії входиХоменко), захисту сільськогосподарських рослин і тва- ли представники Головного
рин (начальник управління управління МНС у Черагропромислового розвитку каській області, обласного
райдержадміністрації Воло- навчально-методичного цендимир Остапенко), торгівлі і тру цивільного захисту та безхарчування (райСТ, голова пеки життєдіяльності, упрправління Галина Кісільова), авління з питань надзвичайспеціалізована медична них ситуацій облдержадміслужба (РТМО, головний ністрації, Головного управлікар Василь Кравченко, ління освіти і науки облдержрайонна СЕС, головний дер- адміністрації, а також обласжавний санітарний лікар них дирекцій та управлінь
Олександр Дорошенко). Не структур, які перевірялись.
Одним з аспектів робопідвели й інші служби –
матеріального, транспортно- ти МНС-ників було заклюго і дорожнього забезпечен- чення угод на обслуговуня, комунально-технічна, охо- вання потенційно небезрони громадського порядку, печних об’єктів. Роз’ясзабезпечення нафтопродук- нення з цього приводу
надав представник аватами.
Також було проінспекто- рійно-рятувального заговано дві сільські, дві селищні, ну спеціального признаміська та районна ради, чення Андрій Смірнов:
– На базі нашого загону у
відділ освіти райдержадміністрації, три міські школи, 2007 році створено обласну
дитячі дошкільні заклади аварійно-рятувальну службу.
«Зірочка» і «Джерельце», Її особовий склад нараховує

122 спеціалістів.
Коротко зупинюсь на
характеристиці наявних оперативних одиниць. Піротехнічна група виїжджає на всі
виклики, пов’язані з виявленням вибухонебезпечних предметів, як свідчить практика
переважно часів Великої
Вітчизняної війни. Майже у
кожному районі є полігони
або встановлені місця для їх
знешкодження. Рятувальна
група здійснює виїзди для
ліквідації аварій техногенного характеру. Відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту нещодавно
поповнилось радіохімічною
лабораторією на базі автомобіля «Форд». Група спеціальної пожежної техніки
оснащена автоколінчастими
підйомниками та автодрабинами. Також належне спецобладнання використовується відділенням рятувальних водолазних робіт.
Зараз проводиться робота на виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 04.08.2000 р. № 1214
«Про затвердження переліку
об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому на
договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами». Наші спеціалісти визначають рівень потенційної
небезпеки об’єктів, на засіданні комісії з техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій відповідного
рівня затверджується їх перелік та проводиться відповідна калькуляція фінансових зобов’язань, закладених
в угоду.
Олег ПОКАСЬ.

СЕМІНАР

З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
15 квітня у актовій залі районної
державної адміністрації відбувся семінар з головами місцевого самоврядування та дільничними інспекторами
міліції з питань поглиблення співпраці
та співробітництва з метою профілактики та запобігання злочинності та правопорушень.
Участь у роботі семінару взяли
голова РДА С.В.Ковела, заступник голови районної ради А.Г.Івашкевич,
міський голова О.І.Зварич, керівник
апарату РДА В.В.Моргун, начальник
сектору взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної
роботи РДА В.Т.Кам'янець, заступник
начальника Городищенського РВ
УМВС по громадській безпеці О.І.Барабаш, начальник сектора дільничних
інспекторів міліції В.М.Дашевський,
голови сільських рад, запрошені.
Про роботу Городищенського
відділу РВ УМВС інформував заступник начальника міліції О.І.Барабаш. У
своїй доповіді він зупинився на пріоритетних напрямках роботи районного
відділу за останній період, серед яких
виокремив профілактику злочинності,
та посилення роботи серед неповнолітніх. Також торкнувся роботи
дільничних інспекторів міліції у населених пунктах району, рівня їхнього
матеріально-технічного забезпечення.
Так, викликає занепокоєння той факт,
що у деяких населених пунктах району
не достатньо обладнані або взагалі
відсутні кімнати прийому громадян
дільничними інспекторами міліції.
Деякі дільничні обслуговують по
декілька населених пунктів, а такий
режим роботи аж ніяк не сприяє її
результативності і оперативності.
Серед найбільш поширених злочинів та правопорушень були вказані
незаконна торгівля та збут наркотичних засобів, самогоноваріння, крадіжки, злочини та правопорушення
серед неповнолітніх. Своє бачення
ситуації щодо роботи дільничних
інспекторів міліції, а також шляхів
поглиблення співпраці з метою запобігання та профілактики злочинності вис-

ловили сільські голови Зеленої Діброви І.В.Щербак, Хлистунівки М.М.Дудник.
Про роботу громадських формувань за 1 квартал поточного року
доповів начальник ВДІМ В.М.Дашевський. Він дав короткий аналіз роботи
формувань у розрізі населених пунктів
району, а також шляхів залучення
нових членів до загонів самооборони.
На його думку, до росту скоєння правопорушень призводить те, що громадські формування або ж не діють,
або ж діють не належним чином. Не секрет, що робота у цьому напрямку
потребує серйозного допрацювання.
Адже нині, на відміну скажімо від радянських часів, люди у громадських формуваннях працюють, так би мовити,
«на голому ентузіазмі», без будь-яких
заохочень і винагород. А це, погодьтесь, робота відповідальна і певною
мірою небезпечна.
Начальник сектору взаємодії з правоохоронними органами РДА В.Т.Кам'янець зі свого боку зауважив, що
інформація представників правоохоронних органів подана узагальнено,
деякі важливі моменти порушень чинного законодавства не конкретизовано. Не дано аналізу по кожному населеному пункті, співпраця між органами
місцевого самоврядування з одного
боку, та правоохоронними з іншого
залишається на вкрай низькому рівні.
Взаємодія між ними мусить бути більш
тісною і дієвою, а для цього необхідно,
щоб їх об’єднувала одна спільна мета,
а не перекладання відповідальності і
обов’язків, як це подекуди буває. Залишає бажати кращого робота саме у
плані профілактики і запобіганні злочинів і правопорушень і особливо у
сільській місцевості. На думку В.Т.Кам'янця саме дільничні інспектори міліції
мають бути ініціаторами створення громадських формувань з охорони правопорядку на місцях.
З критичними зауваженнями щодо
роботи районного відділу РВ УМВС виступив міський голова О.І.Зварич. Було
наведено декілька фактів письмових

звернень, які надавалися у різний час
до районного відділу РВ УМВС як посадовими особами органів місцевого
самоврядування, так і КП «Комунальник», щодо факту скоєних крадіжок,
актів вандалізму, на які по сьогодні не
отримано відповіді. На його думку
наркоторгівля та крадіжки металу
«кришуються» правоохоронними органами.
У чомусь співзвучним з цим був і
виступ керівника апарату РДА В.В. Моргуна. На його думку відсутність справжньої, дієвої співпраці і формалізм є
головним гальмом на шляху до
конструктивної і результативної роботи, як правоохоронних органів, так і
органів місцевого самоврядування на
місцях.
Підсумовуючи роботу семінару,
голова РДА С.В.Ковела акцентував
увагу на тому, що для ефективної
боротьби з правопорушеннями і злочинами необхідно більше уваги приділяти профілактиці злочинності, працювати, так би мовити, на упередження, на
запобігання протиправним діянням.
Для успішної роботи необхідно також
мати чітку спільну мету, а не займатися, в разі чого, перекладанням відповідальності, як це подекуди буває, з
одних плечей на інші. За результатами
роботи семінару будуть підготовлені
відповідні доручення.
А взагалі, якщо бути відвертим і, як
кажуть, дивитися правді у вічі, сьогодні
ситуація з дотримання законності,
захисту прав і свобод громадян залишає бажати кращого.
Недосконалість чинного законодавства, відсутність дієвих механізмів
контролю, неналежне виконання своїх
обов'язків, насамкінець брак у суспільстві справжніх цінностей і ідеалів,
породжують врешті решт своєрідний
правовий нігілізм, байдужість до вирішення нагальних проблем всіх і кожного. Діємо за принципом «аби мене не
торкнулося». Сьогодні маємо численні
випадки порушень наших прав і свобод, безліч випадків недотримання
Законів і пускаємо це, як кажуть «на

гальмах», знаючи наперед, що у такій
державі, за такого стану справ, за таких
суспільних відносин, відповідальності
можна і уникнути.
Від того і складається парадоксальна ситуація, коли всі працюємо, всі
сумлінно виконуємо свої обов'язки, всі
боремося зі злочинністю, а віз і нині
там. Правоохоронні органи, державні
установи, громадські організації по
захисту наших прав і свобод нині втратили ту довіру з боку пересічних
людей, яку вони мали раніше. А втрата
довіри, втрата авторитету може зіграти
в подальшому злий жарт.
Хотілося б щоб та співпраця між
правоохоронними органами і органами
місцевого самоврядування про яку
йшла мова на семінарі, набула більш
конкретних і дієвих форм, щоб результати від такої співпраці були помітні на
широкий загал, кожному з нас.
Тарас ПАСІЙ.
P.S. Про «темну» сторону діяльності Городищенської міліції, за словами міського голови, йому повідомив
житель Городища Артеменко О.П.,
який раніше мав проблеми з законом, а
з 2005 року проблеми переросли у
відкриту «війну» чи, вірніше, травлю.
Справа в тому, що в 2005 році на суді
Олександр Петрович розповів як під
час другого туру виборів Президента
України 21 листопада 2004 року
міліцією було організовано підпали
виборчих скриньок. І ось уже чотири
роки нещасний городищенець веде
нерівну боротьбу з городищенськими
правоохоронцями.
На даний час триває додаткове
розслідування кримінальної справи
порушеної проти Артеменка О.П., за
інкримінований йому збут наркотичних
засобів. Додаткове розслідування знадобилося для того, щоб виправити
грубі помилки (чи фальсифікації?) у
матеріалах розслідування, які стали
підставою для скасування Черкаським
апеляційним судом вироку Городищенського районного суду.

ГОРОДИЩЕ
МОЛОДЬ
СПІВПРАЦЮЄ
З ВЕТЕРАНАМИ
Колективи міських навчальних
закладів не забувають про ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Допомагають їм господарювати.
Кожна з шкіл працює за списком,
наданим міською радою ветеранів.
У загальному переліку – близько 50
осіб, які потребують першочергової
допомоги.
Але найперше, що цінують літні
люди – це радість спілкування.
Старшокласники ЗОШ № 1 найбільш тісно співпрацюють з Ю.Ф.
Суком та В.С. Зінченком. Учні 10-Б
класу ЗОШ № 2 (класний керівник
Л.В. Лисак) часто відвідують Ф.С.
Калінчука, учні 8-А та 6-А класів
ЗОШ № 3 (класні керівники В.М.
Голуб, Л.Б. Короп) – І.С. Шевченко
та О.О. Шляхову. А члени волонтерського загону ПТУ № 14 Василь
Комарницький, Василь Мричко,
Микола Нех, Павло Фірсов цієї
весни розкидали гній та скопали
присадибні ділянки М.Я. Ногаєву,
В.І. Савичу. Вихованці училища
також допомогли колишнім працівникам цього закладу І.М. Тягуну,
П.М. Поліщуку.
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ПІДПИСАННЯ КАПІТУЛЯЦІЇ
1 травня о 3-й годині 50
хвилин на командний пункт
8-ї гвардійської армії був
доставлений начальник
генерального штабу сухопутних сил (Вермахту) генерал
піхоти Кребс, який заявив,
що він уповноважений вести
переговори про перемир'я.
Однак за розпорядженням
Йосипа Сталіна німецькому
командуванню був поставлений ультиматум: якщо до 10-ї
години не буде дана згода на
беззастережну капітуляцію,
радянськими військами буде
нанесений нищівний удар.
Не одержавши відповіді,
радянські війська о 10-й
годині 40 хвилин відкрили
нищівний вогонь по залишкам оборони в центрі Берліна. До 18-ї години стало
відомо, що вимоги про
капітуляцію були відхилені.
Після цього почався останній
штурм центральної частини
міста, де перебувала Імперська канцелярія. Всю ніч, з 1
на 2 травня, тривали бої за

канцелярію. До ранку всі її
приміщення були зайняті
радянськими солдатами.
Уночі 2 травня о 1-й
годині 50 хвилин по радіо
було прийнято таке повідомлення: «Висилаємо своїх
парламентерів на міст Бісмарк-штрассе. Припиняємо
воєнні дії». Пізніше заступник міністра пропаганди
доктор Фриче звернувся до
радянського командування із
проханням про дозвіл виступити по радіо зі зверненням
до німецьких військ берлінського гарнізону про припинення опору. До 15-ї години
залишки берлінського гарнізону (більше 134 тисяч осіб)
здалися в полон.
7 травня о 2:41 ночі в
Реймсі, був підписаний акт
про беззастережну капітуляцію Німеччини. Від імені
союзників його підписали
генерал Уолтер Беделл Сміт,
генерал Суслопаров (як
свідок) за СРСР і генерал
Франсуа Севез за Францію,

від Німеччини – адмірал
Фридебург і генерал Йодль.
8 травня о 22:43 за
центральноєвропейським
часом (9 травня о 0:43 за
московським часом) генерал-фельдмаршал Кейтель,
а також представники німецьких ВМС, що мали відповідні повноваження, підписаВільгельм Кейтель
ли Акт про беззастережну
підписує Акт
капітуляцію Німеччини, що
ознаменувало закінчення беззастережної капітуляції
Німеччини.
Великої Вітчизняної війни.
За узгодженням між стані війни. Війна з Німеччиурядами СРСР, США й ною була закінчена 21
Великобританії була досяг- січня 1955 р. з прийняттям
нута домовленість вважати Президією Верховної Ради
процедуру в Реймсі поперед- СРСР відповідного рішенньою. Але, у західній історіог- ня. (До речі, головою Прерафії підписання капітуляції
зидії Верховної Ради СРСР
німецьких збройних сил, як
на той час був Климент
правило, зв'язується із процедурою в Реймсі, а підпи- Ворошилов, на честь якого
сання акту в Берліні ймену- названа одна з вулиць м.
Городища). Проте під Велиється його «ратифікацією».
кою
Вітчизняною війною
Прийнявши капітуляцію,
розуміють
лише частину
Радянський Союз не уклав
мир з Німеччиною, тобто війни з Німеччиною до 8
залишився з Німеччиною в травня 1945 р. включно.

ОГЛЯД ПРЕСИ

Четверта влада

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

кар'єри, Любительський і Сачиків ставки, де поєднуються сонце, повітря і
вода. Хто любить ліс, їде в урочища
Чуїха
або Кочержина гора. Тут цілюПресу часто називають чет- морозів не було. За всю зиму заплатив
вертою владою. Мається на увазі, що за газ лише 8 гривень, чайник кип'ятив. щий запах хвої, в сезон багато грибів.
засоби масової інформації мають Чоловік – холостяк, обходиться без ком- Часто туристи копнуть трохи землю – і
такий же вагомий вплив на суспіль- форту. Переспав – і пішов на роботу. .
знайдуть розмальований черепок
ство, як і три основні гілки влади: закоГазета "Прес-центр" розповіла, трипільської культури, якому 5 тисяч
нодавча, виконавча і судова. Початок як 200 років тому Городище конкурува- років. Пікніки масово починаються на
травня є знаменним для працівників ло з Північною Америкою. У нас видо- Пасху. Сім'ї та компанії на пікніки їдуть
пера і клавіатури. Відзначається бували цінний камінь лабрадорит. Покмашинами, велосипедами, йдуть
всесвітній день свободи преси та лади мали протяжність 7 верст. Небезпішки.
Раніше вибиралися варити
день ушанування ветеранів журна- печне виробництво, що тоді називалолістики Черкащини.
ся "разносная порохострельная рабо- майську кашу, тепер – смажити шашта", давало заробіток 80 робітникам і лики. Природа добряче засмічується
Газета "Нова Доба" розповідає, дзвінкі золоті монети власникам залишками багать та пляшками.
як товариство рибалок-любителів "Еко- кар'єру. В Одесі з нашого каменю звели
Нещодавно у глобальній мережі
лог" створює у Городищі перший еко- пам'ятник імператору Олександру ІІ, Інтернеті почали діяти 2 нові місцеві
логічний заказник "Заріччя". Зробили який стоїть і нині. З лабрадориту виго- веб-ресурси. "Неофіційний сайт м.
освітлення водоймища Сачиків став, товляли прес-пап'є, вази, прикраси.
Городище" http://www.gorodysche.
тепер у нічну пору видно усе як на Найкращі зразки експонувалися на Всеucoz.ua/
присвячений відпочинку,
долоні на 90% водного дзеркала. російській промислово-художній висспілкуванню
і спорту. Діє форум та звоПотрібну справу природолюбам вдало- тавці 1882 року в Москві та в геолоротний
зв'язок.
А "Городище on-line"
ся здійснити завдяки розумінню й гічному відділі університету Святого
активній допомозі міської ради. Завдя- Володимира в Києві. Залізничні потяги http://horodysche.at.ua/ багато уваги
ки освітленню тепер легше ловити бра- везли місцевий камінь до Франції та приділяє історії населеного пункту, є
коньєрів. Від початку року вилучили Німеччини, а кораблі – до США. Під час мапи й світлини міста. Представлена
хижацьких сіток понад 300 метрів! Чле- Другої світової війни німці з городище- поетична творчість наших земляків. На
нами товариства "Еколог" є 252 особи, нського каменю планували робити памсайті з'явився розділ газети "Городизокрема 81 пенсіонер. Тут багато 'ятники Гітлеру, щоб встановити на
ще".
На даний час там знаходяться
колишніх військових та співробітників території кожної окупованої європеміліції, тому мають залізну дисципліну. йської держави. Добування лабрадо- випуски за поточний рік. Згодом буде
Тижневик "Вечірні Черкаси" риту припинилось тільки напередодні розміщено весь архів газети.
У XVIII ст. британську пресу
повідала про городищанина, який остаточного розвалу СРСР. Нині кар'єр
свідомо не користується газовим опа- залишається затопленим водою називали четвертим громадським
ленням. Він зимував у спальному підземних джерел. У озері хлюпочеть- станом – після королів, лордів і членів
мішку! Спальник дуже теплий, виготов- ся риба, а його кам'яні береги засмічені суспільної палати. У ХІХ ст. в
лений для армії НАТО. Чоловік отри- порожніми пляшками та попелищами Російській імперії пресу прозвали шосмав його під час Помаранчевої рево- вогнищ відпочивальників.
тою державою – на рівні Росії, Англії,
люції 2004 року, коли жив у наметовому
Столична "Газета по-українсьФ
р а н ц і ї , Н і м еч ч и н и , А в с т р о містечку. Минулої осені він вирішив ки" пише, що територія Городища ідеУгорщини.
Журналістика завжди
зекономити газ і заліз ночувати до ально підходить для пікніків. Через
спальника, ліг у ньому на ліжко. Так місто протікає річка Вільшанка, є 29 користувалася популярністю і автовтягнуся і пережив зиму. Навіть грипом ставків. Найпопулярніші місця відпо- ритетом у громадян.
не захворів! Добре, що сильних чинку – це Пісочний та Кам'яний
Я просила Бога забрати мою гордість,
і Бог відповів мені: «Ні!» Він сказав, що
гордість не забирають, від неї відмовляються.
Я просила Бога зцілити мою дочку,
прикуту до ліжка. Бог сказав мені: «Ні!
Душа її в надійності, а тіло все одно
помре».
Я просила Бога дарувати мені
терпіння, і Бог сказав мені: «Ні!». Він
сказав, що терпіння з'являється в результаті випробувань – його не дають, а
заслуговують,
Я просила Бога подарувати мені
щастя, і Бог сказав: «Ні!». Він сказав, що
дає благословення, а чи буду я щаслива,
чи ні, залежить від мене.

Я просила Бога вберегти мене від
болю, і Бог сказав: «Ні!». Він сказав, що
страждання відвертають людину від
світських турбот і привертають до Нього.
Я просила Бога, щоби дух мій ріс, і Бог
сказав: «Ні!». Він сказав, що дух повинен
вирости сам.
Я просила Бога навчити мене любити
всіх людей так, як Він любить мене. Бог
сказав: "Нарешті ти зрозуміла, що треба
просити ".
Я просила сили – і Бог послав мені
випробування, щоб загартувати мене.

Інтернет-ром@н
Я думав – осінь. Пізня й сива,
Вже й не повернеться весна.
Звучала музика журлива,
Осіння пісня голосна.
Вітри й нав’язливі тумани,
Кінець сезону, сон і смерть,
З багаття дим, осінні рани,
Життя одвічна круговерть.
Був довгий сон. Був мертвий спокій
Серед туману і дощів.
Ввійшов в тунель сирий, глибокий,
Не чути слів, нема віршів.
І тільки образи далекі,
Ще повертали у буття,
Шукав наснаги в Інтернеті,
Щоб зазвучало знову – «Я».
Не знаю. Осені причуди,
Чи це заключний мій концерт,
Навкруг живі реальні люди,
А я … дивлюся на портрет.
Через модеми, лямди й хвилі,
Оптичний промінь й мегабіт
Приніс він обриси красиві,
Змінивши весь мій сірий світ.
Як хлопчик. Біля монітора.
Чекаю лист, де «Так» чи «Ні».
І вже уява моя хвора,
Малює, наче у ві сні:
Ми десь у лузі, чи у полі,
Волосся вітер розвіва,
І все реально аж до болю…
Тримайся, сива голова!
Я думав – осінь. Пізня й сива,
Та знову на поріг весна,
Вся у цвіту, така бурхлива,
Що вже в реальність перейшла.
Мій Інтернет-роман осінній,
Ловлю, чекаю кожну мить.
Адреси символ мій незмінний,
І наш роман не зупинить!
Олексій ТИЧКО.

Я просила мудрості – і Бог послав
мені проблеми, над якими мені треба
ламати голову.
Я просила мужності – і Бог послав
мені небезпеки.
Я просила любові – і Бог послав мені
нещасних, які потребують моєї допомоги.
Я просила благ – і Бог дав мені
можливість.
Я не одержала нічого з того, що
хотіла, але я одержала все, що мені було
потрібне!!!
Бог почув мої молитви.
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ГОРОДИЩЕ

В АВАНГАРДІ

Екологія – це така річ, на яку
треба молитися. Або, щоб пробачили мене кревно віруючі, всіляко її
підтримувати і дотримуватись певних законів.
Сьогодні ми поговоримо про найбільше в Україні підприємство з
виробництва біогумусу. Хоч його
власник Михайло Конкін й просив не
акцентувати увагу на об'ємах. Головне те, що це екологічно чистий продукт – «мати» всіх продуктів, які
варто вживати. І коли нині існує тенденція їздити на заробітки за кордон,
то на Михайла Олександровича працює четверть мільярда (!) нащадків
гостарбайтерів із США, штат Каліфорнія, які вже мають городищенську прописку по вул. Чехова у двох
корівниках колишнього відгодівельного комплексу (поруч з АТП). По
науковому, на латині, їх називають
Eisenia foetidae.
– Михайле Олександровичу, як називається Ваше підприємство?
– Це просто місце, де каліфорнійський
черв'як переробляє перегній на біогумус.
Головна цінність – популяція черв'яка. Це
недешеве «задоволення». У кожній ложі
розміром 1х2 метри, міститься близько 80
тисяч черв'яків, що коштує 2000 гривень.
Враховуються і великі, і середні, і
маленькі білі ниточки-черв'ячки, і кокони.
Кожен кокон рахується один за п'ять, хоч
зазвичай з нього виходить від 9 до 25 черв'яків.
– Чим «каліфорнієць» відрізняється від наших черв'яків-аборигенів?
– Тривалість життя каліфорнійського
черв'яка значно більша – до 15 років.
Більша і його продуктивність, за день він
з'їдає, а, значить, виробляє біогумусу
масою, яка дорівнює його власній. І плодовитість звичайного черв'яка становить
лише до 6 зародків у коконі.
– Коли і з чого починався Ваш
бізнес?
– Каліфорнійського черв'яка я придбав у Києві 17 років тому. За 25 мільйонів
штук заплатив 25 000 доларів. На той час
за ці кошти можна було купити не одну
квартиру, навіть у тому ж Києві.

Тоді я займався іншим бізнесом. Наша
фірма «Інтерліфт» поставляла запчастини від виробників. Мали збут в Україні,
Росії та Білорусі. Зокрема, нашими
клієнтами були атомні електростанції, де
розраховувались електроенергією. Тому
довелось освоювати й енергетичний
ринок.
– Опишіть, будь-ласка, виробничий
цикл.
– Все до геніального просто. Якісний
перегній розміщається у наші корівники і
Біогумус – це органічне добриво з
підвищеним вмістом гумусу і гумінових кислот для вирощування екологічно чистої продукції.
черв'яки його переїдають. При цьому
вони забирають всі солі важких металів,
всі токсичні речовини, збагачують гумус
азотами, калієм, фосфором, з'являються
і стимулятори росту, і речовини, що
зміцнюють імунну систему рослин. Потім
готовий продукт просіюєм і пакуєм у
мішки.
Перевагою цієї справи є те, що засоби
виробництва не зношуються, не потребують запчастин, висококваліфікованих
спеціалістів для їхнього обслуговування.
Каліфорнійський черв'як має імунітет від
усіх хвороб, навіть клітини раку їм неможливо прищепити. До речі, в Італії почали
випускати препарат аналог церебролізину-солкосерілу, але значно ефективніший, який виробляється з каліфорнійських черв'яків.
– А як відділяєте черв'яків від біогумусу?
– Коли ми знімаємо верхній шар біогумусу, черв'як вже знаходиться нижче, і так
аж поки не дійде майже до бетонної
підлоги. І знову засипаємо зверху свіжим
перегноєм.
Для того, щоб забрати черв'яків, прокопуємо траншею, кладемо туди зволожений перегній, і вони сконцентровуються у цьому місці. На цей процес відводиться місяць, щоб з коконів з'явились
маленькі черв'яки. Виходить близько 95%
популяції.
– Чи можна використовувати іншу
сировину, крім перегною ВРХ?
– Будь-який перегній. Черв'яки переробляють всі органічні рештки. Якось з
Ірана до нас для досліду навіть привозили відходи коренів солодки, з якої там роблять витяжку для кондитерської промисловості. (Там цього добра у величезній
кількості.) Так черв'яки все перетрощили
«за милу душу».
Але найкраще вони працюють у тому
середовищі, де народились. Втім через 23 місяця з'являється покоління, адаптоване до нових умов.
Листя дерев, лушпиння соняшникового насіння, солома, що залишається
після вирощування гливи, інші відходи

рослинності також цікава тема. У нас
стільки всього спалюється; спричинюємо
шкоду собі і природі. А можна зробити компостну яму, щоб воно перегнило, запустити туди черв'яків, і вони все переїдять. А
господарі отримають прекрасне екологічно чисте і потужне добриво.
– Якою є цінова політика і перспективи Вашого підприємства?
– Для місцевих жителів продаємо біогумус не за 2000 грн. за тонну, як для
інших споживачів, а за 1400 грн., тобто 50ти кілограмовий мішок – за 70 грн.
– Значить, людина може приїхати
на автомобілі або велосипеді…
– … І придбати скільки їй потрібно. Але
бажано попередньо зателефонувати мені
на номер 2-22-20.
Зараз у нас передбачається контракт
на поставку черв'яків, орієнтовно по дві
тонни в місяць. Якщо це матиме розвиток,
то доведеться підключати опалення і працювати цілорічно. На сьогодні ж, без
підігріву, черв'як у нас активно живе і розмножується лише в теплу пору року.
Річний об'єм виробництва біогумусу становить 700 тонн. Це приблизно той об'єм,
який ми можемо реалізовувати.
За ефективністю біогумус (вермікомпост) перевищує гній і звичайні компости у 8-10 разів. Він
поєднує у собі функції пробіотика,
добрива, стимулятора росту, активатора грунту, джерела біоактивних речовин, мікроелементів і
вітамінів.
А от ціна не зовсім влаштовує.
Оскільки продукцію, придбану у нас, інша
фірма фасує і продає 700-грамові пакети
за 5 грн. Тому перспективою розвитку
бізнесу є встановлення фасувального
обладнання. В одному з черкаських рекламних агентств вже замовили постери,
буклети, плакати, етикетки, пакети з
нашим брендом. Є наша реклама в різних
засобах масової інформації. Маємо власний сайт в Інтернеті www.kоnkіnоrgаnік.
соm.ua – на трьох мовах.
Також плануємо виробляти з біогумусу рідке добриво «Гумістім». На цей продукт найбільший попит на півдні України,
де при нестачі вологи після внесення
хімдобрив рослини часто вигоряють. А
препарати подібні «Гумістіму» для них
просто, як манна небесна. Це рідке добриво (його аналогом є відомий «Гумісол»)
дуже вигідно застосовувати на великих
площах. Виробництво цього препарату
нам допоможе налагодити науковець із
Росії – справжній корифей в усьому, що
стосується біогумусу.
– Що Ви можете сказати про масштаб виробництва? Чи багато ферм
цього профілю існує на Україні?
– Професор Ігор Миколайович Тітов,
про я кого я щойно згадував, об'їздив всю
Україну, щоб придбати партію каліфорнійських черв'яків. І крім декількох ям,

нічого не знайшов. Тому можна стверджувати, що у Городищі знаходиться найбільша популяція каліфорнійських черв'яків. Приблизно 250 млн. особин.
Але це не важливо. Головне, щоб
читачі газети «Городище» дізнались про
унікальність продукту, який ми виробляєм.
Рослини, які вирощуються на ґрунтах,
збагачених біогумусом, або оброблені
«Гумістімом», легко переносять пересадку, стають більш сильними та витривалими, і визрівають на 7-10 діб раніше. А для
розсади застосовувати ці органічні добрива сам бог звелів. Не може не захоплювати й універсальність цих добрив, тобто
ефективність для всіх овочевих, садових
та злакових культур, для квітів – для всього, що росте із землі. При цьому ними не
можна «переборщити».
Біогумус – це жива субстанція, з бактеріями, які акумулюють фосфор із
повітря. Його активна дія триває протягом
трьох років, після чого біогумус перетворюється на гумус – звичайний чорнозем.
– Незважаючи на всі ці аргументи,
ринок України перенасичений продуктами, вирощеними на «хімії».
– На жаль, держава належним чином
не контролює якість продукції, яку ми
купуємо. У той же час все більше громадян, дбаючи про здоров'я, стають клієнтами тих відділів супермаркетів, де реалізовують екологічно чисту продукцію. Хоч це
у декілька разів дорожче, але краще з'їсти
пару огірків або помідорів з користю для
свого організму, ніж півкілограма з надлишком шкідливих хімічних сполучень.
Я, наприклад, не купую овочі не в
сезон. За винятком тепличної продукції
Одеського припортового заводу, куди я
поставляв біогумус, і знаю, що там вміст
Червоний каліфорнійський черв'як є цінною харчовою добавкою до
раціону свиней, ВРХ, птиці, риби.
Також з нього виробляють високоефективні ліки.
нітратів у десять разів нижчий від допустимих норм. Ці овочі мають природній
смак, запах, і користь від них відповідна.
Не те, що від подібної на вид продукції,
вирощеної на гідропоніці (а це вода,
гравій та «хімія»), якою переповнені прилавки.
Під час нашої розмови Михайло
Конкін навів декілька прикладів ефективного застосування біогумусу. І в
підсумку висловив задоволення від
того, що займається такою корисною і перспективною справою.
Олег ПОКАСЬ

Туристична агенція Лариси Гаврик. Офіс: вул. Героїв Чорнобиля,30-а, м. Городище.
Тел/факс: (04734) 20779, моб: 8 067 2715811, 8 067 4740435 E-mail: gavrikla@ukr.net.
База відпочинку «Марія» с.Андріївка, 35 кілометрів від Севастополя. Відстань до моря 600 метрів.
Проживання : 2-х, 3-х, 4-х місні
кімнати. У кімнатах: холодильник,
телевізор, душ (гаряча вода ), умивальник, туалет.
Харчування: триразове.
Пляж: піщаний.
Вартість путівки: червень – 900 грн.,
липень – 1050 грн., серпень – 1085 грн.
Перебування дитини до 6 років без
місця – 70 грн. за весь період.
Розрахунковий час – 7 год. ранку.
У вартість входить: проживання 7 діб, харчування, проїзд в 2 сторони комфортабельним автобусом (марки «Ска-нія», «Мерседес»,
«Неоплан» з
кондиціонером),
курортний збір, страхування від
нещасного випадку.
Тури кожної суботи протягом літа
(виїзд увечері).
• • •
База відпочинку „Мальва” с.Андріївка, 35 кілометрів від Севастополя.
Відстань до моря 350 метрів.
Проживання : 2-х, 4-х місні кімнати .

Запрошуємо на відпочинок до моря!
В кімнаті: (душ (гаряча вода), умивальник, туалет у кімнаті або в блоці).
Телевізор для загального перегляду.
Харчування: триразове.
Пляж: піщаний.
Вартість путівки: червень – 900 грн., липень –1250
грн., серпень – 1300 грн.
Перебування дитини до 6 років без
місця – 100грн. за весь період.
Розрахунковий час – 7 год. ранку.
У вартість входить: проживання 10 діб, харчування, проїзд в 2 сторони комфортабельним автобусом (марки «Сканія», «Мерседес»,
«Неоплан» з кондиціонером), курортний збір, страхування від нещасного випадку.
Тури: 01.06; 10.06; 20.06; 30.06;
10.07; 20,07; 30.07; 09.08; 19.08; 29.08
(виїзд увечері).
• • •
Пансіонат «Улыбка» с. Рибаче,
розташоване на відстані 30 км від
Алушти.
Відстань до моря – 30 метрів.
Проживання : 2-х, 3-х, 4-х місні

номери.
В номері: кабельне телебачення,
душ (гаряча вода цілодобово), умивальник, туалет. Харчування:
триразове.
Пляж: дрібногальковий.
Вартість путівки: червень –
1300грн., липень – 1500грн., серпень –
1500грн.
Розрахунковий час – 7 год. ранку.
У вартість входить: проживання – 7 діб, харчування, проїзд в 2
сторони комфортабельним автобусом (марки «Сканія», «Мерседес»,
«Неоплан» з кондиціонером), курортний збір, страхування від нещасного випадку.
Тури кожної п'ятниці протягом літа
(виїзд о 21.00)
• • •
База відпочинку „Ельвіна” с.
Міжводне, Чорноморського району,
Крим.
Відстань до моря 30 метрів.
Проживання : 2-х, 3-х, 4-х місні
кімнати.

Душ (гаряча
вода), умивальник, туалет на
території бази.
Те л е в і з о р д л я
загального перегляду.
Харчування: дворазове.
Пляж: піщаний.
В а р т і с т ь
путівки: червень – 725 грн., липень
–1020 грн., серпень – 1020 грн.
Перебування дитини до 6 років без
місця – 70 грн. за весь період.
Розрахунковий час – 7 год. ранку.
У вартість входить: проживання 7 діб, харчування, проїзд в 2 сторони комфортабельним автобусом (марки «Сканія», «Мерседес»,
«Неоплан» з кондиціонером), курортний збір, страхування від нещасного випадку.
Тури кожного вівторка протягом
літа (виїзд о 21.00)
Ми впевнені, що літній відпочинок принесе Вам задоволення!

Запрошуємо на відпочинок за кордон! Туреччина, Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, Хорватія, Болгарія
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ВЕСНЯНА ТОЛОКА
Разом з підприємствами, організаціями, іншими установами до проведення весняної толоки долучилась міська рада. Крім організаційних функцій, працівники цього органу місцевого самоврядування виконали великий
обсяг робіт, взявши безпосередню участь у двох суботниках.
Спочатку міськрадівці підфарбували вказівники-назви нашого міста
і прибрали сміття на узбіччях при в'їзді до міста по трасі Київ-ЛуганськІзварине.

30 квітня відбувся суботник на Татарці, організований міською
радою спільно з молодіжною організацією «Батьківщина Тараса Шевченка» у рамках реалізації Проекту конкурсу малих грандів, під егідою Комітету виборців України за рахунок коштів Фонду ім. Стефана Баторія. Разом з
представниками влади добре попрацювали старшокласники міської
школи № 2, студенти аграрного коледжу та інші представники
нашої громади.

Активно долучився до проведення робіт з благоустрою Державний
департамент України з питань виконання покарань. Зокрема 8 осіб, які перебувають на обліку в районному підрозділі міжрайонного відділу кримінальновиконавчої інспекції, згодились взяти участь в облаштуванні спорткомплексу
«Колос» і стадіону «Цукровик».
Також спеціалісти департаменту забезпечують виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт. Як повідомив начальник Городищенського МРВ КВІ УДДУ ПВП у Черкаській області старший лейтенант
внутрішньої служби Олександр Савенко, з початку року до такого виду стягнень притягнуто 66 городищан за порушення правил дорожнього руху. З них
24 особи – жителі міста, які відпрацювали або працюють на об'єктах, визначених міською радою. Громадські роботи призначаються судом на строк від 20
до 60 годин і виконуються не більш як по 4 години на день (для неповнолітніх
цей час обмежено двома годинами) у вільний від роботи чи навчання час.
Порушникам, які ухиляються від цих робіт, суд може замінити невідбутий
термін адміністративним арештом. Але таких випадків поки що у нас не траплялось.
Таким чином формується позитивна громадська думка щодо переваг
покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Для міської
бригади благоустрою кожен робочий
день можна прирівняти до суботника. Найбільш професійно працюють
Катерина Мазур,
Валерій Перерва,
Михайло Лисенко,
Галина Співак, Надія Цимбал.
Цієї весни
районним центром
зайнятості та підрозділом міжрайонного відділу кримінально-виконавчої
інспекції їм на підмогу було направлено як ніколи велику кількість городищенців. На думку
бригадира Надії Грицай відмінно працювали Тетяна Старик,
Микола Філонінко,
Наталія Параскієва,
Олександр Погорілий, Віктор Вернигора.

Одним з перших у місті взявся
за прибирання прилеглої території
дружний колектив міського центру культури та дозвілля на чолі з його директором, депутатом міської ради
Андрієм Бибою. Разом з культармійцями добре попрацювали члени
футбольного клубу «Цукровик»
Василь Нізамутінов і Сергій Боюк, а
також по-сусідськи допоміг Анатолій
Параскієв.
Завершальним акордом класичного трудового свята є товариське
застілля. Цього разу у ролі кашовара –
завідуючий відділу МЦКТ з технічного
забезпечення Роман Лебідь.

ВЕ С Е Л К О В І

М Е Т Е Л И К И ІР И С ІВ

Квітуюча грядка карликових ірисів нагадує килим із незліченної
кількості найрізнобарвніших метеликів. Коли дивишся на ці рослини, душу
охоплює тепла хвиля ніжності, хочеться милуватися цією красою вічно.
Карликові іриси неначе спеціально створені для оформлення
альпійських гірок, бордюрів, вирощування кольорових плям на фоні газонів,
для обсаджування чагарникових груп та іридарію.
Пересаджують і ділять кущі приблизно раз на 3-4 роки. У літературі є
різні поради щодо цих строків – від червня до жовтня. Проте найсприятливіший період для цього настає тоді, коли закінчується цвітіння і посилюється розвиток кореневої системи. А це, у свою чергу, сприяє приживлюваності рослин.
Найкраще місце для карликових ірисів – сонячне, але непогано вони
ростуть і в напівзатінку, на відміну від високорослих, котрі потребують виключно освітленої ділянки. До ґрунту вони невибагливі, ростуть на будь-якому вологопроникному, ідеальний – легкий суглинок. Добрива – переважно мінеральні
та компост.
Велику увагу слід приділити глибині висаджування. Кореневище іриса
повинно бути врівень із землею. Кущик слід розмістити так, щоб листки містилися з північного боку, тоді тінь від них не падатиме на кореневище, а це сприятиме кращому сонячному освітленню і прогріванню і, зрештою, ірис буде
рясніше цвісти.
Нехай ці метелики, що виграють усіма барвами веселки, подарують
вам справжню насолоду!
Юлія КАТЕРУША

Розмноження і висадку ірисів здійснюють учні
11-А класу Юлія Катеруша і Катерина Шматкова.
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ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ
В сучасній незалежній Україні
розгляд та вирішення земельного спору
є однією з найважливіших гарантій
з а б е з п еч е н н я з е м ел ь н и х п р а в ,
обов'язків та інтересів власників землі,
землекористувачів, а також інших суб'єктів земельних правовідносин. Причини виникнення земельних спорів
можуть бути різними: неврегульованість земельних відносин чинним
законодавством; внутрішня неузгодженість норм земельного законодавства, що регулюють однотипні
відносини; суперечності між нормами
земельного права та нормами інших
природоресурсних галузей права, які
регулюють близькі за змістом положення; недостатня юридична
кваліфікація посадових осіб, які
застосовують земельно-правові норми; розбіжності в праворозумінні та
недостатня правова поінформованість учасників земельноправових спорів тощо.
Зазвичай земельні конфлікти
виникають, коли порушуються права та
інтереси власників і землекористувачів.
Стаття 158 Земельного кодексу
України визначає органи, що вирішують
земельні спори і встановлює порядок
розгляду суперечок: земельні спори вирішуються судами, органами місцевого
самоврядування і органами виконавчої
влади з питань земельних ресурсів.
Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у
межах населених пунктів щодо меж
земельних ділянок, що знаходяться у
власності і користуванні громадян, і дотриманні громадянами правил добросусідства, а також спори по розмежуванню меж районів у містах.
Органи виконавчої влади з
питань земельних ресурсів вирішують
земельні спори щодо меж земельних
ділянок поза межами населених пунктів,
встановлення обмежень у використанні
земель і земельних сервітутів.
Виключно судом вирішуються
земельні спори з приводу володіння,
користування і розпорядження земельними ділянками, що знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, а також
спори по розмежуванню територій сіл,
селищ, міст, районів і областей.
Процедура вирішення земельних
суперечок чітко встановлена статтями
159-161 Земельного кодексу України,
які містять процесуальні норми досудового розгляду земельної суперечки.
Підставою розгляду суперечки в
досудовому порядку є належно оформлена заява про розгляд земельної
суперечки. У заяві вказується:
1. Найменування органу, в який
подається заява.

ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ

2. Ім'я (найменування) заявника,
адреса і засіб зв'язку.
3. Виклад обставин земельної
суперечки.
4. Підтвердження обставин доказами.
5. Прохання (вимоги) заявника.
Земельний кодекс України встановлює місячний термін розгляду заяви
з дня його подачі. Днем подачі вважатиметься день фактичного отримання
заяви посадовцем з фіксацією відповідно до регламентованого документообігу.
Досудова суперечка розглядається за участю зацікавлених сторін, які
завчасно повідомляються про час і
місце розгляду суперечки. У разі відсутності однієї із сторін при першому розгляді питання і відсутності офіційної
згоди на розгляд питання, розгляд
суперечки переноситься. Повторне
відкладення розгляду суперечки може
мати місце лише з поважних причин.
Сторони під час розгляду земельного спору мають право:
1. Знайомитися з матеріалами
щодо суперечки.
2.Брати активну участь при розгляді суперечки.
3. Подавати свої докази і пояснення по суті справи.
4. Заперечувати в процесі розгляду і у разі незгоди з рішенням оскаржити його.
Рішення вступає в силу з моменту
його ухвалення і передається сторонам
в 5-денний термін. У рішенні визначається порядок його виконання. Виконання рішення по земельних спорах
здійснюється органом, що прийняв це
рішення.
У разі незгоди власників землі або
землекористувачів з рішенням органів
місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних
ресурсів спір вирішується судом. Сторона має право оскаржити рішення в судовому порядку, у такому разі досудове
рішення припиняється.
Законодавчі вимоги щодо розгляду земельної суперечки в судовому
п о ря д к у п е р ед бач е н і в н о р м а х
Цивільного процесуального кодексу і
Господарського процесуального кодексу. Судовий розгляд земельних процесів
здійснюється передбаченим складом
суду і у встановлені терміни. Судовий
процес завершується ухваленням
відповідного рішення з визначенням
порядку його вступу до сили, оскаржень
і виконань.
Валентина СТОЦЬКА,
начальник відділу Держкомзему
у Городищенському районі

КП «КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ станом на 01.05.2009 р.
Ос. рах.

1006
1037
1040
1041
1062
1115
1120
1157
1159
1165
1190
1227
1242
1244
1273
1302
1311
1405
1415
1428
1438
1446
2077
2099
2084
2154
2158
2161

Адреса

Миру,б. 54, кв.6
Миру,б. 56, кв.14
Миру,б. 56, кв.17
Миру,б. 56, кв.18
Миру,б. 86, кв.12
Миру,б. 86, кв.67
Миру,б. 86, кв.72
Миру,б. 117, кв.4
Миру,б. 117, кв.6
Котовського,б. 1, кв.1
Котовського,б. 2, кв.5
Котовського,б. 7, кв.10
Слов"янська,б. 5
Слов'янська,б. 6, кв.2
Слов"янська,б. 29а, кв.5
Слов'янська,б. 29а, кв.35
Слов"янська,б. 29а, кв.44
Гагарiна,б. 18, кв.5
Гагарiна,б. 20, кв.7
1-Травня,б. 17, кв.2
1-Травня,б. 24, кв.4
Кiрова,б. 2, кв.1
Маресьєва,б. 2, кв.2
Маресїва,б. 2, кв.4
Маресьєва,б. 2, кв.26
Маресьєва,б. 2а, кв.39
Маресьєва,б. 2а, кв.42
Маресьєва,б. 2а, кв.45

Сума

Ос. рах.

217.40
250.77
252.46
421.77
194.35
179.40
180.33
210.74
225.91
197.00
177.41
193.29
168.74
205.05
277.20
157.45
264.24
233.36
265.24
295.03
232.78
189.70
113.72
275.89
127.74
159.49
336.15
163.45

2222
2226
2277
2278
2286
2287
2293
2259
2260
2303
3065
3508
3130
3137
3518
3173
3224
3241
3317
3346
3375
3381
3400
3440
3448
3457

Адреса

Рафiнадна,б. 1, кв.4
Рафiнадна,б. 1, кв.6
Театральна,б. 3
Театральна,б. 3
Театральна,б. 6
Театральна,б. 8
Театральна,б. 9
Театральна,б. 11
Театральна,б. 11
Фiзкультурна,б. 28
1-Травня,б. 12, кв.3
Садовий,б. 3, кв.2
Шевченка,б. 9, кв.2
О.Українського,б. 22
Кiрова,б. 12, кв.2
Кiрова,б. 18, кв.2
Глiнки,б. 6, кв.1
Вiнниченка,б. 9, кв.2
Мамая,б. 9
Мiчурiна,б. 13
Некрасова,б. 8, кв.3
Пiонерська,б. 13, кв.1
Пiонерська,б. 33, кв.1
Франка,б. 4а
Франка,б. 59
Нова,б. 10

Сума

80.32
130.93
109.82
91.70
100.60
80.55
91.61
105.90
97.91
129.39
135.54
212.48
92.15
103.25
79.68
97.15
118.00
132.80
652.67
79.68
145.92
403.43
80.24
113.84
132.80
106.16

Городищенська міська рада звертається з проханням до орендарів
провести звірку даних про заборго-ваність станом на 01.04.2009 та у випадку
наявності боргу провести відповідні роз-рахунки.
За оренду майна: Терно-вий О.М., Дяченко В.О., фірма “Нова”.
За оренду землі: Іванов В.В., Білан Ю.О., Губата Н.М., Лупашко О.О., Куренко
Р.В., Гейко В.М.
В індійській державі муісків біля дверей неплатників податків прив'язували
ягуара, щоб ті не могли вийти з будинку, не сплативши грошей.

ЮСТИЦІЯ

ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЩОДО ІНІЦІЮВАННЯ ПИТАННЯ
ПРО ДИСЦИПЛІНАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ
Відповідно до статті 97 Закону України
«Про судоустрій України» Міністру юстиції
надано право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність судді.
Підставами для ініціювання питання
про притягнення судді до дисциплінарної
відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку є:
! порушення суддями законодавства
при розгляді судових справ;
! недотримання вимог, що ставляться до
судді (щодо заборони належати до
політичних партій та профспілок,
брати участь у будь-якій політичній
діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані
посади, виконувати іншу оплачувану
роботу, крім наукової, викладацької та
творчої);
невиконання суддею своїх
обов'язків, визначених статтею 6 Закону
України "Про статус суддів” (дотримуватись при здійсненні правосуддя Конституції та законів України, забезпечувати
повний, всебічний та об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків; додержуватись службової дисципліни та розпорядку роботи суду; не розголошувати відомості, що становлять державну, службову, комерційну та банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя громадян та
інші відомості, про які вони дізналися під
час розгляду справи в судовому засіданні,
для забезпечення нерозголошення яких
було прийнято рішення про закрите судове засідання; не допускати вчинків та
будь-яких дій, що порочать звання судді і
можуть викликати сумнів у його
об'єктивності, неупередженості та
незалежності).
Ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді полягає у формуванні офіційного звернення (подання),
в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.
Найбільша кількість подань про дисциплінарну відповідальність суддів вноситься за результатами розгляду звернень
фізичних або юридичних осіб та аналізу
документів, які підтверджують відповідні
факти. Тому важливо у зверненні до
Міністерства юстиції не лише зазначати
інформацію щодо фактів порушень суддями законодавства, а й вказувати чим ці
порушення можуть бути підтверджені,
додавати відповідні документи та інші
докази.
Наприклад, якщо у зверненні іде мова
про судові рішення, що були оскаржені і
скасовані вищестоящим судом з причин
порушення суддею законодавства, до
скарги необхідно додавати копії таких
рішень для здійснення відповідного аналізу і вирішення питання про можливість
ініціювання дисциплінарної відповідальності судді. При цьому звертаємо увагу на
те, що статтею 31 Закону України "Про статус суддів" передбачено, що скасування
або зміна судового рішення не тягне за
собою дисциплінарної відповідальності
судді, який брав участь у винесенні цього
рішення, якщо при цьому не було допущено навмисного порушення закону чи несумлінності, що потягло за собою істотні
наслідки.
Тому надання разом із копіями скасованих судових рішень доказів, що підтверджували б заподіяння істотних наслідків
внаслідок допущеного суддею навмисного порушення закону чи несумлінності є
необхідною умовою для встановлення
наявності (відсутності) ознак дисциплінарного проступку у діях відповідного
представника судової влади. Також
зазначаємо, що законом Міністру юстиції
не надано повноважень здійснювати перевірку інформації, наведеної у зверненні з
приводу ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді. Відповідно до Закону "Про судоустрій України"
таким правом наділені відповідні ради
суддів, які є органами суддівського самоврядування і здійснюють контроль за

організацією діяльності судів. У зв'язку з
цим міністр або його заступники направляють такі скарги до органів суддівського
самоврядування для здійснення відповідної перевірки.
За результатами проведеної перевірки, за наявності підстав Міністр юстиції
звертається до відповідної кваліфікаційної комісії суддів з поданням про ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді.
Також законодавець не забороняє безпосередньо громадянам звертатися до
рад судів.
Значна кількість громадян викладають
у своїх скаргах інформацію, що стосується суті розгляду справи. Тобто вони не
згодні з рішенням суду і вважають його
незаконним. Проте, законність та обґрунтованість рішення суду може бути перевірено лише вищестоящими судовими
інстанціями в порядку апеляційного чи
касаційного оскарження. Також до
Міністерства юстиції надходять звернення, у яких громадяни просять міністра
посприяти у розгляді судової справи чи
взяти справу під особистий контроль,
порушити кримінальні справу чи здійснити контроль за її розслідуванням. До
цього слід зазначити, що вирішення таких
питань виходить за межі компетенції
Міністра юстиції.
Відповідно до статті 14 Закону України
"Про судоустрій України" суди здійснюють
правосуддя самостійно. При здійсненні
правосуддя судді незалежні від будьякого впливу, нікому не підзвітні і підкоряються лише закону. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у
будь-який спосіб, неповага до суду чи
суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово
або в інший спосіб з метою завдати шкоди
їх авторитету чи вплинути на неупередженість суду забороняється і тягне передбачену законом відповідальність. Суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ відповідно до їх внутрішнього переконання, що
ґрунтується на вимогах закону.
Стосовно заяв про порушення кримінальних справ та здійснення контролю за
їх розслідуванням що надходять до
Міністерства юстиції, слід зазначити, що
згідно з частиною першою статі і 97 Кримінально-процесуального кодексу України
прокурор, слідчий, орган дізнання або
суддя зобов'язані приймати заяви і
повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах,
які не підлягають їх віданню. У свою чергу,
контроль за законністю дій органів
слідства при розслідуванні кримінальних
справ покладається на органи прокуратури України, які є незалежними і втручання
в діяльність яких є неприпустимим.
З цього та інших питань можна звертатись до правової громадської приймальні, яка діє при Городищенському
районному управлінні юстиції, що знаходиться за адресою: вул. Миру, 118.
Прийом громадян здійснюється працівниками управління з понеділка по
п'ятницю з 9.00 до 17.00 год.
Також при правовій громадській
приймальні постійно працює пряма
телефонна лінія для надання безкоштовної правової допомоги за телефоном 2-04-31.
В громадській приймальні громадяни можуть одержати консультації і
роз'яснення з правових питань та отримати правову допомогу у складанні
документів правового характеру (проекти окремих процесуальних документів).
Можна звертатись на особистий
прийом до керівництва, який проводиться з понеділка по п'ятницю та кожної другої суботи місяця з 9 до 13 години в приміщенні районного управління юстиції.
Сергій ПОГРІБНИЙ,
головний спеціаліст
районного управління юстиції

В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ
ПРАВОЗАХИСНИЙ ПРОЕКТ

Черкаська обласна молодіжна громадська організація "Асоціація молодих правників" розпочала реалізацію проекту "Ефективні механізми реалізації та захисту прав
людини в Черкаській області" за фінансового сприяння Фонду підтримки правосуддя та
освіти Американської асоціації юристів, що діє від імені Ініціативи з верховенства права.
В рамках проекту передбачається надання безкоштовної юридичної допомоги пенсіонерам, соціально-вразливим сім'ям, безробітним, малозабезпеченим, інвалідам,
жінкам, іншим незахищеним категоріям осіб, які не мають коштів на оплату послуг адвоката.
Громадяни зможуть отримати відповіді з питань, які стосуються цивільного права (в
т. ч. захист права власності, спадкування), земельного права (приватизація, оренда),
сімейного права (сплата аліментів, поділ спільного майна подружжя), трудового права
(звільнення з роботи, відпустки), права соціального захисту та інших сфер права.
Прийом громадян у м. Черкасах (спуск Островського, 32/1, біля будинку Природи), у понеділок та вівторок з 9.00 до 16.00, перерва 13.00-14.00, за попереднім
записом.
З 1 квітня 2009 року працює "гаряча" телефонна лінія 8(0472) 38-48-17, за якою
можуть звертатись громадяни для отримання безкоштовних юридичних консультацій.
Адреса для листування (для отримання відповіді в письмовому вигляді):
ЧОМГО "Асоціація молодих правників"
спуск Островського, 32/1, м. Черкаси 18000
E-mail: lawyers_amp@ukr.net
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01.06 – вул. Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Мічуріна, Довженка, Артема.
02.06 – вул. Постишева, Тургенєва, Котовського, пров. Садовий, Шевченка, Грушевського.
03.06 – вул. Коцюбинського, Желябова, Кірова, Некрасова, Пушкіна, О. Українського.
04.06 – вул. Куйбишева, маг. «Продукти» Г. Чорнобиля, Р, Люксембург, Енгельса,
Крупської, К. Маркса.
08.05,05.06 – вул. Чапаєва, Петровського, Доватора, Вільямса, пров. Гетьманський,
пров. П. Морозова, Ватутіна
11.05,09.06 – вул. Горького, Короленка, Водоп'янова, Трудова, Гамарніка 1 пол., Гамарніка 2 пол.
12.05,10.06 – вул. Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, Боженка, Маяковського,
П. Орлика, Мересьева.
13.05,11.06. – вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8 Березня, Театральна, Індустріальна, Г.-Чорнобиля.
14.05,12.06 – вул. 1-Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка.
15.05,15.06 – вул. Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова, Корольова, Орженікідзе.
18.05,16.06 – вул. О. Кошового, Ворошилова, Толстого, Радянська, Партизанська.
19.05,17.06 – вул. Франка, пров. Піонерський, Нова, Галана, Г. Артемовського, Далекосхідна.
20.05,18.06 – вул. Б. Хмельницького, Чехова, Кожедуба, Осипенка, Бєлінського, Заслонова.
21.05,19.06 – вул. Миру, Мамая, Гайдара, Глінки, пров. Садовий, Слов'янська.
22.05,22.06 – 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.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ
ПРИМІЩЕННЯ
КУПЛЮ
магазин в центрі м. Городище, Ватутіне, Звенигородка, площею від 80 кв. м. і більше, під продукти харчування. АБО ВИНАЙМУ в оренду
Тел. 8 (063) 122-17-06 (Ігор).
ПРОДАЮ
виробниче приміщення в м. Городищі,
загальна площа 1000 кв.м. Ціна 100000 у.о. АБО
ЗДАЮ В ОРЕНДУ. Тел. 2-09-22, 8 (096) 216-4957.
виробниче приміщення, загальна площа 70
кв.м. з прилеглою територією. Тел. 2-36-84, 8
(067) 850-25-29.
нежитлове підвальне приміщення, (р-н цукрокомбінату), загальна площа 93,5 кв.м. Тел. 8
(067) 950-59-59.
магазин-кафе, (р-н газового господарства),
загальна площа 200 кв.м., обладнане телефоном, водопровід. АБО ЗДАЮ В ОРЕНДУ. Тел. 246-24, 8 (067) 594-75-73.
приміщення, вул.Грушевського, 9/1, загальна площа 32,1 кв.м., під офіс, торгівлю; місце під
розширення і підсобне приміщення. Тел. 2-2729, 8 (067) 308-77-05.
ЗДАЮ
виробниче приміщення, площею 700 кв.м.
Тел. 8 (096) 216-49-57.
виробниче приміщення, площею 150 кв.м.
Тел. 8 (096) 216-49-57.
приміщення, вул.Грушевського, 10/1,
загальна площа 40 м. кв., обладнане телефоном, Інтернет, газ, вода, є складське приміщення; під охороною. Тел. 2-19-84, 8 (066) 672-4857.
приміщення, вул.Проектна (торгові ряди),
загальна площа 60 м. кв., обладнане телефоном. Тел. 8 (067) 470-52-72.
приміщення в центрі міста, загальна площа
150 м. кв. Тел. 2-40-16, 8 (096) 415-97-39.
приміщення в центрі міста (напроти ринку),
загальна площа 45 кв.м. Тел. 2-07-95, 2-40-60, 8
(067) 739-63-37.
приміщення гаражного типу, вул. Миру, 86,
розмір 11 х 6 м, обладнане під СТО. Тел. 8 (063)
864-00-05.
складське приміщення в м. Городищі. Тел. 8
(067) 472-52-53.
частину приміщення магазину, по центральній вулиці, для комерційних цілей, загальна площа 65 кв.м. Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-7573.
ВИНАЙМУ
приміщення в оренду в центрі міста. Тел. 209-22, 8 (096) 216-49-57.

БУДИНКИ
КУПЛЮ
будинок, газифікований, з усіма зручностями. Тел. 2-45-12.
ПРОДАЮ
ТЕРМІНОВО времянку газифіковану, розмір
6 х 8 м, старий будинок, фундамент під літню кухню, ½ криниці, земельна ділянка 15 сот. Вул. Г.Артемовського, 18. Ціна 15000 у.о. Тел. 2-37-52.
ТЕРМІНОВО будинок, вул.Нова, розмір 9 х
12 м, газифікований, усі надвірні споруди, центральний водогін, земельна ділянка 15 сот. Ціна
35000 у.о. Тел. 2-32-15, 8 (096) 599-38-41.
частину будинку, житловою площею 116
кв.м., з усіма зручностями, під одним дахом
літня кухня, гараж, підвал, двір упорядкований,
сучасна огорожа. Тел. 8 (097) 908-22-12 (після
16.00).
половину будинку, вул.Боженка, 11а, з
усіма надвірними спорудами. Ціна 10000 у.о.
Тел. 2-03-90.
будинок, вул.Белінського, 10, з усіма надвірними спорудами. Ціна 210000 грн. Тел. 2-4070, 8 (067) 283-08-24.
будинок, пров.Маяковського, 118, газифікований, усі надвірні споруди, земельна ділянка
0,18 га. Тел. 8 (067) 472-86-86.
будинок, вул.Свердлова, 48 (біля Плотіни),
газифікований, з усіма надвірними спорудами,
житлова площа, 60 кв.м., земельна ділянка 12
сот. Ціна 140000 грн. Тел. 8 (067) 437-99-22, 8
(093) 124-84-85.
будинок, вул.1 Травня, 45, з усіма надвірними спорудами, до будинку підведений газ,
земельна ділянка 15 сот. Тел. 2-19-37, 8 (096)
695-99-21.
будинок, вул.Чапаєва, 134, усі надвірні споруди, земельна ділянка 0,15 га. Тел. 2-19-37, 8
(096) 618-71-04.
будинок, вул.Чапаєва, 225. Ціна 80000 грн.
Тел. (234) 2-40-70, 8 (067) 283-08-24.
будинок, вул. Щорса, 76, телефон, з усіма
надвірними спорудами, ставок, земельна ділянка 60 сот. Ціна 40000 грн. Тел. (234) 2-36-84, 8
(067) 850-25-29, 8 (096) 463-50-70.
старий будинок в с.Орловці, розімр 6 х 7 м.
Криниця, погріб, сарай. Городу 41 сот. і 20 сот.
сінокосу. Земля приватизована. Центр села,
поряд школа, дитсадок, церква, базар. Зручне
місце під дачу та для ведення індивідуального

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
господарства. Ціна 20 тис.грн. Тел. 2-48-01. будинок в с.Петропавлівці, вул.Мічуріна,6.
Добротний будинок, літня кухня, 2 гаражі,
криниця, погріб та інші надвірні споруди. Поряд
із садибою проходить асфальтована дорога.
Городу 0,60 га. Тел. 2-11-72, 8 (097) 559-33-21.
ЗДАЮ
будинок в м. Городищі (центр), пічне опалення. Тел. (234) 2-17-34, 8 (097) 697-65-36.

КВАРТИРИ
КУПЛЮ
квартиру в м. Городищі. Тел. 8 (067) 988-1506.
квартиру 3-кімн., в м. Городищі. Тел. 8 (097)
444-88-24.
ПРОДАЮ
квартиру 3-кімн., 4-й поверх., р-н залізничного вокзалу. Тел. 8 (097) 360-49-82.
квартиру 3-кімн., вул. Р.Люксембург, 15, в
одноповерховому будинку, є свердловина, євроремонт. Ціна 25000 у.о. Тел. 8 (097) 769-02-78.
ВИНАЙМУ
молода сім'я винайме будинок в м. Городищі
або с. Млієві (сад-станція), бажано з присадибною ділянкою. Тел. 2-08-01, 8 (097) 657-42-81.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЮ
земельну ділянку, вул.Шмідта, загальна
площа 0,12 га. Тел. 8 (097) 284-24-23.
ГАРАЖІ
КУПЛЮ
гараж, металевий, розбірний. Тел. (234) 2-4985, 8 (097) 847-50-36.
ПРОДАЮ
гараж, металевий, без місця, новий. Ціна
8000 грн. Тел. 8 (097) 750-78-13.
гараж, металевий, з оцинкованого профнастилу, розмір 3 х 5 х 2 м. Ціна 7500 грн. Тел. 8 (097)
750-78-13.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
ВАЗ 2104, 2006 р.в., колір білий, двигун 1500,
5 ст.коробка передач, пробіг 25000 км. Тел. 8
(097) 467-43-34, 8 (096) 545-31-02.
«Волга»-24, на запчастини. Ціна 2000 грн.
Тел. 8 (097) 284-24-23.
ЛАДУ 2107, 1982 р.в., колір гранат, ТО до
2010, знята з обліку, в хорошому технічному
стані. Ціна 1400 грн., торг. Тел. 8 (067) 687-83-54.
ЛАДУ 21093, 2003 р.в., колір синій, газбензин, один господар. Ціна 27000 грн. Тел. 8
(050) 445-35-49.
ЛУАЗ-969 М, у доброму стані. Ціна 6000 грн.
Тел. 2-23-61.
ВАЗ-2101, 1975 р.в. Ціна 1600 у.о. Тел. 8 (097)
556-51-05.
Мерседес-123, 1980 р.в. Ціна 4500 у.о. Тел. 8
(097) 556-51-05.
МОСКВИЧ-412, 1983 р.в., на ходу, у доброму
стані, ТО до 2009 р. Ціна 3500 грн. Тел. 2-07-88,
8 (097) 559-48-46.

ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАЮ
КПП ЗІЛ-130. Ціна 1500 грн. Тел. 2-24-84, 8
(097) 461-75-37.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
КУПЛЮ
плити дорожні, парканні, залізобетонні,
будь-яких розмірів, самовивіз. Тел. 8 (067) 91798-50 (Віталій).
шифер, 8-хвильовий, новий або б/к та ощіп.
Тел. 8 (097) 584-13-49.
ПРОДАЮ
цеглу-сирівку. Тел. 2-05-40.
дошку, необрізану, 25 по 650 грн., 40 по 700
грн. Тел. 8 (067) 687-83-54.
плиту перекриття, пустотілу, розмір 6 х 0,8
м, 20 шт. Тел. 8 (093) 056-60-75.
цеглу силікатну, б/к. Тел. 8 (093) 056-60-75.
цеглу облицювальну, «американськофінська», жовтого кольору. Тел. 8 (067) 473-2107.
шифер, 8-хвильовий, новий, 50 листів. Тел.
95-0-25, 8 (096) 615-08-06.
шифер, б/к, 300 листів. Тел. 8 (093) 056-6075.

ОБЛАДНАННЯ
ЗДАЮ
Бетонозмішувач, 135-650 ВАТ. Орендна
плата 40 грн./добу. Тел. 8 (096) 711-62-29, 8 (098)
999-03-19.
КУПЛЮ
котел КСТ-16, б/к. Тел. 2-05-27, 8 (097) 33083-67 (Юрій).
медогінку, б/к, у доброму стані. Тел. 2-43-89.
ПРОДАЮ
ТЕРМІНОВО мотоблок МБ-2К «нева»
виробництва ОАО «Красный октябрь», СанктПетербург. Зв. за адресою: вул. Рафінадна 1,
кв.1, тел. 2-39-69.
Телевізор LG. Ціна 800 грн. Тел. 2-23-18, 8
(097) 355-36-97.
піч мікроволнова Sumsung. Ціна 200 грн.

Тел. 2-23-18, 8 (097) 355-36-97.
пральну машинку Беко, автомат. Ціна 1200
грн. Тел. 2-23-18, 8 (097) 355-36-97.
котел, газ і тверде паливо. Ціна 1100 грн. Тел.
8 (067) 687-83-54.
міні олійницю ММШ-100, шнекову, подвійного віджиму, потужність 100 кг/год., вихід масла
36-43%: з усім устаткуванням: центрифуга,
вакуумний фільтр, насоси. Ціна 9000 грн. Тел.
2-24-84, 8 (097) 461-75-37.
холодильник Дніпр. Ціна 1000 грн. Тел. 223-18, 8 (097) 355-36-97.

Молодіжна організація
«Батьківщина Тараса Шевченка» в рамках проекту «Місто на
Вільшанці» оголошує проведення конкурсу на кращий
прозовий, поетичний, художній твір на тему дбайливого
ставлення
до довкілля. Проект
РІЗНЕ
підтримки ініціатив у місцевих
КУПЛЮ
швейну машинку, ручну. Тел. (234) 2-08-01, 8 громадах реалізується Черкаською обласною організацією
(097) 657-42-81.
Комітету виборців України за
ПРОДАЮ
баян, новий, налаштований на розлів. Тел. 8 рахунок коштів Фонду імені Сте(096) 223-85-52.
фана Баторія. Термін подання
буряк. Тел. 2-13-96, 8 (096) 750-01-01.
робіт
до 1 червня 2009 року.
буряк кормовий. Тел. 2-07-88, 8 (097) 559Телефони для довідок: 8 (093)
48-46.
469-40-72, 2-40-64.
буряк кормовий. Тел. 2-14-02.

МЕБЛІ

ПРОДАЮ
триляж 350 грн., шафу 400 грн., сервант
100 грн., диван 350 грн., ліжко з дерев'яними
бильцями з сіткою 150 грн., б/к. Тел. (234) 2-3684, 8 (096) 463-50-70, 8 (067) 850-25-29.
дитячу стінку: 2 ліжка, 2 шафи, поличка.
Ціна 1500 грн. Тел. 2-23-18, 8 (097) 355-36-97.

буряк кормовий. Тел. 2-19-60.
буряк кормовий, ціна 20-25 грн. /мішок. Тел.
8 (067) 389-62-85.
буряк столовий, 1 тонна. Ціна 1,40-1,80 грн./
кг. Тел. 8 (067) 389-62-85.
документи до автофургона ГАЗ-51. Тел. 213-96, 8 (096) 750-01-01.

РОБОТА
Косметична компанія запрошує до співпраці
менеджера з реклами та збуту. Тел. 2-15-20, 8
(097) 419-54-77.
Косметична компанія запрошує до співпраці потрібен директор. Тел. 2-15-20, 8 (097) 41954-77, 8 (093) 732-68-37.
ВАТ «Городищенський маслозавод» запрошує на роботу електриків, слюсарів КІПа,
машиністів аміачно-холодильних установок
та вантажників. Тел. 2-25-82, 2-18-44.
СТОВ «Симиренківське» запрошує на роботу
тракториста. Тел. 95-0-12.
СТОВ «Хлистунівське» запрошує на роботу
тракториста. Тел. 33-3-21.
СТО у м. Городищі запрошує на роботу
автослюсарів, автоелектриків та автофарбувальників. Тел. 8 (097) 281-73-11.
Виконком Будо-Орловецької сільської ради
запрошує на роботу фельдшера. Тел. 90-3-35.
ПП запрошує на роботу на вигідних умовах. Тел. 8 (093) 732-68-36.
ПП у м. Городищі запрошує на роботу продавця непродовольчої продукції. Тел. 8 (098)
299-80-57.
ПП у м. Городищі запрошує на роботу на
вигідних умовах. Тел. 8 (063) 534-75-34.
ПП потрібні різноробочі. Тел. 2-07-80, 8
(067) 406-50-78.
Пропонуємо роботу на вигідних умовах.
Тел. 2-15-20, 8 (097) 419-54-77, 8 (093) 732-6837.
Шукаю роботу няні в м. Городищі. Маю хороший досвід роботи. Тел. 8 (098) 286-56-00.
Запрошуємо на роботу в м. Городище різноробочих. Тел. 8 (067) 472-52-53, 8 (067) 473-5989.

ПОСЛУГИ
роботи з утеплення будинків, захисту від
плісняви, конденсату, промерзання стін та
труб - теплоізоляційним покриттям «керамоізол». Тел. 8 (096) 230-86-46
розпилка дров, обрізка дерев бензопилою.
Тел. 8 (097) 571-71-83.

ТВАРИНИ
КУПЛЮ
бичка або теличку для утримання. Тел. 8
(096) 230-86-46.
ПРОДАЮ
козу, первістку. Ціна 300 грн., торг. Тел. 8
(098) 438-45-98.
корову, дійну, з третім телям червоно-рябої породи, с. Орловець. Ціна договірна. Тел. 8-067-4734211.
корову, чорно-рябу, тільну, 8 місяців. Тел. 8
(096) 659-47-85.
поросята в'єтнамські, самки, 7 місяців, 3 особини. Ціна 1000 грн./ос. Тел. 2-27-53, 8 (097)
249-05-36.

Філія «Городищенський
райавтодор» пропонує послуги
з перевезення вантажів автомобілями КРАЗ, КАМАЗ,
МАЗ, а також виконання
робіт автокраном вантажопід'ємністю 6,3 т., бульдозером Т-150 та автогрейдером.
Довідки за телефонами: 2-2286, 2-00-17.

Зареєструйтесь консультантом компанії «Оріфлейм»
до 30 травня 2009 року та
гарантовано отримайте подарунок. Детальна інформація за
телефонами: 2-15-20, 8 (093)
732-68-37, 8 (097) 419-54-77.

ШАНОВНІ
ЧИТАЧІ!
ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
МІСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ГАЗЕТИ "ГОРОДИЩЕ" НА
2009 РІК – ТІЛЬКИ ДЛЯ
ЖИТЕЛІВ
М. ГОРОДИЩА.
Передплатний індекс 99974.
Вартість передплати
складають лише витрати на її
оформлення та послуги пошти:
на 6 місяців
– 3 грн. 44 коп.,
на 3 місяці
– 2 грн. 37 коп.

ГАЗЕТА "ГОРОДИЩЕ"
БЕЗКОШТОВНО РОЗМІСТИТЬ
ВАШІ ОГОЛОШЕННЯ

СПІВЧУТТЯ
Городищенськ а міськ а
рада, мешканці будинку № 86
п о в у л . М и р у, ч л е н и
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Громада» висловлюють співчуття
керуючому бухгалтеру ОСББ
«Громада» Середі Галині
Андріївні з приводу передчасної смерті її чоловіка.
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НАШ КАЛЕНДАР
1 травня
ДЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ відзначається з 1890 р. на
честь страйку американських робітників (м.
Чикаго) 1 травня 1886 р. із вимогою 8-годинного
робочого дня, який закінчився кровопролитним
зіткненням з поліцією. Це свято відзначається у
142 країнах світу.
3 травня
ДЕНЬ СОНЦЯ. Щоб привернути
увагу можливостей використання поновлюваних джерел енергії європейське відділення
Міжнародного суспільства сонячної енергії
(MCCE) (ISES-Europe), починаючи з 1994 р.,
організовує щорічний День Сонця. Ентузіасти й
професіонали, громадські організації й фірми по
всій Європі організовують заходи, пов'язані з
демонстрацією можливостей сонячної енергетики.
540 років від дня народження Ніколо
МАКІАВЕЛЛІ (1469-1527), італійського
політичного діяча, письменника, історика.
Життя Макіавеллі – приклад того, що й у найгірші часи навіть у великій політиці можна залишатися чесним перед собою і людьми. Про нього
за кілька століть наговорили стільки всякого, що
слово «макіавеллізм» стало синонімом політичної підступності, а його самого охрестили учителем тиранів. Насправді він у тому винен найменше. Крилаті вислови: Мета виправдовує засоби.
Правитель має творити добро, наскільки це
можливо, а зло – наскільки необхідно. Зброю слід
використовувати в останню чергу – коли
інших засобів виявиться недостатньо. Інколи
добром треба вважати менше зло. Випадок
керує більш як половиною наших дій, а ми
керуємо рештою.
4 травня
ГЛИНОВ'ЯЗ. Гончарі перевіряли
глину – чи дозріла. Починали виготовляти посуд.
У глину замішували хлібні зерна – щоб вода в
такій посудині не застоювалася, а страва довше
не скисала.
6 травня
ДЕНЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЮРІЯ
(ГЕОРГІЯ) ПОБІДОНОСЦЯ, захисника
домашніх тварин, особливо корів. Про Юрієву
росу ходять легенди. Дівчата вмивали росою
обличчя. Стежили, чи качаються в росі коні.
Якщо якась з тварин цього не робила – ознака
старіння або хвороби. Тому казали: «Коли кінь у
росу – ти його в шлею, а коли без роси – ветеринара проси». Це стосувалося й корів: «Хочеш
масла – треба, щоб корова з росою паслась».
7 травня
ДЕНЬ РАДІО. Цього дня в 1895 році
російський фізик і електротехнік Олександр
Попов представив світу радіоприймач.
8 травня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА І ЧЕРВОНОГО
ПІВМІСЯЦЯ. Співпадає з днем народження
засновника цієї організації Анрі Дюнана (18281910), лауреата Нобелівської премії миру (1910).

ГОРОДИЩЕ

8 травня 2009 року

10 травня
ДЕНЬ МАТЕРІ відзначається з 1999 р.
12 травня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МЕДСЕСТЕР.
Свято засноване Міжнародною радою медсестер в 1971 році в день народження Флоренс Найтингейл – першої англійської сестри милосердя.
В 1856 році Флоренс Найтингейл на свої гроші
поставила на високій горі над Балаклавою
(Крим) великий хрест із білого мармуру на згадку про солдатів, лікарів і медсестер, що загинули
у Кримській війні. Міжнародна рада медсестер
перша у світі професійна організація жінок. У
ній активно працювали медсестри Англії, США,
Канади. На конференції в Лондоні в 1899 році
була висловлена ідея створення системи освіти й
контролю за професійною діяльністю медсестер
на міжнародному рівні. Через кожні 2 роки
міжнародний комітет Червоного Хреста в день
12 травня присуджує 50 медалей імені Флоренс
Найтингейл це вища нагорода для медичних сестер.
13 травня
160 років від дня народження Панаса
МИРНОГО (Панас Рудченко, 1849-1920), українського письменника: «Надворі весна вповні.
Куди не глянь – скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. Ясне сонце, тепле й
приязне, ще не вспіло наложити палючих слідів
на землю: як на Великдень дівчина, красується
вона в своїм розкішнім убранні… Поле – що безкрає море – скільки зглянеш – розіслало зелений
килим, аж сміється у очах. Над ним синім шатром розіп'ялось небо ні плямочки, ні хмариночки,
чисте, прозоре – погляд так і тоне… З неба, як
розтоплене золото, ллється на землю блискучий
світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля; під хвилею спіє хліборобська доля…»
15 травня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМ'Ї. Це
свято було встановлене в 1993 р. Генеральною
Асамблеєю ООН, щоб обєднати ідеї демократії і
привернути увагу громадськості до численних
проблем сім'ї.
БОРИСА І ГЛІБА. Солов'їний день.
Ця найобдарованіша на голос птаха співає,
коли ячмінь колоса не викидає: з'явився колос –
у солов'я пропав голос.
150 років від дня народження П'єра
КЮРІ (1859-1906), французького фізика і
хіміка. У 1903 р. йому разом з дружиною Марі
було присуджено Нобелівську премію з фізики
«на знак визнання їх сумісних досліджень явищ
радіації, відкритих професором Анрі Бекерелем», з яким вони розділили премію. У своїй
Нобелівській лекції П'єр Кюрі вказав на потенційну небезпеку, яку представляють радіоактивні речовини, потрап вони не в ті руки, і додав,
що «належить до тих, хто разом з Нобелем вважає, що нові відкриття принесуть людству
більше бід, чим добра».

16 травня
ДЕНЬ МІСТА ГОРОДИЩА
ДЕНЬ НАУКИ, професійне свято працівників науки, відзначається з 1997 р. Націо9 травня
нальну Академію Наук України створено у 1918
ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ. В Радянському р. В Україні є близько 1400 науково-дослідних
Союзі і, відповідно, на теренах Української РСР інститутів, 330 вищих навчальних закладів, 7000
День Перемоги був оголошений неробочим докторів і 78000 кандидатів наук.
днем Указом Президії Верховної Ради СРСР від
ДЕНЬ ЄВРОПИ відзначається в
26 квітня 1965 року як «Свято Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 р.
– 1945 рр. В 1991 році до статті 73 Кодексу Європейський союз затвердив проведення Дня
законів про працю Української РСР були внесені Європи 9-го травня на саміті в Мілані (1985 р.),
зміни, і в переліку святкових днів 9 травня було вирішивши увічнити день проголошення Декларації Шумана. (Декларація Шумана пропозиція
зазначено як «День Перемоги».
Відповідно до опитування, проведено- міністра закордонних справ Франції Роберта
го Центром політичних і економічних Шумана, оприлюднена 9 травня 1950 р., щодо
досліджень імені Разумкова 72,5 % громадян об'єднання під єдиним керуванням вугільних і
України вважають День Перемоги великим свя- сталеплавильних ресурсів передовсім Франції
том, 21,8 % опитаних вважають цей день звичай- та Німеччини, а також інших європейських
ним святом і 4,8 % – взагалі не вважають його свя- країн, і створення Європейської спільноти з вугітом. Найбільшим святом цей день є для людей лля та сталі. Заклала підґрунтя європейської
від 60 років (82 %), у віковій групі 18- 29 років інтеграції. День 9 травня вважається днем
таку думку мають 59,2 % опитаних. Серед рег- народження ЄС).
іонів України виділяється Західний регіон, де
День Перемоги великим святом вважають 43,3
18 травня
% опитаних, а майже кожний п'ятий (19,3 %) не
ЯРИНИ РОЗСАДНИЦІ. Висаджуючи
вважає цей день святом.
капусту, примовляли: «Не будь глинаста – будь
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МІГРУЮ- туга, не будь красна – будь смачна, не будь стара
ЧИХ ПТАХІВ
– будь молода, не будь мала – будь велика».

ГОРОДИЩЕ

19 травня
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІОВИ РОССЕНИКА. Іов роси випускає. Босими ногами ходити – сухостою в ногах
не мати. З трави-росянки, як із зеленої чарочки,
спивали ранкову росу.
20 травня
ДЕНЬ БАНКІВСЬКИХ
ПРАЦІВНИКІВ відзначається з 2004 р.
210 років від дня народження Оноре
де БАЛЬЗАКА (1799-1850), французького письменника-реаліста: «Слава – товар невигідний,
коштує дорого, зберігається погано».
22 травня
МИКОЛИ. Цього святого народ вважає
покровителем землеробства, захисником простих людей від всіх бід і нещасть, господарем
земних вод.
150 років від дня народження Артура
КОНАН ДОЙЛЯ (1859-1930), англійського
письменника: «За однією краплиною води людина, яка вміє мислити логічно, може зробити висновок про існування Атлантичного океану чи
Ніагарського водоспаду, навіть якщо вона не
бачила ні одного, ні другого і ніколи про них не
чула. Будь-яке явище – це великий ланцюг причин
і подій, і його природу ми зможемо пізнати по
одній ланці».
23 травня
СИМОНА ЗІЛОТИ ЦІЛЮЩОГО.
Земля-природа – іменинниця. Поклоніння її
величності – могутній життєдайниці Природі.
Ворожки йшли по коріння. Починається масове
збирання лікарських трав, які саме цього
досвітку напоювалися найживодайнішою цілющою силою. Збирали до сходу сонця, поки не
спала роса. Господині цього дня годували корів
жовтими квітами – щоб масло було жовтим, придатним для лікування дітей. Початок русальського тижня.
90 років від дня створення ОДЕСЬКОЇ КІНОСТУДІЇ. Це одна з найвідоміших
кіностудій СРСР, де царювала Віра Холодна, де
творили О.Довженко і П.Тодоровський, С.
Ейзенштейн і М. Хуциєв, де знімалися «Три мушкетери» і «Місце зустрічі змінити не можна». 3
грудня 2005 р. членам Національної спілки кінематографістів України було повідомлено, що
Одеська студія художніх фільмів, яку знали й
любили мільйони кіноглядачів, пішла у небуття.
Кіномитцям порадили підняти білий прапор і
скласти зброю перед новим могутнім власником
на ім'я ЗАТ (закрите акціонерне товариство). Хоч
згодом з'ясувалося, що держава залишила за
собою контрольний пакет акцій (50% + 1 акція) і
через Наглядову раду має право затверджувати
плани, бюджет, давати дозволи на будівництво
чи знесення споруд на території кіностудії,
також держава зобов'язалася гарантувати «соціальний пакет» її співробітникам. Однак без
розумної державної політики в галузі кіно, державної ідеології в кіномистецтві важко говорити
про майбутню долю українського кіновиробництва.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Що таке швидкість світла? Це
коли ви встигаєте з
холодильника витягти пляшку
пива швидше, ніж там
загориться лампочка…
J J J
США відправили до
берегів Сомалі авіаносця для
боротьби з піратами. На цей
час тривають переговори про
звільнення команди
авіаносця.
J J J
Приходить блондинка до
лікаря:
– Лікарю, у мене все
болить: доторкнусь до носа –
болить, до коліна – болить,
трогаю живіт – болить…
– У вас зламаний палець.
J

J

J

24 травня
Телеман у лікаря:
ДЕНЬ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМ–Лікарю, я хворий. Не
НОСТІ І КУЛЬТУРИ.
можу відірватися від

телевізора.

27 травня
–Безнадійних випадків не
85 років від дня народження Івана УСА буває, лікуватимемо...
(1924-1944), Героя Радянського Союзу, уроджен–Чим?
ця с. Дирдиного.
28 травня
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

–Ясно чим – алкоголем,
сигаретами, блондинками!
J

J

J

Оголошення у газеті:
29 травня
«Бригада
мулярів шукає
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРОінтим. Роботу не пропонуТВОРЦІВ
вати».

«Красива струнка брюнет30 травня
ка
познайомиться
з симпатичДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВИДАВНИЦТВ, ПОЛІГРАФІЇ І КНИГОРОЗПОВСЮД- ним молодим чоловіком. Мені
18 років і 276 місяців».
ЖЕННЯ
31 травня
J J J
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЕЗ ТЮТЮУ нас влада належить
НОПАЛІННЯ
народу, а все інше належить
ДЕНЬ ХІМІКА
владі.

РОСА-РОСЯНИЧКА,
УМИЙ МОЄ ЛИЧКО

ХОДІТЬ БОСОНІЖ

Ходити росяною травою дуже корисно: вона справляє
очисну дію і цілюще впливає на стан організму. Роса завжди
вважалася прообразом «живої води». Адже вона вбирає в себе
силу рослини, на якій її збирали.
Росу, зібрану з польових квітів, застосовували при
нестачі життєвих сил. А з листя кропиви – не лише для
зміцнення волосся. Покропити цією росою волосся означало
захистити честь дівчини, вберегтися від наклепів. Росу з конюшини вважали чудовим засобом від сварливого характеру.
Росою з ароматних квітів умивалися для збереження краси.

У Древній Греції заборонялося носити взуття дітям до 18 років – для зміцнення здоров'я. Медициною встановлено, що підошви ніг – то могутня
рефлекторна зона організму, на якій знаходиться 72
тисячі нервових закінчень пов'язаних з усіма
внутрішніми органами.
При ходінні босоніж стимулюється інтенсивна робота майже всіх м'язів, кровообіг, поліпшується розумова діяльність, має місце і антистатичний ефект. Окрім того, ходити по землі, по траві
босоніж корисно для загартування.

J J J
Дурнів у світі маю, але
розставлені вони так грамотно, що зустрічаються на
кожному кроці.
Слабкі люди сплять обличчям у салаті. Сильні – у
десерті.
J J J
З роками шанси на любов
до гроба значно збільшуються.

