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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ВІТАЄМО!

МІСТО НА ВІЛЬШАНЦІ

Ці чарівні дівчата – учасниці театралізованого
дійства на Вільшанці. Фото Тараса Близнюка.

Літа золота пора манить сяйвом водойм та оксамитом берегів, де можна отримати задоволення навіть від
спеки. Невипадково саме в розпал цього сезону відбувається одне із найулюбленіших народних гулянь – свято
Івана Купала.
Також нині ідеальний час для проведення наукових
досліджень природи, експедицій та мандрівок. Предметом зацікавленості київських біологів виявився Сачиків
став, який перебуває під опікою міського товариства
«Еколог». Попередні висновки спеціалістів додали
аргументів на користь надання цій водоймі та її берегам
статусу заказника. Ця робота не залишила байдужою
місцеву владу, нею зацікавився міський голова Олександр Зварич. Також він коротко пояснив позицію
міськради стосовно використання водойм:
– У Городищі є чимало ставків, більшість з яких
перебувають в оренді. Орендарі, вкладаючи у ці об’єкти
кошти, використовують їх для господарської діяльності,
випускають воду, зникає біологічне різноманіття, існує
загроза того, що можуть обмежити тут не лише рибальство, але й купання та навіть перебування громадян
на березі. Тому, свідомо йдучи на зменшення надходжень до бюджету, ми повернули кільком водоймам
статус громадських. Адже, крім матеріальних, існують
інші цінності, про які потрібно дбати. Також міський
голова пообіцяв звернутися до фракції Соціалістичної
партії України в облраді за підтримкою щодо надання
цьому куточку природи статусу заказника.

Зі свого боку голова товариства «Еколог» Олександр Москаленко висловив вдячність за різнопланову
підтримку з боку міської ради. Це товариство – поки що
єдиний в області колективний член Асоціації рибалок
України і є прикладом того, як потрібно дбати про природу.
Результат не забарився. 26 червня сесія Черкаської обласної ради прийняла рішення про оголошення
загальнозоологічного заказника місцевого значення
«Заріччя». Площа заказника, розташованого на землях
запасу Городищенської міської ради, становить 27,45 га.
До нього входить водне дзеркало Сачикового ставу,
спорудженого у 1959 році, та водоохоронна зона. До речі,
саме підтримка міської ради була одним з переконливих
аргументів у здобутті молодіжною організацією
«Батьківщина Тараса Шевченка» перемоги у конкурсі
міні-грантів в рамках Проекту підтримки ініціатив у
місцевих громадах. (Проект реалізується Черкаською
обласною організацією Комітету виборців України за
підтримки Фонду імені Стефана Баторія.) Тим самим
Городище підтвердило свій номінальний статус «столиці
акваторії Вільшанки». Детальніше про цей проект
читайте у спецвипуску «Місто на Вільшанці».

Міський голова
і працівники апарату
Городищенської міської ради
вітають шановну

Ларису ТРОХИМЕНКО

На фото: Міський голова Олександр Зварич, його
перший заступник Анатолій Вибрик, керівник експедиційного виїзду студентів Київського національного
університету імені Тараса Шевченка Анатолій Подобайло, голова міської громадської організації «Еколог»
Олександр Москаленко та активісти цього товариства
обговорили нагальні проблеми охорони довкілля.

ОГЛЯД ПРЕСИ

ГОРОДИЩЕНСЬКЕ ЧТИВО
1943 року знищили групу німецьких
офіцерів. Старожили згадують, що тоді
більше тижня село жило в страху. Усі
чекали масових розстрілів за вбитих
німців. Однак ніхто репресій не вживав. Можливо, врятували слова старости, який раніше попереджав німців про
лісових партизанів, і це відвело підозру від селян. Після війни трьох виконавців цього теракту нагородили медалями "Партизан України".
Тижневик "Вечірні Черкаси"
повідав, що у Городищі в мікрорайоні
колишнього цукрозаводу почав діяти
літній кінотеатр. Надворі вивісили
Газета "Нова Доба" розповіла, екран розміром 3х4 м, обладнали місця
як студенти біологічного факультету для глядачів. Перший сеанс відбувся 19
Київського національного університе- червня. Кіномайданчик діятиме все
ту ім.Т.Г.Шевченка виявили у Горо- літо. Щоп'ятниці і щосуботи показувадищі унікальну дику орхідею. Май- тимуть нові, найбільш популярні
бутні науковці дослідили флору і фільми. Початок сеансів о 22.00. Квифауну великого водоймища Сачиків ток коштує 3 грн. Людям надзвичайно
став, де нині створений екологічний подобається сама атмосфера літнього
заказник "Заріччя", не проґавили кінотеатру. У таку спеку дивитися
жодну травинку і найдрібнішу комаш- фільм у закритому приміщенні ніхто б
ку! За всіма правилами науки записали не пішов. А тут свіже повітря, навіть
усе латиною до реєстру. Виявили рос- можна курити і насіння лузати!
лини і тварини, що занесені до ЧервоВидання "Газета по-українсьної Книги України та Європейського ки" розповідає, що у Городищі люди
Червоного Списку. Тут збережено куто- що потрапили до лікарні, безкоштовно
чок незайманої природи.
отримують ліки. Хто лікується у
Тижневик "Прес-центр" пові- хірургії має медикаментів на 52 грн.,
дав про жителів с.Набокове, які влітку терапії 45 грн., гінекології 40 грн.
Газета – це унікальний винахід
людства. Жодна інша річ не має такого широкого застосування. Це надійна обгортка й упаковка. Розстелили газету, і вона перетворилася на
скатертину-самобранку. Коли занадто припікає сонце, згортаємо захисну панаму. Газетами обклеюють
стіни, протирають вікна, напихають взуття, використовують
заміть серветок. Колись навіть робили цигарки-самокрут-ки. Та головне
не забувати, що основне призначення
газети – давати свіжу інформацію!

Трохименко Лариса Анатоліївна, народилася 14
липня 1954 року в м. Городищі.
Після закінчення Городищенської середньої
школи № 1 в 1972 році, вступила на навчання до
Черкаського кооперативного технікуму на бухгалтерське відділення, який закінчила у 1975 році. Заочно
навчалася у Полтавському кооперативному інституті, має вищу освіту за спеціальністю «Облік і
аудит».
З 1975 по 1984 рік працювала бухгалтером
Городищенського РайСТ. Потім впродовж майже 20
років обіймала посаду бухгалтера у різних установах
міста. З 2002 року і по сьогоднішній день працює
головним бухгалтером Городищенської міської ради.
Одружена, чоловік – Трохименко Валерій
Іванович, директор КП «Комунальник». Має двох синів
Олега та Юрія.
На посаді головного бухгалтера міської ради
Лариса Анатоліївна зарекомендувала себе високопрофесійним спеціалістом, сумлінним і відповідальним
працівником.

Діти до 6 років узагалі лікуються у
стаціонарі безкоштовно. У Городищі
вартість ліжко-дня по медикаментах
становить 8,63 грн., харчування 2,23
грн. Тепер також сільським дільничним лікарням пропонується визначитися з гарантованим обсягом лікування
в стаціонарах на одного хворого. Торік
видатки на медикаменти склали 668,4
тис грн., з них в стаціонарі 339,3 тис
грн., пільгові медикаменти для амбулаторних хворих 218,2 тис грн. В інших
районах області на подібні заходи не
вистачає коштів.
В інтернет-просторі нещодавно
з'явився персональний сайт пісенного
дуету Андрія й Василя Томіленків "А
м и уд в о х " . А д р е с а с т о р і н к и
http://tomilenky.ucoz. ru/. Тут можна
побачити фото співаків, прочитати
свіжі газетні матеріали. Згодом буде
можливість прослухати їхні прекрасні
пісні.
Під час глобальної кризи, коли
кожен день розповідають про те, що
газети не витримають конкуренції,
експерти Всесвітньої газетної асоціації запевняють демонструє, що у
газет попереду ще багато років процвітання. Незважаючи на фінансову
кризу, глобальний наклад газет торік
збільшився на 1,3%. Це спростовує
сумнівні прогнози щодо зникнення
газет найближчим часом.

з ювілейним Днем народження!
Прийміть найкращі щирі побажання
І гарячий наш палкий привіт,
Хай це хороше тепле привітання
Звучить для вас ще добру сотню літ.
Онуки ростуть, а душа молодіє,
Хай роки ідуть, а чоло не сивіє.
Хай серце не знає плачів і розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа. Щасливої долі!

ДО УВАГИ!
Бюро технічної інвентаризації (Городищенський відділок «КП ЧООБТІ») змінило місце
розташування. Відтепер БТІ знаходиться в
приміщені колишньої друкарні за адресою
м.Городище, пров. Глінки, 2. Вітаємо з новосіллям!
Землекористувачів, які мають ділянки в
адміністративних межах Городищенської міської
ради, просимо З’ЯВИТИСЯ ДЛЯ СПЛАТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ в приміщення міської
ради. Ми працюємо з 8 до 17 год., перерва – з 13 до
14 год. Тел. для довідок 2-03-11.
Для ремонту доріг Городищенська міська
рада пропонує жителям міста використати щебінь
б/к, який знаходиться на майданчику між залізничним вокзалом і переїздом. Телефон для довідок:
2-41-27.
ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ ПРОДАЖ
НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ
–будівлі ДТСААФ колишнього цукрокомбінату за адресою вул. Театральна, 7;
–одноповерхової будівлі колишнього
гуртожитку адресою пров. Робочий, 6 (мікрорайон
залізничного вокзалу);
–двоповерхової будівлі колишнього гуртожитку за адресою пров. Робочий, 8.
Заявки на участь у конкурсі приймаються
протягом місяця з дня опублікування оголошення.
Телефон для довідок 2-41-27.
Городищенська міська рада запрошує на
роботу працівників бригади благоустрою. Тел.
2-41-27.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування»
Городищенська міська рада оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади інженераземле-впорядника міської ради. О с н о в н і
кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища
освіта, вміння працювати на комп’ютері. Термін
подання заяв на участь у конкурсі -- протягом
місяця з дня опублікування оголошення.
Адреса: м. Городище, вул. Грушевського,
11. Телефон: 2-41-27.
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КОМЕНТАРІ ФАХІВЦІВ

СПОЖИВАЧ У СУДІ ЩО ТАКЕ ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ

НЕ ПЛАТИТЬ
«Хочу звернутися до суду за захистом
своїх прав споживача. Як це правильно зробити та скільки це коштуватиме?»
– Згідно із Законом України «Про захист
прав споживачів», у разі виникнення спірної
ситуації між споживачем та продавцем перший
має повне право звернутися до суду для захисту своїх прав у встановленому законом порядку,
– пояснює начальник обласного управління у
справах захисту прав споживачів Микола
Залізняк. – Для цього необхідно написати
позовну заяву. Цей документ подається в письмовій формі й повинен містити:
1.Назву суду, у який подається заява.
2.Точну назву позивача й відповідача, їхнє
місце проживання чи перебування, а також
назву представника позивача, у тому разі, якщо
позовну заяву подає його представник.
3.Зміст позовних вимог.
4.Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.
5.Визначення доказів, що підтверджують
позов.
6.Визначення ціни позову.
7.Підпис позивача чи його представника з
вказівкою дати подачі позовної заяви.
Крім цього, в позовній заяві повинні міститися такі відомості: про те, яке право споживача
порушене; коли й у чому це проявилося; про
засоби захисту, які необхідно застосувати суду;
про розмір сум, по яких заявлені вимоги, з відповідними розрахунками й обґрунтуваннями; про
докази, що підтверджують позов.
До заяви повинні бути прикладені необхідні
документи (договір, квитанція-замовлення,
транспортна чи інша накладна, чек, касовий
ордер), а також копії позовної заяви з кількості
відповідачів. Згідно зі ст. 24 Закону, споживач за
власним вибором пред'являє позов у суд за
місцем свого проживання чи за місцем перебування відповідача, за місцем завдання шкоди чи
за місцем виконання договору. За подачу позовної заяви споживачам не треба нічого платити,
адже вони звільняються від сплати державного
збору за позовами, пов'язаними з порушенням
їхніх прав.
До речі, звернутися до суду людина може як
самостійно, так і за допомогою фахівців управління у справах захисту прав споживачів, які
мають право захищати права споживача як
третя сторона.
P.S. Ознайомитися зі зразками необхідних для судового провадження документів
можна у «Куточку споживача» в обласному
управлінні у справах захисту прав споживачів або звернувшись до спеціаліста
міської ради зі зв’язків з громадськістю
Олега Покася.

ДНЗ «ЗІРОЧКА»

У сучасних умовах сім'я є соціальним замовником суспільної дошкільної
освіти. Зростає роль сім'ї у життєзабезпеченні і вихованні дітей, їх оздоровленні, отриманні освіти. Тому для
батьків, які самовіддано люблять свою
дитину, вбачають у ній сенс свого
життя, дуже важливо обрати дошкільний навчальний заклад, у якому
якнайкраще організовують розвиток
відповідно до можливостей, здібностей, потреб. Саме тому я обрала ДНЗ
«Зірочка», адже про цей садочок від
друзів та знайомих чула багато добрих
відгуків. А тепер переконалася сама,
що можу бути спокійною і не хвилюватися за сина, коли про нього піклуються
в дитсадку.
Мій синочок Женя є вихованцем

Ви стали власником земельної ділянки,
тобто виділили в натурі ( на місцевості) земельну частку (пай) та отримали Державний Акт на
право власності на землю. Проте Ваша земельна
ділянка оточена з усіх сторін земельними ділянками, що належать іншим фізичним та юридичним особам, в зв'язку з чим доступ до неї неможливий. Як бути в такому випадку? Чи існують в
законодавстві способи вирішення цієї проблеми?

Відповідає начальник відділу Держкомзему у
Городищенському районі Валентина СТОЦЬКА:
–Земельний сервітут – це обмежене право користування землею, яке забезпечує іншому землекористувачеві можливість користування нею з певними обмеженнями, встановленими законом або договором.
З метою недопущення перешкод у використанні
вистави
земельної ділянки її власником чиУчасники
користувачем,
законодавством України введено право земельного
сервітуту. Відповідно до Земельного кодексу України
власник або землекористувач земельної ділянки має
право вимагати встановлення земельного сервітуту
для обслуговування своєї ділянки. Право земельного
сервітуту – це право власника або землекористувача
земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою. Право
земельного сервітуту по суті полягає в можливості
обмеженого використання чужої земельної ділянки
(ділянок) в певних цілях.
Звичайно, це створює деякі незручності і обмеження прав власників ділянки, яка використовується на
умовах земельного сервітуту. Саме тому земельні
сервітути здійснюються способом, найменш обтяжливим для власників земельної ділянки, щодо якої він
встановлюється. Встановлення земельного сервітуту
не веде до позбавлення власника земельної ділянки,
щодо якої встановлений земельний сервітут, прав
володіння, користування та розпорядження нею.
Земельний сервітут встановлюється за домовленістю
між власниками сусідніх земельних ділянок на підставі
договору. У разі недосягнення сторонами домовленості щодо встановлення або умов сервітуту, спір вирішується судом за позовом осіб, що потребують встановлення сервітуту.
Власники або землекористувачі земельних ділянок мають право вимагати встановлення наступних
видів земельних сервітутів :
а)право проходу та проїзду на велосипеді;
б) право проїзду на транспортному засобі по
наявному шляху;
в) право прокладання та експлуатації ліній
електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших
лінійних комунікацій;
г) право прокладати на свою земельну ділянку
водопровід із чужої природної водойми або через чужу
земельну ділянку;
ґ) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;
д) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;
е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та
право прогону худоби до природної водойми; є
)
право прогону худоби по наявному шляху;
ж) право встановлення будівельних риштувань
та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;
з) інші земельні сервітути.
Земельний кодекс України не запроваджує форми

угоди (договору) про встановлення земельного
сервітуту. Договір може бути укладений у простій письмовій формі.
У договорі про земельний сервітут потрібно вичерпно описати надані сервітуарію (особі, в інтересах якої
встановлений сервітут) права обмеженого користування чужою земельною ділянкою. До договору додають план земельної ділянки з визначеною сферою дії
сервітуту. Право земельного сервітуту виникає після
його державної реєстрації в порядку, встановленому
для державної реєстрації прав на земельну ділянку.
Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу
прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений
земельний сервітут, до іншої особи.
Земельний сервітут не може бути предметом
купівлі-продажу, застави та не може передаватися
будь-яким способом особою, в інтересах якої цей
сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним
особам.
Власник, землекористувач земельної ділянки,
щодо якої встановлений земельний сервітут, має
право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено
земельний сервітут, плату за його встановлення, якщо
інше не передбачено законом та на відшкодування
збитків, завданих встановленням земельного сервітуту.
Оскільки сервітутне користування може бути як
обмежено платним, так і безкоштовним, у договорі
потрібно встановити ціну за користування земельною
ділянкою. Земельний Кодекс не розкриває поняття "обмежено платне" користування. Тому розмір плати
може встановлюватися за домовленістю сторін. У договорі необхідно також зазначати порядок розрахунків,
відповідальність за невиконання обов'язків сервітуарія щодо внесення плати за сервітут, термін його дії.
Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими. Якщо термін не буде зазначено, то право, що
виникає на підставі такого договору, матиме безстроковий характер.
Земельний Кодекс України встановлює також положення про те, що на вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія
цього сервітуту може бути припинена через зникнення
підстав його встановлення, а саме:
а) поєднання в одній особі суб'єкта права
земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки;
б) відмови особи, в інтересах якої встановлено
земельний сервітут;
в) рішення суду про скасування земельного
сервітуту;
г)закінчення терміну, на який було встановлено
земельний сервітут;
ґ) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;
д) порушення власником сервітуту умов користування сервітутом.
На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої
встановлено земельний сервітут, дія
цього сервітуту може бути припинена в судовому
порядку у випадках:
-припинення підстав його встановлення;
-коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої
встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням.

РАЗОМ З РОДИНОЮ
середньої «Б» групи і відвідує «Зірочку» майже три роки. Протягом цього
часу було докладено максимум зусиль
для повноцінного фізичного, інтелектуального, соціального розвитку дитини,
встановлення єдності педагогічного
впливу з боку дошкільного закладу та
сім'ї. Саме робота з родиною тісно
пов’язана з українознавством, дитинознавством, народною педагогікою,
народними традиціями, рідною мовою,
зблизила батьків та педагогів, дала
відчуття єдиної родини, яка прагне
дати своїй дитині щасливе дитинство.
Вихователі, залучаючи батьків до
життя дітей у дитячому садку, завжди
виявляють тактовність, вміння зрозуміти кожного з батьків, демонструють
високий культурно-етичний рівень.
Батькам у «Зірочці» завжди раді і
не лише на батьківських зборах чи
святах. Нам дають змогу відчути себе
артистами лялькового театру, відповідальним журі в конкурсах художньої
творчості, казковими персонажами,
дизайнерами та навіть дітьми. Разом
цікаво не лише розважатися, а й
працювати. Так, цієї весни ми допомогли дитячому садку озеленити територ-

ію багаторічними рослинами: кущами
троянд, саджанцями декоративних
дерев, кущів. І самі, безпосередньо,
брали участь у благоустрої території,
яка тепер радує око буйною зеленню і
дарує дітям відчуття прекрасного.
У садочку пригадуєш, що всі ми
родом із дитинства – цієї веселої,
безтурботної галасливої країни. І
беручи участь у спортивних змаганнях,
різноманітних розвагах, ми отримуємо
справжній заряд бадьорості, задоволення від співпраці. Та разом з тим
розуміємо, що за цим стоїть клопітка
праця завідуючої дошкільним закладом Шматкової Марії Вікторівни,
методиста Лисенко Мотрони Миколаївни, медсестри Шаповал Людмили
Андріївни, які невпинно організовують
не лише навчально-виховний процес,
а й забезпечують раціональне харчування, охорону життя та зміцнення
здоров'я дітей, гарантують безпеку
життєдіяльності.
Із особливою вдячністю хочу
згадати вихователів мого сина – Божок
Ларису Михайлівну, помічника вихователя Бойко Оксану Миколаївну, які є
для дітей взірцем для наслідування,

мудрими наставниками, добрими
порадниками і навіть «другими мамами». Дякую всім працівникам ДНЗ за
сумлінну працю і щиру турботу про
дітей.
Надія АНТОНЕНКО,
голова батьківського
комітету ДНЗ № 4 «Зірочка».
На фото: Незабутні враження
від Дня Гумору (зліва направо)
Тимошенко Олег, Кужба Олександр,
А н то н еч к о Н а д і я , К а те ру ш а
Людмила, виховате ль Олена
Пархоменко і вихованці середньої
«Б» групи.
Найактивніші родини вихованців відзначають грамотами та
дипломами. Завідуюча Шматкова
Марія вручає грамоту Шевченко О.

МIСТО НА ВIЛЬШАНЦI

СПЕЦВИПУСК

Проект «Місто на Вільшанці» реалізується молодіжною організацією «Батьківщина Тараса Шевченка» у рамках
конкурсу малих грантів, організованого Черкаською обласною організацією Комітету виборців України. Проект
фінансується за рахунок коштів Фонду імені Стефана Баторія.
Здобуття цього гранту було б неможливим без участі у проекті Городищенської міської ради, за безпосередньої підтримки
міського голови Олександра Зварича. Також заслуговує на вдячність патріотична позиція голови ради ЗАТ «Оболонь» Сергія
Блощаневича, втілена у забезпеченні виконавців проекту високоякісними напоями. Професійний інтерес до запропонованих
заходів виявили представники обласного управління захисту навколишнього природного середовища (начальник Володимир
Хоменко). Цінним виявився досвід співпраці з Вільною Академією красних мистецтв Великого Кобзаря України (президент
Олекса Близнюк).

СУБОТНИК НА ТАТАРЦІ

Перший етап реалізації проекту – суботник на Татарці. Головні сили тут було
зосереджено на впорядкуванні території додаткового міського водозабору, який
незабаром буде введено в експлуатацію. З понад п’ятидесяти учасників заходу
переважну більшість складала учнівська і студентська молодь. Їх підтримали
працівники міської ради, КП «Комунальник», інші представники громади. З міського
бюджету профінансовано роботу екскаватора і вантажного автомобіля.
Відомо, що під час так званого застою планувалось створення в урочищі
Татарка міського парку культури та відпочинку. Проект, розроблений одним з
дніпропетровських інститутів, знаходиться на зберіганні у відділі архітектури та
містобудування райдержадміністрації. Для його реалізації нині потрібні
багатомільйонні «непідйомні» вкладення. А якби соціалізм «позагнивав» ще
декілька років, можливо б, у Городищі був споруджений прекрасний парк з
каскадом водойм, пристосованим для катання на водних велосипедах, дитячим
гральним майданчиком з сонячним годинником, куточками відпочинку з бесідками,
шахматним павільйоном, з декоративними урнами і фонтанчиками, танцювальним
майданчиком, амфітеатром, гойдалками, ігровим гімнастичним комплексом, пірамідою, торговими кіосками та ін.

ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ВІЛЬШАНЦІ

З 10 по 15 червня відбувся центральний захід проекту – експедиція по Вільшанці від Мошен до Шевченкового. Протягом маршруту до «штатних» мандрівників городищенців Дмитра Матвійка, Ростислава Крицького, Сардіона Тодуа, Тараса Близнюка, Наталії Цебренко, Олекси Близнюка, Анатолія Брилінського, Анатолія Миндри, Сергія Качана, Олега Покася долучилися жителі інших населених пунктів. Усі форми взаємодії з громадськістю
(зустрічі з учнівською молоддю, профілактичні бесіди в місцях масового відпочинку, акції з прибирання побутового сміття, знайомство з історичними та культурними надбаннями населених пунктів) знаходили доброзичливий
відгук, розуміння та сприяння, зокрема посадовців місцевого самоврядування та представників освіти.

ГОРОДИЩЕ

Вільшанка

Вільшанка -- річка, права притока
Дніпра. Бере початок на Звенигородщині, а
в межах Городищенського району протікає
через 9 населених пунктів в т. ч. і районний
центр. В історичних
джерелах згадується з 1550 р, зокрема в
"Мемуарах относящихся к истории Южной
России" (К., 1890) під назвою "Ольшаница"
та в праці історика В.Г.Лянскоронського
"Иностранные карты и атласы ХІV-ХVІІ в.
в, относящиеся к Южной России" (К., 1898)
" під назвою "Ольшанка".
Назва походить від апелятива "вільха" -дерево родини березових. За свідченням
професора І.Сльозкіна, ця річка колись
впадала в Рось. Її заболочена долина була
покрита заростями вільхи.
Словник гідронімів України вказує 29
річок, що мають назву Вільшанка. Одна з
них протікає на Київщині і саме вона згадується в давньоруських літописах. Тому
твердження деяких топонімічних
довідників, що Вільшанка і Вільшана з Черкащини відомі з XII ст., є помилковими.

ВОДА ВІДПОВІДАЄ
НОРМАМ
Спеціалісти Городищенської районної санітарно-епідеміологічної станції
щоквартально досліджують органолептичні, фізичні, хімічні, токсикологічні,
бактеріологічні показники стану води у
Вільшанці. Проби беруться у п’яти створах постійного нагляду – вище і нижче
Вільшанського цукрового заводу, нижче
Городищенського цукрокомбінату, у зоні
рекреації м. Городища, у місці впадання
у Вільшанку р. Фоси. Як не дивно, зазвичай вода по всіх показниках відповідає
вимогам СанПіН № 4630-88 «Охорона
поверхневих вод від забруднення».
Як пояснила лікар з комунальної
гігієни райСЕС Ольга Кучер, виведення
з експлуатації цукрових заводів і
відсутність централізованої каналізації
у населених пунктах позитивно впливає
на стан води, річка самоочищується.
Лише у третьому кварталі під час інтенсивного розмноження синьо-зелених
водоростей, які поглинають кисень
показники дещо погіршуються.

У Городищі ми зустрілись з Романом Козюрою, власником кафе «Домашня кухня», що знаходиться по
вулиці Об’їзній біля мосту через
Вільшанку. Окрім комерційних інтересів, Роман Вікторович вболіває за те,
щоб у водіїв та пасажирів транзитних
автомобілів залишались якнайкращі
спогади про наше місто, як про місце,
де можна зупинитись, смачно подомашньому поїсти, відпочити, скраси-

Старосілля
У другій половині XVIII ст. за
наказом Любомирського кріпаками
Старосілля та інших навколишніх
сіл від Крутої гори, що на окраїні
села, до урочища Старобір’я, яке
знаходиться біля села Яснозір’я,
через непрохідне болото було збудовано дерев’яний міст довжиною
один кілометр. У народі цей міст
називається Калиновий, оскільки
біля нього росло багато калини.
Поневолювачі грабували село і

Одна з версій походження назви від сл
«мошка», яка кишіла на довколишніх болот
озерах. Але назва Мошни більше тяжіє до сл
«мошна», що в перекладі з староруської озна
гаманець, в більш широкому розумінні -- гр
багатство. Отже, назву село могло отрим
через те, що значну кількість його жителів скла
ли заможні люди, яких прозивали мошни, то
багатії. З 1930 по 1950 рік Мошни називалися Д
ницьким на честь державного діяча УРСР Я. Д
ника, що був родом з села.
В 1819 році Мошнівський маєток перей
до графа М. Воронова. За його наказом

намагалися силою привернути село
до католицької віри. В селі побутує
така легенда, що під час Коліївщини
знатний польський воєвода, тікаючи
від розгніваних селян Калиновим
мостом, загубив у болоті золотий
шолом, який до цього часу не знайдений.
За Воронцових, у середині ХІХ
ст. в долині річок Вільшанки і Росі
було проведено великі осушувальні
роботи, в тому числі і на території
села. Руками кріпаків скопано
головний канал, який і нині називають «канава» від Старосілля до
Дніпра довжиною 20 км.

Мліїв

Давні назви села -- Мгліїв,
Імліїв, Ітомгліїв). Перша писемна
згадка про Мліїв належить до 1499
року, проте є припущення, що історія
поселення сягає часів Київської
Русі.
У XVIII столітті Мліїв відомий як батьківщина мліївського тита-

Городище
Місто виникло на місці давнього
поселення. Перша писемна згадка про
Городище належить до XVI століття, коли
ці землі належали шляхтичам Конецпольським.
У вересні 1843 року та двічі влітку
1859 року в Городищі бував Т. Шевченко.
Відвідували містечко і народовольці А.
Желябов, М. Рисаков, В. ДебогорійМокрієвич. У Городищі бували М. Косто-

Гідроніми: озеро Вемина
Яма, болото Діжеве, озеро Кишемирівське, болото Ляхова, озеро
Плесо, озеро Яма.
Фоса – річка, ліва притока
Вільшанки. Бере свій початок у річці
Рось на Корсунь-Шевченківщині. В
межах району тече на схід до с. Старосілля, де і впадає у Вільшанку.
Місцеві жителі її ще називають Росева. Назва річки походить від апелятива "фоса". Він означає "рів, канава, яма". Словник гідронімів України
вказує 26 річок і струмків, що мають
назву Фоса або Хвоса.

ря Данила Кушніра, якого, заживо
було спалено польською шляхтою
напередодні Коліївщини. Образ
Данила Кушніра, борця за віру і свій
народ, використав Тарас Шевченко
в поемі «Гайдамаки».
У Млієві народились і працювали український помолог і
садівник Левко Симиренко, промисловець і меценат Василь Симиренко. З селом пов’язана визначна

маров, М. Драгоманов. У 1870-1873 рр.
тут жив український етнограф П. Чубинський, на цукровому заводі працював
відомий інженер-технолог М. Топлигін.
Гідроніми: озеро Гуглювате,
Качанів брід, Климів став, Леданівський став, озеро Маринине,
Симиренчин став, струмок Татарка,
річка Теплоярка.
Грузька -- річка, ліва притока
Вільшанки. Бере початок в КорсуньШевченківському районі, а в межах Городищини протікає через Набоків. В історичних джерелах згадується з 1777 р. в
багатотомному виданні "Архивы Юго-

Старосільський дід
Микола (на фото разом
зі своєю «годувальницею» Білкою) скаржиться на низькі ціни на
молоко, яке доводиться
здавати по 1 грн. 10 коп.
за літр. Недалеко від
місця нашої зустрічі знаходиться дамба, яка не
діє, Вільшанка розмила
обвідний канал. Це, за
його словами, через низький рівень води у річці
негативно впливає на
наповнення криниць.

подія в культурному житті українського народу, як видання 1860
року «Кобзаря» Тараса Шевченка.
Дружба пов’язувала поета з родиною Симиренків, яка виділила
кошти на це видання. В 1840-1850-х
роках Шевченко не раз гостював у
Млієві.
Мліївський інститут
садівництва імені Симиренка УААН
має 200 га землі. Головна його робо-

Западной России" (1859-1914). Назва
походить від жіночого роду прикметника
"грузький", що означає "топкий, в'язкий".
Татарка -- в минулому річка, а нині
невеликий струмочок, потічок, ліва притока Вільшанки. Бере початок на околиці
м.Городище і невеликими ярками протікає через центр міста, впадаючи у
Вільшанку поблизу Пагорба Слави.
Назву струмка виводять від апелятива
"татари" -- назви народу. Ймовірно, що
маються на увазі кримські татари, які з XV
ст. робили спустошливі набіги на Україну.
Річка тоді була природним ровом, що прикривав укріплення на пагорбах міста. На
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Рецепти від «Домашньої кухні»

ти частинку свого життя. Одним із
його задумів є створення на березі
річки місця для цивілізованого
відпочинку з обладнаним пляжем, з
бесідками із природного матеріалу,
де всі бажаючі, насолоджуючись природою, могли б посидіти на пеньочку, випити соку чи кави, з’їсти шашлик, морозиво…
У контексті проведення експедиції найбільше нас зацікавили
міркування Романа Козюри щодо
поліпшення екологічної ситуації:
-- Для того, щоб очистити береги
Вільшанки від побутового сміття,
яке часто з’являється у межах міста,
варто влаштовувати суботники.
Переконаний, що у нас є достатньо
людей, здатних зробити свій внесок
у цю справу. Потрібно лише їх розворушити, створити трудове свято.
Долучити міську
газету, художню
самодіяльність,

При підготовці матеріалів
використано інформацію з
Спецвипуск газети “Городище”
“Місто на Вільшанці”
підготував Олег ПОКАСЬ.
Тел. 8 (093) 469-40-72.

Мошни

У Мошнах можна побачити Преображенську церкву, зведену 1840 року,
римо-католицький костьол 1857-го,
відвідати будинок Нагановського, де зупинявся Тарас Шевченко. У будинку, де Кобзар перебував під арештом, нині
розміщена станція юних техніків. У Мошнах збереглися будинки, спроектовані
київським архітектором Городецьким.
Екскурсії влаштовує директор
станції юних техніків, голова Спілки краєзнавців Мошнівського краю Микола Якименко (на фото справа). Туристам пропонують кінолекції та 3-годинну прогулянку селом. Також Микола Михайлович поділився з нами своїм унікальним досвідом
роботи з молоддю.

Вікіпедії (вільної енциклопедії),
«Словника мікрогідронімів
України» та дослідження
Миколи ЩЕРБИНИ
«Гідроніми
Городищенського краю»,

організувати конкурси (наприклад,
на кращий анекдот). Від кафе «Домашня кухня» ми б зготували казан
каші, привезли хліба, води. Це буде
мій внесок, і я отримаю задоволення
від того, що щось роблю для рідного
міста.
Якось мої знайомі з Білорусі скаржились, що їх змушують раз чи двічі
на тиждень прибирати вулиці та інші
об’єкти. Кажу їм: «Почекайте, ви ж
це робите самі для себе. Ваші діти
ходять по цих дорогах… То чому ні?
Тим паче, що вам цей час оплачується».
Відновлення практики суботників, як це було при соціалізмі, є
доцільним. Адже ми розучились
жити дружно, втратили відчуття
колективізму, а подібні заходи збли-

жують людей. Ні з кого корона не
спала б, якби вийшли та
навели порядок біля
річки. Розділити її на
ділянки, закріпити
за вуличкомами
або депутатами,
щоб збирали людей, проводили
бесіди. У школах
це організувати.
Мої діти ходять повз річку,
донька до школи, син до дитсадка. Багато чого
залежить від того,
як ми їх зараз виховуємо. От бачитимуть
навколо чистоту та красу,
так вони й житимуть. А звикнуть до тих пляшок й іншого
непотребу, що валяється?..
Вони у нас вчаться ставленню до тієї ж природи.
Треба показати, що ми
ще не зовсім, так би
мовити, озвіріли. Таке
моє бачення розвитку
життя.
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керівництвом відставного полковника І. Ягницького було проведено меліоративні роботи, прорито до 60 км сплавних та водостічних каналів, осушено велику площу болота. Воронцов сприяв розвитку різних промислів. В економіці його маєтку
чимале місце посідало ґуральництво, човно- і
пароплавобудування. Саме у Мошнах у 1823 році
кріпаки-умільці побудували перший пароплав на
Дніпрі. А досвідчений коваль Вернигора встановив на «Пчелке» (так називалось судно) парову
машину на 6,5
кінських сил.
М о ш н і в с ь к і
майстри створили
за наказом Воронцова в Мошногорах

За оцінками фахівців існує
реальна
небезпека
затоплення
Гідроніми: Кам’яний брід,
понад 70 квадболото Кругляк,
ратних кілометрів
болото Крячинне,
площ Черкаського
болото Мошна,
району, а це 6 насеМошногорський
лених пунктів, розтастав, болото
шованих на рівнинній
місцевості, та мікрорайон
Попове,
Дахнівка у Черкасах. Окрім
болото
того, вода вже зруйнувала
Поташня,
запасний
водогін до обласноЯвтухів
го центру, під загрозою робота центрального водозабору Черкас у с.
став.
Лазівку (черкасці вживають воду з р. Вільшанки), а рівень піску в насосній
станції збільшився до 1,2 метра. У зв’язку з цим у Черкаську область
виїжджав і міністр із надзвичайних ситуацій України Віктор Балога.
Якщо терміново не вжити кардинальних заходів, на які потрібно 7-8 мільйонів
гривень, то вже за рік-два на ліквідацію наслідків цієї катастрофи буде необхідно
всі 250-300 мільйонів гривень. Адже Кременчуцьке водосховище створює проблеми для всіх населених пунктів на правому березі Дніпра. Неабияке занепокоєння викликає ще й те, що резервне водопостачання Черкас практично пошкоджене, до того ж
20 метрів залишилось до основного водопостачання. Щоб призупинити цей процес,
потрібно відновити резервне водопостачання, поглибити річку, щоб змінити її русло, облаштовувати другу направляючу дамбу з каміння, яка затримуватиме потік води, що дозволить
змінити напрямок фарватеру, і хвилі не будуть накочуватись на берег. Водночас треба укріплювати берег та здійснювати намив піску. Це відверне загрозу підтоплення території суші від Дахнівки до
дамби на Лозівок і дорогою, що іде до села Мошни.

Дирдин

нвих
плодовокультур.

Першими
поселенцями
були брати Дирди - Мартин і Федір.
Село розкинулось в
долині на берегах р.
Вільшанки, в оточенні гір.
Особливо пишаються дирдя-

Гідроніми: Костениниця, Середин став,
тав.

Існують
різні припущення щодо
виникнення назви

раз виникали сутички із
и. Проте в 1527 р.
лося захопити і спаВідродилося воно
06 років. А памтрагічні події
в назві річки.
ий переказ,
місці козаки
икий загін
аманили
ну пас-

села:
-- Правобережжя багате на
кам’яні породи, зокрема граніт, що
залягає в окремих місцях на
поверхні. З різних повітів їхали до
села за каменем. А згодом виселяли сюди людей, які чимось завинили на його видобуванні. Їх кара-

В’язівок

Про походження назви села
існує декілька версій. Одна із них
твердить, що нібито перші поселення
були розташовані серед великих заростей
в’язу. Другий переказ пояснює походження
азви села від в’язальних майстерень, в яких
ироблялися корзини-кошики. Топонімічний
ловник-довідник 1973 року дає пояснення:
азва походить від слів «в’язень», «в’язель»,
в’язило», «драговина», «трясина», «болоо», «заплави»; дослівно -- «річка, на якій багао трясовини».
З друкованих джерел село відоме з 1653

Воронівка

В історичній літературі Л. Похилеви«Сказання про населені місцевості
вської губернії» згадується, що село
имало назву від великої кількості
рон, що мешкали на високих топоях, якими були засаджені сільські
улиці. Інша версія походження назви
ела така: по обох берегах річки
ільшанки були невеличкі поселення
воронки, звідки й пішла назва.

льшана

письмових документах
шана вперше згадуяк місто у 1598 році. Її
походить очевидно від
льшанки, відомої з літоз ХІІ століття. Побутує і
сія, що «Вільшана» -ід словосполучення
- шана». В самому
ма легенда, що дочці
дрого Ольші (Олісаві)
елення, яке називали
льші (назва згодом
алась у Вільшану).
половині XVII століття
ціональне й релігійне

Водозабір в с.Лозівок

унікальний, найбільший у Європі прекрасний
англійський парк зі збереженням природних
умов, цілий комплекс оригінальних архітектурних споруд. Посеред Мошногірського парку був
збудований триповерховий палац графа.
У селі народився Михайло Гречуха -голова Президії Верховної Ради УРСР у
1939-1954 роках.

ли за непослух батогами (хлистами).
-- Польський письменник Станкевич, описуючи боротьбу українського
народу проти польських загарбників,
вказує, як козаки Богдана Хмельницького між В’язівком і Городищем «захлиснули» загін поляків армії Вишневецького.
-- За розповіддю краєзнавця Гуріненка цією місцевістю їхали чумаки і
зупинилися стомлені на правому
березі річки. Люди і воли жадібно поча-

року. Воно було засноване за часів козацтва
торговцями, які селилися на шляху чумаків,
що по сіль ходили. Торговцями був створений
великий ринок з різноманітним вибором
товарів. Він привернув до себе увагу багатьох
людей, навіть з таких великих міст як Київ, Черкаси. В поселені було 8 церков.
Гідроніми: Денисенківський став, Шостаків став.
Товстянка -- річка, ліва притока Вільшанки.
Бере початок в с. Зелена Діброва, далі тече
через с. Товста до с. В'язівка, де і впадає у
Вільшанку. В історичних джерелах згадується
з середини XIX ст. Назва річки, як і с.Товста,
була пояснена цим дослідником. А походить
вона від прикметника "товстий", бо "почина-

Назва походить від апелятиву
«верба» -- дерева родини вербових.
Проте існує інше припущення щодо
походження назви: від «вербування
людей на роботу».
Територія сучасного села була
заселена давно, про що свідчать
виявлені поблизу скіфські поселення (VII-IX століть до н.е) та кургани
епохи бронзи та скіфів.
Вільшанський цукрозавод (розташований на території Вербівки),
побудований в 1845 році поміщиками Браницькими.

гноблення призвело до вибуху народно-визвольної війни 1648-1654 років
проти польсько-шляхетського панування, у якій вільшанці боролися під
проводом козацького полковника Максима Кривоноса, який за деякими відомостями народився у Вільшані. З
Вільшаною тісно пов’язана доля Тараса Шевченка. 1828 року, бажаючи
навчитись малювати, допитливий хлопець іде до вільшанського управителя маєтком поміщика Енгельгардта
за дозволом навчатися у маляра. Але
замість науки його приставили попихачем до панської кухні. Під час подорожі на Україну в 1843-1845 роках
Шевченко заїхав до Вільшани, а 1853
року двічі відвідав її. Понад 8 років у
Вільшані жив, а будучи вже відомим

ни таким історичним місцем,
як Павленків сад (або яр). Це
колишній маєток поміщика
Павленка, двоюрідного брата
видатного українського помолога Левка Симиренка. Брати
працювали над виведенням
нових сортів яблук, груш, черешень, троянд, бузку. Павленком виведено такий вид
тополі, листя якої пахло
м’ятою. Донині залишилися

тераси, на яких виводили
сорти троянд. У селі росте
трава медонос (місцеві жителі
називають її бавовник), привезена Павленком з Латинської
Америки. Особливо родючими
й смачними в Павленка були
яблука. Яблуню, викопану
разом з плодами, возили
навіть у Париж, де вона отримала золоту медаль. Симиренчина гребля збудована по

ли пити воду, аж хлистали її. Корінні
жителі з дива аж закричали:
«Дивіться, як хлищуть воду!». Дехто з
тих чумаків залишився тут жити.
Звідси й пішла назва села Хлистунівка.
Орієнтовно в першій половині XV
століття тут з’явились ознаки організованого життя людей. Найстаріше
поселення було в урочищі Вергунів
Яр, що розташований між залізничною дорогою, яка веде на південь, і

ється в урочищі, яке було вкрите раніше товстим липовим лісом". Місцеві жителі також
називають цю річку Зеленянкою. Цю назву
вона отримала за розкішну зелень берегів.
Топилянка -- річка, права притока
Вільшанки. Бере початок на околиці с.Топильна Шполянського району, а в межах Городищини протікає у північно-східному напрямку
до с. В'язівок. В історичних джерелах згадується з середини XIX ст, зокрема у "Военноисторическом обозрении Российской империи. Екатеринославская губерния" (СПб,
1850). Назва річки походить від апелятива "топило" -- місце, куди стікає весняна вода і де
вона застоюється, або пов'язана з українським словом "топило", що означає -- трясовина. Чаплина -- струмок, права притока

Вербівка
Гідроніми:
Ковалів Яр -- струмок, ліва притока Вільшанки. Бере початок на околицях сіл Петрики і Журавка, далі
тече до с.Вербівка де і впадає у
Вільшанку. Походження назви
струмка точно не встановлено.
Проте зрозуміло, що друге слово
"яр" вказує на особливість рельєфу.
Стосовно першого -- "ковалів" -- мож-

художником, кілька раз відвідував її
Іван Сошенко, який сприяв викупу з
кріпацтва Шевченка. У Вільшані народився польський живописецьпейзажист Ян Станіславський.
Гідроніми: джерело (болото)
Бабине черево, Вільшанський
став, Воронівський став, Головоручин став, болото Дідове пузо,
джерело Кандаурка, Костенків
став, болото Ледаче, Мошенський став, болото Половня,
Стецюрин став, джерело Тал дичка, Уманський став, криниця Уланина, криниця Шендрикова.
Моргунянка -- річка, ліва притока
Вільшанки. Бере початок в КорсуньШевченківському районі, а в межах
Городищини протікає поблизу хуторів

Гідроніми: джерело
Басалюхівщине, ковбаня
Сухенкова Яма.

Хлистунівка
хутором Лемехівка (бо її територія
нагадує леміх). Назва цього яру, ймовірно, походить від прізвища Вергуни
-- перших поселенців поблизу цієї
місцини. Тягнеться яр двома рукавами, на дні яких б’ють джерела, що
здавна живлять Вільшанку.

Вільшанки. Бере початок на південній околиці
с.В'язівок і впадає у Вільшанку в межах цього
поселення. Куток в селі де починається струмок теж зветься Чаплина. Серед місцевих
жителів і сьогодні зустрічається прізвище Чапля. Ймовірно, що таке прізвище мав козак, що
звів тут осаду ще у XVIII ст. і якому належала
ця земля.
Широкий Берег -- річка, ліва притока
Вільшанки. Бере початок на північній околиці
с.Петропавлівка і протікає у південносхідному напрямку до с.В'язівок. Назва річки
проста і цілком прозора. Перше слово -- прикметник "широкий", а друге --апелятив "берег". Таку особливість річкової долини помітили перші поселенці цих місць ще у XVII ст. і
закріпили її як назву річки.

ливі дві версії. За першою в основі
назви антропонім -- прізвище
Коваль. За другою -- апелятив "коваль", реміснича спеціальність. Можливо, що один із першопоселенців у
цій місцевості був ковалем і тримав
кузню. Його професія стала прізвищем, а далі перейшла і до назви
струмка.
Кличково -- струмок, ліва притока струмка Ковалів Яр. Бере початок
північніше селища Кличкове і тече
на південь до с. Вербівка. Назва
струмка, як і одноіменного селища,

Трихуторівка, Ільченкове, Кудинівка,
Моргунове і впадає у Вільшанку в
селищі Вільшана. Назва річки, як і
хутора Моргунове, походить від
антропоніму Моргун. Це прізвище
козака, який в другій половині XVIII ст.
першим звів тут осаду. Воно поширене серед місцевих жителів і сьогодні.
Мешканці вказаних селищ вживають й інші назви річки: Чорна та
Мазанка. Чорна тому, що часто після
дощів чи повені чорнозем з поля змивало в річку і вода в ній ставала каламутною, чорною. А Мазанка, мабуть,
через затишні, глинобитні, білені хати
перших поселенців, що милували око
на її берегах.

ініціативі Симиренка через р.
Вільшанку та р. Лолівка.
Уродженець Дирдина
Устим Жук був одним із першовідкривачів гідролізної промисловості. Одним з видатних
людей села є поет О. Лан (Кирило Коршак).

походить від антропоніму -- Кличко.
Це прізвище підприємця, який у XIX
ст. налагодив в поселенні випуск круподерок і був на той час найбільш
заможним мешканцем.
Тихі Верби -- струмок, ліва притока струмка Ковалів Яр
Назва струмка і села проста, поетична і цілком зрозуміла. Перше
слово прикметник "тихі", а друге -апелятив "верби", дерева з родини
вербових. Мабуть за тихі верби над
річкою і назвали її так перші поселенці цих місць.

Шевченкове

До початку ХІХ ст. село мало назву Керелівка, до 1929 р. -- Кирилівка. Розташоване
на Придніпрянській височині Звенигородського району, на вододілі рік Вільшанки та
Гнилого Тікича.
У Кирилівці пройшли дитячі роки Тараса
Шевченка. До цього часу збереглася дякова
хата, де він навчався. У садибі Шевченків
влаштовано літературно-меморіальний
музей.
Гідроніми: озеро Гуглювате, Зарічанський став, Ковбин став, Тарасівське
озеро.

ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ВІЛЬШАНЦІ
Найбільш масовими виявились
зустрічі з молоддю у Мошнівській, Старосільській загальноосвітніх школах і Шевченківській гімназії. З їхніми колективами
спілкувались виконавчий директор проекту «Місто на Вільшанці» Олег Покась,
художник Олекса Близнюк та інші. Зокрема Головний спеціаліст Держуправління
ОНПС в Черкаській області Василь
Скринник наголошував на тому, що
чвертьмільйонне населення м. Черкас споживає воду із насосної станції у с. Лозівку, з
Вільшанки. Чистота цієї води багато в чому
залежить від нас – тих, хто купається,
ловить рибу в цій річці, прибирає або
засмічує береги, відновлює або знищує
джерела, які її наповнюють. Василь
Васильович закликав учнів та вчителів
активно підтримати ідею експедиції, висловив сподівання на успішність нашої
спільної справи з захисту навколишнього
природного середовища.
Під час цих зустрічей Тарас Близнюк
виконав власні пісні і переконливо продемонстрував велику силу мистецтва. Лейтмотивом його виступів був заклик любити
природу, частиною якої є всі ми, і яка
любить нас. Також Тарас Олексович зачарував співробітників музею на батьківщині
Великого Кобзаря виконанням композиції
за мотивами творів Тараса Шевченка.

РІЧКА ГИНЕ
У Мошнах – типова картина, від
неузаконеного сільського сміттєзвалища до замуленої зарослої водоростями водойми, засмічених
берегів.
– Колись у Вільшанці був при-

родній рух води, і особливо під час
льодоходів русло самоочищувалось, – згадує секретар Мошнівської
сільської ради Людмила Гончар. –
Сьогодні ж у нас на очах річка гине.
Щоб зрушити екологічні питання з
мертвої точки, потрібні великі кошти, потрібна державна програма з

У Мошнах
ми вклонилися
світлій пам'яті,
побували на
могилі відомого самодіяльного художника, колишнього
члена студії
« Ш е вч е н к і в
край», лауреата Всесоюзного фестивалю
народної творчості Володимира Прожоги. Також його побратим Олекса
Близнюк та декілька учасників
експедиції провідали вдову художника Валентину Миколаївну, скуштували її знаменитих вареників.
До речі, одна з картин Володимира Прожоги «Преображенська
церква, с. Мошни», подарована ним
під час перебування на пленері у
Городищі 20-27 липня 1996 року,
прикрашає стіни нашої міської ради.
На фото: Валентина Прожога – берегиня творчого спадку
свого чоловіка.
порятування Вільшанки. Та, очевидно, на це у наших високих чинів
немає бажання. Можна було б хоч
зарибнити річку видами, які поїдають рослинність, і, зважаючи на низьку свідомість громадян, організувати охорону від браконьєрів…

Мінісуботник. Перше правило –
не залишати після себе сміття.
Також на місцях стоянок
ми прибирали й після
своїх попередників,
які «забули» це зробити.

Під час обстеження
берегів було виявлено
і знищено декілька
знарядь браконьєрського
лову риби.

Огорожі деяких приватних
садиб у Старосіллі та Млієві
тягнуться аж до самої води,
що унеможливлює
пересування вздовж річки.
Чому закривають на це очі?
Це запитання
до місцевої влади
та контролюючих органів.
Останній крик моди:
замурований берег

До одного з полів
поблизу Яснозір’я
підведено
зрошувальну систему.

ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ВИЇЗД СТОЛИЧНИХ СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ В ПРОЕКТОВАНИЙ ЗАКАЗНИК «ЗАРІЧЧЯ»
Мисливці за ящірками

Для наших Ростислава Крицького
і Дмитра Матвійка, не менш цікавим,
ніж полювання на представників фауни,
було спілкування зі столичними студентками.

ПІДВЕДЕННЯ
ПІДСУМКІВ

9 червня 2009 р. відбувся одноденний експедиційний виїзд студентів
та викладачів біологічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка до Сачикового ставу, в проектований загальнозоологічний заказник місцевого значення «Заріччя». Виїзд був організований в рамках навчальної практики студентів 1 курсу під керівництвом старш о го н а у к о в о го с п і в р о б і т н и к а
Канівського природного заповідника
Василя Шевчика, асистента кафедри
зоології Володимира Горобчишина,
доцента кафедри зоології Анатолія
Подобайла. Крім суто освітньої мети
перед дослідниками стояло завдання
оцінити біологічне різноманіття проектованого заказника.
Попередні списки визначених
видів наводяться у додатках. Не всі
вони визначені, особливо, в групи безхребетних тварин. Однак, підтвердження наявності червонокнижних
бабки дозорця імператора та орхідеї,
ряду регіонально рідкісних видів рослин свідчить про те, що територію під
створення заказника обрано вірно.
Також зроблено такі висновки
та рекомендації:
– Управління екосистемою, що
здійснюється протягом останніх років
Черкаським відділенням
Асоціації
рибалок України, є ефективним, про
що свідчить високий рівень збереженості біоти.
– Слід в подальшому підтримувати більш суворий заповідний режим в
центральній ділянці проектованого
заказника, оскільки це позитивно
відіб'ється на відтворенні популяцій
видів водно-болотного комплексу.
– Рекомендуємо підтримувати
режим сінокосіння в заплавній частині
урочища. Цей режим сприяє збереженню повночленних лучних угруповань.
– Особливою цінністю урочища є
лучно-степові ділянки зі складним ландшафтом у правобережній частині.

Там відмічені колонії ластівки берегової та бджолоїдки (Бернська конвенція). Однак, його неабиякий естетичний вигляд псує стихійне сміттєзвалище. В перспективі варто вжити заходів
щодо його ліквідації та рекультивації.
– Для налагодження моніторингу
за станом екосистеми варто розбити
кілька пробних майданчиків, де силами місцевих школярів можна здійснювати фенологічні
спостереження,
популяційні дослідження та контроль
за станом ключових видів.
За попереднім списком у заказнику «Заріччя» виявлено такі
наземні хребетні тварини: кріт європейський (Talpa europaea),
дрізд
співочий (Turdus philomelos), зяблик
(Fringilla coelebs), зелена пересмішка
(Hippolais icterina),
дрізд чорний
(Turdus merula), горлиця звичайна
(Streptopelia turtur), зорянка (Erithacus
rubecula), дятел (Picus sp.), їжак звичайний (Erinaceus),
бджолоїдка
(Merops apiaster), одуд (Upupa epops),
лунь очеретяний (Circus aerufinosus),
ластівка берегова (Riparia riparia),
зеленяк (Chloris chloris),
вівчарикковалик (Phylloscopus sibilatric), щеврик лісовий (Anthus trivialis), вівсянка
(Emberiza citrinella), іволга (Oriolus
oriolos), ящірка прудка (Lacerta agilis),
зозуля (Cuculus canorus), рибалочка
(Alcedo atthis), заєць (Lepus europeus).
Фл о р и с т и к о - г е о б от а н і ч н а
характеристика ділянки долини
Сачикового ставу
Ділянка знаходиться в північносхідній частині м. Городище і за
рельєфом представляє собою заплаву та схили корінного берега р.
Вільшанки, русло якої шляхом
підпрудження перетворене на слабопроточну водойму. В межах незначної
за площею території в цій частині
русла на поверхню виходять породи
Українського кристалічного щита, очевидно морські неоген-палеогенові осадові породи та лесовидні суглинки
антропогенового часу.
Розподіл рослинних угруповань
визначається насамперед рельєфом
та ступенем зволоження грунтів.
Вздовж побережжя і на поверхні слабопроточних водойм поширені угруповання із переважанням вільноплаваючих рослин таких, як ряска мала та
спіродела багатокоренева. У місцях із
мулистим дном добре сформовані
зарості прикріпленоводних рослин, де
найбільше представлені такі види, як
глечики жовті, водокрас жаб'ячий,

Щоб скласти уявлення про
загальний стан річки, не обов’язково
прочісувати всі її береги. Адже за нашими людьми невідступно крокує сміття, і
будь-яка гарна місцина у межах або
поруч з населеним пунктом поступово
перетворюється на звалище. Типовими є й інші факти порушень природоохоронного законодавства.
Тому ми відмовились від початкового задуму фіксувати на карті смітники. Натомість зосередились на профілактичній роботі, а також на ознайомленні з історико-культурною спадщиною, щоб спробувати сягнути

рдесники блискучий та злаколистий,
кушир водяний. Окремі із названих
угруповань, зокрема із домінуванням
глечиків жовтих, занесені в Зелену
книгу України.
На мілинах та заболочених зниженнях берега добре представлений
цілий комплекс прибережно-водної
рослинності з домінуванням на різних
ділянках осоки гострої та гостровидної, рогози вузьколистої, куги озерної,
лепешняків плаваючого та великого,
очерету звичайного, комишу лісового.
В складі таких угруповань бере участь
широкий спектр видів гідрофільної екології, що свідчить про давність формотворчих процесів і високу цінність
цих угруповань з точки зору збереження різноманіття природної флори регіону.
Одним із найцінніших рослинних
комплексів на цій території є сінокісні
свіжі, вологі та заболочені луки, що
сформувались тут в результаті тривалого періоду дії сінокосіння. На ділянках свіжих лук домінують здебільшого
костриця лучна та тонконіг лучний. В
межах заплави вони займають тут
відносно великі площі і добре репрезентують цей нині мало зустріваний
тип рослинності регіону. Для них
характерний досить багатий комплекс
видів, серед яких зустрічаються малопоширені в регіоні види та види занесені в Червону книгу України. Зокрема
це пальчатокорінник м'ясочервоний,
осот крилатий, ситник відігнутий.
Не менш цікавим і цінним з огляду
на природоохоронне значення в регіоні мають і лучно-степові ценози, що
поширені тут на схилах корінного берега. В ролі домінантів тут найчастіше
виступають костриця валіська, бородач, пирій проміжний. В них поширені
великі за площею прояву та багаті за
чисельністю особин в популяціях такі
регіонально рідкісні та етнічнозначимі
види, як залізняк колючий, чебрець
маршала, мускарики занедбані.

Наука – наукою, а обід за розкладом.

коренів явищ сьогодення. Адже всі
наші проблеми, у тому числі екологічні,
виникають на рівні свідомості.
Формування цивілізованого ставлення до природи -- справа довготривала, вимагає комплексних системних
підходів. Саме це питання є пріоритетним і для Городищенської міської
ради, і для молодіжної організації
«Батьківщина Тараса Шевченка». А
р е а л і з а ц і я п р о е к т у « М і с то н а
Вільшанці» стало одним із суттєвих
імпульсів для активізації природоохоронної роботи.
Попередні підсумки та орієнтири

А у Вільшані більш-менш
чисто. Цьому сприяє
наочна агітація.

В одному із сіл столичний
багатій завіз на берег піску,
встановив бетонну плиту
і навіть ящик для сміття.
Тепер селянам є де відпочити
в умовах, наближених до
цивілізованих. Однак за словами
компетентних осіб при цьому
було скоєно стільки порушень
законодавства, що…

Семеренчина гребля з видом
на руїни цукрового заводу.
А ще на тому березі «дбайливі
господарі» наскладували
стільки сміття! Для ліквідації
стихійного смітника міська
рада докладає чималі зусилля.

Один із добровольців,
хто приєднався до
експедиції – Сергій,
десятикласник
Мошнівської ЗОШ.

Художник Анатолій
Брилінський майстерно
володіє не лише олівцем та
пензлем, а й граблями. Також
він виявив активну громадську
позицію по відношенню до тих,
хто засмічував береги Вільшанки.

І знову пісня. Вона поєднала учасників проекту
«Місто на Вільшанці» з юними туристами,
десятикласниками міської ЗОШ № 2 під керівництвом
директора райСЮТур Ларисою Мацьковою, які обстежували
береги Вільшанки від Городища до Старосілля.

на майбутнє були сформульовані під
час зустрічі учасниками проекту з жителями Городища під час театралізованого свята Івана Купала. Спеціаліст
міської ради зі зв’язків з громадкістю,
голова МО «Батьківщина Тараса Шевченка» Олег Покась з імпровізованої
сцени на березі Вільшанки розповів
численній публіці про враження і
бачення розвитку ситуації, що склались після експедиції, а її учасникам
вручив грамоти міської ради та молодіжної організації. Такими ж грамотами
були відзначені голова Черкаської
обласної організації Комітету виборців

України Максим Михлик і Почесний громадянин Городища, журналіст Володимир Чос -- за активну громадську
позицію та вагомий внесок у пропаганду дбайливого ставлення до екології
серед жителів населених пунктів,
розміщених в акваторії Вільшанки. До
речі, Володимир Чос здобув перемогу
у конкурсі на кращий твір екологічного
спрямування, його «Інтерв’ю з переляканим карасиком» буде опубліковане у
наступному номері «Городища».

ГОРОДИЩЕ
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ПРИМІЩЕННЯ

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. 2-36-84,
8 (067) 850-25-29, 8 (096) 463-50-70.
контейнер торговий, (центральний ринок), 6х3 м,
утеплений, освітлення та накриття розміром 1,5х3 м.
Тел. 8(22) 56-60-48, 8 (050) 183-02-17.
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 в центрі міста, заг. пл. 30 м.кв. Тел. 8
(098) 229-58-59.
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, (234) 2-40-60, 8
(067) 739-63-37.
приміщення гаражного типу, вул.Миру,86, розмір
11х6, обладнане під СТО. Тел. 8 (063) 864-00-05.
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 міста. Тел. 2-09-22, 8
(096) 216-49-57.

БУДИНКИ

КУПЛЮ
будинок у Черкаській обл., житловий,
газифікований, недорогий. Тел. 8 (096) 449-86-30
(Марія).
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО времянка, вул.ГулакаАртемовського,18, газифікована, 6х8, старий будинок,
фундамент під літню кухню, ½ криниці, земельна
ділянка 15 сот. Ціна 15000 у.о. Тел. 2-37-52.
недобудований будинок, вул.Радянська,39, є
підвал. Ціна 8000 у.о. Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
½ будинку, вул.Боженка,11А, з усіма надвірними
спорудами. Ціна 10000 у.о. Тел. 2-03-90.
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, пров.Кожедуба,7, загальна
площа 56 кв.м, земельна ділянка 8 сот. Ціна 7000 у.о.
Тел. 2-41-65, 8 (097) 889-23-60.
частину будинку, вул.Маяковського,2,
газифікований, з усіма зручностями, каналізація. Тел.
2-43-42, 8 (097) 733-68-63.
будинок, вул.Артема, цегляний, газифікований,
площа 75 кв.м., земельна ділянка 6 сот., усі надвірні
споруди, є місце для гаража. Ціна 15000 у.о. Тел. 8
(067) 911-38-10.
будинок, вул.Белінського,10, усі надвірні споруди.
Ціна 210000 грн. Тел. 2-40-70, 8 (067) 283-08-24.
будинок, пров.Воровського,4 (Чуїха-1), сарай,
літня кухня, криниця, погріб, гараж, земельна ділянка
60 сот. Ціна 25000 грн. Тел. 2-48-20, 8 (097) 973-44-97.
будинок, вул.Гулака-Артемовського,62, 12,5х10,
газифікований, усі надвірні споруди, земельна ділянка
35 сот. Ціна 33000 у.о., торг. Тел. 2-26-79, 8 (067) 58225-21, 8 (097) 273-36-64.
будинок, вул.Карла Маркса,18, усі надвірні
споруди, вулиця газифікована. Ціна 15000 у.о. Тел. 214-20, 8 (067) 944-51-56.
будинок, вул.Карла Маркса,28, газифікований, усі
надвірні споруди, земельна ділянка 9 сот. Ціна 15000
у.о. Тел. (04733) 4-26-06, 8 (063) 932-58-72.
будинок, вул.Кожедуба, з усіма зручностями та
надвірними спорудами, земельна ділянка 15 сот. Ціна
170000 грн. Тел. 2-37-14, 8 (096) 899-33-30.
будинок, вул.О.Кошового,68, літня кухня, сарай,
криниця, земельна ділянка 33 сот. Ціна 60000 грн. Тел.
8 (067) 307-36-74.
будинок, вул.Куйбишева,1 (Жовтнева,34), 8х10, усі
зручності, газифікований, усі надвірні споруди,
земельна ділянка біля будинку 6 сот. Ціна 100000 у.о.
Тел. 2-41-86.
будинок, вул.Івана Ле,69. Ціна 5000 у.о. Тел. 2-2753, 8 (097) 249-05-36.
будинок, вул.Ломоносова,91, 7х12, 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.Макаренка,15, добротний, сарай,
погріб. Ціна 140000 грн. Тел. 8 (097) 271-38-65.
будинок, вул.Маяковського, 92, газифікований, усі
зручності, усі надвірні споруди. Тел. 2-38-50.
будинок у м.Городище,пров.Маяковського, 70
м.кв., усі зручності, земельна ділянка 15 сот. Тел. 8
(098) 396-33-46.
будинок, вул.Нова, газифікований, усі надвірні
споруди, центральний водогін, земельна ділянка 15
сот. Ціна 35000 у.о. Тел. 2-32-15.
будинок, вул.Пархоменка, 8А. Тел. 8 (097) 146-2373.
будинок, пров.Садовий,6,( центр), земельна
ділянка 6 сот. Ціна 13000 у.о. Тел. 8 (068) 392-50-38.
будинок, вул.Садова, розмір 11х12 м, з усіма
зручностями, газифікований, надвірні споруди,
земельна ділянка 15 сот. Ціна 70000 у.о. Тел. 8 (096)
227-40-81, 8 (098) 420-35-45.
будинок, вул.Садова,54, усі надвірні споруди,
земельна ділянка 31 сот., вулиця газифікована. Ціна
25000 у.о., торг. Тел. 2-48-51, 8 (098) 352-87-56.
будинок, вул.Свердлова,48 (біля «плотини»),
газифікований, житлова площа 60 кв.м., усі надвірні
споруди, земельна ділянка 12 сот. Ціна 140000 грн.
Тел. 8 (067) 437-99-22, 8 (093) 124-84-85.
будинок, вул.Сєченова,10, літня кухня, сарай,
гараж, погріб, криниця, земельна ділянка 13 сот. Ціна
30000 у.о. Тел. 2-48-10.
будинок, вул.1Травня,45, до будинку підведений
газ, земельна ділянка 20 сот. Ціна 35000 у.о. Тел. 2-1937, 8 (096) 695-99-21.
будинок, вул.1Травня,64 (центр), з усіма
зручностями, газифікований, усі надвірні споруди,
земельна ділянка 18 сот., 3 фази лінії епектропередач,
(на воротах намальовані лебеді). Ціна 25000 у.о., торг.

Городищенська
міська
організація
ветеранів
України
повідомляє,
що у
центральній
районній аптеці
№ 86
для інвалідів
війни та
учасників
бойових дій
встановлено
знижку на придбання ліків у
розмірі 10% від
їхньої вартості.
Знижка
надається
при пред’явленні
відповідного
посвідчення.
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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

Тел. 2-00-71 (після 18.00), 8 (097) 574-38-91.
будинок, вул.1Травня,122, усі надвірні споруди.
Ціна 10000 у.о. Тел. 2-19-93, 8 (067) 359-25-39.
будинок, вул.1Травня,294, газифікований,
земельна ділянка 15 сот. Ціна 30000 у.о. Тел. 2-37-51,
8 (098) 908-74-72, 8 (098) 889-54-55.
будинок, вул.Лесі Українки,38, усі надвірні
споруди, земельна ділянка 0,42 га, вулиця
газифікована. Ціна 10000 у.о. Тел. 8 (067) 285-17-83.
будинок, вул.О.Українського (500 м від
автовокзалу, центр), 7х11, 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) 474-7448.
будинок, вул.Чапаєва, криниця, погріб, земельна
ділянка 15 сот.; над річкою. Ціна 6000 у.о. АБО
можливий ОБМІН на автомобіль Тел. 2-27-53, 8 (097)
249-05-36.
будинок, вул.Чапаєва, усі надвірні споруди,
земельна ділянка 15 сот., поруч річка і ліс. Ціна 35000
у.о., торг. Тел. 8 (097) 703-12-97, 8 (097) 146-23-73.
будинок, вул.Чапаєва,27, усі надвірні споруди,
вулиця газифікована. Ціна 23000 у.о. Тел. 2-00-66,
(234) 2-06-31.
будинок, вул.Чапаєва,134, усі надвірні споруди,
земельна ділянка 15 сот. Ціна 15000 у.о. . Тел. 2-19-37,
8 (096) 695-99-21.
будинок, вул.Чапаєва,225. Ціна 80000 грн. Тел. 240-70, 8 (067) 283-08-24.
будинок, пров.Шкільний,7, (р-н "Чубівка"), усі
надвірні споруди, земельна ділянка 45 сот. Ціна 10000
у.о. Тел. 2-35-74, 8 (097) 506-32-01.
будинок, вул.Щорса,76, усі надвірні споруди,
телефон, земельна ділянка 60 сот., ставок, Ціна 40000
грн. Тел. 2-36-84, 8 (067) 850-25-29, 8 (096) 463-50-70.
будинок у с.Петропавлівка, вул.Мічуріна,6, усі
надвірні споруди: сарай, літня кухня, 2 гаражі,
криниця, погріб, земельна ділянка 60 сот. Будинок
знаходиться біля зупинки автобуса. Тел. 2-11-72 (після
18.00), 8 (097) 559-33-21.
ЗДАМ
частину будинку, р-н цукрокомбінату,
газифікований. Тел. 2-31-07.
будинок у центрі міста, пічне опалення. Тел. 2-1734, 8 (097) 697-65-36.

КВАРТИРИ

КУПЛЮ
квартиру 3-кімн., в м.Городище. Тел. 8 (097) 44488-24.
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО квартира 3-кімн. квартира в с.Мліїв
(сад-станція), кімнати суміжні, індивідуальне
опалення. Ціна 75000 грн. Тел. 8 (066) 446-67-36.
квартира 1-кімн., 3 поверх чотирьохповерхового
будинку, в центрі міста. Ціна 18000 у.о. Тел. 8 (050)
212-41-47.
квартира 1- кімн., 1 поверх нового
двоповерхового будинку у с.Мліїв (Садстанція), з
усіма зручностями та добротним капітальним
ремонтом, нова сантехніка, ванна під плиткою,
лічильники на воду і газове опалення, бойлер, у
доброму стані, житлова площа 19,5 кв.м., загальна
площа 40,2 кв.м. Є телефон, підвал. Велика лоджія,
засклена. Чудова природа, навколо ліси, озера. Ціна
16000 у.о., торг. Тел. 95-5-80, 8 (067) 135-32-04.
квартира 2-кімн., вул.Миру, загальна площа 50
кв.м., автономне опалення. Ціна 28000 у.о. Тел. 2-1567, 8 (096) 174-64-81.
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 3-кімн., вул.Рози Люксембург,15, в
одноповерховому будинку, євроремонт, свердловина.
Ціна 25000 у.о. Тел. 8 (097) 796-02-78.
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.
квартира 3-кімн., 3-й поверх, вул.Миру,86. Ціна
40000 у.о. Тел. 2-14-20, 8 (098) 456-31-16.
квартира 3-кімн., 4-й поверх, р-н залізничного
вокзалу. Тел. 8 (097) 360-49-82.
квартира 3-кімн., в центрі міста, з ремонтом,
загальна площа 97 кв.м., у дворі гараж і господарчі
споруди. Ціна 50000 у.о. Тел. 8 (098) 439-36-64, 8 (066)
267-37-08.
квартира 4-кімн., 4-й поверх, (р-н залізничного
вокзалу). Тел. 8 (097) 360-49-82.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 15 сот., вул.Артема, Тел. 2-4016, 8 (096) 415-97-39.
земельна ділянка 7 сот., вул.Героїв Чорнобиля,37,
для комерційних цілей, є проект для будівництва, Ціна
80000 у.о. Тел. 8 (096) 216-49-57.
ГАРАЖІ
ПРОДАМ
гараж, в Городищенському р-ні, не роздільний,
розмір 3,1х5,5х2 м. Ціна 10000 грн. Тел. 8 (067) 80196-23.
ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
ТЕРМІНОВО ВАЗ-2106, в хорошому стані. Тел. 8
(097) 496-88-02.
ПРОДАМ
мотоцикл ІЖ-Ю-ЧК, 84 р.в., на ходу. Ціна 1500 грн,
торг. Тел. 2-15-35, 8 (097) 509-69-27.
ВАЗ 21011, 07 р.в. Ціна 46000 грн. Тел. 8 (096) 22740-81, 8 (098) 420-35-45.
ГАЗ 31029, 92 р.в., колір бежевий, 73000 км
пробігу, механічна КПП, тонування. Ціна 2000 у.о. Тел.
8 (063) 141-63-19, 8 (099) 751-35-99.
Таврія 1102, 95 р.в., колір червоний. Ціна 12000
грн. Тел. 8 (097) 517-24-95.
МОСКВИЧ 2141, 89 р.в., в доброму стані. Ціна
1500 у.о. Тел. 2-27-53, 8 (097) 249-05-36.
OPEL Astra, 06 р.в., колір “сірий металік», 1,4,
кондиціонер, один власник, гарантія + комплект нової
зимової гуми. Ціна 10200 у.о. Тел. 8 (096) 340-51-66.
причіп шполянського типу, в хорошому технічному
стані. Недорого. Тел. 2-43-41.
ОБМІНЯЮ
трактор ЮМЗ-6 на трактор Т-25. Тел. 8 (096) 75001-01.

ЗАПЧАСТИНИ

ПРОДАМ
двигун до ВАЗ-21099, 07 р.в., об'єм 1,6, інжектор.

Ціна 8000 грн. Тел. 8 (096) 227-40-81, 8 (098) 420-3545.
автошини, б/к, до Таврії, Лада, іномарок. Тел. 8
(098) 272-26-64.
мотор асинхронний до циркулярки, 380 В, 5,5 кВт,
1450 об./хв. Тел. 8 (098) 272-26-64.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПРОДАМ
арматура, діаметр 2 см, до 50 м (погонних). Ціна
10 грн./м. Тел. 8 (097) 571-71-83.
вікна, дубові, подвійні, 1,4х1 м, б/к, 7 шт., в
хорошому стані. Тел. 2-48-01.
шифер, 8-хвильовий, б/к. Ціна 10 грн./шт. Тел. 2-0430.
цеглу, нову. Тел. 2-04-30.
цегла, б/к. Тел. 8 (067) 470-42-22.

ОБЛАДНАННЯ

ЗДАМ
бетонозмішувач, 135-650 Вт. Орендна плата 40
грн./доба Тел. 8 (096) 711-62-29, 8 (098) 999-03-19.
КУПЛЮ
медогінку, б/к, у доброму стані. Тел. 2-43-89.
ПРОДАМ
мотоблок МТЗ-05, з причепом. Тел. 8 (097) 528-3052.
подрібнювач овочів і мяса «Bos», новий. Ціна
600 грн. Тел. 8 (096) 223-85-52.
телевізор «Рекорд», чорно-білий, мало
експлуатувався. Ціна 200 грн. Тел. 8 (096) 223-85-52.
станок, б/к, свердлильний, настільний,
однофазний. Ціна 250 грн. Тел. 2-47-67, 8 (097) 57171-83.

КП «КОМУНАЛЬНИК»

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
будинкові
номерні знаки емальовані вартістю 5
грн.
Звертатись за адресою:
вул. Героїв Чорнобиля, 22А.
Довідки за телефоном 2-20-63.

ПРОДАМ
стінка дитяча (2 ліжка, 2 шафи, поличка). Ціна 700
грн., торг. Тел. 2-23-18, 8 (097) 355-36-97.

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.

ПРОДАМ
баян, новий. Ціна 700 грн. Тел. 8 (096) 223-85-52.
гармошку, нову, виготовлену під замовлення. Ціна
600 грн. Тел. 8 (096) 223-85-52.
унти північно військового льотчика, 44 розмір. Тел.
8 (097) 528-30-52.
яблука ранні у великій кількості. Тел. 8 (050) 22635-78.

Городищенський навчальний
пункт Державного професійного-технічного навчального
закладу Черкаського навчального центру проводить

МЕБЛІ
РІЗНЕ

Фермерське господарство реалізовує зерно пшениці, ячменю, соняшника. Ціни нижчі ринкових. Телефон: 242-25, 8 (098) 301-09-49.

РОБОТА

Запрошуємо на роботу в м.Київ вантажників,
кухарів, прибиральниць, продавців та
різноробочих. Тел. 8 (067) 235-39-40.
ВАТ «Городищенський маслозавод» запрошує на
роботу газоелектрозварювальника та на
конкурсній основі диспетчера автотранспорту. Тел.
2-25-82, 8 (095) 274-97-75.
Піцерія «Тропікана» в м.Городище запрошує на
роботу офіціанта та кухаря. Тел. 2-41-72, 8 (095) 21140-18, 8 (097) 976-92-24.
Косметична компанія запрошує до співпраці
професійного візажиста-косметолога. Тел. 2-15-20,
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.
Городищенське РТМО запрошує на роботу
буфетника. Тел. 2-21-20.
СТО в м.Городище запрошує на роботу
автослюсарів, автоелектриків та
автофарбувальників. Тел. 8 (097) 281-73-11.
СТОВ «Вільшанка» запрошує на роботу
тракториста. Тел. (234) 49-1-74.
СТОВ «Симиренківське» запрошує на роботу
тракториста, сторожа та дояра. Тел. 95-0-12.
Перукарня «Аркадія» запрошуємо на роботу
перукаря (майстра чоловічих і жіночих стрижок). Зв.:
вул.Маресьєва, 2А (р-н залізничного вокзалу). Тел. 8
(096) 788-30-98 (Тетяна Аркадіївна).
ПП «Хлібодар 2007» запрошує на роботу
бухгалтера. Тел. 8 (097) 278-26-07.
ПП у м.Городище запрошує на постійну роботу
охоронника та завскладом. Тел. 8 (067) 470-42-22.
ПП у м.Городище запрошує на роботу столяра,
робітника на пилораму. Тел. 2-21-78, 8 (097) 355-4841.
ПП потрібні різноробочі. Тел. 2-07-80, 8 (067) 40650-78.
Запрошуємо на роботу в м.Городище
різноробочих. Тел. 8 (067) 472-52-53, 8 (067) 473-5989.
ПП запрошує на роботу на вигідних умовах. Тел.
8 (093) 732-68-36.
ПП у м.Городище 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. Городище запрошує на роботу продавця
непродовольчої продукції. Тел. 8 (098) 299-80-57.
Шукаю роботу няні в м.Городище. 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.
установка насосних станцій, укладка
тротуарної плитки, обшивка вагонкою, сайдингом.
Якість гарантуємо. Тел. 8 (097) 995-32-11.
догляну одиноку людину похилого віку, з умовою
проживання однією сім'єю і подальшим оформленням
будинку. Тел. 2-10-86, 8 (098) 403-23-38.
надаю геодезичні послуги по будівництву, обміру
землі, а також консультації по енергозберігаючих
технологіях. Тел. 8 (067) 407-47-68.
Перетяжка, ремонт старих м’яких меблів.Тел.: 2-04-74.
ТВАРИНИ
ПРОДАМ
кнур корейської породи, вік 10 місяців. Ціна 1100 грн.
Тел. 2-27-53, 8 (097) 249-05-36.

03.08 – вул. Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Мічуріна, Довженка, Артема.
04.08 – вул. Постишева, Тургенєва, Котовського, пров. Садовий, Шевченка, Грушевського.
05.08 – вул. Коцюбинського, Желябова, Кірова, Некрасова, Пушкіна, О. Українського.
06.08 – вул. Куйбишева, маг. «Продукти» Г. Чорнобиля, Р, Люксембург, Енгельса,
Крупської, К. Маркса.
07.08 – вул. Чапаєва, Петровського, Доватора, Вільямса, пров. Гетьманський,
пров. П. Морозова, Ватутіна
10.08 – вул. Горького, Короленка, Водоп'янова, Трудова, Гамарніка 1 пол., Гамарніка 2 пол.
11.08 – вул. Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, Боженка, Маяковського,
П. Орлика, Мересьева.
12.08 – вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8 Березня, Театральна, Індустріальна, Г.-Чорнобиля.
13.08 – вул. 1-Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка.
14.08 – вул. Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова, Корольова, Орженікідзе.
17.08 – вул. О. Кошового, Ворошилова, Толстого, Радянська, Партизанська.
16.07, 18.08 – вул. Франка, пров. Піонерський, Нова, Галана, Г. Артемовського, Далекосхідна.
17.07, 19.08 – вул. Б. Хмельницького, Чехова, Кожедуба, Осипенка, Бєлінського, Заслонова.
20.07, 20.08 – вул. Миру, Мамая, Гайдара, Глінки, пров. Садовий, Слов'янська.
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).

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.
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 3 місяці – 2 грн. 37 коп.
ГАЗЕТА "ГОРОДИЩЕ"
БЕЗКОШТОВНО РОЗМІСТИТЬ
ВАШІ ОГОЛОШЕННЯ

Міський голова, працівники
апарату і депутати міської
ради висловлюють глибоке
співчуття депутату міської
ради Михайлу Михайловичу
Ніколаєнку з приводу
непоправної втрати –
смерті матері.
Городищенська міська рада,
Футбольний клуб “Цукровик”
висловлюють глибоке
співчуття президенту клубу,
депутату міської ради Андрію
Борисовичу Бибі з приводу
неймовірно тяжкої втрати –
смерті матері Валентини
Павлівни. Вона жила у
далекому Красноярську,
навчила сина бути активним в
усіх справах, жити не для
себе, а для ближніх. Нехай
земля їй буде пухом, вічна
пам’ять.

пропонує придбати
високоякісні пам’ятники
за найдоступнішими цінами
в регіоні

Запрошуємо на роботу
художника-різьбляра по каменю, художника
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НАШ КАЛЕНДАР

ГОРОДИЩЕ

ДЕНЬ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ДЕНЬ АЕРОМОБІЛЬНИХ ВІЙСЬК
УКРАЇНИ

16 липня
ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА. Окреме вітання
головному бухгалтеру міської ради Ларисі
ТРОХИМЕНКО, бухгалтерам Тетяні ЧУЙ і
Ользі ПАНЬКО, економісту Альоні ЛЕБЕДЬ.

–Все зручне заважає мистецтву.
–Критичне ставлення до себе – ось що
робить людину по-справжньому розумною.
–Ти щасливий, коли сміливий і за тобою
правда.

6 серпня
БОРИСА І ГЛІБА
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА
ЗАБОРОНУ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ

17 липня
АНДРІЙ-НАЛИВ озимі наливає, а
овес і половини не сягає.

26 липня
СТЕПАНА. Як у полі пан, то і вдома не
гість.
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ

8 серпня
ДЕНЬ ВІЙСЬК ЗВ'ЯЗКУ
190 років від дня народження Пантелеймона КУЛІША (1819-1897), українського
письменника, перекладача, фольклориста:
«Я – піонер з сокирою важкою:
Терен колючий в рідній стороні
Вирубую трудящою рукою.
Не раз кроплю свою роботу й кров'ю,
Да весело так поратись мені».

18 липня
ОПАНАСА. Свято місяця. Дивитися,
як він грає, – сил набиратися.
19 липня
ДЕНЬ МЕТАЛУРГА
20 липня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ШАХІВ
21 липня
ПРОКІП-ЖНИВАР велить кланятися
житньому колосу.
110 років від дня народження
Ернеста ХЕМІНГУЕЯ (1899-1961), американського письменника:
–Що заважає письменнику? Випивка,
жінки, гроші і честолюбство. А також
відсутність випивки, жінок, грошей і честолюбства.
–Коли мене хвалили в очі, мені ставало нудно.
–Якщо в житті можна надати хоч маленьку послугу, не треба ухилятися від цього.
23 липня
ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНІЯ
ПЕЧЕРСЬКОГО
24 липня
ЄФИМІЇ-КОМАРНИЦІ
ДЕНЬ РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ
КНЯГИНІ ОЛЬГИ
25 липня
На ПРОКЛА – великі роси. Знахарки вважали їх цілющими.
80 років від дня народження Василя
ШУКШИНА (1929-1974), російського письменника, кінорежисера, сценариста, актора:

28 липня
КИРИКА І УЛИТИ. Хто цього дня жне,
той багато мороки собі нажене.
Д Е Н Ь Р І В Н ОА П О СТОЛ Ь Н О Г О
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА
ДЕНЬ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
29 липня
АФІНОГЕНА. Літо переходить спекотну межу. Змовкають птахи.
160 років від дня народження
Олени ПЧІЛКИ (справж.прізв. – Ольга Косач)
(1849-1930), української письменниці,
фольклористки, етнографа.

9 серпня
ПАНТЕЛЕЙМОНА-ЦІЛИТЕЛЯ. У
народі вірували, що він обороняє людей від вогню. Якщо виникла пожежа (а в перегрітому за
літо серпні злі громовиці ще так інтенсивно краяли розпашіле небо), належало з іконою святого Пантелеймона тричі обійти навколо будівлі,
що палає. Звичайно, втішних результатів за
цих обставин чекати вже було важко, отож праг31 липня
225 років від дня смерті Дені ДІДРО нули застерегти біду, і не тільки вдома, а й у
(1713-1784), французького філософа- полі. Отож цього дня молилися святому Пантелеймону і запалювали перед його образом
матеріаліста, просвітителя, письменника:
–Для того, щоб бути щасливим, свічку-громничку, освячену на Великдень,
потрібно мати хороший шлунок, зле «щоб і оселю, і копи у полі зберіг від пожежі». А
серце і зовсім не мати совість.
хто не шанує цього святого, тому Палій копи
–Релігія і закони – пара костилів, яку не спалить, отож він мав ще й назвисько Паликоварто відбирати у людей, слабких на па. На Пантелеймона, звичайно ж, годилося
ноги.
не працювати, щоб гроза не спалила заскладований у копи хліб чи сіно.
2 серпня
Цей день примітний ще й тим, що знаС В Я Т О Г О І Л Л І П Р О Р О К А . У харі заготовляли цілющі трави для лікування
селянській уяві він був суворим, роз'їжджав по людей і тварин. Рвали їх у заповідних місцях, з
небу у вогненній колісниці, погримував на
любов'ю думаючи про ближніх, згадуючи про
недбайливців.
здоров'я.
над однією травою примовляли, над
Ворожки вважали, що зібрана на Іллі
дощова вода зараджує од усякої ворожої сили. іншою мовчали.
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КОРІННИХ
Ілля держить грози. Цього дня мало коли не гримить і не дощить, а часом ллє, як з відра. Про- НАРОДІВ СВІТУ
сили блискавку обійти обійстя за сім верст, за
ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА
сім боліт. До цього дня старалися висушити все
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРсіно й заскиртувати. На Іллі не працювали: як
свято, то свято! «На Іллі новий хліб на столі», – НОЇ МЕДИЦИНИ
селяни вже випікали коржі з нового врожаю.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Як покорити жінку? Робити
їй компліменти. Поважати її.
Шанувати її. Пестити її. Цілувати
її. Піклуватися про неї.
Жартувати з нею. Створювати їй
затишок. Захищати її. Витрачати
на неї гроші. Пригощати її їжею і
випивкою. Говорити з нею.
Підтримувати її. Діставати для
неї зірки з неба. Приносити їй
каву в ліжко. Купувати їй красиву
білизну. Дуже уважно слухати її…
Як покорити чоловіка?
Приготувати поїсти. Роздягтися.

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Якщо хочете, щоб на роботі у
ваші двері стукали і чекали
дозволу увійти, – повісьте на
двері ДАРТС.

Як мало ми знаємо про братів наших
менших.
… До нашого двору приблудилась кицька. Спокійна, боязка, триколірної масті.
Справно ловила мишей (благо, хлібзавод
близько). Пес Мухтар так на неї гавкав,
рвався, здавалося, що перерве ланцюг.
Цеп скрутився в вузол, а він гризе його від
безпорадності і злості. Здавалось, коли
зірветься то перекусить кицьку пополам.
Не раз і не два чоловік говорив собаці:
«Будь мужчиною, Мухтар! Заспокойся!
Кицька – наша гостя, хай живе в дворі».
Мухтар поглядав скоса, відвертався,
сопів. Але вже не так заповзято гавкав.
Згодом він таки відв’язався. Підійшов
до Мурки. Вона знітилась, а пес тицьнув її
носом. Кицька зашипіла і вдарила його
лапою. Ось так і «познайомились». І стали

цікаві факти
В 1603 році в Японії за наказом імператора
плавання стало обов’язковим шкільним предметом.
В Естонії, Норвегії та в Україні введена
обов’язкова 12-річна освіта.
У місті Сьєна (Італія) жінкам по імені Марія
(або Мері) заборонено займатися проституцією.
У жінок у Франції не було права голосу на
виборах до 1944 року.
В Англії наїзд на собаку карається суворіше,
ніж наїзд на людину.
Перші у світі страховки були введені в Ісландії
в 1151 році. Страхувалися від чуми й від пожежі.
За законами Американського штату Кентуккі
кожен його житель зобов’язаний приймати ванну

жити мирно. Не можна сказать, що дружно, але собака вже на неї не гавкав.
Відкриє очі, гляне і знову спить.
Аж раптом Мурка надумала родить. Чи
вона вигнала пса із будки, чи він сам її
запросив? Але на світанку ми стали
свідками такої сцени: Мурка кричить несамовито в собачій будці, а Мухтар сидить
собі і стурбовано крутить в різні сторони
головою.
Про що вони договорились? Як домовились, на якій мові? Це тільки їм відомо…
А так хотілося б знати.
Галина КОВТУН

Дві мол оді мами
розмовляють про дітей:
– Ні, мій синочок мене ночами
не турбує. Як тільки він починає
плакати, я йому відразу співаю
колискову…
– Раніше я теж так робила.
Але сусіди сказали: «Маша, хай
краще він кричить».
– Хто це тут огорожу збив?
– Блондинка на іномарці!
– Номер не запам’ятав?
– Та, мабуть, п’ятий буде!

J J J
P.S. От і будеш після цього говорити: «Живуть, як кіт із собакою». Думається,
Дівчина з п’ятим розміром
що подібний досвід врегулювання конфліктів, знадобився б й декому із людей, грудей невдоволено запитує
хлопця:
які вважають себе непримиренними ворогами. Але мало хто на це здатен.
хоча б раз на рік.
Відповідно до норм міністерства авіації США,
висота будь-якого будинку на землі не повинна
перевищувати 667 метрів.
У Вашингтоні не можна будувати будинки, які
вище, ніж монумент Джорджа Вашингтона.
Перша поправка до Конституції США говорить:
«Конгрес не повинен видавати жодного закону,
що обмежує свободу слова і друку».
Мером Вашингтона є президент США.
В Англії до мера треба звертатися не інакше
як «містер мер», навіть якщо мер – жінка.
У Швейцарії немає орденів і медалей, щоб
забезпечити рівність всіх громадян перед законом.
У Швеції за період з 1935 по 1975 роки, відповідно до закону «про чистоту раси», було стерилізовано більше 63000 чоловік. Закон був відмінений лише в 1976 році.

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

Європейська якість, низькі ціни, система знижок.

У Ріо-де-Жанейро з 10 вечора до 5 ранку водії
автомобілів можуть їздити на червоне світло
світлофора. Ця міра покликана зменшити ризик
автомобільного пограбування.
У Франції групі солдат, що виконують розстріл
злочинців, видається один карабін з холостими
патронами, … щоб не обтяжувати совість
солдатів.
Петро І видав указ, відповідно до якого кожен,
хто вкрав з державної скарбниці грошей більше,
ніж коштує мотузка, повинен бути на цій мотузці й
повішений.
До 1829 року злодійство в Англії каралося
стратою.
В 1998 році в КНР щотижня в середньому 34
особи піддавались страті за такі злочини, як перебування за кермом у нетверезому виді, шахрайство й злодійство.

Увага! Увага!!!

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

у приміщенні
готелю «Україна»

1 СЕРПНЯ В МАГАЗИНІ
«ЕДЕМ» ВІДКРИВАЄТЬСЯ
ВІДДІЛ З ПРОДАЖУ
ШКІЛЬНИХ ТОВАРІВ
ЗА НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ.
Для дрібнооптових покупців
зошитів та ручок передбачені
спеціальні ціни.

В іншому відділі ви зможете
придбати одяг для дорослих та дітей
за доступними цінами.

– Чому ти ніколи не дивишся
мені в очі?

J

J

J

J

J
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Біля воріт раю стоїть апостол
Петро. З’являються три мужика.
Петро питає першого:
– Ти одружений?
– Ох, одружений…
– Ну, тоді тебе – в рай.
Питає другого:
– Ти одружений?
– Ох, одружений…
– Ну, тоді тебе – в рай.
Питає третього:
– Ти одружений?
– Ох-ох-ох, двічі…
– Ну, тоді тебе – в пекло.
– Але чому?
– Рай, він для мучеників, а не
для ідіотів.
На уроці хімії. Діти змішують
різні розчини. Вчитель питає:
– Машенька, якого кольору у
тебе розчин?
– Червоного.
– Правильно, 5!
– Сонечка, а у тебе якого
кольору розчин?
– Жовтогарячого. – Не зовсім
правильно. Сідай, 4!
– Вовочка, а у тебе якого
кольору розчин?
– ЧОРНОГО!!!
– Сідай, 2! Клас, ЛЯГА-АААЙ!!!

