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ТЕЗИ

З ВИСТУПУ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ОЛЕКСАНДРА ЗВАРИЧА
НА УРОЧИСТОМУ ЗІБРАННІ
З НАГОДИ ДНЯ МІСТА
– Шановні городищани! Вже стало доброю
традицією відзначати День міста. Сьогодні є
нагода згадати його історію, найважливіші події які
тут відбувалися.
– В післявоєнні роки місто відбудовувалося
такими високими темпами, яких воно до того не
знало. Нам належить повторити той подвиг –
після недавньої розрухи відродити виробничий
потенціал Городища.
– Городище відоме неповторною красою,
славними земляками, щедрими красивими і
розумними людьми. Тут у мирі і злагоді живуть
п р ед с т а в н и к и р і з н и х н а ц і о н а л ь н о с т е й ,
віросповідань, політичних партій. Необхідно і
надалі зберегти злагоду в нашій громаді.
– Депутатський корпус міської ради,
незважаючи на політичні розбіжності, у
вирішальні моменти все ж згуртовується і
приймає необхідні громаді рішення. І за це я
вдячний всім політичним партіям, представленим
у раді.
– Ми хочемо зробити в місті комфортні умови для проживання. Щоб усі жителі
тут добре почувалися, але для цього необхідно вирішити цілий комплекс проблем.
Це насамперед водопостачання, водовідведення і найболючіше питання – дороги.
Громадяни засипають міську раду проханнями відремонтувати їхні вулиці. Але
фінансові можливості міського бюджету щодо ремонту вулиць на порядок нижчі від
потреби.
Наприклад, витрати міського бюджету на проведення сьогоднішніх заходів,
приурочених Дню міста – виставки собак, волейбольного турніру, призів, подарунків,
шоу-програми яку ви подивитесь сьогодні та феєрверку впівставлені з ремонтом
лише 20 метрів дороги. А ремонту потребують десятки кілометрів наших вулиць. І це
при тому, що ціни на ямковий ремонт у Городищі одні з найнижчих в області.
Після проведення тендерних процедур ремонтуються вулиці, які співпадають з
транзитними регіональними автошляхами. Лише після цього, якщо залишаються
кошти, дозволено ремонтувати інші вулиці. Є надія, що в цьому році, за підтримки
районної та обласної влади, буде відремонтовано вулицю Кожедуба, яка сьогодні
більше схожа на танкодром. Інша проблема – водопостачання. З кожним роком
погіршується якість питної води в місті. Крім геологічних особливостей, негативно
впливає на якість води відсутність центральної каналізації. Частина нечистот рано чи
пізно досягає водоносного шару. Міською радою виготовлено необхідну проектнокошторисну документацію, і якщо налагодиться робота в Києві, в уряді – проблему
буде вирішено в найближчому майбутньому.
– Неодноразово допомогу у вирішенні проблем нашого міста надавали депутати
обласної ради. За кошти обласного бюджету виконувалися будівельні та ремонтні
роботи в районній лікарні, школі № 2, спорткомплексі «Колос». Ось і в цьому році
обласною радою виділено 245 тисяч гривень на ремонт міського будинку культури,
що знаходиться в мікрорайоні колишнього цукрового комбінату. Ці кошти підуть на
ліквідацію аварійного стану будівлі.
Також ділові стосунки склалися з районною владою. Депутати міської та
районної рад одностайно підтримали програму «Районний центр», згідно з якою
проблемні питання в Городищі будуть вирішуватися спільно.
–Особливу подяку хочу сьогодні висловити голові Городищенської районної
державної адміністрації Ковелі Сергію Васильовичу, який неодноразово був
ініціатором робіт із благоустрою районного центру. Один з останніх прикладів
співпраці – реконструкція тротуарів на центральній вулиці. Хоча левову частку
витрат несе міський бюджет (інакше і не може бути, адже об’єкти міські) підтримка
районної влади багато значить.
Також в цей день хочу подякувати першому заступнику голови РДА
Задорожньому Івану Івановичу, заступникам Недоступу Івану Григоровичу та Жуку
Віктору Станіславовичу, начальнику відділу будівництва та архітектури Філоненку
Костянтину Олександровичу, куратору всіх житлово-комунальних питань Гріненку
Анатолію Івановичу, начальнику Городищенського відділу Держкомзему – Стоцькій
Валентині Антонівні.
Кожного дня в тісній співпраці з цими людьми вирішуються життєво-важливі
питання нашого міста.
– Хочу відзначити добросовісну, професійну роботу моїх найближчих,
помічників – секретаря міської ради Сенецької Оксани Анатолівни, першого
заступника Вибрика Анатолія Борисовича, заступника Скалиги Миколи Івановича,
головного бухгалтера Трохименко Лариси Анатолівни. Від усіх громадян хочу
подякувати працівникам благоустрою, міської ради (керівник Надія Петрівна Грицай),
комунального підприємства «Комунальник» (директор Валерій Іванович
Трохименко) та Городищенського райавтодору (начальник Віктор Васильович
Мадюдя), які підготували центральну частину міста до свята. Дякую також
працівникам культури за організацію святкових заходів.
Звичайно я не можу назвати всіх, хто допомагає місту і міській раді, а тому прошу
не ображатися не названих помічників, адже сьогодні свято – і нас чекає цікава
програма, а тому рамки доповіді обмежені.
– Шановні громадяни! Хай це свято принесе сподівання на краще майбутнє у
кожну оселю, зміцнить впевненість у завтрашньому дні.
Найщиріші вітання всім Вам, дорогі городищани, бо День міста це - свято кожної
родини. Нехай воно буде світлим і радісним. Миру і злагоди, здоров'я, благополуччя і
добра у Ваші домівки!
Зі святом, дорогі земляки!

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ
Майже повний кузов сміття було зібрано на Піщаному розрізі в суботу 23 травня.
Хоч у генеральному прибиранні взяла участь відносно невелика кількість городищенців (див.фото), всі попрацювали на совість, про що, власне, свідчить великий обсяг
виконаних робіт. А де була совість людей, котрі тут насвинячили? – Питання риторичне.
Дехто з учасників цього природоохоронного заходу прийшли з сім’ями. Разом із
дорослими свій внесок у поліпшення екології міста зробили Назар Шаптала, Панас та
Михайло Зінченки, Олександр Пластун. Трудову звитягу також виявив найменший –
чотирирічний Данилко Дігтяр, він через скромність не потрапив на фото. Але повірте на
слово, що, коли бачиш, як мала дитина вигрібає різний «суспільний» непотріб, стає
особливо прикро за окремих дядьків і тіток…
На протилежному боці від фотоапарата знаходився автор цих рядків спеціаліст
міської ради зі зв’язків з громадськістю Олег Покась. Я вважатиму свою участь у суботнику закінченою, якщо більшість із тих, хто нагло засмічує наше місто, одумається, а решта
перебуватиме на психіатричному обліку.

ТРЕНЕР ЗАСЛУЖИВ

Сергій Герасименко разом зі своїми колишніми ученицями
Наталією Цебренко, Оленою Будченко, Вікторією Випною
Випною
та організатором турніру українським італійцем Ігорем Пономарем.
У волейбольному турнірі, присвяченому тренеру Сергію Герасименку, взяли участь
команди із Шполи та Балаклеї, а також городищенські «Кристал» та «Локомотив».
Численні вихованці Сергія Панасовича зібрались з поваги до нього і довели, що зберігають любов до спорту, закладену їм у дитинстві, що, не зважаючи на літа, мають ще «порох
у порохівницях». Приїхали навіть із Росії та Італії!
Перед початком змагань Сергію Панасовичу було вручено диплом про присвоєння
йому звання «Заслуженого тренера Городищенського району» – не лише з гумором, а й з
натяком спортивним функціонерам щодо офіційного визнання його заслуг.
Організатори турніру висловлюють вдячність за надане приміщення начальнику
відділу освіти РДА Сергію Чабану і директору ЗОШ №2 Вікторії Сиченко.

І ЗНОВУ НІМЦІ В ГОРОДИЩІ,
І ЗНОВУ З ПОДАРУНКАМИ
П’ять років тому Альберт Цеггер вперше завітав до
городищенської «Веселки». Відтоді німці дарували
спецодяг для працівників цього дитячого закладу, іграшки,
постільну білизну. А найціннішим подарунком був
холодильник. (Як не дивно, на той час такого обладнання у
дитсадку не було. Пізніше за кошти міської бюджету було
придбано ще два холодильника).
Цього разу «Весельці» дісталась пральна машинаавтомат, що також стало підмогою у роботі. Крім «Веселки», гості з Німеччини ощасливили пральною машинкою
дитсадок Мліївського садінституту та допомогли у
придбанні комп’ютера для ДНЗ села Валяви. Кошти для
цих подарунків були зібрані на благодійному ярмарку в
селі Вільзум під час відкриття «Автохауса» сина пана
Альберта. Дружини місцевих фермерів зготували випічку
та інші кулінарні вироби і пожертвували виручку для
нашого району.
Приємно зазначити, що Альберт Цеггер, який неодноразово бував у ДНЗ «Веселка»,
помітив великі позитивні зміни в інтер’єрі та матеріальному оснащенні цього закладу –
плід спільних зусиль працівників дитсадка, батьків його вихованців і міської ради.
Звичайно прикро, що ми не можемо в повному обсязі забезпечити себе самі. Але, якби
жили у розкоші, то так і не дізналися б про небайдужість та щедрість «скупих» німців.
На фото: Благодійники з Німеччини Альберт Цеггер та його дружина Ане разом з в.о.
начальника відділу культури і туризму РДА, перекладачем Валентиною Новосад,
директором ДНЗ «Веселка» Наталією Нещадим та пралею Людмилою Залевською.
Олег ПОКАСЬ.
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З НАГОДИ ДНЯ ПЕРЕМОГИ

РЕЛІКТ

ВШАНОВУЄМ ВИЗВОЛИТЕЛІВ ВОРОНЦОВСЬКИЙ ДУБ
СТАВ ПАМ’ЯТНИКОМ

Усі ми читаємо новини у газетах, дивимося і слухаємо їх по телевізору і по радіо. Часто потім дискутуємо. Критикуємо і аналізуємо, показуємо свою компетентність і
обізнаність в політиці та економіці.

гній у великому дефіциті. А міндобрива
продаються у багатьох магазинах.
Бери хоч відро, хоч мішок. Люди вибирають міндобрива за максимально простою схемою білі і рожеві. Білою називають селітру, а рожевою – нітроамоГазета "Нова Доба" розповіла фоску.
про польські гастролі наших земляків
Газета "Вечірні Черкаси" розАндрія й Василя Томіленків. Пісенному повіла, що почав діяти сайт міської
дуету "А ми удвох" захоплено аплоду- ради Городища. У всесвітній інфорвали у дванадцяти містах сусідньої держави! Концерти проходили у Будинках маційній мережі цей ресурс можна знайкультури, зали були повністю запов- ти за адресою http://mrada.hmarka.net.
нені. Нічого дивного, коли співаки при- Тут представлена інформація про
їздили до якогось міста там вже скрізь керівництво і депутатів міськради, вкависіли їхні афіші на польській мові. заний графік прийому громадян.
Доводилося давати по 2-3 концерти в Розміщена історична довідка про місто
день. Це були повноцінні сольні виступи, що тривали по півтори години. Люди та його символіку. Викладено архів
сприймали їх дуже тепло, тримали пла- міської газети "Городище". Сайт має
кати із написом "Україна", підспівували приємний дизайн і зручну навігацію.
"Червону руту", замовляли "Смуглян- Підтримувати та наповнювати сайт узяку", "Катюшу", "Підмосковні вечори"... лися особисто працівники міської ради.
Скрізь Томіленками цікавилася преса,
Видання "Газета по-українсьпро них писали газети, показували 5
ки"
повідомляє,
що у Млієві відбулося
каналів телебачення. Було дуже присимволічне
перенесення
праху
ємно знову побувати у Польщі через 20
років. Тоді виступали у Сопоті з городи- садівника Володимира Симиренка.
щенським ансамблем "Вільшанка" та Для цього офіційна делегація Городиестрадно-симфонічним оркестром укр- щенського району їздила до урочища
аїнського телебачення і радіо. Відтоді
рівень життя простих поляків значно Солянка поблизу Курська в Росії. Із брапокращився, хоча й раніше вони нас тської могили, де покоїться Симирендобряче випереджали. Світова еконо- ко, взяли часточку землі. Її висипали в
мічна криза поляків не лякає. У них усе ямку на родинному цвинтарі Симипродовжує працювати, бо економіка ренків у Млієві. Установили пам'ятник
орієнтована на внутрішній ринок.
із чорного граніту, відправили панахиТижневик "Прес-центр" пові- ду.
дав, що в останні кілька років у Городищі значно підвищився попит на мінеЗгідно з правилами журналістиральні добрива. Навесні кожен городник вважає необхідним придбати хоч ки, кожне повідомлення мусить мати
декілька кілограмів чудодійних гранул. власний смисловий акцент. Він має
Міндобрива використовують навіть бути головним в інформації. Це й
запеклі в минулому противники хімії.
Просто міндобрива у десятки разів забезпечує нам широкий асортимент
дешевші за натуральний перегній. Кол- медійних послуг.
госпів немає, ферми порожні, хороший

Посідайте діточки біля мами й тата,
Загадаю вам своїх загадок багато.
До бабусь і дідусів пригорніться діти –
Відгадаєте загадки, буде з ким радіти.
З гілки скік на гілку.
Ну, маляточка, скажіть
Хто це буде?..

Хто великі має вуха?
В рік міняє два кожухи?
В лісі цей живе вуханьчик!
Це звичайно буде …

Схожі, ніби дві сестрички,
В зимку й пізно восени
Гріють діткам ручки й щічки.
Здогадайтесь, хто вони.

Очі, ніби намистинки,
Хвостик, ніби шило,
Як забігла у повітку –
Шкоди наробила.
Всі погризла качанці,
Й у кутку принишкла.
Ви напевно здогадались
Що це сіра…

Що красива, що струнка,
І завжди вона така:
Колір лиш, зелений має,
В рік новий усіх вітає.
Як прибрати – мов картинка!
Так, звичайно це …

Сам кругленький, ніби м’ячик,
Має безліч голочок.
Ними він не вишиває,
Бо він просто…
Невеличка, та прудка,
Хвіст пухнастий трішки.
Наносила у дупло,
Грибиків й горішків.
Ні хвилинки не посидить,

По кімнаті скрізь літає,
Де захоче, там сідає,
І куса, й дзижчить над вухом.
Ох набридлива ця…

Товстошкірий і рябенький,
Солодющий і кругленький.
В серединці, мов жаринка,
Як побачиш – котить слинка.
Хвіст підсох, тоді зривайте.
Але що це? Відгадайте.
(Кавун)

МЕДІЙНІ ПОСЛУГИ

ДИТЯЧИЙ СВІТ

(Їжачок)

ОГЛЯД ПРЕСИ

Підготував Олег ПОКАСЬ.
Використано інформацію
з сайту ФК «Цукровик».

(Ялинка)

серцями і світлими очима. У мене зараз
така внучка.
Серце защеміло так боляче, що аж
жити захотілось.
Першою до кого я звернулась зі
своєю бідою – це була секретар міської
ради Оксана Анатоліївна Сенецька,
яка зрозуміла і разом зі своїми колегами підтримала мене. А ще – діти,
маленька внученька, сестра, брат і
зовсім чужі люди, яким моє життя було
не байдужим. Тож хай береже, вас усіх
Бог, дорогі мої.
Якщо Богу було угодно, щоб я вижила, то дуже хочу віддячити за добро
добром тим людям, які підтримали
мене в скрутну годину. Хочеться бути
активною і корисною по силі можливості.
З глибокою вдячністю,
О.М.ПОГОРІЛА.

(Муха)

Лікарі сказали, що у мене в запасі є
1-2 місяці. Потрібна термінова операція, якщо зволікатиму, то допомогти не
зможуть.
Життя стало, як на пороховій
бочці. Операція дорога, а пенсія – всього лиш 600 гривень. І так ледве кінці з
кінцями зводжу, бо майже половина її
щомісячно ішла на ліки.
Де взяти гроші? Запасів немає, продать нічого, кредити через кризу перестали видавать. Що робити? Як бути?
Чи може дешевше померти, ніж вижити? Багатьох моїх ровесників давно і
недавно уже немає. Може і мені пора?
Багато літ за плечима – і гірких, і
радісних. Більшість з них радісних, бо
була улюблена робота, на яку кожний
день ходила, як на свято. Від якої отримувала душевну радість, спілкуючись з
Учасники вистави
маленькими
громадянами, з чистими

(Рукавички)

СПРАВЖНІ ЛЮДИ ПІЗНАЮТЬСЯ В БІДІ

(Мишка)

ЩИРО ДЯКУЮ

Першими дуба, що упав, побачили
юні футболісти, які поверталися з тренування. Несподіване падіння. Дуба
люди сприйняли так, ніби раптово
помер добре знайомий старий дід. Усі
думали, що він вічний, але в одну мить
стало зрозуміло, що таких чудес не
буває. Наступного дня комунальна
служба оперативно почала прибирати
останки дерева, гілки різали бензопилами. Віддати дереву останню шану
прийшов президент ФК «Цукровик»
Андрій Биба, жителі мікрорайону.
Дехто брав листя й гілочки на сувеніри.
А ще за день, з ініціативи ФК
«Цукровик», встановлено пам'ятник дубу! Чотириметровий шматок стовбура краном поставили
вертикально. Великим ланцюгом
прикріпили табличку з датами
його народження і смерті. Вийшов оригінальний пам'ятник. Тут
знов фотографуються люди.
Життя триває! Про це написали
популярні видання: «газета поукраїнськи», «Нова Доба»,
«Прес-Центр».

(Зайчик)

Володимир ЗІНЧЕНКО,
голова міської організації
ветеранів України.

14 травня о 19.55 сильні
пориви вітру звалили дуб на
вулиці Індустріальній – одну із
візитівок мікрорайону залізничного вокзалу. Це дерево вважалося чи не найстарішим у місті.
Згідно з переказами його посадив світлійший князь Семен
Воронцов у 1876 році, коли
будувався цукрозавод і залізнична станція.
Рік тому на дуб повісили
великий ланцюг з табличкою,
яка засвідчувала, що легендарне
дерево
знаходиться під
Учасники
вистави
патронатом футбольного клубу
«Цукровик». Воронцовський
дуб слугував місцевим орієнтиром-дороговказом, біля нього зустрічалися люди, призначали побачення,
гуляли з дітьми. Тут виросло декілька
поколінь городищан. Колись поруч
була дошка пошани цукрокомбінату.
Зовні 133-літній велетень здавався міцним, але коріння виявилося трухлявим. Вітер вивернув його з ґрунту.
Патріарх продемонстрував заводський
характер його вдалося знищити, але
неможливо було зломити! Дуб упав у
напрямку до дискотеки Santo. Добре,
що ніхто не постраждав. Дивно, що
широкі гілки навіть не зачепили електродроти.

(Білка)

Вшанування воїнів-визволителів
від фашизму – це один з пріоритетних
напрямків роботи міської ради, зокрема міського голови О.І. Зварича.
Цьогорічне святкування Дня Перемоги також було профінансоване з
міського бюджету. Крім цього, висловлюю вдячність приватним підприємцям
О.Ф. Мельнику і В.А. Маренич за
посильну
матеріальну
допомогу. 46
Учасники
вистави

учасників бойових дій отримали продуктові пакети. А решта (близько 40
осіб) підняли «фронтові сто грамів» у
ресторані.
Наша ветеранська організація приділяє велику увагу патріотичному вихованню молоді. Так, до Дня Перемоги
було проведено зустрічі в усіх навчальних закладах міста та у дитячій бібліотеці. У цих заходах брали участь учасники бойових дій Ф.С. Калінчук, В.С.
Зінченко, Я.П. Пасічник, Ю.Ф. Сук, голова районної організації ветеранів С.В.
Каюкін, районний військовий комісар
О.В. Салоух. До пам’ятників та братських могил воїнів, які полягли під час
Великої Вітчизняної війни, представники міської ради, ветеранської організації разом з учнівською молоддю
міста поклали вінки і живі квіти.

Галина ДМІТРІНЦОВА

ГОРОДИЩЕ

№6 (34)

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ПЛАНОВА
ПЕРЕВІРКА
У березні Черкаське обласне управління у справах захисту споживачів проводило планову перевірку 25 міських суб’єктів підприємницької діяльності. Відповідно до
16 складених протоколів загальна
сума накладених штрафів становить 11783 грн. Характерні порушення – реалізація прострочених
товарів, товарів без маркування,
відсутність супровідних документів
щодо якості та безпеки продукції.
Прикметно, що суми стягнень в
інших містах зазвичай були більш
значними. Очевидно, позначився
конструктивний вплив Городищенської міської ради, створення
підрозділу виконкому з питань
захисту прав споживачів, безпосередня присутність його представника під час перевірок. Головні спеціалісти управління не обмежувались
каральними функціями, у випадку
виявлення незначних порушень вказували на них, консультували
підприємців з проблемних питань.
З іншого боку, контроль
торгівельної діяльності та надання
послуг продиктований турботою про
споживачів, усіх городищенців. Тому
зусилля виконавчого комітету
міської ради спрямовані на організацію системної роботи у цьому
напрямку.
Не применшуючи значення
якості товарів та послуг, відзначимо,
що ще актуальнішим для більшості
громадян є їхня купівельна спроможність, пов’язана з загальнодержавними процесами та нормативами. Про це йдеться в іншому матеріалі рубрики.
Олег ПОКАСЬ,
відповідальний
за організацію роботи
виконкому міської ради
з питань захисту
прав споживачів.
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Доля народу залежить
від того, як він харчується.
А. Саварен «Фізіологія смаку»

СПОЖИВЧА КОРЗИНА

Непідйомна легкість
споживчої корзини

мінімум складає $700, а
мінімальна зарплата – $1230
Уряд нарешті приступив в м і с я ц ь , п р ож и т к о в и й
до розробки нових показ- мінімум українця – 697 грн.
ників споживчої корзини. згідно зі ст. 3 Закону України
Вони не змінювалися з 2000 «Про прожитковий мінімум».
У 2008 р. Україна зайняла
р., хоча б передивлятися
кожні п'ять років. А досі нам, 40 місце серед 41 країни
як і раніше, призначено пів- Європи по купівельній спрояйця в день, одна носова хус- можності населення. Про це
тина в рік і одна настільна свідчать дані останнього
дослідження компанії Gfk.
лампа на чверть століття.
Споживча корзина – набір Після України в рейтингу
товарів і послуг, необхідних слідує Молдова.
Згідно з даними
для задоволення першочергових потреб людини, роз- дослідження, протягом минур о б л е н и й е к с п е р т н о ю лого року кожний європеєць
комісією за результатами про- витрачав на споживчі товари
ведення науково-суспільної в середньому 12500 євро,
експертизи і затверджений тоді як середньостатистичпостановою Кабміну. В ний українець – 1688 євро.
останнє його підписував Українці можуть витратити
Віктор Ющенко, будучи ще тільки 9% від тієї суми, яку на
прем'єр-міністром. Саме тоді споживчі товари витрачають
фізіологічна норма вжитку н і м ц і , в і д м і ч а ю т ь в
м'яса дорослою людиною – дослідженні Gfk Purchasing
45 кг в рік, що залишилася від Power Europe 2008, 2009.
Перше місце по спожирадянських часів, була урізана до норм межі малозабез- ванню, згідно з дослідженпеченості – 21,5 кг в рік. ням, займає Ліхтенштейн з
Замість 13,5 кг риби в рік в купівельною спроможністю
межу малозабезпеченості на рівні 45000 євро за рік, за
заклали 1,5 кг в рік. З тих пір ним – Люксембург (28192
Верховна Рада нові норми не євро), далі йде Швейцарія
затверджувала. Їй було не (26842). Германія, з середнім
показником у 18734 євро на
до того.
особу піднялась з 11 місця в
Україна
на передостанньому
рейтингу на 10-е. Ісландія за
рік опустилася з четвертого
місці в Європі
Вартість і національні місця на сьоме. Великобриособливості споживчої кор- танія ж, котра в минулому
зини в кожній країні свої. Нап- році займала восьме місце,
риклад, споживча корзина займає 11 місце в рейтингу.
В Ук р а ї н і е к с п е рт и
американця складається з
300 продуктів і послуг, фран- відмічають значну диференцуза – 250, англійця – 350, ціацію на рівнях витрат.
жителя Німеччини – 475. Спо- Найбільші витрати здійснюживча корзина українця до ються у великих містах. В
2008 року включала 270 най- загальному, рівень купівельменувань товарів і послуг, а ної спроможності в різних регнині розширена до 297. Але її і о н а х Ук р а ї н и с у т т є в о
реальне фінансове напов- відрізняється, особливо в
нення катастрофічно відстає сільській і міській місцевосвід світових стандартів. тях. Жителі Києва є найбільш
Порівняйте: для жителя США заможними і мають 3110
м і с я ч н и й п р о ж и т к о в и й євро номінального прибутку

на людину. Рівень купівельної спроможності близький
до київського також мають
менші міста, які є найбільш
промислово й економічно
розвинутими. Два таких
міста навіть перевищили купівельну спроможність
жителів Києва: це Угледар,
який є центром вугледобувної промисловості, а за ним
йде портове місто Южний,
важливий центр торгівлі.
У 2007 році Україна займала в рейтингу 39 місце.

ну нашого сучасника, раптом
наштовхуєшся на цікаву річ –
норми військового часу частенько збігаються з аналогічними нормами споживчої
корзини для громадян України. Узяти, наприклад, соняшникову олію – 600 г в місяць –
це ліміт не лише німецьких
військовополонених у радянських таборах, а й наш з
вами. І це при тому, що
Україна є найбільшим виробником олії в світі! За новими
нормами ми з вами в день
можемо собі дозволити
близько 106 г хліба, 10 г макаУ складну «цифирь»
ронних виробів, 5 г гречки,
розрахунків людина
пів-яйця (це для тих, що пране вписується
Мінімальна зарплата, при- цюють, а пенсіонерам і того
в'язана до споживчої корзи- менше), 250 г картоплі, 5,5 г
ни, всі ці роки безрезультатно сала і 25 г ковбаси. Мед,
прагне наздогнати прожитко- соки, сир і сосиски дорослим
вий мінімум. Сказати, що ця взагалі не належить вживати.
гонка абсолютно безуспішна, А навіщо? Алергію можуть
не можна. У минулому році викликати, та й імідж країни,
уряд збирався здійснювати де більше всіх споживають
підвищення мінімальних картоплі, зберігати треба.
Дивно, що при такому жебзарплат в чотири етапи. Але
рацькому
кошику нам пропоу зв'язку з економічною кринують
ще
і виглядати скромзою грудневе підвищення
зарплат виявилося заморо- но. Особливо дивно, що саме
женим. До того ж для надан- Кабмін під керівництвом
ня Україні позики МВФ вису- жінки-прем'єра сучасній
нув умову не збільшувати жінці пропонує мати одну
впродовж двох років розмір спідницю на 5 років, 1 светр
мінімальної заробітної плати на 3 роки, пару чобіт на 5
років. До нижньої білизни у
і прожиткового мінімуму.
чиновників
виявилося відноЧи можна прожити на ці
г р о ш і ? З а ц и ф р о в о ю шення бережливе: п'ять пар
еквілібристикою, що напру- трусів, два бюстгальтери і
колготок на два роки.
жує інститути статистики, шість
На думку укладачів «спозіяє прірва убогості на межі живчої корзини», дитя з
виживання. При цьому приго- народження і до двох років
ломшує те, що прірва між може носити одну піжаму і
багатими і бідними стає в теплу шапочку. Черевички
нашій країні усе більш глибо- можна змінити тільки раз в
кою. Індекс їх співвідношен- рік. А одним гарнітуром для
ня складає 70:1, тоді як у краї- новонародженого (шапочка,
нах Євросоюзу він вираже- сорочечка, пелюшки) реконий в співвідношенні 4:1. мендовано користуватися
Відчуваєте різницю?
шість років!..
Дивні збіги?
За матеріалами журналу
Готуючи матеріал про
«Споживач + Ринок»
перелік продуктів і товарів,
та агентства
які входять у споживчу корзиІнтерфакс-Україна.

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

МУЖНІЙ РОМАНТИК

Щасливі молодості дні!
Аж ось і скроні посивіли,
Літа, як птиці, пролетіли,

Часто доля людини складається не
так, як бажається. Тоді доводиться збирати всю волю в кулак і жити наперекір
запропонованим обставинам. Про
таких людей говорять: сильні духом.
Багато випробовувань випало на
долю нашого земляка Миколи Верещаки. Але він не зломився, не затаїв у
душі образи. Живе із відкритим серцем, привітний до людей, шанує прекрасне, як коштовний скарб, цінує
кожну мить спілкування.
Народився Микола Антонович у
1938 році у Воронівці. У тринадцять літ
став інвалідом – проблема з опорноруховим апаратом. Три роки пролежав
у гіпсі, але полегшення це не принесло. Крім того, мав вроджений порок
серця, який прооперували тільки на
47-му році життя. За спеціальністю
М и к ол а А н то н о в и ч бу х га л те р економіст. Працював у системі
“Сільгосптехніки”, упродовж вісімнадцяти років був заступником головного
бухгалтера на Вільшанському цукрозаводі. Його і нині пам’ятає багато
людей, із якими разом доводилося працювати…
У сімнадцять літ брався складати
вірші (а хто не римує в таку пору!). Але
після невдалої спроби опублікувати
вірш “Цвітуть сади” (про любовні
помисли юнака), облишив цю справу.
Проте, дуже тим не переймався, адже
мав велике хобі – радіо. Змонтував
радіопередавач, за допомогою якого
розширював кордони свого спілкуван-

Немов приснилися мені.
Як часто дивна ностальгія
До нас підкрадеться і вмить
Болючі спогади навіє

ня, знаходив нових цікавих друзів.
Зважаючи на стан здоров’я, не
ризикнув заводити сім’ю і на старість
залишився сам. На схилі літ хвороби
довели до часткового паралічу ніг, і він
опинився в Черкаському пансіонаті
для ветеранів війни і праці. Радіоефір
дозволяє вирватися за стіни кімнати,
дихнути повітрям безцінного людського спілкування. Підтримує контакти з
городищенськими радіоаматорами, із
якими знаходить щире взаєморозуміння і взаємну симпатію.
В пансіонаті Микола Антонович
знову потягнувся до поезії. Узявся за
перо, щоб не скніти, не прислухатися
до своїх болячок. Він багато читає
поетів-класиків Пушкіна, Єсеніна…
Сам римує власні думки й спогади.
Вірші друкувалися у газетах “Вісник
Городищини”, “Сміла”, “Нова Доба”,
журналі “Спадщина Черкащини”. Він
дуже вимогливий до своєї творчості.
Наполегливо шліфує слова й рядки,
підбирає вдалі розміри віршів. Зізнається, що така його професійна бухгалтерська звичка – в усьому прагнути
акуратності й досконалості.
Життя прожити – не поле перейти. У
глибокій правді цієї віковічної мудрості
переконуєшся, коли спілкуєшся з
Миколою Антоновичем. Це мужня й
талановита людина. Познайомитися із
творчим доробком нашого земляка
запрошуємо читачів міської газети.
Сподіваємося, що ці вірші прочитають
його земляки і колишні колеги.

НОСТАЛЬГІЯ
Лежу, прикутий до постелі,
Давно вже спить пансіонат,
Шикую там, на білій стелі,
Ряди віршів, як стрій солдат.

І серце тихо защемить
За тим, що вже відгомоніло,
Що відцвіло та відболіло,
Якби це знову пережить!

КАЛИНОВА ДОЛЯ
Пасічник Ніні Петрівні присвячується

Пошли, Господь, мені терпіння
І сили творчого горіння
Та слово гостре, як булат.

Із днем народження вітаю!
У цей чудовий літній день
Всього найкращого бажаю:
Здоров’я, щастя і пісень.

А ніч безмежна, ніби море,
Так неспокійно на душі,
І щоб залить пекуче горе,
Складаю подумки вірші.

Пісень, які із серця линуть,
Про, дружбу вірність і любов
Чи про зажурену калину,
Що пломеніє між дібров.

Тоді у пам’яті зринають,
Пласти життя перевертають
Думок сталеві лемеші.
Тому згадались дні далекі

Колись вона в цвіту буяла,
Була тоді її весна,
Та буря віти поламала –
Тепер самотня і сумна,

І хата батьківська стара,
На ній було гніздо лелеки,
А там – цибата дітвора.
Мені ще довго буде сниться

Стоїть калинонька червона,
Їй сняться вже осінні сни.
І багряніють стиглі грона,
Немов життя, гіркі вони.

Щемливих спогадів криниця –
Дитинства бідного пора.
Який прекрасний світ широкий:
І перша зустріч навесні,

Ще будуть бурі, люті грози...
Лише одна розрада є:
Гірка калина від морозів
Чомусь солодкою стає.

І золоті студентські роки –

Микола ВЕРЕЩАКА.
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ОФІЦІЙНО

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ
З прийняттям Кодексу адміністративного судочинства адміністративна юрисдикція є
новою галуззю для українського правового
поля. Якщо звернутися до історії, то становлення адміністративного права знайшло свій
розвиток у багатьох демократичних правових
країнах світу, де були засновані адміністративні суди, які являють собою механізм реалізації конституційних прав громадян. Ці суди
діють у всіх країнах Європи.
Адміністративна юстиція у демократичній правовій державі стоїть на захисті
прав та законних інтересів особи від незаконного втручання органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб від свавілля держави.
Кожна людина вправі вирішувати спір не
лише з будь-якою фізичною чи юридичною
особою, а і з державою.
Основне завдання адміністративного
судочинства полягає в захисті прав та законних інтересів особи в публічно – правових спорах від порушень з боку органів влади,
органів місцевого самоврядування.
Адміністративні суди розглядають всі
справи пов'язані зі спорами фізичних осіб або
юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень. Тобто будь-який нормативний акт
(крім законів) може бути оскаржений в
адміністративному суді, включаючи рішення
Президента України, Кабінету Міністрів
України, міністерств, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Особливою категорією справ, що розглядаються адміністративними судами, є
спори про правовідносини пов'язані із виборчим процесом та референдумом.

Розвиток малого підприємництва, початок якого поклали кооперативи, характеризується тенденцією до зростання кількості
малих підприємств.
За підсумками 2008 року про свою
діяльність в районі подали звітність 111 законодавчо малих підприємств, що на 14
підприємств або на 14,4% більше, ніж у 2007
році. В порівнянні з 2004 роком кількість
малих підприємств зросла на 12 підприємств
або на 12,1%.
Результати фінансової діяльності малих
підприємств за 2008 рік свідчать про покращення їхнього фінансового стану. За даними
річної фінансової звітності зросли суми прибутків, отримані малими підприємствами протягом останніх чотирьох років. Фінансові
результати діяльності малих підприємств в
динаміці наступні: 2005 р. – 973,2 тис.грн.
збитків, 2006 р. – 196,2 тис.грн. збитків,
2007 р. – 3369,7 тис.грн. прибутків, 2008 р. –
3494,7 тис.грн. прибутків.
За підсумками 2008 року найбільший

ЮСТИЦІЯ

Основними учасниками адміністративного процесу є позивач – фізична або юридична особа та відповідач – органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові або службові особи. Всі учасники мають
процесуальні права та обов'язки.
Систему адміністративних судів складають:
- місцеві загальні суди;
- окружні адміністративні суди;
- апеляційний адміністративний суд;
- Вищий адміністративний суд України.
Особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічноправових відносин, має право звернутись з
адміністративним позовом до адміністративного суду, якщо не пройшов річний строк,
коли особа дізналась про порушення своїх
прав.
Після отримання позовної заяви суддя
може:
- відкрити провадження в справі;
- залишити позовну заяву без розгляду;
- повернути позовну заяву позивачу;
- відмовити у відкритті провадження в
справі.
Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом двох місяців з
дня відкриття провадження у справі.
Про результати розгляду адміністративних справ суд приймає рішення (постанову,
ухвалу). Рішення адміністративного суду
оскаржується на загальних засадах.
Василь СТАРОВ,
начальник районного
управління юстиції

ПР О М А Л Е П ІД П Р И Є М Н И Ц ТВ О

ВІДДІЛ
СТАТИСТИКИ

внесок у позитивні фінансові результати
діяльності підприємств малого бізнесу був
зроблений сільським господарством, мисливством та пов'язаними з ними послугами
(3097,2 тис.грн. прибутків), підприємствами,
що займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням
послуг підприємцям (331,3 тис.грн. прибутків).
Найбільші збитки (сальдо) мали підприємства оптової торгівлі та посередництво в
оптовій торгівлі (523,4 тис.грн. збитків). Частка збитково працюючих підприємств малого
бізнесу склала 26,1% (на 3,8 відсоткових
пунктів менше, ніж у минулому році). Сума
отриманих ними збитків становить 2229,0
тис.грн.
Прибутки мали 73,9% суб'єктів малого
підприємництва в сумі 5723,7 тис.грн.
Вячеслав ГАРАЩЕНКО,
начальник відділу статистики
у Городищенському районі

КП «КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ станом на 01.06.2009 р.
Ос. рах.

1035
1037
1040
1041
1070
1159
1165
1227
1244
1273
1276
1294
1302
1338
1402
1405
1415
1428
1438
1446
2006
2054
2099
2076
2081
2083
2084
2093
2122
2161
2222

Адреса

Миру,б. 56, кв.11
Миру,б. 56, кв.14
Миру,б. 56, кв.17
Миру,б. 56, кв.18
Миру,б. 86, кв.21
Миру,б. 117, кв.6
Котовського,б. 1, кв.1
Котовського,б. 7, кв.10
Слов'янська,б. 6, кв.2
Слов"янська,б. 29а, кв.5
Слов"янська,б. 29а, кв.8
Слов'янська,б. 29а, кв.26
Слов'янська,б. 29а, кв.35
Гагарiна,б. 6, кв.11
Гагарiна,б. 18, кв.1
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
Героїв Чорноб,б. 157, кв.13
Героїв Чорноб,б. 157, кв.57
Маресїва,б. 2, кв.4
Маресьєва,б. 2, кв.19
Маресьєва,б. 2, кв.23
Маресьєва,б. 2, кв.25
Маресьєва,б. 2, кв.26
Маресьєва,б. 2, кв.34
Маресьєва,б. 2а, кв.10
Маресьєва,б. 2а, кв.45
Рафiнадна,б. 1, кв.4

Сума

Ос. рах.

340.94
250.77
252.46
434.95
170.70
242.29
209.90
209.45
205.05
277.20
166.41
186.95
197.97
313.95
190.02
281.75
265.24
440.56
207.37
195.65
114.36
81.51
166.99
134.22
83.22
100.92
170.94
86.76
75.96
226.97
80.32

2277
2278
2286
2287
2293
2259
2260
2303
3016
3052
3065
3508
3106
3130
3137
3172
3199
3224
3226
3240
3241
3317
3331
3346
3354
3375
3381
3440
3448
3457

Адреса

Театральна,б. 3
Театральна,б. 3
Театральна,б. 6
Театральна,б. 8
Театральна,б. 9
Театральна,б. 11
Театральна,б. 11
Фiзкультурна,б. 28
Миру,б. 83
Слов'янська,б. 4
1-Травня,б. 12, кв.3
Садовий,б. 3, кв.2
Садовий,б. 29
Шевченка,б. 9, кв.2
О.Українського,б. 22
Кiрова,б. 17
Кiрова,б. 46
Глiнки,б. 6, кв.1
Глiнки,б. 7
Винниченка,б. 9, кв.1
Вiнниченка,б. 9, кв.2
Мамая,б. 9
Грушевського,б. 27
Мiчурiна,б. 13
Мiчурiна,б. 27
Некрасова,б. 8, кв.3
Пiонерська,б. 13, кв.1
Франка,б. 4а
Франка,б. 59
Нова,б. 10

ГОРОДИЩЕ

10 червня 2009 року

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

17 червня 2009 року о 10.00 годині в приміщенні міської ради відбудеться 31 сесія
Городищенської міської ради V скликання з порядком денним:
1. Про внесення змін до міського бюджету.
2. Про сплату орендної плати за комунальне майно.
3. Про розгляд заяв громадян.
4. Різне.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ГОРОДИЩА!

Просимо вибачити за незручності, пов’язані з реконструкцією електричної
мережі по вул. Миру. З 9 по 19 червня у деяких споживачів буде відключатися електроенергія, тимчасово перекриватиметься рух по центральній вулиці міста, з
04.06. не працювати місцеве радіомовлення.

УПСЗН
ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ
ЗА ДИТИНОЮ аткової служби про те, що не проваВідповідно до Закону України «Про
державну допомогу сім'ям з дітьми» право
на допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку має один з
батьків дитини, усиновитель, опікун,
дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.
З 1 січня 2009 року допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі, що
дорівнює різниці між 75 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, та середньомісячним
сукупним доходом сім'ї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців,
але не менш як 130 гривень (мінімальний
розмір допомоги).
Допомога виплачується щомісяця з
дня призначення зазначеної допомоги по
день досягнення дитиною вказаного віку
включно. Виплата допомоги в розмірі,
що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних
місяців.
Допомога надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених
(усиновлених, взятих під опіку) дітей у
сім'ї, по догляду за якими надається допомога,
Для одержання допомоги по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку органам праці та соціального захисту
населення разом із заявою подається
копія свідоцтва про народження дитини.
Для призначення допомоги у розмірі,
що перевищує мінімальний, подається в
установленому порядку довідка про
склад сім'ї та декларація про доходи та
майновий стан (заповнюється на підставі
довідок про доходи кожного члена сім'ї).
В залежності від статусу заявника надаються.
– копія або витяг з наказу (розпорядження)
роботодавця про надання відпустки
– для працюючих осіб;
– копія трудової книжки – для непрацюючих осіб;
– довідка з місця навчання – для осіб, які
навчаються;
– довідка про те, що виплата допомоги по
безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться –
для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.,
– довідка, видана органами державної под-

дять підприємницької діяльності –
для осіб – суб'єктів підприємницької
діяльності.
Усиновлювачі та опікуни подають також
копію рішення про усиновлення або
встановлення опіки.
Для отримання допомоги подаються
довідки про доходи за шість попередніх
місяців.
Громадяни, які внаслідок економічної
кризи втратили роботу з незалежних від
них обставин і визнані в установленому
порядку безробітними, надають довідку
про їх дохід за три попередніх місяці або
довідку про розмір призначеної допомоги
по безробіттю у місяці звернення за призначенням допомоги.
Приклад. Сім'я складається з
чотирьох осіб: жінка, чоловік та їх двоє
дітей (6 років та 2 роки). Жінка здійснює
догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує у мінімальному
розмірі допомогу у щомісячному розмірі
130 гривень, чоловік працює, отримує
заробітну плату 800 гривень.
У квітні 2009 року жінка звертається
за державною допомогою з урахуванням
доходів сім'ї.
Розрахунок розміру допомоги по
догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку з урахуванням
доходів сім'ї:
1. Визначаємо
середньомісячний
сукупний дохід сім і за останні 6 місяців в
розрахунку на одну особу:
(800 грн. х б міс.) / 6 міс. / 4 особи =
= 200,0 гривень.
2. Визначаємо розмір допомоги для
сім'ї:
501,75 грн. - 200,0 грн. =
= 301,75 гривень.
Отже, сім'я щомісячно впродовж
квітня - вересня буде отримувати:
301,75 гривень.
Разом з допомогою по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного
віку може надаватись допомога на дітей
одиноким матерям, малозабезпеченим
сім'ям та житлова субсидія.
Інформацію надано управлінням
праці та соціального захисту
населення РДА

ПР О Ф Е С ІЙ Н О -Т Е Х Н ІЧ Н Е
У Ч И Л И Щ Е № 14 М . ГО Р О Д И Щ А

Сума

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АБ №175873 2009 рік

118.67
91.70
113.88
80.55
91.61
114.75
97.91
82.19
76.26
82.00
159.14
225.76
79.66
115.38
118.00
94.40
77.46
147.50
102.88
79.68
146.08
705.77
79.66
92.96
79.65
159.20
403.43
127.12
146.08
79.71

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
на базі 9-11 класів:
Термін навчання 2 роки З ОТРИМАННЯМ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ У ВЕЧІРНІЙ ШКОЛІ
- Тракторист-машиніст с/г виробництва кат. "А" і "В"; електрозварник ручного зварювання; водій автотранспортних засобів категорії "В","С"
- Муляр; штукатур; столяр будівельний

Городищенська міська рада звертається до орендарів з проханням провести звірку даних про заборгованість станом на 01.06.2009 та провести
відповідні розрахунки.
За оренду майна: Терновий О.М., фірма «Нова».
За оренду землі: Ґудзь С.В., Гейко В.М., Губата Н.М., Король Е.І., Іванов В.В.,
Кравчук І. Ф., Лупашко О.О., Томіленко В.В., Маренич П.М., Козелецький О.В., «Золота рибка».
У 1992 році у Ватикані був виданий “Всесвітній катехізис”, що містить
доповнення до десяти заповідей. Наприклад, такі: “Не ухиляйся від сплати
податків”. “Не торгуй документами своєї фірми”. “Не дай втягнути себе в махінацію з генами”. “Не сідай у п’яному вигляді за кермо”.

на базі 10 -11 класів:
Термін навчання 10 місяців
- Слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварю¬вання
- Муляр; лицювальник-плиточник
- Оператор комп'ютерного набору
У нас випускники 9-х класів отримають професію та повну загальну серед¬ню
освіту лише за 2 роки, що дасть змогу в подальшому продовжити на¬вчання для здобуття інших професій. Шкільна програма вивчається окремо у вечірній школі, яка працює
у приміщенні училища.
У нас проживання у гуртожитку безкоштовне. Гуртожиток знаходиться біля
навчального корпусу.
У нас відстрочка від призову до лав Збройних сил України на час на¬вчання в
училищі.
У нас обладнана комп'ютерна лабораторія з доступом у Internet. У нас створені
належні
соціально-побутові
умови
для
навчання
і відпочинку:
теплі приміщення навчального корпусу, гуртожитку, душова кімната, спортивні
кімнати в гуртожитку, спортзал, спортмайданчик.
У нас бажаючі мають змогу здобути професію водія автомобіля на вечірніх
курсах, які працюють в училищі.
Учням виплачується стипендія в розмірі 200 грн. Приймальна комісія працює з 2 червня
ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 26 СЕРПНЯ 2009
Вступники подають такі документи:
-Заяву про вступ до училища
-Документ про освіту
-Медичну довідку Ф-086-у
-6 фотокарток 3x4
-Паспорт (свідоцтво про народження ) або його ксерокопія
-Документи, що дають право на пільги.
-Довідку про ідентифікаційний код
-Довідку з місця проживання та про склад сім'ї

РОКУ

АДРЕСА УЧИЛИЩА:
вул. Індустріальна, 5. м. Городище, Черкаська обл., 19501, тел. 2-43-05, 2-24-76,
2-24-55 Е-mail: ptu14@ukr.net Училище розташоване у районі залізничного
вокзалу.

ГОРОДИЩЕ

№6 (34)

ГРАФ ІК ВИВЕЗЕННЯ СМ ІТТЯ З ПРИВАТНОГО СЕКТОРА (З 7 Д О 11 Г О Д И Н И )
01.07, 03.08 – вул. Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Мічуріна, Довженка, Артема.
02.07, 04.08 – вул. Постишева, Тургенєва, Котовського, пров. Садовий, Шевченка, Грушевського.
03.07, 05.08 – вул. Коцюбинського, Желябова, Кірова, Некрасова, Пушкіна, О. Українського.
06.07, 06.08 – вул. Куйбишева, маг. «Продукти» Г. Чорнобиля, Р, Люксембург, Енгельса,
Крупської, К. Маркса.
05.06, 07.07, 07.08 – вул. Чапаєва, Петровського, Доватора, Вільямса, пров. Гетьманський,
пров. П. Морозова, Ватутіна
09.06, 08.07, 10.08 – вул. Горького, Короленка, Водоп'янова, Трудова, Гамарніка 1 пол., Гамарніка 2 пол.
10.06, 09.07, 11.08 – вул. Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, Боженка, Маяковського,
П. Орлика, Мересьева.
11.06, 10.07, 12.08 – вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8 Березня, Театральна, Індустріальна, Г.-Чорнобиля.
12.06, 13.07, 13.08 – вул. 1-Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка.
15.06, 14.07, 14.08 – вул. Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова, Корольова, Орженікідзе.
16.06, 15.07, 17.08 – вул. О. Кошового, Ворошилова, Толстого, Радянська, Партизанська.
17.06, 16.07, 18.08 – вул. Франка, пров. Піонерський, Нова, Галана, Г. Артемовського, Далекосхідна.
18.06, 17.07, 19.08 – вул. Б. Хмельницького, Чехова, Кожедуба, Осипенка, Бєлінського, Заслонова.
19.06, 20.07, 20.08 – вул. Миру, Мамая, Гайдара, Глінки, пров. Садовий, Слов'янська.
22.06, 21.07, 21.08 – 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

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

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).
ПРОДАМ
виробниче приміщення, загальна площа 1000
кв.м. Ціна 100000 у.о. АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ. Тел. 209-22, 8 (096) 216-49-57.
виробниче приміщення, загальна площа 70
кв.м. з прилеглою територією. Ціна 50000 грн. Тел. 236-84, 8 (067) 850-25-29, 8 (096) 463-50-70.
магазин-кафе, (р-н газового господарства),
загальна площа 200 кв.м., обладнане телефоном,
водопровід. Ціна 40000 грн. АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ.
Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
ЗДАМ
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 кв.м, обладнане телефоном, Інтернет, газ,
вода, є складське приміщення; під охороною. Ціна
15 грн./кв.м. Тел. 2-19-84, 8 (066) 672-48-57.
приміщення, вул.Проектна (торгові ряди),
загальна площа 60 кв.м, обладнане телефоном.
Тел. 8 (067) 470-52-72.
Приміщення, (центр), 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 11х6 м, обладнане під СТО. Тел. 8 (063) 86400-05.
складське приміщення. Тел. 8 (067) 472-52-53.
частину приміщення магазину, по центральній
вулиці, для комерційних цілей, загальна площа 65
кв.м. Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
ВИНАЙМУ
приміщення в оренду в центрі м.Городище. Тел.
2-09-22, 8 (096) 216-49-57.

БУДИНКИ

КУПЛЮ
будинок в Черкаській обл., жилий, газифікований, недорогий. Тел. 8 (096) 449-86-30 (Марія).
будинок у м.Городищі, газифікований, з усіма
зручностями. Тел. 2-45-12.
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО времянка, вул.Гулака-Артемовського,18, газифікована, розмір 6х8 м, старий будинок,
фундамент під літню кухню, ½ криниці, земельна
ділянка 15 сот. Ціна 15000 у.о. Тел. 2-37-52.
частину будинку, вул.60-річчя Жовтня, 32,
газифікований, усі надвірні споруди. Ціна 1500 у.о.
Тел. 2-30-07, 8 (098) 374-14-59.
частину будинку, вул.Маяковського, 2, з усіма
зручностями. Тел. 8 (097) 733-68-63.
будинок у м.Городище, вул.Івана Ле,69. Ціна
5000 у.о. Тел. (234) 2-27-53, 8 (097) 249-05-36.
будинок, вул.Куйбишева, 1 (Жовтнева, 34),
розмір 8 х 10, усі зручності, газифікований, усі
надвірні споруди, земельна ділянка 6 сот. Ціна
100000 у.о. Тел. 2-41-86.
будинок, вул.Ломоносова, 91, розмір 7 х 12,
цегляний, усі надвірні споруди, земельна ділянка
13,5 сот., поблизу ставок і річка. Ціна 12000 у.о. Тел. 8
(067) 980-29-70.
будинок, вул.О.Українського (500 м від
автовокзалу, центр), 7 х 11 м, у доброму стані, усі
зручності та надвірні споруди (сарай, погріб,
криниця), земельна ділянка 9 сот. Ціна 25000 у.о.
(можливий розрахунок частинами). Тел. 2-06-83, 8
(095) 474-74-48.
будинок, вул.1 Травня, 294, газифікований,
земельна ділянка 15 сот. Ціна 30000 у.о., торг. Тел. 237-51, 8 (098) 908-74-72, 8 (098) 889-54-55.
будинок, пров.Садовий,6, (в центрі міста),
земельна ділянка 6 сот. Ціна 13000 у.о. Тел. 8 (068)
392-50-38.
будинок у с.Петропавлівка, 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.
старий будинок, у с.Орловець, 6х7 м, 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
20000 грн. Тел. 2-48-01.
ЗДАЮ
частину будинку, р-н цукрок омбінат у,
газифікований. Тел. 2-31-07.
будинок у м.Городищі (центр), пічне опалення.
Тел. 2-17-34, 8 (097) 697-65-36.

КВАРТИРИ

КУПЛЮ
квартира 3-кімн. Тел. 8 (097) 444-88-24
ПРОДАЮ
квартира 2-кімн., вул.Кожедуба,12, в одноповерховому будинку, усі надвірні споруди. Ціна 40000
грн., торг. Тел. 2-46-80.
квартира 2-кімн., 1-й поверх, вул.Гагаріна, 20, з
усіма зручностями. Тел. 2-24-35.
квартира 2-кімн., в с. Млієві (садстанція), вул..
Симиренка, буд. 23, кв.8, телефон, погріб, сарай.
Ціна 25000 у.о. Тел. 95-5-44.
квартира 3-кімн., вул.Рози Люксембург,15, в
одноповерховому будинку, євроремонт, свердло-
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þ Надає послуги з розпиловки деревини різних порід
þ Надає послуги жителям м. Городища з вивезення
нечистот та прочистки каналізаційних труб.
þ 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.

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

вина. Ціна 25000 у.о. Тел. 8 (097) 796-02-78.
квартира 3-кімн., 3-й поверх, вул.Миру,86. Ціна
40000 у.о. Тел. 2-14-20, 8 (098) 456-31-16.
квартиру 3-кімн., 4-й поверх у м. Городище, (р-н
залізничного вокзалу). Тел. 8 (097) 360-49-82.
квартира 3-кімн., вул.Чапаєва,18, в одноповерховому цегляному будинку, газ, вода, земельна
ділянка 10 сот. Ціна 16000 у.о. Тел. 8 (068) 199-74-69.
квартира 3-кімн., 1-й поверх, (р-н залізничного
вокзалу), загальна площа 61 кв.м. Ціна 40000 у.о.,
торг. Тел. 2-17-25, 8 (063) 448-76-44.
квартиру 4-кімн., 4-й поверх, (р-н залізничного
вокзалу). Тел. 8 (097) 360-49-82.
ВИНАЙМУ
квартиру в центр міста. Тел. 8 (067) 268-35-02.
молода сім'я винайме будинок у м.Городищі або
с.Мліїв (сад-станція), бажано, з присадибною
ділянкою. Тел. 2-08-01, 8 (097) 657-42-81.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

ПРОДАМ
земельну ділянку по вул.Артема, площа 15 сот.
Тел. 2-40-16, 8 (096) 415-97-39.

ГАРАЖІ

КУПЛЮ
гараж, металевий, розбірний. Тел. 2-49-85, 8
(097) 847-50-36.
ПРОДАМ
гараж, металевий, без місця, новий. Ціна 8000
грн. Тел. 8 (097) 750-78-13.
гараж, металевий, з оцинкованого профнастилу,
розмір 3х 5х2 м. Ціна 7500 грн. Тел. 8 (097) 750-7813.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ
автомобіль "ПОБЄДА" Тел. 2-09-22, 8 (096)
216-49-57.
ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2104, ВАЗ-2107, у
доброму стані. Тел. 8 (097) 496-88-02.
УАЗ-452, "таблетка". Тел. 8 (096) 777-57-86.
ПРОДАМ
мопед «Верховина». Ціна 750 грн. Тел. 8 (097)
193-45-85.
мопед «Лідер»,об'єм двигуна 49,9 куб. см, 2-х
місний, 5 місяців в експлуатації, в доброму стані.
Ціна 2200 грн. Тел. 8 (063) 350-99-00.
мотоцикл МТ-11, 93 р.в., колір сірий, у доброму
технічному стані. Ціна 1500 грн. Тел. 39-2-66, 8 (097)
674-37-45.
мотоцикл «Чезет-125 кросовий 516», у
хорошому стані. Ціна 500 у.о. Тел. 2-34-05 (ввечері),
8 (067) 646-36-36, 8 (093) 557-73-78.
OPEL Vektra, 89 р.в., 2,0 інжектор, сигналізація,
центральний замок, АВS, відсікач палива, гідро
підсилювач керма, у доброму стані. Ціна 3900 у.о.
АБО ОБМІНЯЮ на дешевший автомобіль (ВАЗ2108) з доплатою. Тел. 8 (066) 181-97-07.
MERSEDES 123, 80 р.в. Ціна 4500 у.о. Тел. 8 (097)
55-65-105.
фольцваген LT-28-D, 87 р.в., вантажнопасажирський, у хорошому стані. Ціна 6000 у.о. Тел. 2-34-05
(ввечері), 8 (067) 646-36-36, 8 (093) 557-73-78.
ВАЗ 21013, 84 р.в. Тел. 8 (097) 528-30-52.
ТАВРІЯ, 92 р.в., у хорошому стані. Ціна 1200 у.о.
Тел. 2-34-05 (ввечері), 8 (067) 646-36-36, 8 (093) 55773-78.
ТАВРІЯ, у доброму стані. Тел. 8 (096) 389-11-64.
трактор ЮМЗ-6 на трактор Т-25. Тел. 8 (096)
750-01-01.

ЗАПЧАСТИНИ

ПРОДАМ
задній міст «Москвича». Тел. 8 (097) 193-45-85.
КПП ЗІЛ-130. Тел. 8 (097) 193-45-85.
роздатку ГАЗ-66. Тел. 8 (097) 193-45-85.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПРОДАМ
доску, брус, перемички, цеглу, шифер, б/к. Тел.
8 (097) 444-88-06, 8 (093) 059-09-59.
плита ДСП, будівельна, шліфована, 3,5х1,75 м,
товщина 16 мм. Ціна 85 грн./шт. Доставка. Тел. 8
(067) 733-94-46, 8 (098) 214-63-83, 8 (063) 861-61-61.
ракушняк кримський, доброї якості. Ціна 4,50
грн./шт. Тел. 8 (067) 774-03-51, 8 (093) 460-16-26.
плита облицювальна, "кабанчик". Ціна 20
грн./кв.м. Тел. 2-14-02.

ОБЛАДНАННЯ

ЗДАМ
бетонозмішувач, 135-650 Вт. Орендна плата 40
грн./добу. Тел. 8 (096) 711-62-29, 8 (098) 999-03-19.
КУПЛЮ
арматуру, б/к. Тел. 2-05-27, 8 (097) 330-83-67
(Юрій).
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО газову установку, водонагрівну.
Ціна 1000 грн. Тел. 8 (067) 299-31-29 (Костя).
електрофрезу для обробітку грунту, 380 В,
кабель 60 м. Ціна 2000 грн. Тел. 8 (097) 875-33-94.
газові котли «Бар» - Вінниця, газові конвектори «FsГ» - Угорщина. Ціни заводу виробника.
Звертатись: пр. П.Морозова, 15 (Гетьманський). Тел.
2-29-46, 8 (067) 602-44-14.
котел на газ і тверде паливо. Ціна 1100 грн. Тел. 8
(067) 687-83-54.
модем, швидкісний, новий. Ціна 200 грн. Тел. 247-67, 8 (097) 571-71-83.
холодильник, 2-х камерний, б/к. Ціна 300 грн.
Тел. 8 (097) 875-33-94.

МЕБЛІ

ПРОДАМ
триляж 350 грн., шафа 400 грн., сервант 100

грн., диван
350 грн., ліжко з дерев'яними
бильцями, з сіткою 150 грн., б/к. Тел. 2-36-84, 8 (096)
463-50-70, 8 (067) 850-25-29.
стінка дитяча (2 ліжка, 2 шафи, поличка). Ціна
1000 грн. Тел. 2-23-18, 8 (097) 355-36-97.
стінка, шафа-гардероб (3-х стулчаста), б/к, у
доброму стані. Тел. 2-41-25, 8 (096) 234-71-40.

РІЗНЕ

КУПЛЮ
гармошку у доброму стані або на запчастини.Тел. 8 (098) 418-43-33.
барометр. недорого, до 50 грн. Тел. 2-33-29, 8
(098) 908-74-60.
статуетки фарфорові, чавунні, керамічні (часів
СРСР). Тел. 8 (067) 562-42-42.
ПРОДАЮ
бензопилу «Штиль», в доброму стані. Тел. 8
(097) 528-30-52.
медогонку, на 4 рамки, майже нова. Тел. 2-09-21,
8 (098) 648-56-45.
контейнер, центральний ринок, торговий, 6 х 3 м,
утеплений, освітлення, та накриття розміром 1,5 х 3
м. Тел. (22) 26-60-48, 8 (050) 183-02-17.
мотоблок МБ-2К «Нева», 2001 р.в., вир-во ОАО
«Красний октябрь» Санкт-Петербург, з усім
комплектом для обробки землі. Ціна 12000 грн. Тел.
2-39-69.
мотоблок МТЗ-05, з причепом. Тел. 8 (097) 52830-52.
причіп УАЗ, військовий. Тел. 8 (097) 528-30-52.
ящики, дерев'яні, для яблук. Ціна 20 грн./шт. Тел.
8 (093) 060-06-53, 8 (098) 127-22-40.

РОБОТА

Косметична компанія запрошує до співпраці
професійного візажиста-косметолога. Тел. 2-1520, 8 (097) 419-54-77, 8 (093) 732-68-37.
Косметична компанія запрошує до співпраці
менеджера з реклами та збуту. Тел. 2-15-20, 8
(097) 419-54-77.
Косметична компанія запрошує до співпраці потрібен директор. Тел. 2-15-20, 8 (097) 419-54-77,
8 (093) 732-68-37.
Піцерія «Тропікана» запрошує на роботу
офіціанта та повара. Тел. 2-41-72, 8 (095) 211-4018, 8 (097) 976-92-24.
ВАТ «Городищенський маслозавод» запрошує на
роботу електромонтерів, машиністів аміачнохолодильних установок. Тел. 2-25-82, 2-18-44.
СТО в м.Городищі запрошує на роботу
автослюсарів, автоелектриків та
автофарбувальників. Тел. 8 (097) 281-73-11.
СТОВ «Симиренківське» запрошує на роботу
трактористів. Тел. 95-0-12.
«Городище райавтодор» запрошує на роботу
машиністів екскаватора одноковшового та
трактористів. Тел. 2-22-86.
УДК у Городищенському районі запрошує на
роботу головного казначея Тел. 2-05-67.
ПП потрібні різноробочі. Тел. 2-07-80, 8 (067)
406-50-78.
З а п р о ш у є м о н а р о б от у в м . Го р од и ще
різноробочих. Тел. 8 (067) 472-52-53, 8 (067) 47359-89.
ПП запрошує на роботу на вигідних умовах.
Тел. 8 (093) 732-68-36.
ПП у м.Городищі запрошує на роботу на
вигідних умовах. Тел. 8 (063) 534-75-34.
Пропонуємо роботу на вигідних умовах. Тел. 215-20, 8 (097) 419-54-77, 8 (093) 732-68-37.
ПП у м. Городищі запрошує на роботу продавця
непродовольчої продукції. Тел. 8 (098) 299-80-57.
ПП Бабяк у м.Городищі запрошує на роботу
продавця непродовольчих товарів. Тел. 8 (067)
297-23-34.
ПП Бабяк у м.Городищі запрошує на роботу
бармена. Тел. 8 (067) 607-93-34.
Шукаю роботу няні в м.Городищі. Маю хороший
досвід роботи. Тел. 8 (098) 286-56-00.

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.
догляну одиноку людину похилого віку, з умовою
проживання однією сім'єю і подальшим оформленням будинку. Тел. 2-30-43, 8 (098) 403-23-38.

ТВАРИНИ

КУПЛЮ
бичка або теличку для утримання. Тел. 8 (096)
230-86-46.
ПРОДАМ
коза, первістка. Ціна 300 грн., торг. Тел. 8 (098)
438-45-98.
корова, дійна з третім телям червоно-рябої
породи. С. Орловець. Тел. 8(067) 473-42-11.
кошенят вислоухої шотладської породи. Тел. 8
(068) 106-76-11.
поросята в'єтнамські, самки, 7 місяців, 3
особини. Ціна 1000 грн./ос. Тел. 2-27-53, 8 (097) 24905-36.
поросята корейські. Т. 39-2-66, 8 (097) 674-37-45.
поросята корейські. Тел. 8 (050) 534-50-99

Городищенська міська рада

запрошує на роботу

ПРАЦІВНИКІВ
БРИГАДИ
БЛАГОУСТРОЮ
Тел. 2-41-27.
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.
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",
а також на підвищення
кваліфікації трактористівмашиністів сільськогосподарського виробництва для роботи на новій техніці.
За довідками звертатись
за телефонами:
2-23-46, 2-33-96,
8 (097) 519-37-22.

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

Передплачуйте
«Вiсник Городищини»
Ціна видання незмінна –
5 гривень на місяць,
15 – на 3 місяці,
30 гривень – на 6 місяців
(без врахування витрат на
оформлення передплати).
Радимо передплатити на все півріччя,
щоб до кінця року, без жодних
проблем, мати в своєму домі газету!
Термін передплати
обмежений – до 26 червня.
Втрачений земельний сертифікат
ЧР 0181655 від 20.02.1997 року
виданий відділом Держкомзему
в Городищенському районі
на ім’я Марченко Любові Іванівни,
вважати недійсним.
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ГОРОДИЩЕ

5 червня 2009 року

ПЕРША НА ЧЕРКАЩИНІ МЕРЕЖА КОМЕРЦІЙНИХ АПТЕК

ВІДЗНАЧАЄ СВОЄ 15-РІЧЧЯ
Мережа аптек ТОВ «Фармацевтична
фірма «Ваше здоров'я» відноситься до
тих підприємств, що розпочинали свою
діяльність майже від часу здобуття
Україною незалежності, і певною мірою
створювало економіку держави.
У 1994 році керівництво ВАТ «Ватфарм», з метою покращення ситуації по
забезпеченню населення області ліками
та товарами медичного призначення,
створило власну мережу аптек, яка не
тільки вижила в тогочасних економічних
умовах, але й продовжує динамічно
розвиватися.
На початок 2009 року в склад мережі
входять 32 структурні підрозділи (аптеки,
аптечні пункти та аптечні кіоски) в м.
Черкаси та в 15 районних центрах
області. Зупинятися на досягнутому
фірма не планує, на цей рік планується
відкриття нових аптек, що відповідатимуть високим сучасним стандартам.
Секрет успішності фірми полягає в
тому, що аптеки «Ваше здоров'я»
мають широкий перелік лікарських
препаратів вітчизняного та закордонного виробництва, розташовані в
зручних місцях і багато з них працю-

ють без перерви та вихідних днів для
максимальної зручності покупців. Цим
вони здобули заслужене визнання
жителів області. Адже основні принципи роботи аптечної мережі – вигідність
та зручність для покупців. Тому до 150
тис. жителів області щомісячно стають
покупцями аптек мережі, де вони
завжди можуть придбати не лише
якісні і потрібні їм лікі, а головне
отримати кваліфіковані консультації
фармацевтів. Недаремно слоган
фірми: «Ваше здоров'я – наша турбота!» І це є дійсно так!
Сьогодні на фармацевтичному ринку
України представлено більше 50 000
найменувань ліків різних виробників з
усього світу. І без фахової допомоги
спеціаліста аптеки пересічному відвідувачу іноді важко розібратися у цьому
різномаїтті.
Важливе місце у популярності першої
на Черкащині комерційної аптечної
мережі відіграють і ціни, за якими громадяни можуть придбати ліки та товари
медичного призначення. Особливого
значення цей аспект набуває зараз, коли
відбувається загальне здорожчання

ЗНИЖКА

3%

Діє з 11 по 30 червня
2009 року
в будь-якій аптеці мережі

Аптека № 308
ТОВ Фармацептична
фірма «Ваше здоров’я» ,
вул. Миру, 121,
121,
біля міського ринку

НАШ КАЛЕНДАР
5 червня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
КОНОПЛЯНИК. Ткали з конопель грубі тканини.
6 червня
ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА
260 років від дня народження Йосипа
ДЕРІБАСА (де Рибас) (1749-1800), російського
адмірала, керівника будівництва морської гавані м.
Одеси.
210 років від дня народження Олександра
ПУШКІНА (1799-1837), російського поета. На сьогодні відомі понад 1750 перекладів Пушкіна на 93
мови світу. В Україні зведено 45 пам'ятників поетові. У Києві перший пам'ятник з'явився століття
тому на кошти викладачів і вихованців КиєвоПечерської гімназії.
7 червня
ТРІЙЦЯ (П'ятидесятниця). На Зелені свята
наші пращури-язичники славили буяння природи,
обожнювали зелень як безцінний вияв земної сили.
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
9 червня
ФЕДОРА ДОВГОЯЗИКА, пліткарка. Так і
кортить їй дізнатися про погане й роздзвонити на
все село. Розмов біля криниць не вели. Прагнули не
сваритися, не класти Федорі на язик, а сороці – на
хвіст.
12 червня
ДЕНЬ РОСІЇ. НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО

ВАСИЛІСК-ЗМІЙОВИК справляє зміїні
весілля. Не ходіть цього дня у лісі й по луках, не
випробовуйте долі.
13 червня
ЄРЕМІЙ-РОЗПРЯГАЛЬНИК. Єремій – вже
не сій. Астрономічна межа літа. Насіння вже не проростає, а засинає.
14 червня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
15 червня
НИКИФОР-КОРОДЕР. Починали заготовляти кору для господарчих потреб.
17 червня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З
ОПУСТЕЛЮВАННЯМ І ЗАСУХОЮ
20 червня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БІЖЕНЦІВ
ФЕДОТ дає тепло.
21 червня
ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
ФЕДІР-КОЛОДЯЗНИК. Із Федора, на грози
щедрого, копають криниці – вода буде чиста, світла
й п'янка, від усяких пристрітів корисна.
22 червня
ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ
ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ.
ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
(1941)
На КИРИЛА, за літнього сонцестояння, земля

Профілі «Інтернова»
(Словаччина),
ALM-PLAST
(Україна),
Salamander
(Німеччина).

Європейська якість, низькі ціни, система знижок.

імпортованих ліків, а також і вітчизняних,
основу яких складає високоякісна імпортована сировина. Навіть в цей складний
для більшості громадян нашої країни час
мережа аптек ТОВ «Фармацевтична
фірма «Ваше здоров'я» знаходить
можливість, щоб вимушене здорожчення
не відбувалося високими темпами, а по
деяких позиціях навіть вдалося знизити
ціни на ліки для населення.
Багато уваги на фірмі приділяють
контролю якості ліків, що надходять до
роздрібної мережі, щоб унеможливити
випадки проникнення на прилавки
фальсифікованих ліків, які іноді намагаються «проштовхнути» на ринок нечисті
на руку оптові дистрибютори та деякі
аптеки. Купуючи ліки в аптечній мережі
«Ваше здоров'я», ви отримуєте тільки
оригінальні та якісні препарати.
Колектив аптечної мережі «Ваше
здоров'я», нараховує більше 130 висококваліфікованих спеціалістів, заслужив
подяку не лише від жителів області.
Важливу відзнаку було отримано нещодавно від організаційного комітету
Національного рейтингу учасників
фармацевтичного ринку України «Фармація - 2008» за вагомий внесок в розвиток фармацевтичної галузі та високий
професіоналізм.
ТОВ «Фармацевтична фірма «Ваше
здоров'я» працює для вас, в цьому легко
переконатися особисто, відвідавши будьяку аптеку мережі, де спеціалісти допоможуть обрати ліки, товари медичного
призначення, дитяче харчування, мінеральні води та лікувальну косметику, які
зроблять Ваше життя здоровим та
щасливим!
Тому що «Ваше здоров'я – наша
турбота!»
Ліцензія АБ № 293740 від 16.11.2005 р.

Чай, кава, посуд,
аксесуари від кращих виробників

у приміщенні
готелю «Україна»
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Діалог на Городищенському вокзалі:
– Ну, ось, через пару
хвилин потяг відправиться. І я
поїду служити…
– Я чек атим у тебе,
коханий!
– Не треба, йди додому,
мене довго не буде.

J J J
Цього борщу треба було
віддає сонцю всю свою силу. Найдовший день і най- зварити літрів сто, – каже
коротша ніч. Краса довкруг – аж сонце задивля- чоловік дружині.
ється-застоюється.
– Він так тобі сподобався?
– Ні, але тоді б він не був
такий солоний.
23 червня
ДЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

J J J
У піонерському таборі
25 червня
вожатий допомагає дітям
ДЕНЬ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
розібратися з їхніми речами. І
ОНУФРІЙ ВЕЛИКИЙ. Петро-поворот, дивується, побачивши в
сонцеворот. Закінчується літнє сонцестояння, три- одного хлопчика парасольку.
– Навіщо тобі парасолька
валість дня меншає. Сонце на зиму, літо – на спеку.
в таборі?
– Скажіть, у вас коли26 червня
небудь була мама?

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ У ПІДТРИМКУ
ЖЕРТВ ТОРТУР
J J J
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ
Оголошення: «Бажаючим
ЗЛ О ВЖ И ВА Н Н Я М Н А Р КО Т И Ч Н И М И вивчити англійську мову в
досвідченого викладача за
ЗАСОБАМИ ТА ЇХ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ
28 червня
ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕНЬ МОЛОДІ
90 років тому (1919) було укладено
ВЕРСАЛЬСЬКИЙ ДОГОВІР між державамипереможницями в Першій світовій війні та Німеччиною
ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ СВЯТИХ

помірну плату поступлюся
місцем у 8-Б класі».

J J J
У вчителя запитують:
–Назвіть три вагомі
причини того, що Ви працюєте
у школі.
–Червень, липень, серпень.
J

J

J

29 червня
Готується до запуску нова
ТИХІН стишує не тільки спів птахів, а й плин американська балістична раСонця: воно немов зависає.
кета. На дереві біля старто-

вого майданчика сидять дві
ворони:
30 червня
–Злетить, – говорить
МАНУЇЛ стриножив Сонце. Назавтра
почнеться маківка літа. Наприкінці червня Земля одна.
–Не злетить! – говорить
рухається своєю орбітою з найменшою за весь рік
інша.
швидкістю.

В «Торговому ряді» на розі вулиць Миру
та Проектної відкрився магазин

Магазин
«Чайна країна»

ГОРОДИЩЕ

«Вітамінчик».
Овочі, фрукти в широкому
асортименті.
Низькі ціни, високий
рівень обслуговування.

Відбувається запуск, і
ракета вибухає.
– Це ти накаркала!
– С л у ж у Ра д я н с ь к о м у
Союзу!

J J J
– Пам’ятаю, в молодості
відро пива запросто випивав,
а зараз ось тільки піввідра
можу…
– Що, здоров'я зовсім
слабке стало?
– Нє, морда далі за
середину не пролазить.

