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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ОФІЦІЙНО

ДІЄВІСТЬ ВЛАДИ

СВІТЛО В КІНЦІ ТУНЕЛЮ
Зазвичай турбота про стан
міських комунікацій зводиться до
відчайдушних спроб зберегти те,
що залишилось нам у спадок від
соціалістичного минулого.
Поява нових об'єктів комунальної інфраструктури відбувається з
великими зусиллями місцевої влади і
громади. Тому такий досвід вартий
особливої уваги, щоб добавити
помірного оптимізму у наші сірі
будні, щоб побачити «світло у кінці
тунелю».
І не примарним вогником, а
справжнім сяйвом засяяла центральна частина вул. Миру. Це відбулося
після зміни опор лінії електромереж і
«голих» проводів на потужний та
надійний електрокабель. Крім іншого,
було знешкоджено аварійні та
потенційно небезпечні дерева.
Предметом особливої гордості
городищенців є освітлення цієї
ділянки вулиці. За кошти міського
бюджету було придбано ліхтарі з

енергозберігаючими лампами, які у
порівнянні з звичайними споживають
майже вдвічі менше електроенергії, а
рівень освітленості не поступається
столичному, як на Хрещатику.

Ремонтні роботи на вул.Кожедуба проводяться філією
«Городищенський райавтодор».

Також центральну вулицю міста
гармонійно доповнила нова зупинка
біля Обеліска Слави зі зручним для
автобусів під'їздом. Роботи виконано
за кошти міського бюджету. Тепер
пасажирам є де сховатися від негоди,
посидіти в очікуванні свого рейсу.
Ще маємо приємну новину для
тих, хто потерпав від бездоріжжя по

вулиці Кожедуба. На підставі аргументів міської ради, що ця комунальна дорога є транзитною, на її ремонт
виділено 600 тис. грн. з обласного
бюджету. Тендер на проведення цих
робіт здобулоДП «Черк аський
облавтодор». Для міської влади
принциповим є здійснення водовідведення від дорожнього покриття,
що є визначальним фактором для
його більш тривалої експлуатації.
Адже систему відводу води, яка була
створена ще за радянської влади,
знищили проведенням земельних
робіт пов'язаних з газифікацією,
також власники будівель самовільно
засипали стічні канави. На відновлення водовідведення з міського
бюджету виділено необхідні кошти.
Олег ПОКАСЬ

ВИКОНКОМ

ЗАКОННО І ВІДПОВІДАЛЬНО
24 липня відбулося засідання
виконавчого комітету міської ради, на
якому були порушені важливі і
актуальні питання життя громади.
На початку засідання виникла
дискусія між членами виконкому з
приводу профілактики правопорушень у місті, дієвих методів боротьби
з таким ганебним і небезпечним
явищем як наркоманія. На думку
міського голови О.Зварича, ця робота
має бути прерогативою в першу чергу
органів правопорядку. Міліція у свою
чергу наголошує на тому, що профілактика у цьому напрямку має бути
покладена на органи місцевого
самоврядування. От і знайди, як
кажуть, крайнього. Зрозуміло, що
лише спільними зусиллями усіх
відповідних служб, усіх небайдужих
можемо вирішити цю кричущу
проблему, принаймі зрушити її з
мертвої точки. У іншому разі «боротьба», як це зазвичай буває, буде
зводитись до пошуку крайніх і
винуватих.
А якщо бути відвертим і, як
кажуть, дивитися правді у вічі,
ситуація, коли тяжко знайти крайнього і відповідального, стає останнім
часом небезпечною тенденцією, яка
усе частіше стає нормою нашого
життя.
Відсутність дієвих важелів
впливу, належного контролю за
виконанням поставлених завдань,
«розмитість» чинного законодавства,
породжують такий собі правовий

нігілізм, коли усе частіше, на жаль,
простежується заперечення і байдужість до будь-яких норм, цінностей, коли панують безкарність і
безвідповідальність.
Цікавою і змістовною була
дискусія щодо діяльності місцевого
підприємця П. назвемо його так.
Неодноразово порушуючи Правила
благоустрою, інші норми чинного
законодавства, не реагуючи відповідним чином на численні приписи і
попередження представників органів
місцевого самоврядування, вказаний
п і д п р и є м е ц ь з а й м а вс я с во є ю
діяльністю на при ринковій території
міста. Таке поверхове, байдуже
ставлення до законних вимог представників органів влади, рано чи
пізно призводить до невтішних
наслідків. І от тут, як кажуть, терпець
урвався. Члени виконавчого комітету,
відразу після засідання, влаштували
виїзну перевірку діяльності підприємця П. на предмет дотримання ним
чинного законодавства і виконання
рішень органів місцевого самоврядування.
У ході перевірки було встановлено, що у цього підприємця відсутні
дозволи на проведення будівельних
робіт, які були здійснені на території
ринку з облаштування існуючих
об'єктів торгівлі. Окрім того, облаштування торгівельного майданчика,
який займає вказаний підприємець
для здійснення своєї діяльності, не

відповідає вимогам Правил благоустрою, а простіше кажучи розміщений
прямо на клумбі.
Впродовж тривалого часу на
тротуарі лежали купи каміння, відсіву,
піску, які напевно хотіли використати
для розбудови об'єктів власного
бізнесу, забувши при цьому, що
тротуари, клумби, площі, сквери,
парки – все це комунальна власність,
а не власний двір, у якому можна
робити, що душі заманеться. Після
перевірки і зауважень, будемо
сподіватися, вказаний підприємець
П. все ж зробив належні висновки, і у
подальшому буде провадити свою
діяльність обачніше і більш виважено, не забуваючи при цьому про
дотримання законодавства і поваги
до громади.
Н а з а с і д а н н і в и к о н а вч о го
комітету було також розглянуто
питання щодо проведення реконструкції колодязів інженерних
мереж (водопостачання, водовідведення, зливної каналізації), а саме
облаштування нових люків, більш
надійних і не таких ласих для любителів-металістів, які переступаючи
Закон, не цураючись нічого і нікого,
завдають непоправної шкоди не
лише міській громаді, а й здоров'ю
кожного з нас. Під час засідання
виконавчого комітету були розглянуті
і інші питання порядку денного.
Вів засідання міський голова
О.Зварич.

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ
ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ.
21 серпня 2009 року о 10 годині в
приміщенні міської ради відбудеться 32
сесія Городищенської міської ради V
скликання з таким порядком денним:
1. Звіт про виконання міського
бюджету за І півріччя 2009 року.
2. Про внесення змін до міського
бюджету.
3. Про підготовку житлово-комунального господарства міста до роботи в
осінньо-зимовий період.
4. Про розгляд заяв громадян.
5. Різне.
Землекористувачам, які мають ділянки
в адміністративних межах Городищенської міської ради, нагадуємо, що перший
термін сплати земельного податку
закінчується 15 серпня цього року. Для
сплати земельного податку вам необхідно
зявитися у приміщення міської ради з 8
до 17 години (перерва – з 13 до 14.00) у
робочі дні. Телефон для довідок 2-03-11.
Городищенська міська рада звертається
до орендарів з проханням терміново
погасити заборгованість
–за оренду майна: Терновий О.М.,
фірма «Нова»,
–за оренду землі: Гейко В.М., Губата
Н.М., Шаповал О.О., Козелецький О.В.
Телефон для довідок 2-03-11.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ПО ДОГЛЯДУ
МЕМОРІАЛЬНИХ
КОМПЛЕКСІВ
ТА СОЛДАТСЬКИХ
ЗАХОРОНЕНЬ.
Відповідно ст.32 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", з метою
увіковічення пам'яті полеглих за визволення України від німецько-фашистських
загарбників, поліпшення патріотичного
виховання підростаючого покоління,
розглянувши лист голови міської організації
ветеранів Зінченка В.С, виконавчий комітет
міської ради вирішив затвердити відповідальних по догляду меморіальних
комплексів та солдатських захоронень
на території міста:
Пагорб Слави –
Городищенський
державний аграрний коледж та районна
організація УСВА (воїнів-інтернаціолістів);
Пам'ятний знак ліквідаторам аварії на
Чорнобильській АЕС – ЗОШ І-Ш ст. №3;
Пам'ятний знак 2-ї повітряної армії –
Городищенський районний військовий
комісаріат;
Захоронення на цвинтарі Жукове
(братське та невідомого солдата) – ЗОШ ІШст. № 2;
Обеліск полеглим воїнам цукрокомбінату – ЗОШ І-Шст. №1;
Солдатське захоронення на території
цукрокомбінату – ПТУ -14;
Могила невідомого солдата (Чуїха) –
міська рада;
Солдатське захоронення (с.Набоків) –
Набоківська ЗОШ;
Солдатське захоронення (с.Чубівка) –
МЦКТ;
Пам'ятний знак полеглим воїнамприкордонникам – міська рада та комітет з
вшанування пам'яті прикордонників.
Телефон для довідок 2-03-11.
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

У ГОРОДИЩІ ПРОДАЮТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНІ
МОБІЛКИ – ЗАПЕВНЯЮТЬ ЇХНІ РЕАЛІЗАТОРИ
З 1 липня 2009 року в Україні заборонили продаж
мобільних телефонів, чиї міжнародні ідентифікаційні
коди ІМЕІ відсутні в узагальненій базі даних автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних
терміналів на території України. Як відомо, узагальнену
базу кодів ІМЕІ мобільних телефонів створено з метою
забезпечення державного регулювання ввезення радіоелектронних засобів на територію України та їх реалізації.
За даними Українського державного центру радіочастот (УДЦР) основними завданнями такого регулювання є захист українського ринку від неякісних і недозволених до застосування в Україні мобільних телефонів, а
також захист прав споживачів як мобільних телефонів,
так і послуг мобільного зв’язку. Водночас передбачені
законодавством процедури ввезення з-за кордону та
реалізації мобільних телефонів «дозволять підняти
ефективність боротьби з їхнім незаконним ввезенням зза кордону та реалізацією», а також «забезпечити значні
додаткові надходження до державного бюджету». Це пришвидшить процедуру пошуку втрачених чи викрадених
телефонів. Якщо апарат крадений, він потрапляє в окремий список, і оператор його більше не підключатиме,
навіть якщо його “перепрошиють”.
Одним із призначень цієї системи є забезпечення
покупцеві можливості перевірити законність походження на ринку України того мобільного телефона, який він
збирається купити. Це здійснюється шляхом перевірки
наявності в узагальненій базі ІМЕІ коду цього телефона.
Представники УДЦР наголосили, що масового
відключення мобільних телефонів, ввезених в Україну
до вересня 2009 року, не буде.
Ми поцікавилися, що знають про даний факт городищенці.
– Потрібно купувати лише нові телефони, бо ті, які були у
використанні, можуть бути краденими, а реєстрація кодів
ІМЕІ дозволить легше їх виявляти.
Думаю, що створити базу даних телефонів непросто. І на
це необхідно затратити не один рік. Якби реєстрацію мобілок
ввели ще з самого початку, тоді як стільниковий зв'язок почав
активно поширюватися на Україні це було б ефективніше.
Адже більше половини всіх телефонів ввозяться на територію нашої держави незаконно.
Інформація про реєстрацію телефонів мені дуже нагадує
введення обов'язкових голографічних наклейок, які спочатку
були безкоштовними, а згодом за них ввели доплату. Та
наклейки якийсь час побули і минулися. На мою думку, така ж
доля чекає ідентифікаційні коди ІМЕІ.
– Можете мене ні про що не запитувати, бо кого цікавить
моя думка?! Найбільш не зрозуміло, як бути з мобілками тих,
хто придбав їх за кордоном і приїхав погостювати в Україну. –
Якщо людина придбала телефон за кордоном, вона повинна
звернутись до нас, представити документ, що засвідчує
відрядження, і документи на апарат. Після цього код телефону ми надсилаємо у центр, і там його реєструють, – пояснює
начальник Українського державного центру радіочастот та
нагляду за зв'язком у Черкаській області Сергій Заваліхін. –
Ця процедура займатиме близько місяця.
Найгірша ситуація у власників нелегальних мобілок, які
користуються ними тривалий час. Якщо виявиться, що код у
базі даних центру не збігається з кодом на коробці чи акумуляторі, – це так звані клони. Питання з ними ще не вирішено. У
західних країнах їх просто відключали від операторів. Адже
перевірити, хто придбав телефон законно, а хто переклеїв
код упаковки чи “перешив” телефон, неможливо. Можливо,
буде задіяна якась технологія щодо визначення оригінального апарата і клону, аби їх розрізняти.

Нелегальні мобільні телефони можна буде зареєструвати, якщо вони завезені в Україну до 27 березня. Якщо телефон завезли пізніше і ви придбали цей апарат, його не можна
буде зареєструвати взагалі.
– Моя думка така: держава знайшла ще один спосіб заробити грошей і намагається реалізувати цей спосіб. У зв’язку з
цим близько 80% користувачів мобільного зв'язку з 1 жовтня
можуть бути відключені від операторів. Саме стільки телефонних апаратів щороку нелегально ввозиться в Україну.
В І н т е р н ет і є
безліч публікацій на
цю тему. Радять при
п
Учасники вистави о к у п ц і тел е ф о н у
звіряти IMEI, що написаний під акумулятором, на коробці і з IMEI
прошитим в самому
телефоні (виводиться
комбінацією *#06#). Це, на
мою думку, дійсно треба
робити, але особливого ефекту це явно не дасть. Якщо хтось
спроможний нелегально виготовити телефон, то невже він не буде в
змозі виготовити до нього коробку?! Це
смішно. Те саме стосується і прошитого номеру. Він елементарно перепрошивається в сотнях "точок". На радіоринку
неміряно реклами в якій зустрічаються слова "перепрошивка", "русифікація", "розблокування". Що буде далі я не маю
уявлення. Як кажуть, без коментарів.
Є спеціальний сайт для перевірки цих серійних номерів:
http://80.91.178.149/index.aspx
Можете спробувати перевірити свою трубу. Не дивуйтеся, якщо Ваш ветеран від мобілок невідомий цій загадковій
базі даних.
Я ввів номер свого телефону в запропоноване поле (телефон куплений приблизно рік тому в магазині Києва. Простенька Нокіа 1208. Результат був таким: "Уведений код
'____________' в БД ІМЕІ не знайдено". Тоді я, не втрачаючи
надії, спробував ввести IMEI свого другого телефону СоніЕріксон (куплений років 2 тому). Результат мене звалив з ніг.
Цифри коду навіть не влізли в поле, в яке вони мусили б
влізти?! Такий же результат і у Самсунга. Таким чином я перевірив кілька телефонів Нокіа. Коди влазили, але не знаходились. Код Мотороли теж коректно вмістився в полі, але, як
можна було здогадатись, IMEI НЕ ЗНАЙДЕНО. Це офіційний
сайт "Державне підприємство Український державний центр
радіочастот". На сайті є також сторінка з страшною назвою
"Нормативно-правова база". Я туди зайшов і побачив... Я там
нічого не побачив: чисте біле поле палило пікселі мого монітора! Не вірите – зазирніть: http://80.91.178.149/doc.htm. Тобто
нормативно-правової бази або не існує взагалі, або її переписують кожен день, а в четвер в них вихідний.
Ось такі от пироги! Я не бажаю брати участі в цьому
маразмі. Мене ніде не згадуйте. – Вчора по телебаченню пройшло повідомлення, що мовляв, у операторів стільникового
зв’язку недостатньо коштів для закупівлі та встановлення
необхідної апаратури. Тому вони просять відстрочку щодо
запровадження цих нововведень. Зрозуміло, що це їм вкрай
невигідно через втрату значної кількості абонентів.
Ми реалізовуєм лише сертифіковану продукцію з гарантійним талоном на українській мові. Гарантія – 12 місяців.
Телефони, що пройшли розтаможку, трохи дорожчі. І якщо
десь у Черкасах Ви знайдете дешеві, то це неспроста. Всі
ІМЕІ з білого списку починаються на «35…». А якщо першою
стоїть, скажімо, «1», то це скоріш за все китайська підробка.

ГОРОДИЩЕ
Тепер
і приватні
нотаріуси
можуть
оформити
спадщину
Роз’яснення
приватного
н ота р і ус а Го р од и ще н с ь к о го
районного територіального округу
Олени ПАНАСЕНКО:
– 1 жовтня 2008 року прийнятий Закон України «Про внесення
змін до Закону України «Про
нотаріат», який набрав чинності з
1 грудня 2008 року, а окремі його
положення (у тому числі й відносно оформлення спадщини приватними нотаріусами) – з 1 червня
2009 року.
Черги в державних нотаріальних конторах – явище неприємне,
тому цим законом і визначено
однакові повноваження щодо вчинення нотаріальних дій державними та приватними нотаріусами.
Закон встановив, що приватні
нотаріуси, які пройшли стажування та склали кваліфікаційні іспити
по спадщині, допускаються до вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею
свідоцтв про право на спадщину
та свідоцтв про право власності на
частку у спільному майні подружжя у випадку смерті одного з них.
З метою недопущення неузгодженості чи плутанини в роботі
приватних нотаріусів з питань
оформлення спадкових справ,
міністерством юстиції України прийнято таке рішення: приватні
нотаріуси будуть оформляти спадщину тільки після осіб, які померли
після 1 червня 2009 року. Тому з
заявами про прийняття спадщини
після осіб, які померли після 1 червня 2009 року, можна тепер звертатись як до державних, так і до
приватних нотаріусів протягом
шести місяців з дня смерті спадкодавця.
Приватна нотаріальна контора знаходиться за адресою:
м. Городище, вул. Кірова, 4. Тел.
2-00-69. Вихідні: неділя, понеділок.

НЕ ВИКИДАЙТЕ
ЧЕК, ДОКИ НЕ
РОЗМОРОЗИТЕ ХЕК

Якщо телефонний апарат не зареєстрований у базі центру, оператор повинен прислати абоненту повідомлення
про це. Для реєстрації апарата відводиться три місяці. Із таким телефоном та документами на нього потрібно звернутися до Черкаської філії Укрчастотнагляду і узаконити його. Адреса: м.Черкаси, Гоголя, 287. Тел.: 32-14-24, 37-53-05.

З НОВОГО РОКУ ЇЗДИТИ МОПЕДАМИ
МОЖНА БУДЕ ЛИШЕ З ПРАВАМИ
Із 1 січня 2010 року до
керування мопедами та моторолерами допускатимуться
особи, що отримали
посвідчення водія категорії
А1.
На цьому наголошується у
заяві прес-служби Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.
У ДАІ нагадують, що Верховна Рада внесла зміни до
Закону України "Про дорожній
рух".
Зокрема, з січня 2010
року запроваджується державна реєстрація в Державтоінспекції мопедів, моторо-

лерів та інших двоколісних
транспортних засобів, які
мають двигун з робочим
об'ємом до 50 куб. см або
електродвигун потужністю до
4 кВт.
Також, за новим законодавством, вводяться нові
категорії транспортних засобів: А1 – мопеди, моторолери
та інші двоколісні транспортні
засоби, які мають двигун з
робочим об'ємом до 50 куб.
сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт; В1 –
квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) транспортні засоби, дозволена максимальна
маса яких не перевищує 400
кілограмів; СІ – призначені

для перевезення вантажів
автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить
від 3500 до 7500 кілограмів;
Д1 – призначені для перевезення пасажирів автобуси, в
яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не
перевищує 16.
Водночас, право на керування транспортними засобами надається особам, які
досягли:
шістнадцятирічного віку –
категорії А1, А; вісімнадцятирічного віку – категорії В1, В,
СІ, С;
дев'ятнадцятирічного
віку – категорії ВЕ, С1Е, СЕ;
двадцятиоднорічного
віку – категорії Д1,Д,Д1Е, ДЕ,
Т.

Кількість льоду на замороженому рибному філе має свої норми. Частка льоду, тобто втрат ваги
під час розморожування філе, не
повинна бути більшою за 4 %. Тож
з кілограма хека, сома чи іншої
риби води має стекти не більше 40
грамів.
Я к щ о л ь од у в и я в и л о с я
більше, покупець може повернути
собі гроші. Для цього йому
обов’язково потрібно мати чек –
цей документ під час покупки видається обов’язково. Споживач
пише заяву з вимогою повернути
йому гроші за неякісний товар і
додає до неї чек. Із заявою можна
звернутися або до магазину, або
до обласного управління захисту
прав споживачів. Фахівці управління за фактом скарги мають
право перевірити торгову точку, і
тоді власникові магазину доведеться не лише повернути гроші
скаржникові, а можливо й заплатити штраф.

Таким чином, наголошують в ДАІ, до керування мопедами, моторолерами, квадроі трициклами можуть бути
допущені лише особи, які
мають посвідчення водія
відповідної категорії та досягСторінку підготував Олег ПОКАСЬ.
ли шістнадцятирічного віку.
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АКТУАЛЬНО

ДОРОГА В НІКУДИ
Ми завжди від когось або від чогось залежні. Ми залежимо від батьків і
дітей, сусідів і кредиторів. Ми залежимо від погоди і настрою, від курсу
долара і моди, від суспільства і своєї совісті. Наші звички – вони були, є і
будуть. Але є звички, залежність від яких становить смертельну небезпеку
не лише для нас самих, а й для оточуючих, для суспільства, у якому ми
живемо.
Однією з таких смертельних звичок є наркоманія.

П

Н

итання наркоманії постало
айбільш визначальними чинперед суспільством з праниками розвитку і поширендавніх часів. Але тоді навряд
ня наркоманії є соціальні.
чи хто підозрював, що ця хвороба, ця Можна простежити чітку, прямо проппошесть, призведе у подальшому до орційну залежність збільшення загальвеликих втрат, а найголовніше – до втра- ного поширення наркоманії у важкі,
ти молодих, енергійних, талановитих перехідні періоди історії розвитку
особистостей, у руках яких знаходиться суспільства, у часи криз, невизначенаше майбутнє і майбутнє, перш за все, ності, духовного і морального занепаду,
наших дітей.
політичної нестабільності і економічноНа сьогодні питання боротьби з го спаду. Можливо саме тому Україна
наркоманією стоїть на одному рівні з нині посідає перше місце серед країн
питанням стосовно боротьби зі злочи- Східної Європи за темпами росту ВІЛнністю.
інфекцій. Від загальної кількості ВІЛЦе найважливіші і найактуальніші інфікованих, наркомани складають
с о ц і а л ь н і т р а г е д і ї с у ч а с н о г о близько 90%. В Україні 450 тисяч молосуспільства. Вони пов'язані між собою, дих людей мають подвійний діагноз
оскільки майже 45% злочинів учиня- ВІЛ-наркоманія.
ються у стані наркотичного сп'яніння.
Дивний факт: скільки б молодим
На превеликий жаль, на сьогодні людям не показували деградованих
людство не винайшло ліків від цієї наркоманів, скільки б не говорили і не
страшної недуги. Законодавство нашої писали про цю згубну і смертельну звичдержави ще далеке від досконалості, ку, на них це не впливає. Це говорить
щоб успішно протидіяти цій хворобі. про те, наскільки хворим і безнадійним
Щороку число наркозалежних зростає і є наше нинішнє суспільство. Чим далі,
на даний час сягає 16% ( близько1 тим усе глибше занурюємося у прірву
м л рд . ч ол . ) . Н а р к о м а н і я – ц е відчаю і безнадії.
«Ахіллесова п’ята» не лише нашої дерПедагоги, психологи, соціологи,
жави, але й усього світу. На сьо- лікарі губляться в здогадках, чому щорогоднішній день вирішення проблеми ку кількість підліткової наркоманії в
наркоманії означає позбутися майже Україні невпинно збільшується. Сьополовини проблем, які постають перед годні ми маємо справжній бум синтетичдержавою та суспільством.
них наркотичних речовин, від яких одраНаркоманія це важка хвороба псих- зу немає залежності, але після них
іки і всього організму, яка без лікування тягне спробувати щось «крутіше». На
незмінно веде до деградації особис- жаль, поки що успіхи науки у створенні
тості, повної інвалідності і передчасної засобів руйнування життя значно пересмерті. Вживанням наркотиків людина вищують її успіхи у боротьбі зі смертю.
прирікає себе на повільне самогубство, Фармацевтичний ринок України майже
стаючи заручником власної дурості й не контрольований. Поряд працюють
необережності.
державні та приватні підприємці, а збут
По-перше, численні дослідження різноманітних ліків став бізнесом, що
дії лікарських засобів свідчать про те, приносить чималі прибутки. Лікаріщо на одні й ті ж самі дози здорові люди наркологи занепокоєні трамадоловою
реагують інакше, ніж хворі. Дію медич- загрозою. Зазвичай людина у трамадоного препарату розраховано лише на лову залежність потрапляє дуже легко.
організм у стані хвороби, тому що прий- Підліток не думає, що щоденне вживаном ліків хворою людиною веде до її оду- ня декількох таблеток є наркотичною
жання, а здоровою до отруєння орга- залежністю, для нього важливіше
нізму і порушення його функцій.
«відірватись» на вечірці, де всі ковтаПо - друге, наркотичні препарати не ють незнайомі пігулки.
можна приймати зрідка і потроху,
оскільки це в корені суперечить їх приьогодні наркологи б’ють на
роді. Ейфорична дія багатьох медичних
сполох, молодь усе частіше
препаратів часто настає в разі перевизахоплюється синтетичними
щення терапевтичної дози або пору- наркотиками. Потрапляючи, наприкшення способу їх уведення. Необхідно лад, у трамадолову залежність, людині
назавжди запам'ятати, що найбільша щодня, щоб «зловити» попередні
небезпека полягає саме В ПЕРШОМУ відчуття «кайфу», необхідно вживати
прийомі наркотику, в першому шприці! все більшу дозу. Так, добова порція
У тих осіб, які почали вживати залежної від трамадолу людини може
наркотики у період становлення осо- становити 20-30 пігулок.
бистості (у підлітковому віці), протягом
Небезпека саме і полягає в тому,
2-5 років формуються стійкі незворотні що трамадол можна придбати майже у
патологічні зміни, їх поведінка стає пси- будь-якій аптеці, звісно, за рецептом,
хоподібною, часто поєднується з асоц- але це не спиняє наркозалежного, тим
іальними і злочинними діями.
паче, що сьогодні підробити рецепт не
так важко. Ці ліки використовують для
зняття болю, а у великій кількості вони

За інформацією нарколога Городищенської районної лікарні станом на
13 серпня 2009 року у районі на обліку перебувають 36 наркозалежних, з
яких 29 осіб – мешканці міста Городища. Вік наркозалежних 18-50 років.
Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість наркозалежних,
які перебувають на обліку, залишається відносно сталою.
дають ефект звичайного наркотику.
Трамадолу у нас випускають
стільки, що на кожного громадянина припадає по дві пігулки. Сьогодні реалізовується понад 90 мільйонів доз трамадолу, коли потреба нашої держави всього
40 мільйонів доз у рік. Питання, куди
потрапляє решта?
Сьогодні маємо тенденцію так званої ранньої проби, тобто підлітки з кожним роком швидше прилучаються до
алкоголю через «легкі алкогольні
напої», тютюнопаління. А коли моральний бар'єр «не можна, зашкодить» подоланий, молода людина з легкістю
береться пробувати щось новеньке та
потужніше.

З

ростання наркоманії це не
лише зростання СНІДу, а
відповідно і зростання злочинів, що скоюються під дією наркотиків.
Сьогодні це набуває загрозливих
розмірів. Так, якщо в Україні у 1989 році у
стані наркотичного сп’яніння було скоєно 632 тяжких злочинів, то в 1994 році
7638.
Хоч у більшості країн ухвалені
досить жорсткі закони щодо контролю
над виробництвом і споживанням наркотичних засобів, однак це не зупиняє
справних ділків. Тож виробництво і
торгівля наркотиками ведеться в широких масштабах. Заради власного збагачення торгівці прагнуть до постійного
збільшення своєї клієнтури, залучають
до наркотичної трясовини усе нові й нові
жертви, ідуть на будь-які переступи і
порушення закону. Жага до збагачення
бере гору над законом. Це призводить
до постійного зростання наркоманії.
Нечувані за розмірами бариші від реалізації наркотиків є однією з головних причин їх поширення, бо якщо є товар, знайдеться і покупець.
Щоб роздобути гроші, наркомани
йдуть на все – за допомогою обману,
фальсифікації, шахрайства, жебрацтва,
здирництва вони отримують якусь суму
грошей, шукають випадкові заробітки,
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В’ячеслав ГАРАЩЕНКО,
начальник відділу статистики у Городищенському районі

Наш коментар: жирна лінія відокремлює показники двох
різних епох в історії нашої країни – “Радянську” і “незалежну”.

забирають кошти у сім'ї, продають особисті речі. Коли виносити з дому вже
немає чого, наркомани ідуть на злочини.
У міру розвитку залежності тяжіють проступки. Починаючи з дрібних крадіжок,
злодійства, шахрайства, вимагання,
підробки документів, рецептурних
бланків, поступово стають на шлях усе
більш серйозних, а потім і більш тяжких
злочинів крадіжок, грабежів, убивств.
Тож наркоманія не лише руйнує здоров’я, веде до морального спустошення
і розтління, а є підґрунтям багатьох злочинів.
Деградація особистості у наркоманів настає набагато швидше (у 10-20
разів), ніж у алкоголіків, і є однією з безпосередніх причин здійснення ними правопорушення.
Наркоманія і злочинність знаходяться у прямій залежності. Патологічна, хвороблива тяга до наркотичних
речовин є найсильнішим стимулом до
корисливих вбивств, якими переслідується одна-єдина мета – заволодіти
наркотиками або грошима для їх придбання.
Наркоманів досить часто використовують кримінальні структури. Потрапивши до рук досвідчених злочинців,
наркозалежні стають слухняним знаряддям у їх руках. Обіцянками і роздачею наркотичних засобів, шантажем і
погрозами вони схиляють або примушують наркоманів брати участь у крадіжках, пограбуваннях, убивствах. Спроба самогубства у нас юридично не карається, а тільки морально засуджується.
Але повільне самогубство за допомогою
наркотиків мало б бути таким, що карається, оскільки поки людина доведе
себе до смерті, вона завдасть дуже багато непоправної шкоди не лише своїм
близьким, оточуючим, але і суспільству.
Хворий на наркоманію втрачає
свою людську суть, а суспільство втрачає особистість і звалює на свої плечі
витрати на утримання примітивного
індивіда, інваліда, утриманця.
Тарас ПАСІЙ.

–107 тис. наркоманів зареєстровано по лінії МВС
–Реально їх в 10 15 разів більше, більше ніж 1 млн
–95% - це молодь у віці 15 30 років
–97% наркоманів вперше спробували наркотики у віці з 12 до 19 років
–Третина всіх злочинів пов»язана з незаконним обігом наркотиків
–Більше половини засуджених наркомани
–Кожен 5-й наркоман жінка
–9 з 10 повій наркоманки
–Щорічно в Україні близько 150 тис. молодих людей стають наркоманами
–У середньому тривалість життя ін»єкційного наркомана 5 6 років
–Щорічно держава несе збитки від незаконного обігу наркотиків на суму
більше 3 млрд. доларів
–Лише 2% наркоманів виліковуються, інші 98% - гинуть
–Від загальної кількості ВІЛ - інфікованих наркомани складають 88%
Останні п’ять років в Україні спостерігається небачене зростання наркоманії. Сьогодні наркозалежність поступово «молодшає»,
середній вік людей, які вживають наркотики, стабільно знижується.
Найбільш уражена наркоманією Дніпропетровська, Луганська, Запорізька області, Автономна Республіка Крим і Київ.

Дані про природний рух та чисельність населення міста Городища
за період з 1980 по 2008 роки включно.
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ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ – ПРИРОДНАЯ ТЕРАПИЯ
Грязелечение имеет многовековую
историю. Это самый старый метод лечения. Древние египтяне намазывали больные части тела илистыми отложениями
Нила и прогревали их на солнце. В России
лечение грязями стало популярно в XIX
веке. Грязелечебницы Крыма и Кавказа
посещало большое количество больных и
просто заботящихся о своем здоровье
людей. С того времени продолжаются
научные исследования этого уникального
природного феномена.
В лечебных грязях залива Сиваш
сочетается древность моря и молодость
земли.
Экспериментально установлено, что
действие грязи источника носит многоуровневый характер:
1. Местное воздействие – раздражающее, согревающее и проникающее.
Улучшается микроциркуляция подкожных
тканей. Это приводит к активному всасыванию с грязи различных ионов, в том
числе ионов йода, которые регулируют
обменные процессы организма, и ионы магния, которые способствуют уравновешиванию нервной системы. Через кожу, в обратном направлении, в грязь переходят продукты метаболизма (токсины). 2. Системное воздействие – расширение капилляров приводит к снижению периферического сопротивления, снимается нагрузка с
сердечной мышцы, активизируются все

САНАТОРІЙ У КОЖЕН ДІМ

ГОРОДИЩЕ

внутренние органы человека. 3. Отдаленный эффект – пока еще мало изучен, но
можно сказать с уверенностью, что человек, принявший не менее семи сеансов,
становится устойчивым к стрессовым ситуациям, нагрузкам, его адаптационная способность становится намного больше.
Медики утверждают, что после смывания грязи, вызванные ею в организме
процессы продолжаются еще 12-24 часа.
В противовес фармакологическим предприятиям, которые насытили рынок дешевым химическим сырьем, которое вызывает аллергизацию всего населения, целебные грязи Лемурийского источника имеют
природное естественное тысячелетнее
происхождение. Наличие такого источника
в Украине вызывает гордость за богатства
нашей страны. Как считают ученые, по
своим лечебным свойствам украинские, в
том числе Сивашские, грязи не уступают
сырью из Мертвого моря на Ближнем Востоке. Кстати, озеро Сиваш тоже часто называют мертвым морем, а само его название
с турецкого переводится как «грязь».

Для придбання мулової
сульфідної лікувальної
грязі звертатися по телефону: 2-14-56, 8 (067) 110-29-58.
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ПРО ІВАНА СІРКА

БІЙ ПІД ГОРОДИЩЕМ ЛЕДЬ
НЕ СТАВ ДЛЯ НЬОГО ОСТАННІМ
Коли до могили найславетнішого запорозького кошового отамана впритул підступили води Каховського
моря, його останки вирішили перепоховати... Це сталося сорок один рік тому: 24 листопада 1967 року з-під землі
підняли дубову труну з прахом Івана Сірка.
ЩОБ ГРИЗТИ ВОРОГІВ
Літопис життя Сірка – це суціль
карколомна одіссея, в хитросплетіннях
якої важко розібратись. Навіть рік і
місце його народження достеменно
невідомі. Більшість дослідників
називають його батьківщиною селище
Мерефа на Слобожанщині, дехто –
село на Поділлі. Практично немає
даних про перші 35-40 років життя
Сірка. Зате існують легенди. Переповідають, що народження Івана викликало переполох в його рідному селі.
Малий з'явився на світ... із зубами і
тільки-но бабця-повитуха піднесла
його до столу, схопив звідти пиріг з
начинкою і з'їв. Переляканим односельцям Іванів батько заявив: "Ці зуби
в хлопця на те, щоб весь вік гризти
ними ворогів..." Пророцтво батька
справдилося: козак виріс на страх
своїм ворогам.
Вся тогочасна Європа дізналась
про звитяжного лицаря Сірка. В Україні
ж знали й історію цього прізвиська –
про те, як ще малим хлопцем Іван убив
голіруч вовчицю, що напала на нього в
лісі, а додому приніс її маленьке
вовченя, яке виростив і вважав своїм
найкращим другом. Через це й прозвали Івана Сірком – вовком... Друзі
називали його характерником, що
може на відстані, подумки, наводити
дурман на ворога, перехоплювати на
льоту стріли й кулі... Вороги ж називали
вовкулакою, зброя якого тільки вдень
шабля, а вночі нібито перетворювалась на вовчі зуби... Турки й татари
прозвали його Урус-шайтаном –
уруським чортом.
Ці оповідки яскраво ілюструють
приказку "У страху очі великі". А
боятися Сірка було за що: грізний воїн
був справді непереможним – історики
констатують понад сотню проведених
ним битв на суші й на морі, з яких
отаман вийшов переможцем. Ще за
життя він став справжньою легендою –
про Сірка-Сєрка-Цірка-Сіро писали
вітчизняні й російські літописці,
німецькі, польські й швейцарські
хроніки і газети...
ЗАВЖДИ З ШАБЛЕЮ:
ХОЧ У ДЮНКЕРКУ, ХОЧ У ГОРОДИЩІ...
Слава Сірка як неперевершеного
воїна зародилася після перемоги над
іспанською ескадрою – у морській
битві козацькі чайки здолали ворога
французького принца Конде, який
покликав на допомогу запорожців. (У
1645 році генеральним писарем
Військ а Запорозького Богданом
Хмельницьким був підписаний відповідний контракт з послом Франції
графом де Брежі, і 2500 козаків через
Гданськ морем дісталися французького порту Калє.) Перекази свідчать, що
Сірко пересадив козаків на захоплені
іспанські судна і нічним десантом з
моря вдерся до фортеці Дюнкерк, яку
французи довго й безуспішно пробували відбити в іспанців. Цікаво, що в
тогочасній облозі Дюнкерка брав
участь і мушкетер – прототип славетного героя роману Дюма
Д'Артаньяна... Ще два роки після того

козаки Сірка допомагали звільняти від
ворога землі Франції, а 1647 року він
повернувся в Україну, охоплену
повстанням проти Польщі. Бився під
знаменами Богдана Хмельницького.
Згодом став кошовим Запорізької Січі й
переобирався на цю посаду за різними
історичними джерелами від 12 до 15
разів!
На землях Черкащини теж не раз
бачили славного отамана. Воїни
кошового Івана Сірка завзято рубалися
з ворогами в битвах на Чигиринщині,
Смілянщині, Уманщині,
Городищенській, Канівській та Корсунській
землях. Тут він бив війська найжорстокішого до українців
польського
полководця Стефана Чарнецького,
прозваного
запорожцями "рябим
собакою" за любов до химерного одягу,
пошитого з тигрової шкури... Тут, у
Чигирині, захопив скарбницю зрадника-гетьмана Тетері. Тут, у бою проти
поляків у Капустяній Долині, 1663 року,
загинув рідний брат Івана Сірка, після
чого поляки відрубали йому голову й
почепили на списа. А сам кошовий був
тяжко поранений в бою з татарами під
Городищем...
НУЖДА ЗАКОН ЗАМІНЯЄ
Як один з найбільших ревнителів
православної віри, прославився
кошовий завдяки битвам зі своїми
найлютішими ворогами – турками й
кримчаками. Він не гребував затуляти
свої війська від залпів ворожої зброї
полоненими яничарами, зовсім їх не
шкодуючи. Коли ж, повертаючись із
походу в Крим, почув від деяких
звільнених ним з татарського полону
козаків про їхнє бажання повернутися
назад – туди, де вони прийняли
мусульманство й мали татарокдружин, то дозволив зробити це усім
бажаючим. І як тільки ті відокремилися
– наказав запорожцям порубати
шаблями віровідступників... Зате
звелів повернути багатодітній татарці
всю відібрану у неї худобу, щоб її діти
не померли з голоду. А коли в Криму
лютувала бубонна чума й кілька
татарських родів попросилися з
сім'ями й худобою на певний час
перебратися на землі Січі, то дозволив
їм це зробити. На закиди ж гетьмана
Самойловича про те, що допоміг
басурманам, відповів: "У них крайня
нужда... А люди кажуть – нужда закон
заміняє!"
Ще один штрих до біографїї Сірка.
Іван Дмитрович був до аскетизму
скромним. На Січі жив у курені, їв з
козаками із одного казана, носив
простий одяг. Історики вважають, що за
своїми спартанськими звичками
кошовий нагадував київського князя
Святослава.
Незважаючи на нескінченні війни
із запорожцями, справжнім лицарем
визнавав Сірка польський король Ян II
Собеський, на службу до якого отаман
відправив вчитися європейського
етикету й військової майстерності
одного зі своїх синів. За іншого сина
Сірка віддав заміж свою доньку
правитель Молдавії Хінкул. Він же й

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

ЯКІ УМОВИ НЕОБХІДНО
БУЛО
ВИКОНАТИ, ЩОБ СТАТИ
КОЗАКОМ

просив Сірка стати молдавським
"сподарем"...
ЗАСЛАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ
Про відмову присягнути Росії
водночас із Хмельницьким йому
нагадали аж через 18 років після цього
– коли генеральна старшина й рядові
запорожці готові були поставити свого
улюбленого отамана гетьманом всієї
України – 1672 року, замість засланого
царем до Сибіру Дем'яна Многогрішного. Іван Сірко віз у подарунок росіянам,
братам по православній вірі, захопленого ним в бою білгородського мурзу
Тенмамбета, а потрапив сам у полон
до царських посіпак. Захопленого
ватажка запорожців відправили до
Сибіру...
Як не дивно, повернутися з
Тобольська в Україну йому "допомогли" давні вороги-турки. Мусульманські
яничари навесні того ж року вдерлися
до Кам'янця-Подільського, спаплюживши католицькі храми. Заволоділи
Правобережжям України, й загроза
нависла над священним для православних Києвом. Християни Речі
Посполитої й Московської держави
забули про давню ворожнечу й
об'єдналися перед спільною загрозою.
Рятувати від навали мала Січ, тож з
Варшави до Москви прибули посли, які
просили вернути Сірка за дніпровські
пороги, наголошуючи, що запорожці
без свого кошового – "як бджоли без
матки". З листом-проханням повернути
отамана звернулися до царя й самі
запорожці...
Відразу після повернення Сірко "з
шаблею пройшов весь Крим". Коли ж у
ніч після Різдва 1674 року 15-тисячний
корпус турецьких яничарів та 40тисячна кримська орда спробували
знищити Січ, проникнувши до фортеці,
запорожці залили двір перед січовою
церквою кров'ю басурманів, що
сподівалися на легку перемогу. В бою
полягла практично вся орда... 1675
року блискучий похід Сірка блокував
похід турків на Чигирин – запорожці
розгромили кримську орду і яничарів
Ібрагім-паші. У 1679-му турецький
султан звелів перетяти козакам дорогу
до моря, відбудувати дніпровські
фортеці Кизи-Кермен і Аслам та звести
нову фортецю на острові Тавань... Не
вийшло: козаки Урус-шайтана з'явилися несподівано, як з-під землі, розбили
шість яничарських полків, що охороняли будівництво, зруйнували всі фортеці, а фахівців-будівельників разом з
їхнім прорабом, Мустафа-агою,
потягли в полон...
ПРОДОВЖЕННЯ ЖИТТЯ
В ЛЕГЕНДАХ
Азовський морський похід 1680
року, коли запорожці поруйнували
кримські міста, захопили турецьку
галеру і визволили з неї невільників,
став останнім для Сірка. Після повернення він занедужав, поїхав на свою
улюблену пасіку з бджолами біля села
Грушівка (нині село Ленінське Дніпропетровської області) і там помер. Це
сталося 1 серпня. Наступного дня

чайка перевезла тіло кошового
отамана на Січ, де під гул залпів
мушкетів і гармат його з почестями
поховали.
На хресті, що стояв на могилі
Сірка, був напис: "Хто буде сім років
перед Великоднем виносити по три
заполи на мою могилу, то буде мати
таку силу, як я, і знатиме стільки,
скільки я". Також кажуть, Сірко заповідав відрубати йому після смерті
правицю й ходити з нею в битви проти
ворогів. Запорожці так і зробили й ще
цілих сім років перемагали басурманів,
йдучи супроти них зі словами: "З нами
душа й рука Сіркова!" Згідно з переказами, за розпорядженням фельдмаршала Кутузова правицю кошового ще
раз підняли з могили 1812 року. Рука
борця за православну віру допомогла
погнати армію Наполеона...
Під час перепоховання Сірка
1967 року присутня при цьому
комісія з дев'яти осіб констатувала, що померлому було 70-75 років,
він був заввишки 175 сантиметрів і
мав сліди численних поранень
(отримані, очевидно, в битві під
Городищем). Зафіксували й знайдені біля останків шапку з соболиного хутра, рештки одягу й червону китайку... Голову Івана Сірка під
час перепоховання було забрано й
вивезено до Москви. (Нині череп
знаходиться у Дніпропетровському історичному музеї). Її було
передано в лабораторію знаменитого професора Герасимова, для
відтворення рис обличчя кошового. Тепер художники, коли малюють отамана, добре знають, як
його зобразити. Пам'ятають і те,
що обов'язково треба намалювати червону родиму пляму, справа
на нижній губі, про яку згадували
сучасники Сірка. Її вважали Божим
знаком, що мав вирізняти найхоробрішого захисника православ'я зпоміж звичайних людей...
До речі, знаменитий листпародію запорозьких козаків
султанові Оттоманської Порти
народна пам'ять пов'язала з
С і р к о м . Хоч п р о п о р т р е т н у
схожість говорити не доводиться, саме його образ відтворено на
всесвітньовідомій картині Іллі
Рєпіна "Запорожці пишуть листа
турецькому султану".
Козацькі маги-характерники
славилися своєю невразливістю. Їх
куля не брала, вони виходили з
води сухими, а з вогню мокрими.
Втім, навіть надприродні здібності
Сірка не допомогли цьому видатному характернику уникнути важких
поранень у бою з татарами під
Городищем.

ЯК ЗАПОРОЖЦІ ЗАХИЩАЛИСЯ ВІД КОМАРІВ

У плавневих хащах для козаків ворогом номер один була мошкара і комарі.
Як захищалися запорожці від цих комах? Худоба, що паслася у плавнях спасалася від гнусу у воді або у диму вогнищ, які розпалювали чередники. Що ж, і так
робили козаки-лугарі. Однак у засідці, вистежуючи ворога, багаття не розкладеш,
Щоб чоловіка прийняли на Січ козаком, він
у воді також не висидиш. Як бути? У такому разі запорожці не губилися і змащувамав відповідати таким вимогам: бути вільним,
ли обличчя мулом або глиною. Засохнувши, вони захищали шкіру від болючих
нежонатим, православним, знати українську мову,
укусів комах. Завжди в козака у запасі був шматочок сальця. Раніше у степовиків
пройти випробувальний термін джурою (зброєносіснував звичай: на Великдень вранці натирати салом щоки, ніс, губи. Це робилоцем), а потім скласти низку іспитів, наприклад,
ся для того, щоб шкіра не тріскалася від вітру та сонця. Захищала жирова плівка і
перепливти Дніпро в листопаді.
від гнусу. Також у кожного січовика був злий тютюнець для люльки-«носогрійки».
Не завжди у дозорі вдавалося розпалити її, однак будь-якої миті можна було
СКІЛЬКИ СІЧЕЙ
натерти обличчя тютюном, змоченим слиною.
ПОБУДУВАЛИ ЗАПОРОЖЦІ
Не могли прокусити комарі й козацьку сорочку, яку січовики спеціально
Більше ніж за двісті років свого існування
виварювали у риб'ячому жирі й висушували на сонці. Чумаки з цією метою
запорозькі козаки послідовно змінили вісім Січей:
використовували дьоготь. Особливо дошкуляв гнус уночі під час сну. Один
Хортицька, Базавлуцька, Чортомлицька, Нова,
мандрівник писав у своєму щоденнику, що народи, які живуть у болотяних
Томаківська, Микитинська, Олешківська, Задунамісцевостях, сплять у попелі, щоб урятуватися від укусів комах. Цілком вірогідно,
йська.
що так само іноді робили і звиклі до похідних незручностей козаки. Частіше,
Остання Січ після наказу Катерини II про
ліквідацію Запорозької Січі була збудована на За матеріалами преси
правда, вони використовували спеціально зшитий і розтягнутий на кілках поліг.
території Османської імперії (сучасна Туреччина). підготував Олег ПОКАСЬ Його конструкцію детально описав французький інженер Боплан.
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ВЕЛИКИЙ ЧУКАРІН
ДОЛЯ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО
ЧЕМПІОНА ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР
ТАКОЖ ТРАГІЧНИМ ЧИНОМ
ПОВ'ЯЗАНА З ГОРОДИЩЕМ
Мало хто, крім вузьких спеціалістів з історії спорту, нині знає,
що в перших Олімпійських іграх
сучасності, що відбулися 1896 року,
спортсмени тодішньої Російської
імперії не брали участі через...
відсутність коштів на поїздку до
Греції. Єдиним представником
Росії, який самотужки дістався до
Афін і навіть подав заявку на
участь у змаганнях з боротьби, фехтування, стрільби, став киянин М.
Ріттер. Втім, згодом він сам відмовився від наміру помірятися силою
з найкращими спортсменами
світу, що, однак, не завадило йому
після повернення до Києва стати
найактивнішим пропагандистом
олімпійського руху, виступати з
публічними лекціями.
Знадобилося ще більш як
півсторіччя, щоб нарешті відбувся
тріумфальний олімпійський дебют
українських спортсменів. XV
Олімпійські ігри 1952 року в
Гельсінкі стали першими, в яких
взяли участь представники СРСР.
Серед них було лише 25 українців,
але саме вони завоювали 10 золотих,
9 срібних та 1 бронзову медаль. Це
була третина всього олімпійського
«ужинку» радянської спортивної
делегації, до складу якої входило...
295 спортсменів!
Прапор СРСР під час урочистого
відкриття ігор ніс теж українець – важкоатлет Яків Куценко,на рахунку якого
вже було 10 світових рекордів. Але
спортивне щастя на Олімпіаді
посміхнулось іншому.
Першим українським спортсменом,
який здобув титул олімпійського чемпіона, 22 липня 1952 року став Віктор
Чукарін. Його перемога стала не лише
тріумфом спорту, а й людського духу.
Впродовж довгих десятиріч таємницею
за «сімома замками» було те, що абсолютний чемпіон Олімпійських ігор 1952
і 1956 років із спортивної гімнастики
майже всю війну провів... у німецькому
полоні.
У червні 1941 року маріуполець
Віктор Чукарін добровольцем пішов
на фронт. У бою під Городищем на Черкащині двадцятирічний воїн-артилерист, батарея якого до останнього вела
вогонь по наступаючому ворогу,
потрапив у полон. Визволення прийшло аж у березні 1945 року коли
військовополонених, серед яких був
Віктор Чукарін, загнали на баржу і
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вивезли в море. В'язні вже встигли
попрощатися з життям,але на їх щастя,
наспіли англійці, які завадили фашистам розправитись із беззахисними
людьми.
Заняття фізкультурою і спортом
дали можливість доведеному до стану
напівживого скелета колишньому в'язню повернутися до нормального життя,
а в 1948 році,вже у 27-річному віці,виграти першу золоту медаль у вправах на
брусах чемпіонату СРСР,ще через рік –
стати абсолютним чемпіоном країни.
Втім, коли у величезній і вщент
переповненій залі фінського «Мессухалі» глядачі овацією вітали переможний виступ гімнаста,ніхто з них навіть
не здогадувався, якою була справжня
ціна досягнення видатного українського спортсмена,котрий дощенту розгромив іменитих іноземних суперників,
яким ніколи не доводилось міняти затишок спортзалів на життя за колючим
дротом... Удома Віктора Чукаріна,який
повернувся із чотирма золотими і двома
срібними олімпійськими медалями,
зустрічали як героя. А в Держкомспорті СРСР навіть поцікавившись,коли
влаштовувати прощальні урочистості,
адже вік спортсмена був вочевидь критичним для великого спорту.
На Олімпіаді в Мельбурні, куди 35річного В. Чукаріна все-таки вирішили
відправити, ніхто вже не вважав його
фаворитом. А він, всупереч усьому,
знову став абсолютним чемпіоном
Олімпійських ігор,підтвердивши звання
великого гімнаста сучасності.
От лише чи багатьом із тих
молодих українців, які сьогодні
напам'ять знають імена зірок НБА,
НХЛ і «Формули-1», хоч щось говорить ім'я Віктора Чукаріна?.. І чи
не дивно, що в країну, яка заслужено
пишалася цілою плеядою видатних
футболістів-динамівців, нині доводиться запрошувати закордонних
легіонерів, тим часом, як українські
майстри спорту «косять зелень» у
складі іноземних команд? І чи не
наївно очікувати олімпійських
результатів, економлячи на спортивних гуртках і секціях, в яких
колись починали свій шлях у великий спорт видатні українські спортсмени?
Зі статті
«А ми тую славу піднімемо?»
Віктора ПАВЛОЦЬКОГО,
«Голос України» № 147 (4647).

«КРУТИЙ» КРУЇЗ

ОСТАННІЙ РОМАНТИК
Олександр Паламар у Криму!
У цьому не було б нічого
особливого, оскільки не одна
тисяча городищенців пізнала
принади субтропічного клімату та
краєвидів цього півострова, якби
не засіб пересування, який обрав
Олександр Олександрович.
1 серпня він стартував з Городища на велосипеді і вже через три
доби, здолавши близько 600 км,
дістався у село Виноградове Сакського району, де проживає його
бабуся. Також під час подорожі
південним берегом Криму (схему
свого маршруту наш мандрівник
накреслив спеціально для газети
«Городище») має відвідати знаменитий «Артек», де у травні-червні
працював педагогом-організатором.
Якщо все буде йти за планом, то
незабаром він повернеться додому і
поділиться з нами своїми враженнями.
Захоплення фізичними вправами Олександру заклали з дитинства.
Його перші тренери Володимир
Оверченко (ЗОШ №3) і Ірина Пестенкова (ДЮСШ «Колос»). У різний
час займався волейболом, легкою
атлетикою, багатоборством, пауерліфтингом, важкою атлетикою,
але вирішив сконцентруватись на
вивченні основ здорового способу
життя. Нині він є студентом Національного університету фізичного
виховання і спорту України, працює
тренером у столичному фітнесцентрі «Голівуд».
Долати значні відстані для
майбутнього валеолога не в новинку: за добу проходив із Києва до
Городища, разом з друзями подорожував на велосипеді з Городища до
Дніпра (с.Лозівок)… Знає, що таке

романтика і складнощі походів.
Хтось називає його кримський велотур дивацтвом, хтось
прирівнює до подвигу. Та, за
великим рахунком, для Олександра Паламара важливою є лише
оцінка його коханої дівчини, яка
ось уже протягом року перебуває
за кордоном. Їй, власне, він
присвятив цю «прогулянку» і мріє
присвятити своє життя.
Олег ПОКАСЬ.

І ЩЕ РАЗ ПРО КОХАННЯ...
На розгляд парламенту Фінляндії надійшов законопроект, у рамках
якого фіни зможуть отримувати
тиждень "відпустки у зв'язку з
коханням", щоб проводити її з своїми
сім'ями і коханими. Мета закону
зниження – високого рівня розлучень у країні.
З такою ініціативою виступив
член Соціал-демократичної партії,
актор і поет Томмі Таберманн. За
його словами, новий захід дозволить

ПРОЙДІТЬ ПРИЗОВНУ КОМІСІЮ

За бугром

фінам стати ближче один до одного
не лише в інтимному, але і в емоційному плані.
Деякі чиновники припускають,
що ця ініціатива може отримати
більше підтримки в тому випадку,
якщо відпустка не буде оплачувана.
Згідно з трудовим кодексом фінські
працівники мають відпустку у розмірі
25 оплачуваних днів за рік. Крім того,
оплачуються близько 10 вихідних на
честь державних свят.

ХАЙ МЕНЕ НАУЧАТЬ

Я Б В ТІТЕСТЕРИ
ПІШОВ…

1, 2, 3, 4, 5... БУДУ ВДОМА ВОЮВАТЬ?
Коли ми згадуємо про звитягу козаків та радянських
воїнів у визвольних війнах, мимоволі вдаєшся до
порівнянь з сучасним українським військом,зі ставленням
до нього «пересічних» громадян. На жаль,порівняння не
на нашу користь.
Про це, зокрема, свідчить масове ухилення молодих
городищенців від проходження призовної комісії. Чому
ті хто знаходиться на обліку в Городищенському районному військовому комісаріаті ігнорують свої обов’язки?
Можливо, дехто просто не має належної інформації, а
хтось вирішив пограти в підпільника або партизана,порушуючи чинне законодавство. У будь-якому разі до цих
осіб може бути застосовано передбачене законом покарання. Тому для запобігання ускладнень по-дружньому радимо громадянам,названим у списку (див. нижче),з’явитись
куди треба.
Олег ПОКАСЬ.
Список призовників Городищенського райвійськкомату,
які не прибули для проходження медичної комісії
навесні 2009 року

ТРУНОВ Дмитро Олександрович
ФЕЩУК Олександр Олександрович
ЦЕБРЕНКО Олександр Олександрович
ЦАРІННІК Антон Олександрович
ШЕВЧЕНКО Віктор Володимирович
ШАТИЛО Юрій Анатолійович
ЧУДОПАЛОВ Станіслав Ігорович
ЮЗЕФОВИЧ Валентин Ігорович

м.Городище, вул.Ворошилова, 8
м.Городище, вул.Желябова, 24
м.Городище, вул.Кожедуба, 28/5
м.Городище, вул.Черняховського, 33
м.Городище, вул.Індустріальна, 5
м.Городище, вул.Партизанська, 44
м.Городище, вул.Коцюбинського, 9
м.Городище, вул.Желябова, 40

Почитаєш сьогоднішні пропозиції вакансій і враз
розгубишся: слово ще якось вимовиш, а от що воно
означає, здогадуєшся не з першого разу. Ну ще
ріелтор (агент з нерухомості) – слово знайоме більшменш, можеш оцінити, що ця робота, скажімо, не для
тебе. Промоутером (тим, хто активно просуває
певний товар чи послугу), якщо язик у тебе поганенько
підвішений, теж тобі стати не світить. Мерчандайзером (це фахівець з оптимального розміщення товарів
у торговельному залі) теж не народжуються, тож не
маючи якоїсь освіти в цьому напрямку, можеш не
спокушатись екзотичною назвою вакансії.
Та раптом якщо привабить така професія як
дегоржер чи тітестер, не лякайся відразу. Можна
спробувати. На дегоржера можуть легко підучити на
курсах виноробів, і за кілька місяців ти вже опануєш
майстерність відкупорювати пляшку з напівготовим
шампанським, щоб разом з пробкою видалити
дріжджовий осад. А не вдасться, спробуй застосувати
свої смакові рецептори і стати дегустатором чаю
(тітестером). Ну і нарешті, якщо перелік усіх вакансій
не для вас, то фрілансером ви точно станете. А це що
таке? З англійської це перекладається приблизно як
вільний митець, а у нас це розуміють, як професіонал
у будь-якій сфері, котрий здатний сам знайти для себе
якийсь проект та ще й дати заробити на цьому якійсь
фірмі. Отак.
Серед професій, які зараз користуються попитом
і вже включені в національний класифікатор професій, є і більш зрозумілі – ворожка, астролог,
хіромант (теж з розряду фрілансерів). Якщо ж і це не
підійде, залишається ще понад 8 тисяч професій з
українського класифікатора, під номером 916 в якому
знайдете «чорнороб». Знайдете і усміхнетесь: ну
слава Богу, хоч щось знайоме, а то вже подумав, що в
іншу епоху потрапив...
А от професії підпільника у класифікаторі
сучасних професій немає.
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ПРОЗА

ІНТЕРВ’Ю З ПЕРЕЛЯКАНИМ КАРАСИКОМ

Ох і спека цього літа! Такої пори
люди масово тягнуться на природу,
на пляжі. Хто багатий – купує квиток
на Лазурове узбережжя, хто бідніший
– чимчикує пішки або крутить педалі
до найближчого ставочка, озерця, до
Вільшанки. Ось тільки непотребу
там валяється – ніби не зона відпочинку, а сміттєзвалище!
Як секретний агент газети, я
вирішив поцікавитися у річкових
мешканців, як їм живеться-можеться
у таких екстремальних умовах.
Когось, думаю, таки зачеплю. Там же і
лебідь, і рак, і щука... Але так запросто і побалакаєш! Наполохані жабенята пірнули на глибину, пташенята
зашелестіли в очерет. Нічого не
зробиш дика природа. Хочеш поговорити – записуйся на прийом, як до
міністра! Дався на розмову тільки
малесенький карасик. Весь переляканий, зажуганий, з тремтячими
плавничками. Від такого неподобства, яке зараз коїться на Вільшанці,
навіть у завжди мовчазної риби голос
прорізався!
– Ну, як справи, пане-брате? –
запитав я.
– Не питай чом заплакані очі, –
махнув хвостиком карасик. – На

Вільшанці люди суботник прибирання
роблять раз на рік, а засмічують кожний
день! Усіляка паскуда, що має вдома
якийсь непотріб, тягне його сюди.
Декому “легше” уночі перти на спині
лантух до річки, ніж заплатити нещасні
2 гривні за цивілізований вивіз сміття. А
яку шкоду природі завдають, ніхто не
підрахує.
В принципі наша Вільшанка –
ідеальне місце для життя. Річка бере
початок поблизу села Пединівка.
Протікає через Звенигородський,
Городищенський та Черк аський
райони. Потім з правого боку впадає у
Дніпро. Вільшанка замерзає наприкінці
листопада, а скресає у березні.
Ширина річища – 20-25 м. Живи – та
отримуй задоволення. Але ж не дають
сучі морди спокійно з глибини бульбашки пускати! Усю нервову систему
мені зіпсували. Так і хочеться крикнути
на повні зябра: пам'ятайте, скоти, що
ви люди!
Природа створила Вільшанку, як
нерестовище для риби із Дніпра. Сюди
йшли косяки зі Славути, щоб дати
потомство. Але потім втрутилися люди,
перегородили важливу артерію. Нині
від Городища до насосної станції у
Лозівку налічується 8 дамб! Тож
наповнення рибою Вільшанки та її
водоймищ просто жалюгідне. Практично зник сазан, сом, в'юн, лящ, яз... І з
цим уже нічого не вдієш. Тому рятуйте
те, що якось можна ще зберегти!
– А браконьєри сильно знущаються?
– Та задрали вже своєю зажерливістю! Тільки стемніє – випливають
човнами, гондонльєри недороблені.
Браконьєри – це суб'єкти із низькими
моральними якостями. Вони нахабні,
ненаситні, водночас ледачі, адже
прагнуть урвати побільше не доклавши

праці. Щоб спіймати таких як я, використовують багато варварських
знарядь. В хід ідуть сітки та верші,
отрута-аміак, вибухівка-динаміт... Аж
луска на всі боки летить! Та найбільше
біди від електровудочок. Мало того, що
ними убивається усе живе. Риба, якій
пощастить вижити, потім ще на 5 років
втрачає здатність розмножуватися!
Мужики, що ж ви робите! Пожалійте
мене, проявіть чоловічу солідарність!
– Туристи теж дошкуляють?
– Аякже! З ранньої весни і до
пізньої осені йдуть до річки, влаштовують пікніки. Варять кашу, юшку, смажать шашлики. Водночас траву
витоптують, гілки ламають, багаття
палять, у воді бовтаються. А то ще
обкуряться, з гумових нацюцюрників
рогаток нароблять та стріляють по
жабах. Лементують, як справжні
дикуни! Мешканці річки через них не
мають ніякого особистого життя. А
найстрашніше, що люди весь час
смітять і свинячать, смітять і свинячать!
Якось прийшов до Вільшанки юний
рибачок. Закинув вудочку – аж “клюнула” порожня пластикова пляшка.
Закинув знову – тягне консервну банку.
А далі на гачок чіплялися драні пакети,
колесо, одноразовий посуд, чиїсь
труси, якась мебля... За годину біля
рибачка лежала вже добряча купа
різного непотребу. Аж тут нагодився
знаменитий екологічний інспектор
Шмокась. Спочатку він виписав
хлопчині премію за очищення річки. А
потім поправив свої золоті окуляри і
припаяв штраф за забруднення
берега.
Розмову з карасиком
дослівно записав
Володимир ЧОС.

ГОРОДИЩЕ
СЛІДАМИ ЕКСПЕДИЦІЇ

ДО ВИТОКІВ ВІЛЬШАНКИ
ТА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
Після експедиції по Вільшанці, про
яку йшлося в минулому номері газети,
надходить чимало відгуків. Зокрема,
нам стало відомо, що заступник міського
голови Микола Скалига споруджував
один із об’єктів історико-культурного
заповідника «Батьківщина Тараса
Шевченка». У 1976 році він, студент
Шевченківського гідромеліоративного
технікуму (на фото зліва), разом з
одногрупниками відновлював копанку у
садибі, де пройшло дитинство Великого
Кобзаря. Джерело, що наповнює цю
копанку, впадає у Вільшанку.

Увага! Увага!!!

У МАГАЗИНІ «ЕДЕМ»
ВІДКРИВСЯ
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.

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

Інформує Городищина

Щоб люди могли своєчасно
отримувати інформацію, з'явилися періодичні видання. В
Україні перші газети виникли у
XVIII ст. Це були "Львівський
кур'єр" (1749), "Львівська газета" (1776), "Патріотична газета політиків" (1792).
"Харківський тижневик" (1812).
Поступово формувалася українська журналістика, збільшувалася кількість видань.
Справжньою "інформаційною
бомбою" нинішнього літа стала екологічний проект "Місто на
Вільшанці", який здійснила молодіжна громадська організація
"Батьківщина Тараса Шевченка"
разом з Городищенською міською
радою. Проект реалізовано у рамках конкурсів малих грантів,
організованого Черкаською обласною організацією Комітет виборців
України, за рахунок коштів Фонду
ім. Стефана Батурія. Про цю природоохоронну акцію наввипередки
повідомляли: друковані видання
"Нова Доба", "Прес-Центр",
"Антена", "Молодь Черкащини","Газета по-українськи", "Новини тижня", радіостанція "РосьКМ", інформагенція УНІАН,
інтернет-ресурси "ХмароЧос",
"Цукровик", "Городище оп-Lіпе",
"Вибори в Україні", "Інформаційно-діловий портал Черкас",
"Офіційний сайт міста Черкаси",
"Громадський простір", "Ресурсний центр ГУРТ", "Вибори в
Україні", "Mobus-News"... Одні
видання обійшлися короткими
повідомленнями, інші опублікували розгорнуті репортажі. Але усі
звернули увагу на проблеми річки
Вільшанки, що напуває і зрошує
Звенигородський, Городищенський та Черкаський райони.
А ще газета "Нова Доба" роз-

повіла про кондитерську мініпекарню Валентини Ляшко, що
працює у Городищі по вул.Нова,3.
Навіть не знаючи точну адресу,
кожен безпомилково відшукає цей
будиночок. Звідси на всю округу
постійно розносяться неймовірно
приємні аромати ванілі, кориці та
свіжої здоби. Тут виготовляють
майже 20 найменувань різноманітних кондитерських виробів:
бісквітні та празькі торти, різноманітні кекси, рулети, коржики,
печиво... Кондитери мають добрий
художній смак, адже їхня продукція не тільки смачна, а й красива.
Одним людям хочеться аби торт
мав побільше прикрас, інші просять поменше крему, замовляють
ексклюзивні вітальні написи. Кондитери виконують усі забаганки.
Торт можна замовити навіть по
телефону. Найбільший торт робили по спецзамовленню для Верховної Ради, він важив 15 кілограм.
Газета "Вечірні Черкаси" зробила цікавий екскурс в історію.
Виявляється, у 1887 році управитель Мошногородищенського маєтку Михайло Філіпченко відкрив у
Городищі метеорологічну станцію,
а потім 12 метеопостів у довколишніх економіях. У 1892 році за
500 рублів метеостанцію обладнали на Городищенському цукрозаводі. Спостерігали за дощами, грозами, снігом, вітром, температурою повітря й атмосферним тиском. Відомості телеграфом передавали до Пулковської обсерваторії в
Санкт-Петербург. Нині в області
налічується 8 метеостанцій: у Черкасах, Золотоноші, Смілі, Чигирині, Каневі, Звенигородці, Умані
й Жашкові.
Тижневик "Прес-Центр" опублікував щемливу історію "Милосердя в дні війни" про городи-

щанина Василя Чубаренка. В
роки війни його забрали на примусові роботи до Німеччини. В дорозі
тяжко захворів, стогнав і навіть
кричав від болю. Як безнадійно
хворого, його викинули з вагону
на одній із станцій. Всі вважали
його мертвим. Але нерухоме тіло
випадково помітив німецький
хірург. Він забрав бідолаху до
лікарні, зробив складну операцію
на шлунку, виходив. Німець прекрасно розумів українську мову,
адже до Першої світової війни його
батьки жили у Києві. Коли Василь
подужчав, його перевести в барак,
де проживали остарбайтери з
України. Як післяопераційного,
на роботи не посилали. Серед
остарбайтерів знайшлися земляки
з Городища. Василь з ними товаришував. А коли їх звільнили американці, одна пара влаштувала там
весілля. Німецького лікаря американці не чіпали. Йому навіть вдалося провести Василя в дорогу,
додому – в Україну. Так, завдяки
милосердному вчинку німецького
лікаря, Василь Чубаренко не
помер, а ніби народився вдруге.
Після війни він не один раз переказував цю історію своїм рідним і
прожив ще довго, до кінця 70-х
років.
Столична "Газета поукраїнськи" присвятила свій великий матеріал знаменитим уродженцям Черкащини. Народний
депутат, екс-міністр оборони
Анатолій Гриценко розповів, що
поки навчався у школі, літні канікули проводив у селі Воронівка –
пас у бабусі корову... У Вільшані
кожен другий вважає себе родичем боксерів Віталія і Володимира
Кличків. їхній дід Родіон Кличко
був родом із Вільшани. Тут він
познайомився з учителькою укр-

аїнської мови Тамарою, яку
направили сюди працювати. 1938
року молода сім'я переїхала до
Сміли, де жили її батьки. Родіон
працював у міліції, а Тамара в
школі. Коли почалася війна, Родіона забрали на фронт. Тамара
перебула війну у Вільшані, під час
облав ховалася в скрині. Після
війни повернулися до Сміли. Там у
них народився син Володимир,
який згодом і став батьком знаменитих боксерів Віталія і Володимира Кличків. Три роки тому
Віталій Кличко приїздив до
Вільшани... Стосовно історичних
осіб, то до рейтингу потрапили
двоє наших земляків: садівничий
Левко Симиренко та автор першої
української опери Семен ГулакАртемовський.
На популярному інтернетресурсі "Гугл Планета Земля" з'явився довгоочікуваний знімок
міста Городище та околиць, зроблений із космічного супутника.
Видання "Професійнотехнічна освіта в Україні" інформує, що нещодавно на Херсонщині
завершився III етап конкурсу професійної майстерності серед
майстрів виробничого навчання в
системі ПТО з професії "Лицювальник-плиточник", який проходив протягом трьох днів на базі
ВПУ № 2 м. Херсона. В конкурсі
взяли участь 27 переможців обласних етапів. За результатами конкурсу переможцем визнано
майстра виробничого навчання
ПТУ № 14 м. Городище Володимира Онацького. Вітаємо!
На сьогодні в Україні зареєстровано більше 20 тис. періодичних видань. Більшість мають
інформаційне спрямування, на
другому місці газети для
дозвілля.

ГОРОДИЩЕ
ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

№8 (36)

7

14 серпня 2009 року

ТА К С І Ц ІЛ О Д О Б О В О Сергій 8 (097) 556-51-05 Леонід 8 (097) 182-67-90
ТЕ Л . 2-22-83 Андрій 8 (096) 758-05-63 Геннадій 8 (067) 986-34-68

ПРИМІЩЕННЯ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО частину приміщення колишнього
товариства кролівників, вул.О.Українського, 7А,
(центр, біля базару), заг. пл. 62 кв.м., газ. Ціна
100000 грн. АБО ОБМІНЯЮ на житло чи авто. Тел.
2-12-06, 8 (097) 518-97-30.
підвальне приміщення на центральній вулиці
міста, поряд з ринком. Зручне місце для
розташування офісу або магазина. Тел. 2-41-27.
виробниче приміщення, заг. пл. 1000 кв.м. Ціна
100000 у.о. АБО ЗДАМ. Тел. 2-09-22, 8 (096) 216-4957.
виробниче приміщення, заг. пл. 70 кв.м., зем.
діл. 25 сот. Ціна 50000 грн. Тел. 2-36-84, 8 (067) 85025-29, 8 (096) 463-50-70.
контейнер торговий, (центр. ринок), 6х3 м,
утеплений, освітлення, накриття 1,5х3 м. Тел. 8 (22)
56-60-48, 8 (050) 183-02-17.
магазин-кафе, (р-н газ. господарства), заг. пл.
200 кв.м., тел., водопровід. Ціна 40000 грн. АБО
ЗДАМ. Тел. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
ЗДАМ
виробниче приміщення, пл. 700 кв.м. Тел. 8
(096) 216-49-57.
виробниче приміщення, пл. 150 кв.м. Тел. 8
(096) 216-49-57.
приміщення, вул.Проектна (торгові ряди), заг.
пл. 60 м.кв., тел. Тел. 8 (067) 470-52-72.
приміщення, (центр), заг. пл. 150 м.кв. Тел. 2-4016, 8 (096) 415-97-39.
приміщення, (центр), заг. пл. 30 м.кв. Тел. 8 (098)
229-58-59.
приміщення, (центр, напроти ринку), заг. пл. 45
м.кв. Тел. 2-07-95, 2-40-60, 8 (067) 739-63-37.
приміщення магазину «Мрія», (центр), заг. пл.
100 кв.м. Тел. 2-04-76, 8 (097) 899-58-30, 8 (063) 57322-49.
приміщення гаражного типу, вул.Миру,86, 11х6,
обладнане під СТО. Тел. 8 (063) 864-00-05.
складське приміщення. Тел. 8 (067) 472-52-53.
частину приміщення магазину, по центр.
вулиці, для комерційних цілей, заг. пл. 65 м.кв. Тел.
2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
ВИНАЙМУ
приміщення в оренду в центрі міста. Тел. 2-0922, 8 (096) 216-49-57.

БУДИНКИ
КУПЛЮ
будинок у Черкаській обл., житловий, газифік.,
недорогий. Тел. 8 (096) 449-86-30 (Марія).
ПРОДАМ
Т Е Р М І Н О В О в р е м я н к а , в у л . Гу л а к а Артемовського,18, газифік., 6х8, старий будинок,
фундамент під літню кухню, ½ криниці, зем. діл. 15
сот. Ціна 8000 у.о. Тел. 2-37-52.
½ будинку, вул.Пархоменка, 8А, газифік., вода,
погріб, сарай. 20000 у.о. Тел. 8 (067) 770-47-05.
времянка, вул.Постишева, 23, зем. діл. 10 сот.
Ціна 6000 у.о., торг. Тел. 8 (097) 844-73-19.
будинок, р-н залізн. вокзалу, 9х12, без
внутр.робіт, зем.діл. 7 сот., вул.газифік. Ціна 10000
у.о., торг. Тел. 8 (067) 609-32-00.
будинок, вул.Карла Маркса,28, газифік., усі
надв. спор., зем. діл. 9 сот., приватизований. Ціна
12000 у.о. Тел. (33) 4-26-06, 8 (063) 932-58-72.
будинок, вул.Крилова,28, огороду 30 сот.+берег
20 сот., усі надв. спор. Ціна 5000 у.о., торг. Тел. 2-2657, 8 (098) 108-12-21.
будинок, вул.Маяковського,12, усі зручності,
зем. діл. 15 сот. Тел. 8 (098) 396-33-46.
будинок, вул.Нова, газифік., усі надв.і спор.,
центр. водогін, зем. діл. 15 сот. Ціна 30000 у.о., торг.
Тел. 2-32-15, 8 (096) 599-38-41.
будинок, вул.Павлова, 60, усі надв.спор., зем.
діл. 41 сот., садок, вихід до річки. Ціна 6000 у.о. Тел.
8 (098) 242-12-25.
будинок, вул.Тургенєва, 61 (центр), газифік., усі
зручності, усі надв. спор., зем.діл. 17 сот. Ціна 25000
у.о. Тел. 8 (098) 581-41-71.
будинок, вул.Щорса,76, усі надв. спор., тел, зем.
діл. 60 сот., ставок. Ціна 40000 грн. Тел. 8 (067) 85025-29, 8 (096) 463-50-70.
будинок у с В'язівок, вул.Набережна,15, усі
надв.спор. Ціна 10000 у.о. Тел. 8 (050) 657-36-55.
будинок у с В'язівок, вул.Садова, 4, усі
надв.спор., зем.діл. 60 сот. Ціна 5000 у.о. Тел. (234)
94-5-53, 8 (096) 438-08-49.
будинок у с.Дирдин, вул.І.Уса, 122, зем. діл. 60
сот. Тел. 8 (098) 228-35-86.
будинок у с.Дирдин, вул.І.Уса,138, газифік., усі
надв. спор., зем. діл. 60 сот., поряд річка і ліс. Тел.
60-2-49.
будинок у с.Орловець, 6х7, усі надв. спор.,
приват. зем. діл. 60 сот., вул. газ. Ціна 20000 грн. Тел.
2-48-01.
будинок у с.Орловець, вул.Мурейки,2, усі надв.
спор., зем. діл. 60 сот., сад, поруч ставок, село
газифік. Ціна 20000 грн., торг. Тел. 2-16-57, 8 (098)
421-97-50.
ЗДАМ
частину будинку, р-н цукрок омбінат у,
газифікований, земельна ділянка. Тел. 2-31-07, 8
(093) 967-44-27.

КВАРТИРИ

МЕБЛІ

КУПЛЮ
квартиру 3-кімн., в м.Городище. Тел. 8 (097)
444-88-24.
ПРОДАМ
квартира 2-кімн., р-н залізничного вокзалу. Ціна
25000 у.о. Тел. 2-40-70, 8 (067) 283-08-24.
квартира 2-кімн., 4 пов. 5-пов. будинку, (р-н
залізничного вокзалу). Ціна 25000 у.о., торг. Тел. 8
(067) 299-31-29.

КУПЛЮ
розкладушки, нові і б/к. Тел. 2-40-16.
ПРОДАМ
шафа 200 грн., сервант 100 грн., б/к. Тел. 2-3684, 8 (096) 463-50-70, 8 (067) 850-25-29.
стінка, шафа-гардероб (3-х стулчаста), б/к,
добр. стан. Тел. 2-41-25, 8 (096) 234-71-40.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 12 сот., вул.Артема. Тел. 2-4016, 8 (096) 415-97-39.
з е м е л ь н а д і л я н к а 7 с от. , вул . Ге р о ї в
Чорнобиля,37, для комерційних цілей, є проект для
будівництва. Ціна 80000 у.о. Тел. 8 (096) 216-49-57.
земельна ділянка 12 сот., вул.Шмідта, недалеко
ліс, річка, вул. газ. Ціна 20000 грн. Тел. 8 (097) 28424-23.

ГАРАЖІ
ПРОДАМ
гаражі, 11 боксів, заг. пл. 400 кв.м. Ціна 120000
грн. Тел. 8 (097) 557-99-78.
гараж, метал., розбірний, новий. Можлива
доставка. Ціна 7500 грн. Тел. 8 (097) 647-62-34, 8
(093) 977-76-83.
гараж, метал., без місця, новий. Ціна 8000 грн.
Тел. 8 (097) 750-78-13.
гараж, метал., з оцинкованого профнастилу, 3х
5х2. Ціна 7500 грн. .Тел. 8 (097) 750-78-13.
гараж, у Городищенському р-ні, цілісний,
3,1х5,5х2. Ціна 10000 грн. Тел. 8 (067) 801-96-23.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО МОСКВИЧ 2715 («пиріжок»), 88
р.в., колір зелений, капремонт, у добр. стані. Ціна
7000 грн., торг. Тел. 2-00-95, 8 (067) 253-61-10.
мопед, китайського вир-ва, новий. Тел. 2-42-83.
ВАЗ 2101-013, 84 р.в., колір жовтий, т/о до 2010
р., після капремонту, новий двигун ВАЗ 2106,
сидіння Опель, 5 ст. КПП Фіат, CD-MP3. Ціна 15000
грн., торг. Тел. 8 (096) 116-39-64.
ВАЗ-21063, колір червоний, 1,3, пробіг 150000
км., добр. стан. Ціна 7000 грн. Тел. 8 (097) 539-3280.
ВАЗ 21013, 77 р.в., колір червоний, у роб.стані.
Ціна 9500 грн. Тел. (234) 2-21-25, 8 (097) 250-59-95.
ВАЗ 3307, 82 р.в., добр. стан. Ціна 16000 грн.
Тел. 8 (096) 587-52-64.
MERSEDES W 123, 81 р.в., колір зелений, 2,0 D.
Ціна 4000 у.о. Тел. 8 (067) 308-77-05.
MERSEDES 123. Недорого. Тел. 8 (097) 556-5105.
VW Passat B-3, 89 р.в., колір білий. Ціна 5000
у.о., торг. Тел. 8 (096) 126-10-49.
HYUNDAI-Poni, 93 р.в., колір синій, 1,5,
сигналізація, магнітола, центральний замок,
титан.диски, зимова гума. Ціна 3000 у.о. Тел. 8 (067)
418-51-80.
ГАЗ 3307, 82 р.в., у добр. тех. стані. Ціна 15000
грн., торг. Тел. 8 (096) 587-52-64.
ЗІЛ-130, дизельний двигун Д-240, бочка
нержавіюча. Ціна 4000 у.о. (без бочки 3500 у.о.).
Тел. 2-32-87, 8 (067) 308-77-05.
Форд-Галаксі. Тел. 8 (096) 944-83-46.
а вто бус Ф ол ь ц ва г е н К а д д і , 0 5 р . в . ,
пасажирський. Тел. 8 (096) 944-83-46.
ОБМІНЯЮ
трактор Т-25 на трактор Т-16, з доплатою. Тел.
2-32-87, 8 (067) 308-77-05.

ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
двигун, асинхронний, 950 об./хв., 4 кВ,
флянцевий. Ціна 1000 грн., торг. Тел. 8 (096) 875-0501.
двигун, асинхронний, 4 швидкості. Ціна 3000
грн. Тел. 8 (096) 875-05-01.
причеп, саморобний, ходова Москвича. Ціна 800
грн. Тел. 2-27-53.

ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
електросварка. Тел. 2-49-80, 8 (067) 499-58-08.
інкубатор, повністю автоматизований. Ціна 2500
грн. Тел. 8 (067) 865-14-12.
станок стругальний, 3 кВт. Тел. 2-49-80, 8 (067)
499-58-08.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
брус; дошка. Тел. 8 (098) 250-09-86.
камінь, б/к. Тел. 8 (098) 250-09-86.
панелі, б/к, залізобетонні, 3х1,5 м. Тел. 8 (098)
250-09-86.
перемички, б/к, залізобетонні, 2,4 м. Тел. 8 (098)
250-09-86.
піноблоки, армовані. Тел. 8 (067) 423-36-50.
плита тротуарна, 55х55х6. Тел. 2-49-80, 8 (067)
499-58-08.
ракушняк кримський, доброї якості. Ціна 4,50
грн./шт. Тел. 8 (067) 774-03-51, 8 (093) 460-16-26.
цегла, б/к. Тел. 8 (098) 250-09-86.
цегла силікатна, б/к. Ціна 0,80 коп./шт. Тел. 8
(093) 056-60-75.

РІЗНЕ
телевізори, старі, несправні, на запчастини.
Тел. 8 (098) 588-32-67.
ПРОДАМ
батареї водяного опалення, б/к, у доброму
стані. Тел. 8 (093) 811-54-02.
документи до ГАЗ-51 з номером і табличкою.
Тел. 8 (096) 750-01-01.
унти. р. 44 (північного військового льотчика).
Тел. 8 (097) 528-30-52.
яблука ранні. Тел. 8 (050) 226-35-78.

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.
СТО в м.Городище запрошує на роботу
автослюсарів, автоелектриків та автофарбувальників. Тел. 8 (097) 281-73-11.
СТОВ «Симиренківське» запрошує на роботу
тракториста, сторожа та дояра. Тел. 95-0-12.
ВАТ «Городищенський маслозавод» запрошує на
роботу: машиніста аміачно-холодильних
установок, електрика, водія автонавантажувача
(кари), вантажників та підсобних робітників. Тел.
2-25-82, 8 (095) 274-97-75.
ПП у м.Городище запрошує на постійну роботу
газоелектрозварника. Тел. 8 (067) 470-42-22.
ПП у м.Городище запрошує на роботу столяра,
робітника на пилораму. Тел. 2-21-78, 8 (097) 35548-41.
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.Городище запрошує на роботу на
вигідних умовах. Тел. 8 (063) 534-75-34.
Пропонуємо роботу на вигідних умовах. Тел.
2-15-20, 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
Догляну одиноку людину похилого віку, з умовою
п р о ж и в а н н я од н і є ю с і м ' є ю і п од а л ь ш и м
оформленням будинку. Тел. 2-10-86, 8 (098) 403-2338.
Жінка з донькою (інвалідом дитинства) догляне
пристарілих або хворих за право проживання на
їхній житловій площі. Звертатись до спеціаліста
міської ради зі зв'язків з громадськістю Олега
Покася, тел. 2-24-27, 2-46-67, 8 (093) 469-40-72.
Надаю геодезичні послуги з будівництва,
о б м і р у з е м л і , а т а к о ж к о н с у л ьт а ц і ї з
енергозберігаючих технологій. Тел. 8 (067) 40747-68.
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. 2-47-67, 8 (097) 571-71-83.
Установка насосних станцій, укладка тротуарної плитки, обшивка вагонкою, сайдингом. Якість
гарантуємо. Тел. 8 (097) 995-32-11.
NUGA BEST: масаж, кислородні коктейлі. м.
Городище, вул. Проектна, 1 (торговий ряд). Т. (234)
2-09-60, 8 (096) 944-83-47.

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.

ЗаВІТАЙТЕ
В МАГАЗИН «ЕДЕМ»,

ДЕ ВІДКРИВСЯ ВІДДІЛ З ПРОДАЖУ
ШКІЛЬНИХ ТОВАРІВ
ЗА НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

"МАЙСТЕР"
Майстерня з ремонту
меблiв та одягу
Знаходиться за адресою
вул. Героїв Чорнобиля, 22а
(при вході до КП "Комунальник").
Тел. 8 (098) 750-52-24

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.
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

Магазин «Вітраж».
Порізка скла
на території ринку.
Тел. 8 (097) 556-51-05.
Салон краси «Елізір»
Супер низькі ціни
на взуття.
Одеський розпродаж
в м. Городищі,
вул. Грушевського, 6.

ТВАРИНИ
КУПЛЮ
бичка або теличку для утримання. Тел. 8 (096)
230-86-46.
поросят в'єтнамських. Тел. 8 (066) 662-47-84.
ПРОДАМ
кнур корейської породи, вік 10 міс. Ціна 1100 грн.
Тел. 2-27-53, 8 (097) 249-05-36.
цуценята німецької вівчарки,1,5 місяці,
виставкові елітні батьки, з документами. Тел. 2-4016, 8 (096) 415-97-39.
цуценя кавказької вівчарки, 2 місяці. Тел. 8 (097)
556-51-05.

ГРАФ ІК ВИВЕЗЕННЯ СМ ІТТЯ З ПРИВАТНОГО СЕКТОРА (З 7 Д О 11 Г О Д И Н И )
01.09, 01.10 – вул. Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Мічуріна, Довженка, Артема.
02.09, 02.10 – вул. Постишева, Тургенєва, Котовського, пров. Садовий, Шевченка, Грушевського.
03.09, 05.10 – вул. Коцюбинського, Желябова, Кірова, Некрасова, Пушкіна, О. Українського.
04.09, 06.10 – вул. Куйбишева, маг. «Продукти» Г. Чорнобиля, Р, Люксембург, Енгельса,
Крупської, К. Маркса.
07.09, 07.10 – вул. Чапаєва, Петровського, Доватора, Вільямса, пров. Гетьманський,
пров. П. Морозова, Ватутіна
08.09, 08.10 – вул. Горького, Короленка, Водоп'янова, Трудова, Гамарніка 1 пол., Гамарніка 2
пол.
09.09, 09.10 – вул. Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, Боженка, Маяковського,
П. Орлика, Мересьева.
10.09, 12.10 – вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8 Березня, Театральна, Індустріальна, Г.-Чорнобиля.
11.09, 13.10 – вул. 1-Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка.
14.09, 14.10 – вул. Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова, Корольова, Орженікідзе.
17.08, 15.09, 15.10 – вул. О. Кошового, Ворошилова, Толстого, Радянська, Партизанська.
18.08, 16.09, 16.10 – вул. Франка, пров. Піонерський, Нова, Галана, Г. Артемовського, Далекосхідна.
19.08, 17.09, 19.10 – вул. Б. Хмельницького, Чехова, Кожедуба, Осипенка, Бєлінського, Заслонова.
20.08, 18.09, 20.10 – вул. Миру, Мамая, Гайдара, Глінки, пров. Садовий, Слов'янська.
21.08, 21.09, 21.10 – 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.

масаж,
кисневi
коктейлi
м. Городище,
вул. Проектна, 1
(торговий ряд).
Т. (234) 2-09-60, 8 (096) 944-83-47.

ПОВІДОМЛЕННЯ
КП «Комунальник», яке знаходиться за адресою: м. Городище, вул. Героїв Чорнобиля, 22 А, має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основний вид діяльності – збирання, очищення та розподілення води. Основними джерелами викидів забруднюючих речовин будуть:
–конвектори на природному газі;
–заточний станок, електрозварювальний апарат;
–автотранспорт.
В атмосферне повітря викидаються такі основні забруднюючі речовини: суспендовані частинки, недиференційовані за
складом (0,023 т/рік), діоксид азоту (0,0016 т/рік), вуглецю оксид
(0,0032 т/рік), метан (0,00004 т/рік).
Розмір санітарно-захисної зони складає 50 м. Перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин
на межах СЗЗ немає.
Регулювання викидів забруднюючих речовин здійснюється
шляхом встановлення вимог, які будуть викладені в Дозволі на викиди. Збір зауважень по даному питанню проводить протягом місяця з
дати подачі повідомлення виконавчий комітет Городищенської
міської ради, за адресою: м. Городище, вул. Грушевського,11. Тел. 241-27, 2-24-27.
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ШЕНДРИК ЗБИРАЄ ДРУЗІВ
Яскравою візитною карткою
сьогоднішнього Городища є клуб
байкерів “Маніжа”. Колись місто
прославила графиня Балашова,
а тепер його рекламують байкери. Клуб вважається рекордсменом країни по кількості
проведених зльотів. Торік їх було
близько десятка! До нашого
скромного міста приїздили
байкери з усієї України, а також із
Польщі, Німеччини, Литви, Росії,
Білорусі, Молдови. Зльоти
проходили дуже цікаво, про них
розповідало телебачення і
писали усі популярні газети!
Та й зараз, відкриваєш “Нову
молодь Черкащини“, читаєш про
реконструкцію мосту через
Дніпро, і виявляється, що
першим по відремонтованій
дамбі проїхав своїм мотоциклом

лідер городищенських байкерів
Олександр Шендрик! Вмикаєш
телепрограму “Український
екстрим“, там розповідають про
найсильнішу людину планети
Василя Вірастюк а, доньк у
Прем'єр-міністра Женю Тимошенко, а потім показують і
нашого земляка Сашу Шендрика! А якщо взяти тематичні
журнали “Байк“, “Скутер“, “Мотодрайв“, то там у кожному номері
його колоритні фотографії! На
одній Шендрик їде на чолі
великої колони байкерів, на іншій
– катає красуню-доньку відомого
народного депутата, на третій –
хлібом-сіллю зустрічає гостей у
Городищі. Торік великого розголосу набуло організоване
Шендриком святкування байкерами Дня Державного прапора
України. Про це навіть розповідала Телевізійна Служба Новин
студії 1+1. Так що по телевізору
городищани бачать Олександра
частіше, ніж на вулицях міста.
Байкери усієї Європи прекрасно знають, коли чергові
зльоти у Городищі. В Інтернеті та
у спеціальних журналах про це
розміщуються анонси. А ось
городищини дізнаються вже,

23 СЕРПНЯ У ГОРОДИЩІ
БУДЕ ПАРАД БАЙКЕРІВ!

коли зліт закінчився. Тільки
мельком побачили, як місто
залишила колона мотоциклістів.
Як мовиться, чули дзвін – та не
знали де він. А багатьом хотілося
б познайомитися з байкерами,
поговорити з такими цікавими
людьми. Тому оголошуємо дату
наступного зльоту!
–Традиційно я організовую зліт до Дня українського
прапора і Дня незалежності
України, – говорить президент байк-клубу ”Маніжа”
Олександр ШЕНДРИК. – Цього
разу у неділю 23 серпня
байкери проїдуть парадом
центральними вулицями Городища. Потім буде зупинка
на площі Миру. Щоб підняти
городищанам настрій, там
влаштуємо байкерське мінішоу. Це все відбуватиметься
в обідню пору. Приходьте,
беріть дітей, друзів. Байкери
відкриті для спілкування з
хорошими людьми.
Клуб “Маніжа“ був створений у 1978 році хлопцями, які
відчайдушно ганяли на “Явах”.
На їхніх брезентових куртках
красувалася намальована підко-

НАШ КАЛЕНДАР
7 серпня
190 років від дня народження Пантелеймона КУЛІША (1819-1897), українського письменника, перекладача,
фольклориста: «Своєї мови і свого рідного звичаю вірним серцем держітеся.
Тоді з вас будуть люди як слід, тоді з
вас буде громада шановна, і вже на таку
громаду ніхто своєї лапи не положить.
11 серпня
130 років від дня народження Каленика ТЕРЕЩЕНКА (1879-1969), українського скульптора, автора першого
пам'ятника Тарасу Шевченку, відлитого
на Городищенському цукровому заводі і
встановленого у 1923 р. на Чернечій горі.
14 серпня
СВЯТИХ МУЧЕНИКІВ МАККАВЕЇВ.
МЕДОВИЙ (ПЕРШИЙ) СПАС. У церквах
святять воду, квіти й мак. Після посвяти
квіти й головки маку кладуть за образами
і все там зберігається аж до весни. Весною
мак розсівають по городу, а сухі квіти на
Благовіщення дівчата вплітають до своїх
кіс, – «щоб не випадало з голови волосся».
Обрядовою їжею на цей день є «шуліки».
Готують їх так: печуть коржі, ламають на
дрібні шматочки в макітру і заливають
медовою ситою та розтертим маком. Свято
Маковея ще називають у народі «Першого
Спаса», або «Спаса на воді»
15 серпня
240 років від дня народження Наполеона І БОНАПАРТА (1769-1821), французького полководця:
Від смішного до великого один крок.
Народ, який не бажає годувати
свою армію, невдовзі буде змушений
годувати чужу.
Військо баранів на чолі з левом
завжди отримає перемогу над
військом левів на чолі з бараном.
Є два важелі, якими можна спонукати людей – страх і особистий інтерес.
Красива жінка подобається очам, а
добра – серцю; одна буває прекрасною
річчю, а друга – скарбом.
19 серпня
ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ.
ЯБЛУНЕВИЙ (ДРУГИЙ) СПАС. У церкві
святять груші, яблука, мед і обжинкові
вінки. Їдять яблука з медом і запивають
вином – «щоб садовина родила». Після
цього дня можуть починатися приморозки: «Прийшов Спас, держи рукавиці про
запас!»
ДЕНЬ ПАСІЧНИКА. Ложка бджолиного продукту до чаю бадьоритиме впродовж дня. Головне, аби мед був зрілий,
щоб, стікаючи з ложки, він стелився
гіркою, настелювався. Фізіологічна
норма споживання меду – в середньому 5
кілограмів на рік на людину, українці ж
з'їдають лише 300 грамів.
Стародавні лікарі надавали великого
значення вживанню меду як омолоджувальному засобу. Людям, яким за 45
років, для подовження життя треба систематично приймати мед із молоком або
волоськими горіхами. Це надає сил,
загартовує волю, повертає тілу легкість,
прояснює думки. Спостереження геронто-

ГОРОДИЩЕ

14 серпня 2009 року

логів за людьми похилого віку показали,
що за щоденного вживання ними 60-80 г
меду в них з'являється бадьорість,
поліпшується апетит, сон і склад крові. І
не дивно. До складу меду входить близько
300 різних біологічно активних речовин.
Цей унікальний продукт корисний усім
здоровим і хворим, старим і малим.
23 серпня
ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА
УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ
ЖЕРТВ РАБОТОРГІВЛІ ТА ЇЇ
ЛІКВІДАЦІЇ
24 серпня
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.
НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО. 1991 року Верховна Рада України прийняла Акт проголошення незалежності України.
28 серпня
УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. ПЕРША ПРИЧИСТА. За біблійною
версією Богородиця була сповіщена
архангелом Гавриїлом за три дні до смерті
і приготувалася до неї. Зібралися усі апостоли, розсіяні для проповіді по всьому
світу, крім Хоми. Вони були свідками кончини Матері Божої. На третій день після
поховання прибув апостол Хома і забажав
бачити тіло Богородиці. Відкрили домовину, Пречистої там не було. Увечері того
ж дня Богородиця явилася апостолам у
повітрі і сказала: «Радійте! Я завжди з
вами». Це перебування Матері Божої у
домовині та вознесіння її з тілом на небо і
називається Успіням.
260 років від дня народження Йоганна-Вольфганга ГЕТЕ (1749-1832),
німецького поета і мислителя:
Любов – річ ідеальна, одруження –
реальна; помісь реального з ідеальним
ніколи не проходить безкарно.
По вибраній чоловіком нареченій
легко визначити, який він, чи знає він
собі ціну.
Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти.
Та хіба любов має що-небудь спільне
з розумом!
29 серпня
ПІСЛЯСВЯТО УСПІННЯ. ТРЕТІЙ
СПАС. До третього Спаса дозрівають горіхи, тому він і зветься горіховим.
ДЕНЬ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ
30 серпня
ДЕНЬ ШАХТАРЯ
31 серпня
260 років від дня народження Олександра РАДИЩЕВА (1749-1802), російського письменника, просвітителя: «На
что право, когда действует сила?
Может ли она существовать, когда
решение запечатлеется кровию народов? Может ли существовать право,
когда нет силы на приведение его в
действительность?
Много было
писано о праве народов; нередко имеют
на него ссылку; но законоучители не
помышляли, может ли быть между
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ва і назва клубу – “Маніжа”.
Назва походить від одного з
місцевих кутків, де у давнину
вигулювали коней. Загалом
слово “маніжити“ означає “бити“,
“лупцювати“, “дошкуляти“. Але
насправді байкери дуже симпатичні особистості. Клуб ”Маніжа”
рекламує Городище, і вже за це
заслуговує на всебічну підтримку.

ЛІТО

Нам дає подарунок природа…
Чисте небо, повітря й вода –
Щоб жили і творили народи,
Щоб красиво прожити життя.
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Зам. №

АНЕКДОТИ

Відцвіли вже каштани і липи,
Промайнула весняна пора.
Красне літо і небо блакитне
Нас із сонцем теплом зустріча.

Іванов знову готується стати
батьком – він виїхав із квартири і
поміняв номер мобільного.

Наливаються воском зернисті,
Половіють під ними поля,
У хлібах червоніють намистом,
Дикі маки, як божа краса.

Кохання – це к оли не
запитують, куди діваються гроші.

Піднімає свій цвіт золотистий
Жовтий сонях до сонця здаля.
А у лузі зозуля між листям
Нареченим рахує літа.
Качаниста ласкаво тріпоче
Довгим листом, мов діви коса.
Десь на обрії громи гуркочуть,
Теплий вечір на землю спада.
Ми благаєм тебе, красне літо,
Ти для нас рідний край не лишай –
Віддавай нам тепло своє вічно.
Люба осінь, не йди, почекай!
Олександр ТКАЧЕНКО.

J

J

J

J

J

J

Різниця між великим містом і
містечком: у великому можна
більше побачити, а в маленькому
– більше почути.

J

J

J

Лист на телебачення: «Будь
ласка, не пускайте під час
серіалів рядок, що біжить! Моя
бабуся думає, що це карооке, і
співає».

J

J

J

народами судия. Когда возникают
– І як тебе із такого жахливою
между ими вражды, когда ненависть дикцією взяли на телебачення?!
или корысть устремляет их друг на Мабуть, блат?
друга, судия их есть меч. Кто пал
– Який блат? СЕСТЛА!
мертв или обезоружен, тот и виновен;
повинуется непрекословно сему решеJ J J
нию, и апелляции на оное нет.»
1 вересня
ДЕНЬ ЗНАНЬ. На час виходу газети
заяви від батьків про зарахування дітей до
1 класу подали трохи більше 100 осіб. Прийом заяв продовжується.
70 років тому (1939), розпочалася
Друга світова війна, яка тривала до 2
вересня 1945, коли на борту лінкора
«Міссурі» було підписано капітуляцію
Японії перед союзними державами. Друга
світова війна мала величезний вплив на
долю людства. В ній брали участь 61 країна (80% населення Землі), серед них і Українська республіка, що входила до складу
Радянського Союзу. Воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн, 40 місяців – з
22 червня 1941 по жовтень 1944 р. – на
території України. У збройні сили було
мобілізовано 110 млн. осіб по всьому
світу. Загальні людські втрати досягли
50-55 млн., з них загинуло на фронтах 27
млн. осіб.
3 вересня
150 років від дня народження Жана
ЖОРЕСА (1859-1914), діяча французького і міжнародного соціалістичного руху,
історика, засновника газети «Юманіте».
Під час нагнітання націоналістичної
істерії перед початком першої світової
війни його застрелив французький націоналіст у паризькому кафе. Жореса називають першою жертвою війни, яка ще не
почалася. Сам політик передбачив свою
долю: «Не пройде й шести місяців, як розпочнеться війна. Я отримую стільки
листів з погрозами, і не здивувався б,
якби виявився першою жертвою. Я вибачаю того, хто мене вб'є. Винними
будуть ті, хто дасть йому зброю. Я
мрію лише про те, щоб мені не довелося
занадто мучитись…»

Приходить Вовочка у перший
клас.
– А ти рахувати вмієш? –
цікавиться вчителька.
– Один, два, три, чотири,
п’ять, шість, сім…
– А далі?
– … вісім, дев’ять, десять,
валет, дама, король, туз…
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J

J

– Ми з дружиною були
щасливі протягом 20 років.
– А потім?
– А потім ми зустрілись!

J

J

J

Прокинувся зранку, дивлюсь
– щось не те. А «щось не те»
також прокинулось і каже:
– Хочу кави!

J

J

J

– Лікарю! Дуже вас прошу,
пр и ї зді т ь н е га й н о . У мо є ї
дружини напад апендициту!
– Але три роки тому я робив
їй операцію. У людини не може
з’явитись новий апендикс!
– Але може з’явитись нова
дружина!

J

J

J

Застали одну жінк у за
самогоноварінням. Забрали
апарат, посадили її у машину. А
сусідка гукає:
– Євдокіє, ти куди?
–Куди завод, т уди й
директор!

