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ДІЄВІСТЬ ВЛАДИ

ДЛЯ ВОДІЇВ ТА ПАСАЖИРІВ
Центральною вулицею постійно користуються практично всі жителі та гості нашого
міста. Тому для міської ради і громади турбота
про стан цієї магістралі є пріоритетною.

Ще не висохла фарба на шпальтах попереднього номера нашої газети, де йшлося про реконструкцію зовнішнього
освітлення вулиці Миру
та облаштування автобусної зупинки біля Обеліска Слави, як розпочал о с ь а с ф а л ьт у ва н н я
автостоянки і тротуару
між «Ощадбанком» і магазином «Девік». За кошти
бюджету розвитку міської
ради тут заасфальтовано
ділянку площею 1433 м2.

Тепер водії мають зручне місце для паркування своїх автомобілів. Це
актуально особливо у базарні дні, коли навколо ринку автомобілістам ніде втовпитись.
Міській раді вдалось
також знайти спільну
мову з підприємцями, які
торгують поруч із зупинкою таксі та автобусів на

розі вулиць Миру і Героїв
Чорнобиля. Згодом
замість примітивних кіосків тут з’явиться сучасного вигляду магазин, де
продаватимуть сортове
насіння і періодику. Як
пояснив один із власників
новобудови приватний
підприємець Сергій Павлюченко, згідно з домовленістю з міською радою
архітекторним проектом
передбачено єдиний комплекс «магазин-зупинка».

Після спорудження
цього об’єкта підприємці
згодились оздобити прилеглу територію тротуарною плиткою. Зручно
буде і покупцям, і пасажирам.
Олег ПОКАСЬ.

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ
21 серпня відбулася чергова 32
сесія міської ради. На початку роботи
сесії головний бухгалтер Л.Трохименко
оприлюднила
звіт про виконання
міського бюджету за 1 півріччя 2009
року. Так, зокрема, було зазначено, що
за цей період дохідна частина бюджету
по загальному фонду виконана на
101,8%. Загалом, звіт було підтримано і затверджено депутатами.
Ц і к а в и м бул о о б го в о р е н н я
питання про виділення коштів на
погашення боргів за паливномастильні матеріали КП «Комунальник». Саме з таким листом керівництво
підприємства звернулося до сесії.
Варто нагадати про те, що КП «Комунальник» перебуває нині не у кращому
фінансово-економічному стані. І цьому
є як об’єктивні так і суб’єктивні причини. Саме це і було предметом жвавого
обговорення серед депутатів. В першу
чергу непокоїть той факт, як це не
прикро визнавати, що серед громадян,
яких обслуговує комунальне підприємство є чимала кількість недобросовісних користувачів, таких, які м’яко
кажучи, прагнуть всупереч закону,
тими чи іншими шляхами, уникнути
повної оплати за надані послуги. І цей
факт залишається доволі відчутним і
болючим, одним з таких, який породжує головну проблему – відсутність
достатніх коштів для успішного
функціонування підприємства.
Окрім того, техніка, яка знаходиться на балансі підприємства є морально
і фізично старою, потребує постійного
ремонту, а на це необхідні кошти. Було
запропоновано придбати нову, більш
потужну машину для вивезення
нечистот, навіть і у кредит. Це дасть

змогу відчутно економити кошти і тим
самим поповнити автомобільний парк
новою технікою.
По-друге, постійний ріст цін на
паливно-мастильні матеріали при
незмінності тарифів рано чи пізно
призводить до ситуації боргової ями.
На думку депутата Л.Труша, для
вирішення ситуації необхідно в першу
чергу переглядати тарифи, оскільки
вони на сьогоднішній день є надто
заниженими. Деякі депутати занепокоєні тим фактом, що досить часто
міська рада виділяє кошти «Комунальнику».Тож, врешті решт, було
запропоновано і підтримано пропозицію – створити комісію міської ради для
комплексної перевірки економічної
діяльності підприємства, і знаходити
необхідні фінансові ресурси у структурі самого підприємства. Лише це,
допоможе раз і назавжди поставити
крапку у цьому питанні.
Певні роз’яснення щодо роботи
«Комунальника» дала головний бухгалтер підприємства В.Качуровська.
На її думку ситуація і справді є досить
складною, такою, яка потребує негайного вирішення. Депутати, з другої
спроби, прийняли рішення на виділення коштів для придбання військової
техніки для реконструкції Пагорба
Слави.
З окремих питань виступили
перший заступник міського голови
А.Вибрик, заступник із земельних
питань М.Скалига, секретар міської
ради О.Сенецька. На сесії були
розглянуті і інші питання порядку
денного. Вів сесію міський голова
О.Зварич.

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА
У вересні відзначають день народження учасники бойових дій у
Великій Вітчизняній війні Павло Пилипович БАРАБАШ, Яків Петрович
ПАСІЧНИК, Іван Назарович СКАЛИГА. Міська рада, міська організація
ветеранів України приєднується до щирих побажань на адресу цих
шановних городищенців.
Не журіться любі, що літа минають,
Що у вас волосся посріблілось вмить,
Виросли вже діти і ростуть онуки,
За якими серденько болить.
Дорогі і рідні, проживіть 100 літ,
Хай вам усміхнеться веселковий світ,
Хай вас обминає горе і біда,
А душа хай буде вічно молода.

ПРО НАС ІЗ ВАМИ

РОЗДОРІЖЖЯ СВІДОМОСТІ
День державної незалежності
визначне свято і святкувати його
потрібно відповідно, з розмахом і
масштабом. Так воно і відбувається
ось уже упродовж багатьох років. І це
дуже добре. Наше місто, а точніше ми з
вами, городищани, не є виключенням
з правил. Ми також любимо святкувати
і не лише велике державне свято,
яким є День Незалежності, а й не менш
популярні і улюблені, як то Івана
Купала чи, скажімо, День молоді. Але є
одна прикрість.
Після закінчення подібних дійств,
складається враження, перепрошую,
що містом пройшли варвари, які
поняття не мають не те, що таке
елементарна культура, а взагалі,
живуть, вочевидь, для того, щоб лише
їсти і пити. Купи найрізноманітнішого
сміття, лушпиння, бите скло, поліетиленові пакети і пляшки, недоїдки і
обгортки заполонили центральну
площу міста, сквер біля районного
Палацу культури, прилеглі вулиці. Що й
казати, свято вдалося на славу.
Як не сумно, а подібні картинки і не
лише у святкові дні є, на жаль, не
рідкість. Такі святкування ніби лакмусовий папірець на перевірку свідомості, відповідальності і рівня культури
нашого нинішнього суспільства.
Брак виховання, безвідповідальність, відсутність найменшого страху
перед покаранням, недолуге законодавство, заперечення будь-яких
цінностей і норм моралі є причиною
подібних явищ. Показово і сумно, що
такі ганебні речі більше властиві
молоді, юнакам і дівчатам, школярам,
словом – нашому майбутньому. То
чого ж навчає школа, як виховують, та
й чи виховують, батьки вдома? Чому
ми з вами стоїмо поруч і споглядаючи
подібні речі, не наважуємося зробити
зауваження підлітку, який допивши
пиво, на наших очах спокійно кидає
пляшку у найближчу клумбу. Спробуй
зроби зауваження. Це ж тепер називається зазіханням на особисту свободу.
Після
зауваження можна такого
почути у відповідь, що просто ховайся.
«Гальмів» у сучасної молоді не існує.
Надто рано хочуть відчути себе
дорослими, а як же відчути посправжньому себе дорослим не
присмоктавшись до пляшки пива.
Сьогодні цим нікого не здивуєш.
Парадокс… Наші державні мужі,
громадськість з одного боку б’ють на
сполох, адже Україна нині посідає
перше місце у Європі за рівнем
дитячого алкоголізму, а з іншого,
продаж пива в Україні є надто неврегульованим. Його можуть купити без
будь-яких застережень та заборон
навіть підлітки. Якесь роздвоєння
особистості, життя за подвійними, а то і
потрійними стандартами, коли думаємо одне, говоримо інше, а робимо потретьому. Сьогодні задля наживи,

задля зиску знято усі перестороги і
табу. По центральних каналах телебачення не те що приховано, а цілком
відверто і цинічно пропагуються
насильство, культивуться примітивна
культура і споживацька психологія,
возвеличується тваринна насолода і
культ грошей. Пояснити цю патологію
державного масштабу подвійних
стандартів тяжко з точки зору здорового глузду.
Повертаючись до святкування Дня
Незалежності, до отих куп сміття,
розкиданих по клумбах і вулицях,
помітив одну чудернацьку особливість: урни для сміття стоять напівпорожні, а навколо них навкруги розкиданий усілякий непотріб. Подібне свинство, інакше не назвеш,
можна
пояснити, але аж ніяк не виправдати,
коли поруч немає ніякої урни. Але коли
вона стоїть під самим носом, а навколо
розкидано сміття, таке зрозуміти
нормальній людині вкрай важко.
Справді, таємничі і непередбачувані
ми, українці, не дивно, що наша
побутова поведінка викликає подив і
зачудування, скажімо у тих же найближчих закордонних сусідів.
Про який європейський вибір
можна говорити, про які європейські
стандарти життя, з таким рівнем
культури і таким відношенням до
навколишнього світу. Нам не бачити
тієї Європи найближчі 50 років. Хто
наважиться пустити нас на
свої
терени, хто наважиться жити в одному
співтоваристві з такими людьми?
Цинічно? Можливо. Зате правдиво і
відверто. На сьогодні ми, на жаль, не
заслуговуємо на європейські стандарти життя, ми просто до цього не
доросли.
Що й казати, а подібні святкування, як не прикро, не несуть на
свідомість більшості громадян ніякого
смислового та ідейного навантаження,
а є лише зайвим приводом до гучних
посиденьок та веселощів, які закінчуються досить невтішно, особливо для
міської бригади благоустрою та
комунальної служби міста, які зі
щемом у серці вигрібають наступного
дня увесь той непотріб і сміття, щоб
наше з вами місто за будь-яких обставин виглядало пристойно, чисто і
красиво.
(Продовження теми –
на 2-й стор.)
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В УКРАЇНІ

МОЖУТЬ ВВЕСТИ
КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ
Громадські організації планують заборонити
підліткам виходити після 22-ої години на вулицю. Це питання давно на слуху, а в Кременчуці,
Херсоні та Житомирській області обмеження діє
вже кілька місяців.
Голова Всеукраїнської організації «Комітет з
боротьби з організованою злочинністю і корупцією»
Олексій Косарєв повідомив, що зараз вони працюють над відповідним законопроектом і вже на
початку вересня передадуть його в Верховну Раду:
«Ми хочемо, щоб неповнолітні не з'являлися на
вулиці та в нічних клубах після 22-ої години у час
навчального року та після 23-ої години під час
канікул. Ми переконалися, що більшість клієнтів
нічних клубів – неповнолітні. Там вони п'ють, курять і
б'ються. Таке потурання з боку батьків і спричиняє за
собою зростання дитячої злочинності».
Водночас, українські адвокати вважають, що
комендантська година обмежує права людини. За
словами правозахисника Володимира Яворського,
це обмеження суперечить нормам Конституції та
Європейської конвенції про захист прав людини: «У
дітей просто відбирають свободу. Цей захід може
застосовуватися тільки в крайніх випадках, тимчасово, під час введення надзвичайного стану».
У міліції комендантську годину вітають. Заступник начальника відділу кримінальної міліції Житомирського обласного УВС Валерій Ратинський сказав,
що в середньому за день до них після, введення
комендантської години доставляють до десяти
підлітків-порушників. «За ними приходять батьки. Ми
проводимо з ними бесіду і відпускаємо. Побачили,
що підлітків на вулицях у пізній час поменшало».
Як вирішиться доля цього законопроекту, поки
що незрозуміло.

1 ЖОВТНЯ ВАРТІСТЬ
ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
ЗРОСТЕ НА 25 ВІДСОТКІВ
Українці, які палять, змушені будуть віддавати за
це сумнівне задоволення ще більше грошей.
Н а п р и к л а д , п ач к а п о п ул я р н о го « Б о н д у »
коштуватиме вже не 5 грн. 50 коп., а орієнтовно 6 грн.
88 коп.
Таке здорожчання відбулося в зв’язку з тим, що
Верховна Рада ухвалила законопроект, який
передбачає підняття ставки акцизного збору на
тютюнові вироби. Нагадаємо, що попереднє
здорожчання вартості сигарет відбулося у травні
цього року.
Подейкують, що згодом ціни зростуть ще
більше. Називають баснословні для наших кишень
суми. Тому багато городищенських курців всерйоз
задумуються про відмову від своєї шкідливої звички
або про вирощування тютюну на власному городі.

14 ЖОВТНЯ З НАБОРУ
ТЕЛЕФОННИХ НОМЕРІВ
ЗНИКАЄ «8»
Для виходу на міжміську телефонну мережу
необхідно буде замість «8» набрати «0», для виходу
на міжнародну телефонну мережу – «0-0» замість
«8-10». Після набору цифри «0» (зі стаціонарного
телефону) потрібно дочекатися безперервного
сигналу і тільки потім здійснювати набір інших цифр.
Для міжміських телефонних розмов та дзвінків
на номери абонентів мереж мобільного зв’язку
необхідно замість «8» набирати «0» (дочекатися
безперервного сигналу), потім – код міста або
мережі оператора мобільного зв’язку без першої
цифри «0».
Для внутрішньообласних телефонних розмов
необхідно замість «8» набирати «0» (дочекатися
безперервного сигналу), подальший набір номера
(крім абонентів Київської області) залишається без
змін.
Для здійснення міжнародного виклику замість
«8-10» необхідно набирати «0-0», тобто «0» (
дочекатися безперервного сигналу), потім – знову
«0», далі без інтервалу – код країни, код міста та
номер телефону абонента.
Отримати додаткову інформацію ви можете за
номерами телефонів довідково-інформаційних
служб: «176», «179» та «109» або на сайті ВАТ
«Укртелеком» www/ukrtelecom.ua
УВАГА!
При здійсненні міжміського виклику «НУЛЬ» на
початку номера повинен бути ЛИШЕ ОДИН! При
випадковому наборі другого поспіль «0»
відбувається міжнародне з’єднання з відповідною
тарифікацією. Просимо бути уважними при наборі
номера.
Як повідомив начальник цеху телекомунікаційних послуг № 1 м. Городища Петро Качур, ці
нововведення здійснюються згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України з метою
приведення системи нумерації телефонної мережі
до європейських стандартів.

ГОРОДИЩЕ
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УКРАЇНА – США

ПОСЛИ ДОБРОЇ ВОЛІ
Близько двох годин тривала зустріч міського
голови Олександра Зварича, працівників апарату
міської ради з представниками церкви євангелійських християн-баптистів.
Ця церква відома у Городищі, як організатор
дитячого «Табору пригод» і молодіжного табору
«Форум». Лише цього літа протягом тижня тут
оздоровилось близько ста осіб. У доступній формі їм
викладалося слово Боже, прививалась повага до
батьків, толерантність, проводилась профілактика
наркотичної залежності і сквернослів’я. Міський
голова акцентував увагу на тому, що після радянських часів означені проблеми значно загострились, тому церковне просвітництво заслуговує на
велику вдячність.
Фінансування цієї роботи здійснюється солідарно місцевою баптиською громадою та церквою Елім з
містечка Абсенті штат, Міннесота, США. Пастор
церкви Елім Раєн Овері розповів про наміри оптимізувати розвиток братерських стосунків із єдиновірцями з Городища. У розмові йшлося про американські та українські реалії, про можливості для
втілення спільних бізнес-проектів.
На запитання пастора, чи не бажає наш мер
започаткувати партнерство між одним із американських міст і Городищем, Олександр Зварич відповів
ствердно, та висловив застереження: «Тільки не
хотілось би бути у ранзі «бідних родичів», щоб
обтяжувати когось своїми проблемами. Поки що у
нас навіть немає коштів на поїздку за океан. Тому ми
з вдячністю приймаємо подібні пропозиції з Польщі,
Німеччини, Росії, США, але маємо бути ощадливими
у бюджетних витратах». Разом з тим існує практика,
коли місцеве самоврядування делегує виконання
деяких своїх повноважень громадським організац-

Виконувач обов’язків пастора городищенської міської церкви
євангельських християн-баптистів Анатолій Степанов зі своїми
одновірцями – Ілейн Страйк, власницею магазинів квітів,
Сенді Ларсон, керівником дитячої групи недільної школи
церкви Елім, Юлією та Богданом Паїс, подружжям перекладачів
із Черкас, Раєном Овері, пастором церкви Елім

іям. І наша баптиська громада, яку очолює Анатолій
Степанов, дуже підходить для виконання місії «посла
доброї волі» у Сполучених Штатах.
Повертаючись до розмови про молодіжну
політику, показовим є те, що муніципальна влада
Абсенті обмежує час перебування неповнолітніх у
громадських місцях 23-тьою годиною (усвяткові дні –
до 24-тої години). Молодих людей, які не дотримуються таких рамок, забирають у поліційний відділок,
звідки випускають лише з батьками. Тоді як намагання Городищенської міської ради обмежити час
роботи молодіжних (а точніше – дитячих) дискотек
наштовхнулось на супротив з боку тодішнього
керівництва відділу культури та деяких інших органів
районної влади, зокрема, міліції. Депутатам і членам
виконкому рішенням Черкаського адмінсуду заборонили навіть добровільне чергування на дискотеці.
Мовляв, це створювало незручності для «сором’язливих» діток. Отже, нам є чому повчитись у
свободолюбивих американців.
Олег ПОКАСЬ.

У НАШИХ СУСІДІВ

ТЕМА ДЛЯ ДИСКУСІЇ

ЧИСТОТА КАНІВСЬКИХ ВУЛИЦЬ:
ЦІНА ПИТАННЯ – 5 ГРН.
НА МІСЯЦЬ З СІМ'Ї
«Будьмо готові до того, що міська влада попросить жителів міста розділити тягар фінансування
комунального підприємства „Місто", що займається в
Каневі утриманням вуличного освітлення, прибиранням проїжджої частини доріг, тротуарів та площ міста,
очисткою їх від піску, сміття, а взимку – від снігу та
ожеледі, доглядає міські газони, квітники, розчищає та
обрізає дерева, але че¬рез об'єктивні обставини
втратило четверту частину річно¬го фінансування й
опинилося перед загрозою зупинки», – йдеться у
канівському тижневику «Дніпрова Зірка».
Як повідомив перший заступник канівського міського
голови Микола Москалець, у міській скарбниці вистачає
коштів на фінансування КП «Місто» лише на 9 місяців
цього року. Найбільш проблемні – жовтень, листопад та
грудень – залишилися поза межею бюджетних призначень.
Кошти, які були виділені «Місту» на початку року на
четвертий квартал (близько 300 тис.грн.), одномоментно
«з’їв» борг, що виник навесні цього року у зв’язку із зростанням ціни на газ на 70 % – місто просто змушене було
перенаправити ці кошти, якими закрило раптово виниклу
діру в бюджеті, оплативши ними за опалення закладів
освіти. І ось тепер не залишається нічого іншого, як іти й
просити допомоги в людей. Незабаром буде створено
спеціальний цільовий фонд, на який і перераховуватимуться добровільні внески. Аби охопити повністю всіх
споживачів слід ввести до квитанції, що їх надсилають
споживачам, скажімо, з управління водо-каналізаційного
господарства (близько 11 тис. адресатів) рядок із текстом
«за утримання загальної території міста», аби люди мали
змогу організовано, помісячно вносити кошти для КП
«Місто».
– Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування» ми маємо право залучати кошти підприємств,
організацій, установ та громадян міста на подібні цілі, –
сказав для «Дніпрової Зірки» Микола Москалець. –
Водночас хочу зазначити, що такий платіж не є
обов’язковим. Тобто, ми звертаємося скоріше до свідомості й сумління наших містян: є необхідність вирішити
проблемне питання за участю жителів Канева. Без цього
місто просто захлинеться у смітті, а восени та взимку, коли
почне випадати сніг, через нечищені дороги може зупинитися увесь приватний та громадський транспорт.

ПРО ВАС ІЗ НАМИ (Закінченн. Початок на 1-й стор.)
Зовсім протилежна ситуація, якщо звісно доречне
таке порівняння, щодо ставлення до довкілля у Німеччині.
Ви можете собі уявити ідеальну чистоту? Складно, чи не
правда. Саме так у цій країні. Нещодавно з дружнім
візитом Німеччину відвідала делегація з нашого міста. І
найперше що вразило городищан – це бездоганна чистота
на вулицях, у скверах, парках, будь-де. Попри загальновизнану німецьку точність і пунктуальність, дбайливе
ставлення до природи, є тими яскравими особливостями,
які упродовж багатьох десятків, а то і сотень років
вирізняють німців з-поміж інших. Аби не бути голослівним,
ми взяли невеличке інтерв’ю у одного із учасників
делегації, які відвідали цю чудову країну, директора КП
«Комунальник» В.Трохименка, про його враження від
поїздки.
Ось що він нам розповів:
–Справді, якщо порівнювати стан навколишнього
середовища у нас і у Німеччині, це, відверто кажучи,
«небо й земля». Рівень культури у цьому плані на високому щаблі. Чисто на вулицях, біля будинків, у громадських
місцях, усюди…
Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється
регулярно, у цьому плані, як кажуть, відлагоджено усе до
найменших дрібниць. Побутові відходи не скидають, як
приміром у нас, усе на одну купу, яка може місяцями
лежати під відкритим небом. Сміття там розділено на
частини. Окремо папір, окремо харчові відходи чи то
пластик. Потім сміття утилізується, переробляється на

ВСЕ ЗВОДИТЬСЯ
ДО ГРОШЕЙ?..
Проблема фінансового забезпечення є
нагальною чи не для всіх комунальних
підприємств України. Не є винятком і городищенський «Комунальник». Хоч за час нині
діючого складу міської ради розбазарювання
матеріальних ресурсів припинено і регулярно
виділяються кошти на придбання техніки та
інші потреби комунального підприємства. Але
про його рентабельність доводиться тільки
мріяти. Це пояснюється рядом об’єктивних
чинників. А через кризу в головах деяких
наших державних посадовців виникають
перепони для наповнення міського бюджету.
Нам до Них, «як до Києва рачки».
Потрібно вишукувати можливості на місцевому рівні. Очевидно, проблему засміченості
міста не вирішити без долучення його
жителів. Як варіант, встановленням добровільного або навіть обов’язкового збору за
утримання території міста.
Здавалось би, можна обмежитись тим,
що маємо – вивезенням «Комунальником»
сміття з приватного сектора за графіком, що
публікується у нашій газеті. Такий підхід є
найбільш оптимальним, справедливим,
враховує об’єм твердих побутових відходів у
окремо взятого споживача. Проте користувачів цими послугами не так багато, щоб їх
надання було не збитковим.
Більшість самостійно утилізує відходи.
Яким чином, це окреме питання. У кращому
випадку користуються міським сміттєзвалищем, утримання якого теж «влітає у копієчку».
Ще дорожче обходиться ліквідація стихійних
смітників, створених сучасними пітекантропами. Або будемо розраховувати здоров’ям,
нашим і наступних поколінь.
Тож, як не крути, все зводиться до грошей, а також до нашої культурності та відповідальності.
Олег ПОКАСЬ
P.S. За різними підрахунками одна особа
виробляє за рік від 400 кг до 1 тонни побутових відходів.

ІНШИЙ ВИМІР
спеціально створених для цього підприємствах.
Настільки все продумано, настільки все на високому
технічному і організаційному рівні, що це просто захоплює. І все це досягнуто власними силами, силами німців,
завдяки їхній високій свідомості і в першу чергу бажанні.
Завдяки тому, чого нам, українцям, так не вистачає.
Сидіти і склавши руки чекати, що за нас це зробить хтось
інший, марна і невдячна справа.
Подвір’я у німців доглянуті, чистота бездоганна,
скрізь квіти, газони, усілякі інші культурні насадження.
Кожен дбає як за чистоту у своєму домі, так і за чистоту у
громадських місцях. Поняття свого і суспільного там
майже не розділено. Система суспільного співжиття така,
що від блага усього суспільства, певної громади, залежить і благо окремої людини. У нас на жаль цього немає.
Навіть за такий короткий термін нашого перебування
у Німеччині ми багато про що дізналися, багато речей нас
просто вразили. То чим ми гірші? Чому не можемо
докласти максимум зусиль, щоб хоча б трохи наблизитися
до того рівня життя і суспільних відносин, які панують у
країнах Європи?
Тарас ПАСІЙ.
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ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ

ДЕРЖАВНІ АКТИ НА ЗЕМЛЮ РОЗДАВАТИМУТЬ БЕЗПЛАТНО

У КАБІНЕТАХ, ДЕ ВІДАЮТЬ ГЕКТАРАМИ, ГОТУЮТЬСЯ ДО НАПРУЖЕНОЇ РОБОТИ
Особисто контролювати систему видачі громадянам
державних актів на право власності на земельні ділянки береться
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Про ще очільниця уряду заявила у
столиці під чає наради з керівниками центральних та
територіальних органів Держкомзему, державках підприємств, що
входять до сфери його управління – Центру державного земельного
кадастру, інститутів землеустрою, Держземінспекції. Роздати
державні акти всім охочим уряд збирається до кінця року.
Нагадаємо, у серпні Кабмін прийняв постанову, якою
передбачено безоплатне оформлення та видача громадянам України у
2009 році держактів на право власності на землю. Дія цього документа
поширюється на громадян, яким за рішенням сільської (селищної,
міської) ради передано у власність земельні ділянки для: будівництва
та обслуговування житлового будинку і господарських споруд;
ведення особистого селянського господарства в межах населених
пунктів; садівництва. На безоплатну видачу актів кинуто чимало
грошей – близько шести мільярдів гривень. Щоб уявити, наскільки не
велика сума, достатньо сказати, майже стільки торік пішло на
повернення боргів ошуканим вкладникам «Ощадбанку».
Тепер місцевим радам належить організувати прийом заяв від
громадян на безоплатні оформлення та видачу держактів. Причому
братимуть їх не рідше двох разів на тиждень. Для одержання
державного акта громадянин-заявник або уповноважена ним
особа подає до органу місцевого самоврядування за місцем
розташування земельної ділянки такі документи: заяву в двох
екземплярах про оформлення та видачу державного акта; копію
документа, що посвідчує особу (зазвичай копію паспорта);
нотаріально посвідчену копію довіреності уповноваженої особи,
якщо документи подає уповноважена особа громадянина
України; копію документа про присвоєння ідентифікаційного
номера фізичній особі у Державному реєстрі фізичних осіб –платників податків та інших обов'язкових платежів; рішення
органу місцевого самоврядування щодо передачі земельної
ділянки у власність.
Для унеможливлення видачі держактів за неіснуючими
(підробленими) рішеннями рад –самим радам в обов'язковому
порядку належить перевіряти факти видачі таких рішень, зокрема,
звіряючи з журналами обліку рішень.
У разі виявлення неіснуючих (підроблених) рішень місцеві
органи влади мають інформувати правоохоронні органи та
територіальні органи Держкомзему для відповідного реагування.
Уже наступного дня після прийому документів від громадян,
заяви та додатки до них передаються до відповідного територіального
органу земельних ресурсів Держкомзему.
Один примірник заяви громадянина з відміткою про реєстрацію в
територіальному органі Держкомзему повертається органу місцевого
самоврядування для подальшої передачі громадянину. При
заповненні бланків державних актів на право власності на земельні
ділянки для зазначених цілей передбачається підписання їх головами
рад – напевне, для того, щоб і вони несли відповідальність.
У випадку, якщо рішення про передачу земельної ділянки у
приватну власність приймалось на користь особи, яка померла,
то до комплекту документів заявника додається нотаріально
посвідчена копія свідоцтва про право на спадщину.
Заява та документи мають подаватися окремо щодо кожної
земельної ділянки. У разі виявлення недостовірних відомостей у заяві
про видачу державного акта та документах, або якщо видача
державного акта за представленим рішенням органу місцевого
самоврядування призведе до порушення земельного законодавства,
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вони повертаються органу місцевого самоврядування для передачі
заявнику з обгрунтуванням причини повернення.
Відомості про прийом заяв про видачу державного акта
фіксуються в журналі обліку заяв у паперовому та в електронному
вигляді. Журнал, звісно, має бути пронумерований, прошнурований і
скріплений підписом керівника та завірений печаткою Рескомзему АР
Криму, головних управлінь Держкомзему у областях та містах Києві
та Севастополі. Записи в журналі здійснюються розбірливо
кульковою ручкою синього або фіолетового кольору. Неправильно
зроблений запис закреслюється, а потрібне записується поряд чітким
розбірливим почерком. Кожне виправлення має бути засвідчено
підписом посадової особи та печаткою територіального органу
Держкомзему.
У разі виявлення невідповідності площі, зазначеної у рішенні
про передачу у приватну власність земельної ділянки її
фактичному розміру, визначеного за результатами кадастрової
зйомки, документи повертають за актом приймання-передачі
органу місцевого самоврядування для прийняття рішення про
уточнення площі земельної ділянки заявника.
Обіцяють, що по акти теж нікуди їздити не доведеться. Їх
видаватимуть у кожному населеному пункті за участі представників
структурного підрозділу Центру державного земельного кадастру та
місцевого самоврядування. У разі, якщо зробити це немає
можливості, тоді держакт можна отримати за місцем знаходження
структурного підрозділу Центру ДЗК.
Визначені урядом терміни, у які земельним чиновникам
належить «вписатися», доволі жорсткі: державна реєстрація та видача
держакта здійснюється у строк, що не перевищує 30-ти робочих днів з
моменту отримання від органу місцевого самоврядування заяви про
його видачу до територіального органу Держкомзему.
На папері усе добре. Але як діятиме схема і чи працюватиме
взагалі – питання. Головне земельне відомство країни на словах
підтверджує реалістичність видачі до кінця нинішнього року
громадянам держактів за спрощеною процедурою. За словами глави
Держкомзему Олега Кулініча, кадровий потенціал і фінансове
забезпечення відомства дають змогу впоратися з таким завданням.
Рішенням уряду нібито на 4100 осіб збільшена чисельність лише
державних службовців, які мають посилити державний контроль за
видачею актів. Найбільш напружена робота, зазначає Олег Кулініч,
очікується у Вінницькій, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській,
Харківській, Кіровоградській, Черкаській областях та Криму.
Утім, окремі учасники столичної наради були менш
оптимістичними. Кажуть, за три з половиною місяці з таким обсягом
робіт ніяк не впоратися. Жартома зазначали, що врятувати їх може
хіба що рання багата на сніг зима. Усі «гальмування» можна буде
списати на «погодні умови». Таким чином, строки виконання
завдання подовжать... Насправді, і без погодних негараздів
ускладнень вистачає. Приміром, реальний розмір ділянки часто не
відповідає записаному в документі про передачу землі у приватну
власність. Змінилася навіть одиниця вимірювання – якщо раніше
розмір вказувався у гектарах (з точністю до сотки), то тепер – у
квадратних метрах. А розрекламований електронний кадастр, до
якого мали бути занесені усі ділянки країни, роками залишається у
«віртуальних» планах. Хоча на його розробку кинуто не один мільйон
гривень.
Галина КВІТКА,
«Голос України» №172 (4672)

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ВС Е П О Б А Ч И ТИ , У С ІМ Р О З П О В ІС ТИ
Ніхто не помічає того, що стосується усіх, крім газетярів. Так стверджував класик журналістики Джозеф
Пулітцер із США. Він свято вірив, що
газети – потужна зброя проти
корупції й соціальних проблем. ”Усякий
злочин живе не інакше як за рахунок
таємниці. Виведіть його назовні, висміюйте його в пресі, і рано чи пізно
суспільна думка викличе очищення”.
Газета “Нова Доба” розповіла, як
деяким городищанам у недавні роки
Якщо великі футбольні клуби купупощастило відшукати справжні скарби. ють темношкірих легіонерів за великі
Залишки древніх цивілізацій знаходи- гроші, то до Городища вони їдуть самі.
ли, коли копали криницю чи льох. Так Столична “Газета по-українськи” розОлександр Лисенко у себе в дворі повіла, що віднедавна за команду ”Цуквідкопав шаблю-палаш, якими користу- ровик” грає 36-літній Вольтер Фонвалися кочівники у VIII–IX ст. н.е. Сім'я Бомбу з Камеруну. Він працює на фірмі
Тюхів натрапила на зразки глиняного ”Грейтлі”. Любить спорт, займався футпосуду черняхівської культури. А родині болом і баскетболом. Волтер почав приРоманенків пощастило відкопати ходити на наш стадіон. Прекрасно влився в команду, відвідує тренування. У
трипільські статуетки! Ці люди повідо- суддівських
протоколах усі прізвища
мили про знахідки археологів, навіть за пишуться
прописом, а його – друковавеликі гроші відмовилися продати їх ними літерами.
спекулянтам. Офіційні археологи теж
Інформаційна агенція УНІАН
знаходили скарби у Городищі. У 1980 поширила
повідомлення, як на станції
році біля залізничного вокзалу розкопа- Цвіткове
8 молодих хлопців пошкодили
ли курган і виявили крем’яні ножі, соки- кілька вагонів електрички. Вони порозри, залишки намиста з зубів вовка. мальовували їх фарбою з балончиків та
Тепер на тому місці 5-поверховий буди- побили вікна. Слідчо-оперативна група,
нок. У 1988 році на околиці міста яка негайно виїхала на місце події,
дослідили скіфський курган IV ст. до н. затримала хуліганів. Усі вони жителі
е. Знайшли золоті прикраси, наконеч- Києва, спеціально приїхали на малоники стріл та списа. У старовину був зви- людну провінційну станцію, щоб позмачай – щоб заховати золото, людина гатися в графіті. А от для чого били скло
середнього зросту ставала на кургані і в – пояснити не могли. Тепер заплатять
тому місці, куди падала тінь від її голо- солідні штрафи.
ви, закопували скарб.
Джозеф Пулітцер стверджував:
Газета “Вечірні Черкаси” повіда- ”Тільки щире відчуття відповідальла про ремонт багатостраждальної ності врятує журналістику від рабвулиці Кожедуба у Городищі. Оскільки оліпства перед зверхниками, що перенею їздить транзитний транспорт із слідують егоїстичну мету і протидіють суспільному процвітанню…
усієї Черкащини, з обласного бюджету Наша
країна і преса піднесуться або
на ремонт було виділено 600 тис грн. упадуть
разом. Здібна, неупереджена,
Тендер на проведення ремонтних робіт підтримана суспільством преса з госвиграло ДП ”Черкаський облавтодор”. трим розумом, який знатиме, що таке
Міська рада наполягла на тому, щоб зро- правда, і матиме мужність триматибити якісне водовідведення. Інакше ся цього, – зможе зберегти честь
навіть найкраще асфальтне покриття й суспільства. Без цього народна влада
надалі розмиватиме вода.
– лише бутафорія і посміховисько”.

Щоп’ятниці з 10 до 12 години в Держкомземі України працює пряма безкоштовна телефонна лінія з проблемних питань у сфері земельних відносин. На ваші дзвінки дадуть відповідь
керівники Держкомзему. Телефон
лінії: 8 (800) 500-83-20.

До відома
громадян району !
Відділ Держкомзему у Городищенському
районі Черкаської області доводить до відома
громадян, що особистий прийом громадян
начальником відділу Держкомзему у Городищенському районі Черкаської області (далі –
Відділу) та заступником начальника Відділу
проводиться в робочих кабінетах, виїзні прийоми – у приміщеннях сільських, селищних,
міської рад, згідно з окремими графіками.
Прийом Героїв Радянського Союзу,
Героїв України, Героїв Соціалістичної праці,
інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.
Попередній запис проводиться в день
прийому з 8.00 години. Під час попереднього
запису громадян на особистий прийом до
начальника та заступника начальника Відділу
з'ясовується прізвище, ім'я, по-батькові, місце
проживання громадянина, зміст порушеного
питання, до яких посадових осіб чи органів
виконавчої влади він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші
матеріали, що подаються громадянином,
оформляється реєстраційно-контрольна картка встановленого зразка.
Повторний прийом громадян з питання,
що вже розглядалося начальником та заступником начальника Відділу проводиться після
детального вивчення архівних документів з
порушеного питання, з'ясування причини, що
призвели до нього, за необхідності надаються
детальні роз'яснення та можлива допомога.

*

*

*

Згідно з діючим графіком
lначальник відділу Держкомзему у Городищенському районі Стоцька Валентина Антонівна проводить
особистий прийом громадян щопонеділка та щосереди з 10.00 до 15.00,
прямий телефонний зв'язок «гаряча
лінія» – у перший понеділок кожного
місяця з 10.00 до 15.00 (тел. 2-20-71),
lзаступник начальника відділу
Держкомзему у Городищенському
районі Лисак Руслан Олександрович проводить особистий прийом громадян – щовівторка та щоп’ятниці з
10.00 до 15.00., «гаряча лінія» – у
третій понеділок місяця з 10.00 до
15.00 (тел. 2-20-71).

НА ХРАМОВЕ СВЯТО

НЕХАЙ КОЗИРИТЬСЯ!

Перший в історії Городища турнір з отримали спортивні кубки і медалі.
картярської гри у филя відбувся 19 сер- Людям так сподобалося, що турнір вирпня на стадіоні ”Цукровик”. Филь – це ішили зробити традиційним.
місцевий різновид преферансу. Турнір
На призи міська рада виділила 500
називався ”Нехай козириться!". Чотири гривень. Медалі вручили також переігрові столи обгородили стрічками, щоб можцям футбольного турніру, який
вийшло схоже на ринг. Дотримання пра- паралельно проходив на стадіоні. Памвил контролювали судді з бейджиками 'ятні медалі з нагоди храмового свята
у вигляді гральних карт. Змагалися 11 Спаса-Преображення отримали і
команд – по дві особи у кожній. За карти співочі й танцювальні таланти – учасниузялися пенсіонери, бізнесмени, усі ки прекрасного концерту. На стадіоні
бажаючі. Кожна команда мала дотепну
назву: ”Куми”, ”Свати”, ”Компанія” і т.п. були присутні понад тисяча глядачів.
Скептики сумнівалися, чи варто Свято спільними зусиллями організуваприрівнювати карти до спортивного зма- ли і провели: Городищенська міська
гання. Але організатори згадали, що рада, міський центр культури і туризму,
років п'ятнадцять тому газета "Молодь футбольний клуб ”Цукровик”. На святі
Черкащини" влаштувала чемпіонат гри був присутній міський голова Олеку дурня. То нам теж можна! Довкола сандр Зварич та депутати міськради,
столів юрмилися уболівальники. Дівча- які зробили важливий внесок у святкову
та у циганських костюмах пригощали їх акцію: Андрій Биба, Олександр Біба, В'яяблуками. Звання чемпіона з филя здо- чеслав Олексійчук, Віктор Томіленко.
була команда ”Брати” – Віталій Багацький та Василь Коваленко. Переможці

4

№9 (37)

23 вересня 2009 року

ГОРОДИЩЕ

18 ЖОВТНЯ ЧКАЛОВСЬКА ШКОЛА ВІДЗНАЧИЛА СВОЄ 70-РІЧЧЯ

Наша школа. Їй – 70! Це священна домівка, а в ній велика
родина. За роки своєї історії вона бачила і лихоліття війни і роки
відбудови, вітри історичних змін торкалися її своїм крилом. Тут
відбулося близько 75 тисяч уроків. Більше 330 з 3500 її випускників є медалістами.
У далекому 1939 році школу відкривав перший її директор
Павло Синельников. Потім школу очолювали віддані своїй
справі Василь Милоданов, Анна Бикадорова, Павло Завгородній, Михайло Безкровний, Василь Галущенко, Володимир
Панько, нині на чолі педагогічного колективу – Микола Панчишин.
В урочистому відзначені ювілейної дати у районному
Палаці культури взяли участь голова районної державної
адміністрації Сергій Ковела, міський голова Олександр Зварич,
начальник відділу освіти Сергій Чабан, завідуюча райметодкабінетом Тетяна Хронік, голова ради голів профкому педпрацівників Іван Зобенько, представники школи мистецтв, ЗОШ №
3 та № 1, ДНЗ «Зірочка», районного будинку дітей та юнацтва. З
інших міст приїхали кандидат педагогічних наук Микола Набок
(випускник 1973 р.), заступник декана Кіровоградського авіаційного інституту Сергій Кушнір (випускник 1975 р.), провідний
банківський працівник Сергій Скрипник (випускник 1989 р.). Всі
вони, а також приватний підприємець Оксана Томіленко
(випускниця 1988 р.) з’явились з цінними подарунками.
Це було свято єдності різних поколінь випускників,
учнів і педагогів міської школи № 2.

Фото Дмитра ФЕДІРКА.

УСІ ДОРОГИ
ВЕДУТЬ
ДОДОМУ

Чкаловська школа завжди вирізнялася педагогами найвищого рівня.
Серед них – Ольга Скрипник, яку у серпні 2009 року нагороджено нагрудним
знаком «Відмінник освіти України». Колишні та нинішні учні вітають свого
Вчителя із заслуженою нагородою.
Вашій увазі пропонується матеріал, підготовлений донькою Ольги
Іванівни Наталією СКРИПНИК, випускницею ЗОШ № 2 1995 року.

РОЗПОВІДЬ
ПРО МАМУ
«Бо душа твоя – яблуня
Золота, золота,
Бо квітує в ній сонячно
Доброта".

Цими поетичними рядками я хочу
розпочати свою розповідь про
найдорожчу у світі мені людину –
мою маму,
вчительку
іноземної
мови Скрипник Ольгу
Іванівну.
Розпочала вона свою професійну
діяльність у нашій рідній Городищенській середній школі № 2 у
далекому 1971 році, де і працює по
цей час.
Про вчителя можна говорити
багато високих слів, адже кинуте у
світлі дитячі душі щедро зерно
проростає міццю країни, її силою і
мудрістю.
Всю свою душу мама віддає
улюбленій роботі в школі, а серце –
дітям.
Мені поталанило вдвічі, адже моя
матуся була моєю вчителькою
англійської мови. Я знаю і бачу як діти
її поважають, бо вона до всіх ставиться по-доброму. Вона дає дітям багато
цікавих та корисних знань. Вона –
своя, рідна і добра. Для дітей вона
друг і порадник, уміє відчувати їх
настрій, побачити в очах тривогу і
підтримати, захистити від біди,
застерегти від необдуманих кроків.
Мабуть, саме тому діти так тягнуться
до неї. Вона ніби зачаровує їх своїм
ніжним поглядом, ласк авою
посмішкою і добрими очима, а її
слова, як золоте зерно, лягають в
душі дітей. Все мамине багатство – це
її учні, які вирізняються гарними
знаннями. А студенти вважають за
честь потрапити до неї на практику.
Часто до неї звертаються за порадою
і молоді колеги, і учні.
І так, від дзвінка до дзвінка, з року

в рік, кожного дня підручники, зошити,
уроки, рідна школа… Як швидко
летять роки! І вже не одне покоління
дітей пройшло через мамині руки. А її
трудовий шлях складає вже 38 років, з
яких 20 років працювала завучем. І
весь цей час вона присвячує себе
школі.
Про маму можна розповідати ще
багато: вона вимоглива та справедлива до учнів і до нас, вона зігріває
своєю любов’ю і турботою. Вона
ясним сонечком випромінює тепло
своєї душі.
Часом дивлюся на неї і думаю,
скільки безмежної і сильної любові
вміщує вона в собі, щоб напоїти нею
кожного, кожну дитину, кожного учня,
мов квітку водою? Мама могла не
спати ночами, оформляючи свої
папери. Ще з дитинства пам’ятаю
сяйво настільної лампи і робочий
письмовий стіл, за яким мама цілу ніч
складала шкільний розклад уроків. Це
навіть не її громадська робота, а
частина отої дивом осяяної справи –
жити для інших. Їй ніщо не байдуже –
чужа біда чи проблема, завжди
поспішає на допомогу, будь-якої миті
готова допомогти, часто нехтуючи
собою та особистим. Іноді здається,
що вона ніколи не відпочиває, завжди
має якусь невідкладну справу. Але
при всьому цьому ритмі життя, мама
встигає скрізь – і в школі, й удома. І
навіть зараз,
вона не пішла на
заслужений відпочинок, вона, як
завжди, з дітьми і для дітей.
Невсипущою, вчительською
працею упродовж десятків років мама
заслужила безліч подяк та велику
повагу від людей. І дуже часто, ідучи
поруч із нею містом, я стаю свідком
висловлюваннь від її колишніх учнів
слів вдячності за те, що у свій час
зуміла виявити здібності та прищепити ту любов до іноземної мови, за ті
знання, які дала, за настанови,

поради і підтримку, а в багатьох
випадках за обрання майбутньої
професії. А як же мама світиться,
мов сонечко, і радіє, коли дізнається
про успішні досягнення своїх вихованців, адже її труд не пропав марно.
Я з впевненістю хочу сказати, що
я щаслива донька, чого зичу кожній
людині на землі, тому що маю таку
матусю, якою я пишаюся. Моя мама
ще з дитинства навчила мене поважати і любити людей, бути чесною,
доброю, щирою, чуйною. У цьому я
намагаюся бути схожою на неї, бо
мама для мене – взірець людяності,
порядності, чесності, життєвої мудрості та душевної доброти.
Хочу сказати усім : « Поважайте і
бережіть своїх матерів ! »
Мамочко, нене, матусю…
Скільки ніжності в кожному з слів!
Я за тебе щоденно молюся,
Щоб Господь тебе, рідна, зберіг.
Ти ласкава, і ніжна, і мила,
Ти найкраща у світі за всіх,
Ти дала для життя мені крила
І навчила життя це любить.
Я пишаюсь тобою, рідненька,
Я люблю тебе понад усе,
Бо найкраща ти, моя ненько,
Й найдорожча у світі за все!
З повагою
і безмежною любов’ю,
НАТАША.

Усі дороги ведуть додому, бо тут
найкраще місце на землі. Тут, де ти вперше
зробив свій крок, сказав перше слово, де
посадив деревце, побачив веселку, де
почув спів солов’я і зустрів перше кохання.
Не можна забути найтеплішого
батьківського дому, школи, де навчався
справедливості і доброти. Вони приходять
до нас у снах, у далеких мандрівках, коли
ми щасливі і нещасні. Ми відчуваємо їх
поклик на схилі літ.
Нещодавно завітав до рідної школи
один з її перших випускників -- Барабаш
Анатолій Юрійович, який далекого 1939го сів за парту Городищенської ЗОШ №2.
На зустрічі він поділився своїми спогадами
про
шкільні роки, своїх наставників
вчителів, про тяготи війни та післявоєнних
років.
Школа змінилась, але Анатолій
Юрійович розповів нам проте, якою вона
була за часів його навчання. Рідна перша
парта в 32 кабінеті, духовий оркестр,
учасником якого він був. Далі було навчання в Дніпропетровську, робота на залізниці
в далекій Печорі... Та рідна Україна з її
природою, щедрістю неповторної землі
перемогла і Анатолій Юрійович повернувся та почав працювати, примножуючи
славу України. На зустрічі він закликав
молоде покоління любити свій край ,
Україну, поважати старших, вести здоровий спосіб життя та обирати вірний шлях і
просто бути щасливим.
Учні 9– Б класу

ГОРОДИЩЕ
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

"ЧЕРКАЩИНА ДУХОВНОСТІ СКАРБНИЦЯ"
Книга "Черкащина –
духовності скарбниця", яку
ми Вам презентуємо – це
розповідь про історію та
розвиток духовності Землі
Черкаської. Осяяна героїчними легендами і думами,
освячена козацькою звитягою історична минувшина
краю розкривається перед
сучасниками яскравим
самоцвітом таланту професійних і самодіяльних
народних творчих колективів, самобутніх майстрів
декоративно-прикладного
мистецтва, поетів, художників,композиторів,історичних та культурних діячів,
які з прадавніх часів величають Черкащину.
Сизокрилим птахом високо і щемливо над Дніпром Славутою лине пісня про
Черкаський край журлива і
весела, стрімка й грайлива
– його душа, його мрія,
історія і сьогодення. Вона
об'єднує земляків – черкащан всього світу,надає сили
і натхнення юній черкаській весні. І кожна сторінка цієї книги – це пісняприсвята духовним цінностям Черкащини, прекрасним людям, які їх створюють і плекають.
Предметом особливої
нашої гордості є те, що у
розділі «100 славетних
постатей Черкащини»
йдеться про шістнадцятьох
представників Городищини: ініціатори масового
руху колгоспників за високі
врожаї цукрових буряків –
Марина Гнатенко (19142007 рр.) та Марія Демчен-
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ко (1912-1995 рр.), байкар
П е т р о
Г у л а к Артемовський (1790-1865
рр.), автор опери «Запорожець за Дунаєм», оперний
співак Семен ГулакАртемовський (1813-1873
рр.), живописець, графік
Фотій Красицький (18731944 рр.), козацький ватажок Максим Кривоніс (Перебийніс) (р.н.невідомий –
1648 р.), живописець Григорій Лапченко (1801-1876
рр.), письменник Іван Ле
(1895-1978 рр.),історик Феофан Лебединцев (1828-1888
рр.), перший секретар в
історії ЦК Компартії України Георгій П’ятаков (18901937 рр.), промисловці, цукрозаводчики Федір Симиренко (1791-1867 рр.), Платон Симиренко (1821-1863
рр.), Василь Симиренко
(1835-1915 рр.), Кіндрат
Яхненко (1783-1868 рр.),
учені-садівники Лев Симиренко (1855-1920) і Володимир Симиренко (18911938).
Черкаська область, яка
відзначає цього року свій
55-річний ювілей, – квітучий край з багатою історією
і самобутньою духовною
культурою. Неповторне
поєднання сучасного й
минулого, реальності й
легенди створюють унікальні історичні пам’ятки
на тлі чарівної природи.

*
*
*
Коли з мармуру,неначе з пластиліну,почали
ліпити коника.
Коли з пластиліну, неначе з живої плоті,
зібрались і сотворили Христа.
Коли усі,хто з кров’ю і потом,бездумно ляльЛіто пахне квітами й м’ятою,
ковано заладили кивати головою.
У долині травою зім’ятою.
От тоді здригнувся світ і поволі,здається,непоЛіто чути молитвою світу,
мітно, здається, жартуючи… жартуючи прирік
Що бентежить природу зігріту.
себе тихо вмерти.
І в страшних коростяних ранах розверзалася
Осінь – кольору божевілля,
його плоть,судомно здригалася в конвульсіях,з
Кохання,пристрасті п’янкого зілля.
полегшенням позбавляючись від закономірних
Осінь – кольору смутку,
залишків досі працюючого організму.
Подаруй мені незабудку…
А люди тонули, захлинаючись в фекаліях…
Смачно тонули… з посмішкою на вустах,переСОНЕТ ПОТРИВОЖЕНОЇ ТИШІ… кочуючи
язиком оливку, плюючи зернятаХочеш,я подарую тобі Слово?
кісточки в остигаюче тіло.
Воно ніжно пестить,коли промовлю…
– Алілуя,– лунало з піднебесся.
Таке миле,просте,трішечки барвисте,
– Вип’ємо за лося,щоб жилося і булося!!! –
Як восени нанизане з шипшини намисто,
котилося відлунням.
На вже холодному тілі ще зовсім молодого
Як подих вітру,вечірня колисанка,
Світу запалали яскраві поминальні свічки, щоб
Як поцілунок-дотик з самого ранку,
не заблукала,бува,душа світу…
Як сонячний промінь
– За краще життя!!!!
на заплющених повіках,
– Ні, третій за любов… юбов… бов… ов…
Як ніч і день,що чергуються одвіку…
ов…о…в…в,– важкою брилою котилися слова й
лунко падали вниз.
Хочеш,я подарую тобі Слово?
Автор цих текстів – Людмила ХВОЯ (ЖУРВоно приходитиме до тебе знову і знову, БА) народилась у Городищі 01.01.1979 року, проКоли тиша давитиме на вуха,
живає у Києві. Закінчила Сумське вище училище
Коли смуток у скроні задмуха…
культури і мистецтва ім. Бортнянського за
спеціальністю режисер театрального колекВ долоні,на пальці чи навіть на пучки
тиву, інститут кіно і телебачення КНУКіМ за
Кладу моє Слово невпевнено й рвучко… спеціальністю кінотелережисер. Працювала на
телебаченні.
Час весни,все подвір’я у цвіті,
Медом,травами пахне земля.
В небі птахи в грайливому літі.
Голос літа лунає здаля.

Ніченька

Підготувала
зав.відділом
інформаційного
забезпечення РЦБ
Галина ВАСИЛЕНКО,

Із-за хмари випливає
Місяць молодий,
З мішка зорі розсипає
Човник золотий.

Цілу нічку він гуляє
В зорянім танку,
Зійде сонце, закотиться
В срібному вінку.
І жде нічку чорнооку,
Щоб заколихати,
Бо не гоже молодому
Одному гуляти.

Обнімуться, стрепенуться,
Сплеснуть береги,
Плесо вдарить,
сплесне річка…
Тихо навкруги.
Вітер хвилі розганяє,
Човника гойда,
Сивий Водяник гуляє,
Мавку вигляда.
По долині, по широкій
Шепче верболіз,
І така краса в природі –
Щемно аж до сліз.
Галина КОВТУН.

ДИТЯЧИЙ СВІТ
Дівчинкаромашечка
Дівчинка маленька
Просила щодня:
– Ну купи, матусю,
Мені букваря.
Я навчусь читати
І писати теж.
Потім мене, мамо,
В школу відведеш.
Ось найбільша радість,
В Насті у цей день.
Пригортає книжечку
До своїх грудей.
І горять у доці,
Очі-промінці.
Дівчинка-ромашечка
З букварем в руці.

БІЛОЧКА
З гілочки на гілочку
Скаче руда білочка,
Трудиться,турбується,
До зими готується.
Сушить на сучечку,
Ягідки в пучечку –
А на мотузочку
Сушаться грибочки.
Й лісових горішків
Назбирала трішки.
У дупло потроху
Наносила моху,
Щоб було тепленько
Затишно й сухенько.

Горе
в нашої дитини
Що за диво-дивина,
Олю,ти чому сумна?
Й покотилися в Олинки,
Сльози,ніби горошинки.
– Як мені не сумувати –
В школу йдуть усі малята,
Лиш мені говорять: «Ти,
Ще повинна підрости».
Спохмурніло дужче личко,
Слізки капають в травичку.
Носик сьорба без упину –
Горе в нашої дитини.

Соняшник
У жовтенькому віночку
Всілось сонце на кілочку.
Чи то так здалось,чи ні,
Ще й всміхнулося мені.
Я постояв збоку хати,
Не хотів його лякати.
Та гарненько придивився
Й зрозумів,що помилився.
То не сонце край городу
Із ставочка пило воду,
То на грядці гарбузів
Сонце-соняшник зацвів.

ДОЩИК
Дощ холодний у вікно
Зранку нам стукоче,
Розігнать солодкий сон
Моїй доні хоче.
Та –під щічку кулачки,
Й сняться сни дитячі.
І нічого,що дощик,
За віконцем плаче!

ДЖМІЛЬ І БДЖІЛКА

Вранці бджілка Ліна схопила відерце і
вирушила на велику квіткову галявину –
пилок і нектар збирати. Цю роботу
бджілка дуже любила. Посміхалося сонечко, співали пташки – настрій у Ліни був
чудовий.
– Полечу сьогодні аж на той край галявини – там такі пахучі квіти! – вирішила
Ліна.
Та вона навіть не уявляла,як довго треба
летіти. Ледь перепочила бджілка після
важкого польоту, а сонце заховалось за
хмарку, і пішов дощ. Ліна сховалась під
листочком,але дощ ллинув щосили і промочив бджілці крильця.
– Як же мені дібратися додому ? – злякалася Ліна і заплакала.
– Що трапилося ? – раптом почула
вона чийсь голос.
Озирнулася і на листку побачила дядечка Джмеля. Він був великий і волохатий,
тому маленькі бджілки його побоювалися.
–Дощик намочив мої крильця, і я не
можу літати! – пожалілася бджілка і
заплакала ще дужче.
– Заспокойся! – посміхнувся Джміль.
– Я тобі допоможу.
Він піднявся до сонечка і попросив його
висушити крильця новій знайомій. Сонце
опустило промінчики на землю. Ліна
вилізла з-під листочка – і її крильця відразу ж висохли.
– Спасибі Вам,дядечку Джміль! Я всім
розкажу, що ви дуже добрий і зовсім не
страшний! – подякувала бджілка і полетіла додому.
Ольга УСЕНКО,
учениця 2-Б класу ЗОШ № 2

ЇЖАЧОК

Скік! Скотилось яблучко з гілочок.
Підхопив те яблучко їжачок.
Начепив на гілочку і поніс
До маленьких діточок в густий ліс.
Як толопав стежкою поміж трав,
Рудуватих грибиків назбирав.
Все потіг до бугрика у кубло,
Їжачатам снідати щоб було.
Галина ДМІТРІНЦОВА.

Малюнок Ані ДОРОШЕНКО
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ГОРОДИЩЕ

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРИМІЩЕННЯ

ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО частину приміщення колишнього товариства кролівників у м.Городище,
вул.О.Українського, 7А, (центр, біля базару), заг.
пл. 62 кв.м., газ. 100000 грн. АБО ОБМІНЯЮ на
житло чи авто. Т. 2-12-06, 8 (097) 518-97-30.
виробниче приміщення в м.Городище, заг.
пл. 1000 кв.м. 100000 у.о. АБО ЗДАМ. Т.2-09-22,
8 (096) 216-49-57.
виробниче приміщення в м. Городище, заг.
пл. 70 кв.м., зем. діл. 25 сот. 50000 грн. Т. 2-36-84,
8 (067) 850-25-29, 8 (096) 463-50-70.
магазин-кафе в м. Городище (р-н газ. господарства), заг. пл. 200 кв.м., тел., водопровід.
40000 грн. АБО ЗДАМ. Т. 2-46-24, 8 (067) 594-7573.
ЗДАМ
виробниче приміщення в м.Городище, пл.
700 кв.м. Т. 8 (096) 216-49-57.
виробниче приміщення в м.Городище, пл.
150 кв.м. Т. 8 (096) 216-49-57.
приміщення в м.Городище, вул.Проектна
(торгові ряди), заг. пл. 60 м.кв., тел. Т. 8 (067) 47052-72.
приміщення магазину «Мрія» в м.Городище
(центр), заг. пл. 100 кв.м. Т. 2-04-76, 8 (097) 89958-30, 8 (063) 573-22-49.
приміщення в м.Городище (центр), заг. пл.
150 м.кв. Т. 2-40-16, 8 (096) 415-97-39.
приміщення в м.Городище (центр), заг. пл.
30 м.кв. Т. 8 (098) 229-58-59.
приміщення в центрі м.Городище (центр,
напроти ринку), заг. пл. 45 м.кв. Т. 2-07-95, (234)
2-40-60, 8 (067) 739-63-37.
приміщення гаражного типу в м.Городище,
вул.Миру,86, 11х6, обладнане під СТО. Т. 8 (063)
864-00-05.
складське приміщення в м.Городище. Т. 8
(067) 472-52-53.
ВИНАЙМУ
приміщення в оренду в центрі м.Городище.
Т. 2-09-22, 8 (096) 216-49-57.

БУДИНКИ

ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок у м.Городище (центр),
великий, не новий, зем.діл. 6 сот. Т. 8 (068) 39250-38.
ТЕРМІНОВО будинок у м.Городище, вул.Конституції, 5х10, вул. газиф., великий кам'яний
погріб, криниця, зем. діл. 6 сот. 5000 у.о., торг. Т. 8
(098) 970-29-46.
ТЕРМІНОВО будинок у м.Городище, вул.Ломоносова,91, 7х12, цегл., усі надв. спор., зем. діл.
13,5 сот., поблизу ставок і річка. 8000 у.о. Т. 8
(067) 980-29-70.
ТЕРМІНОВО будинок у м.Городище,
вул.Остапа Вишні (Чубівка), всі надв. спор.,
зем.діл. 40 сот. 8000 у.о., торг. Т. 8 (097) 522-4413.
будинок у м.Городище, вул.Островського,
17А, газиф., усі зручності і надв. спор., зем. діл.
18 сот. 8000 у.о., торг. Т. (234) 2-49-34, 8 (096)
319-16-90.
ТЕРМІНОВО будинок у м.Городище, вул.Тургенєва,61 (центр), газиф., усі зручності, усі
надв.спор., зем. діл. 17 сот. 25000 у.о. Т. 8 (098)
581-41-71.
½ будинку в м.Городище, вул.Пархоменка,
8А, газиф., вода, погріб, сарай. 17000 у.о., торг. Т.
8 (067) 770-47-05.
½ будинку в м.Городище, пров. Маяковського,51, усі надв.спор., зем. діл. 17 сот. 6000 у.о. Т.
2-33-52.
частину будинку в м.Городище, вул.Маяковського, заг. пл. 116 кв. м., усі зручності, каналізація, літня кухня, гараж і підвал під одним
дахом. 30000 у.о. Т. 2-26-94, 8 (097) 908-22-12, 8
(093) 591-05-12.
частину будинку у с.Дирдин, Городищенського р-ну, погріб, криниця, двір окремо, зем. діл.
25 сот. 8000 грн. Т. 8 (096) 383-75-95.
времянка у м.Городище, вул.Постишева, 23,
зем. діл. 10 сот. 6000 у.о., торг. Т. 8 (097) 844-7319.
будинок у м.Городище, вул.Крилова,28, зем.
діл. 30 сот.+берег 20 сот., усі надв.спор. 5000 у.о.,
торг. Т. 2-26-57, 8 (098) 108-12-21.
будинок у м.Городище, пров. Індустріальний, 3/1, газиф.,10х12, з усіма надв. спор. Т. 2-0605.
будинок у м.Городище, вул.Матросова, 67,
усі надв. спор., зем.діл. 36 сот. Т. 2-32-67 (дом.),
2-41-40 (роб.), 8 (096) 766-65-50.
будинок у м Городище, вул.1Травня,45
(центр), газ - до будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 2-1937, 8 (096) 695-99-21.
будинок у м Городище, вул.Тельмана,12 (р-н
залізн. вокзалу), газифік. 60000 грн. Т. 8 (097)
584-13-49.
будинок у м. Городище, вул.Чапаєва,134, усі
надв. спор., зем. діл. 15 сот., вул. газифік. Т.(234)
2-19-37, 8 (096) 695-99-21.
будинок у м.Городище, вул.Щорса,76, усі
надв. спор., тел., зем. діл. 60 сот., ставок. 40000
грн. Т. 8 (067) 850-25-29, 8 (096) 463-50-70.
ЗДАМ
частину будинку в м.Городище (р-н цукрокомбінату), газиф., зем.діл. Т. 2-31-07, 8 (093)
967-44-27.

КВАРТИРИ

КУПЛЮ
квартиру 3-кімн., в м.Городище. Т. 8 (097)
444-88-24.
ПРОДАМ
к в а р т и р а 1 - к і м н . у м . Го р о д и щ е ,
вул.1Травня. 12000 у.о. Т. 8 (067) 942-13-85.
квартира 1-кімн. у м.Городище, вул.Миру,56, заг. пл. 47 м.кв., автон. опал. 19000 у.о. Т. 8
(096) 277-78-64.
квартира 1-кімн., у м.Городище, вул.Слов'янська, 29 (центр). 85000 грн., торг. Т. 8 (097)
221-47-03.
квартира 1-кімн., 3 пов. 4-пов. будинку у
м.Городище, (центр). 18000 у.о. Т. 8 (050) 21241-47.
квартира 2-кімн., у м.Городище (р-н залізн.
вокзалу). 25000 у.о. Т. (234) 2-40-70, 8 (067) 28308-24.
квартира 2-кімн., у м.Городище, вул.Миру,
заг. пл. 50 м.кв., автон. опал. 28000 у.о. Т. (234) 215-67, 8 (096) 174-64-81.
квартира 2-кімн., у м.Городище, вул.Кірова,2, кв.2. Можливо під офіс. Т. 8 (067) 255-12-36.
квартира 2-кімн., в 1-пов. будинку в м.Городище, вул.Кожедуба,12, усі надв. спор. 40000
грн., торг. Т. (234) 2-46-80.
квартира 2-кімн., 1-й пов. у м.Городище, вул.Гагаріна,20, усі зручності. Т. (234) 2-24-35.
квартира 2-кімн., 4 пов. 5-пов. будинку у м.Городище (р-н залізн. вокзалу). 25000 у.о., торг. Т. 8
(067) 299-31-29.
квартира 3-кімн., у м.Городище (центр), заг.

пл. 97 м.кв., ремонт, гараж і надв. спор. 50000 у.о.
Т. 8 (098) 439-36-64, 8 (066) 267-37-08.
квартира 3-кімн., в 1-пов. будинку в м.Городище, вул.Рози Люксембург,15, євроремонт, свердловина. 25000 у.о. Т. 8 (097) 796-02-78.
квартира 3-кімн., в 1-пов. цегл. будинку в
м.Городище, вул.Чапаєва,18, газ, вода, зем. діл.
10 сот. 16000 у.о. Т. 8 (068) 199-74-69.
квартира 3-кімн., 1-й пов. у м.Городище (р-н
залізн. вокзалу), заг. пл. 61 м.кв. 40000 у.о., торг.
Т. (234) 2-17-25, 8 (063) 448-76-44.
квартира 3-кімн., 3-й пов у м.Городище, вул.Миру,86. 40000 у.о. Т. (234) 2-14-20, 8 (098) 45631-16.
квартира 4-кімн., 1 пов. у м.Городище (р-н
залізн. вокзалу), автон. опал. 50000 у.о. Т. 8 (098)
403-26-96.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 12 сот. в м.Городище,
вул.Артема. Т. (234) 2-40-16, 8 (096) 415-97-39.
земельна ділянка 7 сот. в м.Городище, вул.Героїв Чорнобиля,37, для комерційних цілей, є
проект для будівництва. 80000 у.о. Т. 8 (096) 21649-57.
земельна ділянка 12 сот. в м.Городище,
вул.Шмідта, недалеко ліс, річка, вул. газ. 20000
грн. Т. 8 (097) 284-24-23.

ГАРАЖІ

КУПЛЮ
гараж, метал., недорого. Т. 8 (097) 584-13-49.
ПРОДАМ
гаражі, у м.Городище, 11 боксів, заг. пл. 400
кв.м. 120000 грн. Т. 8 (097) 557-99-78.
гараж, метал., без місця, новий. 8000 грн. Т. 8
(097) 750-78-13.
гараж, метал., з оцинкованого профнастилу,
3х 5х2. 7500 грн. .Т. 8 (097) 750-78-13.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО МОСКВИЧ 2715 «пиріжок», 88
р.в., зелений, капремонт, добр. стан. 7000 грн.,
торг. Т. (234) 2-00-95, 8 (067) 253-61-10.
Терміново ВАЗ-2101, 76 р.в., зелений, добр.
стан. 9000 грн. Т. (234) 2-36-47, 8 (098) 275-68-87.
УАЗ-469, 84 р.в., металевий верх, армійські
мости + причеп. 2500 у.о. Т. (234) 2-27-73.8 (098)
397-04-81.
МОСКВИЧ 412, 73 р.в., червоний, на ходу,
добр. стан, після капремонту. 5000 грн.,торг. Т. 8
(096) 447-90-87, 8 (093) 498-99-15.
ГАЗ 53 (Летучка), 90 р.в., добр. стан. 4000
грн. Т. 8 (067) 470-81-84.
DEO Sens, 06 р.в., чорний, 1,3, тонування,
електропакет, пробіг 60000 км. 5000 у.о. АБО
ОБМІН. Т. (234) 2-09-22, 8 (096) 216-49-57.
HYUNDAI-Pony, 93 р.в., синій, 1,5, сигналізація, магнітола, ЦЗ, титан.диски, зимова гума.
3000 у.о. Т. 8 (067) 418-51-80.
ЛУАЗ-969 М, добр. стан. 6000 грн. Т. 2-23-61.
ЗАЗ-968, 82 р.в., білий, у роб. стані. Т. 2-08-63, 8
(093) 668-90-40, 8 (098) 397-88-40.
ГАЗ-52, 75 р.в. зі встановленим, але не оформленим дизелем Д-243, або по запчастинах.
1500 у.о. Т. 2-30-48, 8 (097) 406-74-76.
причіп до л/а, 2-вісний, довж. 3,7 м, вис. 3 м,
шир. 1,6 м, з тентом, без документів. 3000 грн.,
торг. Т. 8 (067) 281-41-82.
причіп, до а/м, новий, без докум. 1800 грн.,
торг. Т. 8 (096) 437-71-45.
причіп військовий, до а/м УАЗ. Т. 8 (097) 52830-52.
причіп «Фермер», до а/м, будка, 1-вісний.
4000 грн. Т. 8 (096) 277-78-64.
причіп (шполянського типу), добр. стан. Т. 243-41.
причіп, саморобний, ходова МОСКВИЧ. 800
грн. Т. 2-27-53.
ОБМІНЯЮ
трактор ЮМЗ-6 на трактор Т-25. Т. 8 (096)
750-01-01.

ЗАПЧАСТИНИ

КУПЛЮ
автомобільний причіп (можливо без документів). Т. 8 (067) 850-25-29.
акумулятори, відпрацьовані, у будь-якому
стані. Т. 8 (098) 455-93-16.
ПРОДАМ
автошини до іномарок, бк. Т. 8 (098) 272-2664.
акумулятор "Іста 6 ст-60", новий, гарантія 2
роки. 380 грн. Т. 8 (096) 666-82-33.
блок двигуна КАМАЗ. 1500 грн. Т. 96-0-31,
8 (096) 354-16-22.
блок двигуна СМД-60. 1200 грн. Т. 96-0-31,
8 (096) 354-16-22.
лемеші до плуга (часів СРСР), блок двигуна ЗІЛ-130 (новий), коробка передач ГАЗ-52
(нова), чулок заднього моста ”Волга-УАЗ” із
приливом для упорного підшипника, блок
(б/к) робочий, ресори, капоти, дверки, тяги
ресори ”Волга”, діафрагми будь-які ЗІЛ-130,
діафрагми до енергоакумулятора, колісні
диски ”Волга”, колінвал СМД (новий),
колінвали до БТРівського двигуна нові, розпредшестерня БТР, лебідка ЗІЛ-131, точки опалювальні автобусів, січкарні ручні, балони
кисневі газові, подушки кріплення двигунів,
діафрагми різні, круг для шліфовки
колінвалів титаноалмазний, ручні насоси для
перекачки нафтопродуктів. Т. 2-46-69, 8 (097)
775-84-60.
блок двигуна ЯМЗ-238. 1800 грн. Т. 96-031, 8 (096) 354-16-22.
блок двигуна М-12 і ін.запчастини. Т. (234) 211-01, 8 (098) 520-30-33.
газове обладнання, нове (газ-пропан) на л/
а. 1000 грн. Т. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
головка до двигуна СМД-60, 12 шт. 1000
грн. Т. 96-0-31, 8 (096) 354-16-22.
головка ЗІЛ-130. 800 грн. Т. 96-0-31, 8 (096)
354-16-22.
двигун ВАЗ-21099, 07 р.в., об'єм 1,6, інжектор. 8000 грн. Т. 8 (096) 227-40-81, 8 (098) 420-3545.
двигун ВАЗ-2103, інжектор, новий, в упаковці. 7000 грн. Т. 8 (097) 496-88-02.
документи ГАЗ-51 з номером і табличкою. Т.
8 (096) 750-01-01.
задній міст МОСКВИЧ. Т. 8 (097) 193-45-85.
запчастини ЗАЗ-40, двигун. Т. 2-36-94, 8
(097) 688-78-59.
запчастини FORD Sierra, хетчбек,б/к. Т. 213-31, 8 (097) 755-10-41.
кардан до УАЗ з хрестовинами, новий. Т. 8
(098) 426-29-30.
колінвал А-41. 1000 грн. Т. 96-0-31, 8 (096)
354-16-22.
колінвал ЗІЛ-130, 2 шт. 1400 грн. Т. 96-0-31,
8 (096) 354-16-22.
колінвал СМД-17КА; Д-240, з поршнями. Т. 8
(067) 703-93-85.
коляска на МТ в зборі, з колесом. 300 грн.,
торг. Т. 8 (067) 281-41-82.

крило переднє, ліве, до МОСКВИЧ 408-412.
140 грн. Т. 2-30-16.
КПП (FIAT), 5-ст. до ВАЗ 2101-2106, добр.
стан. 2000 грн. Т. 8 (097) 528-30-52.
КПП ЗІЛ-130. 1500 грн. Т. 2-24-84, 8 (097)
461-75-37.
КПП ЗІЛ-130. Т. 8 (097) 193-45-85.
лист корінний, ресорний, до ГАЗ-24 (2 шт.)
120 грн./шт. Т. (234) 2-30-16.
мотор ВАЗ 2101-013, 1,2 л, у розібраному
стані. 700 грн., торг. Т. 8 (096) 116-39-64.
передній міст КАМАЗ. 1800 грн. Т. 96-0-31,
8 (096) 354-16-22.
причіпне FORD Sierra. 50 грн. Т. 8 (099) 23365-94.
рама до 4-корпусного плуга. 1100 грн. Т. 8
(097) 236-80-44.
ремкомплект до двигуна МТЗ-80 з колінвалом. 1500 грн., торг. Т. 8 (066) 672-48-57.
ресори ГАЗ-53, нові. Т. 8 (097) 584-13-49.
роздатка ГАЗ-66. Т. 8 (097) 193-45-85.
стійки поворотні МОСКВИЧ 408-412. 50
грн./шт. Т. 2-30-16.
стійка металева, для плуга, з «башмаком» (3
пари). Т. 8 (067) 253-61-10.
ступиця переднього колеса ГАЗ-24. 230 грн.
Т. 2-30-16.
установка газова, до автомобіля. 1100 грн.
Т. 8 (096) 116-39-64.
шини ТАВРІЯ, ВАЗ, б/к. Т. 8 (098) 272-26-64.
шина, 23,1х26, на трактор ХТЗ 17021 або комбайн «Форшрит» (2 шт). 2000 грн./шт., торг. Т. 8
(067) 281-41-82.
FORD Scorpio, 92 р.в., по запчастинах. Т. 8
(067) 267-30-84.

ОБЛАДНАННЯ

ЗДАМ
бетонозмішувач, 135-650 Вт. 40 грн./доба Т.
8 (096) 711-62-29, 8 (098) 999-03-19.
КУПЛЮ
медогінку, б/к, добр. стан. Т. 2-43-89.
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО газова установка, водонагрівна. 1000 грн. Т. 8 (067) 299-31-29 (Костя).
бензопилка "Штиль", добр. стан. Т. 8 (097)
528-30-52.
верстат стругальний, 3 кВт. Т. (234) 2-49-80,
8 (067) 499-58-08.
газова установка (в-во Італія ) 700 грн., торг.
Т. 8 (096) 116-39-64.
двигун, асинхронний, 950 об./хв., 4 кВ, флянцевий. 1000 грн., торг. Т. 8 (096) 875-05-01.
двигун, асинхронний, 4 швидкості. 3000 грн.
Т. 8 (096) 875-05-01.
двигун асинхронний до циркулярки, 380 В,
5,5 кВт, 1450 об./хв. Т. 8 (098) 272-26-64
інкубатор, повністю автоматизований. 2500
грн. Т. 8 (067) 865-14-12.
вагон «Караван», утеплений, 3х8. Т. (234) 226-73, 8 (067) 399-75-86.
котел на газ і тверде паливо. 1100 грн. Т. 8
(067) 687-83-54.
котел газовий АОГВ, новий. 800 грн. Т. 8
(097) 496-88-02.
комп'ютер в хор. стані. 1000грн. Т. 8 (098)
426-29-30.
медогінка, на 4 рамки. Т. 2-09-21, 8 (098) 64856-45.
млин (ДКУ), 3-фазний, 10 кВт, універсальний, для всіх видів зерна. 11000 грн., торг. Т 8
(067) 281-41-82.
модем для швидкісного Інтернету, NPLINK External ADSL2+Router Model: TD-8810,
новий. 200 грн. Т. 2-47-67, 8 (097) 571-71-83.
морозильна камера ємністю 3 т, б/к. 3000
грн. Т. 2-46-24, 8 (067) 594-75-73.
мотоблок МБ-2К «Нева», 01 р.в., (вир-во
ОАО «Красний октябрь» Санкт-Петербург), з усім
комплектом для обробки землі. 12000 грн. Т. 239-69.
мотоблок МТЗ-05, з причепом. Т. 8 (097) 52830-52.
міні-олійниця ММШ-100, шнекова, подвійного віджиму, 100 кг/год., вихід масла 36-43%:
з усім
устаткуванням: центрифуга, вакуумний
фільтр, насоси. 9000 грн. Т. 2-24-84, 8 (097) 46175-37.
олійниця, 120 кг/год. 400 у.о. Т. 2-46-24, 8
(067) 594-75-.
подрібнювач овочів і м'яса «Bosh», новий.
600 грн. Т. 8 (096) 223-85-52.
станок деревообробний, на 3 ножа, трифазний, двигун 7 кВт. Т. (234) 2-11-01, 8 (098)
520-30-33.
телевізор «Рекорд», чорно-білий, мало
експлуатувався. 200 грн. Т. 8 (096) 223-85-52.
73.
циркулярка зі стругальним валом, 3 фази.
900 грн. Т. 8 (067) 281-41-82.
холодильник, 2-камерний, б/к. 300 грн. Т. 8
(097) 875-33-94.
холодильник «Днепр». 1000 грн. Т. 2-23-18,
8 (097) 355-36-97.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПРОДАМ
блоки пінобетонні, нові. Т. 8 (067) 597-5314.

блоки фундаментні. Т. 8 (063) 176-84-45.
брус. Т. 8 (097) 444-88-06, 8 (093) 059-09-59.
брус; дошка. Т. 8 (098) 250-09-86.
дошка, необрізана, р.25 - 650 грн., р.40 - 700
грн. Т. 8 (067) 687-83-54.
дошка. Т. 8 (097) 444-88-06, 8 (093) 059-0959.
листи заліза,1,3х4,02 м. Т. 8 (093) 213-48-30.
панелі перекриття. Т. 8 (063) 176-84-45.
плита ДСП, будівельна, шліфована, 3,5х1,75
м, товщ. 16 мм. 85 грн./шт. Доставка. Т. 8 (067)
733-94-46, 8 (098) 214-63-83, 8 (063) 861-61-61.
плита тротуарна, 55х55х6. Т. 2-49-80, 8
(067) 499-58-08.
ракушняк кримський, добр. якості. 4,50
грн./шт. Т. 8 (067) 774-03-51, 8 (093) 460-16-26.
«стропила», б/к, 2 куби. 600 грн./куб.м. Т. 8
(093) 056-60-75.
сволока. Т. 8 (063) 176-84-45.
цегла, вогнетривка, нова. Т. (234) 2-11-01, 8
(098) 520-30-33.
цегла, б/к. Т. 8 (063) 176-84-45.
цегла декоративна, 634 шт. Т. 2-25-89.
цегла-сирівка. 0,70 коп./шт., торг. Т. 2-05-40.
цегла силікатна, б/к. 0,80 коп./шт. Т. 8 (093)
056-60-75.
шифер, б/к. Т. 8 (063) 176-84-45.
швелер, б/к, 6х12 м, 2 шт. Т. (234) 2-11-01, 8
(098) 520-30-33.

МЕБЛІ

ПРОДАМ
шафа - 200 грн., сервант - 100 грн. Т. 2-3684, 8 (096) 463-50-70, 8 (067) 850-25-29.

РІЗНЕ

ПРОДАМ
бак металевий, з кришкою, 3 куби. Т. 8 (097)
436-98-34.

баян, новий. 700 грн. Т. 8 (096) 223-85-52.
бубон. Т. 8 (096) 223-85-52.
вугілля кокс. Т. 2-18-35, 8 (096) 392-49-52.
діжки дерев'яні, 100 л, під засіл. Т. 2-47-67, 8
(097) 571-71-83.
дрова дубові: обзели та відходи паркетного виробництва. Т. 8 (097) 355-48-41
унти. р. 44 (північного військового льотчика).
Т. 8 (097) 528-30-52.
кавуни, 1 кг 1 грн. або обміняю на картоплю
1/5 до 1 оптом або з доставкою. Т. 8 (067) 775-8840.
картопля «Троянда («роза») полів», велика.
10 тонн. Т. 8 (096) 223-85-52.
коляска - трансформер, коричнево-зелена,
б/у, 1 р к. Т. 8 (093) 850-16-83, (235) 2-39-21.
саджанці плодових дерев, троянд, кущів. Т.
8 (096) 340-51-66.
яблука зимових сортів. Т. 8 (050) 226-35-78.
ящики, яблучні, нові. Т. 2-18-35, 8 (096) 39249-52.

НА ПРОКАТ
Намет для гуляння весілля. Т. 2-46-69, моб. 8097-775-84-60.

РОБОТА

Терміново для роботи в м. Київ потрібні продавці, провізори, фармацевти. Т. 8 (097) 235-39-40.
Оператор мобільного зв'язку запрошує на
роботу молодих, енергійних юнаків та дівчат.
Т. 8 (068) 340-01-26 (з 9.00 до 18.00).
Зареєструйтесь консультантом компанії
«Оріфлейм» з 31 серпня до 7 жовтня та гарантовано отримайте подарунок. Т. 2-03-01, 8 (063)
980-22-64, 8 (097) 419-54-77.
Косметична компанія запрошує до співпраці
менеджера з реклами та збуту, професійного
візажиста-косметолога Т. 2-03-01, 8 (063) 98022-64, 8 (097) 419-54-77.
СТО в м.Городище запрошує на роботу
автослюсарів, автоелектриків та автофарбувальників. Т. 8 (097) 281-73-11.
ВАТ «Городищенський маслозавод» запрош у є н а р о б от у : м а ш и н і с т а а м і ач н о холодильних установок, електрика, водія
автонавантажувача (кари), вантажників,
підсобних робітників та прибиральницю
підсобних приміщень. Т. (234) 2-25-82, 8 (095)
274-97-75.
ПП у м.Городище запрошує на постійну роботу газоелектрозварника. Т. 8 (067) 470-42-22.
ПП у м.Городище запрошує на роботу столяра, робітника на пилораму. Т. 2-21-78, 8 (097)
355-48-41.
ПП у м.Городище запрошує на роботу водія
категорії Е. Т. 8 (096) 3-53-29-72.
ПП потрібні різноробочі. Т. (234) 2-07-80, 8
(067) 406-50-78.
Запрошуємо на роботу в м.Городище різноробочих. Т. 8 (067) 472-52-53, 8 (067) 473-59-89.
ПП запрошує на роботу на вигідних умовах. Т. 8 (093) 732-68-36.
Пропонуємо роботу на вигідних умовах. Т.
2-15-20, 8 (097) 419-54-77, 8 (093) 732-68-37.
ПП у м. Городище запрошує на роботу продавця непродовольчої продукції. Т. 8 (098)
299-80-57.
Шукаю роботу няні в м.Городище. Маю хороший досвід роботи. Т. 8 (098) 286-56-00.
Молодий хлопець шукає роботу помічника
кухаря. Т. 8 (067) 721-32-69.
Пропоную роботу для жінки по догляду за
інтелігентним чоловіком (70 років) та будинком
(всі комунікації, побутова техніка, пральна машина автомат, супутникове телебачення) у с.В'язівок Городищенського району. Заробітна плата
від 700 до 1200 грн. за місяць, безкоштовне проживання та харчування. При довготривалій
співпраці додатково надам у подарунок будинок з
городом (70 соток) у зазначеному населеному
пункті. Своєчасність оплати та порядність зі
свого боку гарантую. Т. 8 (067)520-08-62 (Віталій)

ПОСЛУГИ

Догляну одиноку людину похилого віку, з умовою проживання однією сім'єю і подальшим
оформленням будинку. Т. 2-10-86, 8 (098) 403-2338.
Ремонт (продаж) холодильників, пральних
машин, морозильних камер, СВЧ. Зв.: м. Городище, вул. Кірова, 17. Т. 2-45-25, 8 (067) 261-84-60.
Роботи з утеплення будинків, захисту від
плісняви, конденсату, промерзання стін та
труб - теплоізоляційним покриттям «керамоізол». Т. 8 (096) 230-86-46.
Розпилка дров, обрізка дерев бензопилою.
Т. 2-47-67, 8 (097) 571-71-83.
Установка насосних станцій, укладка тротуарної плитки, обшивка вагонкою, сайдингом. Якість гарантуємо. Т. 8 (097) 995-32-11.
Всі види електромонтажних та внутрішніх
будівельних робіт будинків і квартир. Якість
гарантуємо.
Т. 8(096) 485-70-14.
Репетиторство. Біологія. Т. 8 (098) 455-5631.

ТВАРИНИ

ПРОДАМ
корова і теличкою (3 міс.). 6000 грн. Т. 8
(097) 584-13-49.
телицю чорно-рябу, 7 міс. тільності. Зв. за
адресою: с. Ксаверо, вул. Грицаєнка,13. Т. 8
(098) 455-56-31.
цуценя стафтер'єра американського, 4 міс.
Т. 8 (096) 611-34-05.
цуценята німецької вівчарки, 3 міс., виставкові елітні батьки, з документами. Т. 2-40-16, 8
(096) 415-97-39.

ЗАГУБЛЕНЕ

Причіп від саморобного мотоблок а,
загублено по вул.Миру в р-ні Польського
цвинтаря. Кому відоме його місце знаходження –
просимо повернути за винагороду. Т. 2-21-70, 8
(097) 295-32-11.
Трудову книжку та інші документи на ім'я
Мужиловського Миколи Прокоповича прохання повернути за винагороду. Т. 2-05-40, 8 (093)
469-40-72.
Втрачений паспорт серії НС №006955 на ім'я
Глушка Сергія Леонідовича, виданий 11 серпня
1995 року Городищенським РВ УМВС в Черкаській області, вважати недійсним.

ГОРОДИЩЕ
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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 . 2-22-83Андрій 8 (096) 758-05-63 Геннадій 8 (067) 986-34-68
БІЛЬЯРД-КАФЕ
НОВИЙ
МОБІЛЬНИЙ
СТАНДАРТ
ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

М+

Відпочинок
для всієї родини
з 12.00 до 24.00 год.вул.
Героїв Чорнобиля, 17
(біля старої поліклініки)
Замовлення за тел.

Можливість придбання 3-х номерів лише за 50 грн.
Високошвидкісний мобільний Інтернет від 0,02 до 0,1 грн/1 Мб
Переваги перед іншими операторами стільникового зв’язку:
-відсутність плати за з’єднання;
-мобільний Інтернет зі швидкістю до 3,6 Мбіт/сек.;
-можливість спілкування безкоштовно між 3-ма абонентами
Utel
-відео дзвінки;
-низькі тарифи при дзвінках на номери фіксованої мережі –
до 0,25 грн.;
-низькі тарифи при дзвінках з мережі фіксованого зв’язку на
мобільний номер – 0,25 грн.

8 (097) 022-93-67 м. Городище, вул. Миру, 81, цех телекомунікаційних послуг № 1
Жінка прекрасна у будь-якому віці. Але щоб на довгі літа зберегти
свою красу і вроду, щоб мати гарну фігуру та хороші стосунки – необхідно
займатися собою. Секрет успіху простий: велике бажання і регулярний
шейпінг!
ДВІЧІ НА ТИЖДЕНЬ У ПОНЕДІЛОК І ЧЕТВЕР О 19.00 У
МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ КУЛЬТУРИ Й ТУРИЗМУ (ЗАВОДСЬКИЙ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ) ПРОХОДЯТЬ ЗАНЯТТЯ ГРУПИ З
ШЕЙПІНГУ – ПРИЄМНОЮ Й КОРИСНОЮ ФІЗКУЛЬТУРОЮ.
Заняття проводить майстер спорту міжнародного класу з спортивною
акробатики, переможець шоу-програми «Танцюю для тебе, моє Городище» Христина Олейніченко.
Приходьте і ви! Вимкніть телевізор, відірвіть своє прекрасне тіло від дивана й вливайтеся у
наш колектив! Ви отримаєте красиву фігуру, струнку поставу і гарний настрій!

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА - ОБОВ’ЯЗОК

Згідно із Указом Президента України від 5 листопада 2008 року № 999/2008
«Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову
службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2009 році» з
серпня 2009 року на території нашого району розпочалася призовна кампанія
«Осінь-2009».
У зв'язку з цим, призовники з 1984 по 1991 років народження, які
проживають в м. Городищі та на території району, повинні з'явитися в
Городищенський районний військовий комісаріат, який знаходиться по вул. О.
Українського, 9 (за центральним ринком ) о 8 годині для проходження медичної
комісії в дні, зазначені в повістках. При собі мати документ, який засвідчує особу.
У разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни
призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці. Призовники, які мають
право на відстрочку, повинні також з'явитися у військовий комісаріат для
підтвердження відстрочки з представленням відповідних документів.
Також хотів би наголосити на вимогах статті 42 закону України «Про
військовий обов'язок і військову службу», яка говорить, що керівники, інші посадові
особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм
власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку,
допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову
військову службу, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у
вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову
службу, несуть відповідальність згідно із законом.
Користуючись нагодою, запрошую жителів нашого міста та району віком
до 40 років та придатних за станом здоров'я на військову службу за контрактом.
Інформацію щодо переліку посад, грошового утримання, умов проходження служби
та проживання можна отримати у військовому комісаріаті в кабінеті № 9 або за
телефоном 2-27-24.

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.

«ЕДЕМ»
Тут Ви можете придбати
- канцелярські
товари
- дитячі іграшки
- сувеніри
- одяг для всієї
родини
риємно
Ціни Вас п
ть.
ю
у
в
зди

"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

Сума,
грн.

Миру,б.56,кв.1
158,86
Миру,б.56,кв.11
199,95
Миру,б.56,кв.14
250,77
Миру,б.56,кв.17
252,46
Миру,б.56,кв.18
474,49
Миру,б.64,кв.6
224,99
Миру,б.86,кв.25
179,40
Котовського,б.1,кв.1
368,20
Слов’янська,б.6,кв.2
205,05
Слов’янська,б.29а,кв.5
277,20
Гагаріна,б.18,кв.5
326,92
Гагаріна,б.20,кв.7
265,24
1-Травня,б.17,кв.2
414,63
1-Травня,б.24,кв.4
192,14
Кірова,б.2,кв.1
213,50
Героїв Чорнобиля,б.157,кв.13 113,82
Героїв Чорнобиля,б.157,кв.15 75,96
Героїв Чорнобиля,б.157,кв.50 108,90
Марес’єва,б.2,кв.4
166,99
Марес’єва,б.2,кв.26
86,76
Марес’єва,б.2а,кв.21
182,89
Марес’єва,б.2а,кв.42
126,60
Театральна,б.3
145,22
Театральна,б.3
91,70
Театральна,б.3
100,67
Театральна,б.6
153,72
91,61
Олександр САЛОУХ, Театральна,б.9
Театральна,б.11
97,91
військовий комісар районного Садовий,
б.3,кв.2
265,60
військового комісаріату Шевченка,
б.24,кв.1
79,68
Кірова,б.102
91,34
Глінки,б.6,кв.1
197,42
(З 7 Д О 11 ГО Д И Н И ) Винниченка,б.9,кв.1
119,52
Мамая,б.9
472,62
01.10 – вул. Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Мічуріна, Довженка, Артема.
Грушевського,б.27
199,15
02.10 – вул. Постишева, Тургенєва, Котовського, пров. Садовий, Шевченка, Грушевсько- Мічуріна,б.27
97,35
Некрасова,б.8,кв.3
199,04
го.
Піонерська,б.13,кв.1
403,43
05.10 – вул. Коцюбинського, Желябова, Кірова, Некрасова, Пушкіна, О. Українського.
Франка,б.4а
116,96
06.10 – вул. Куйбишева, маг. «Продукти» Г. Чорнобиля, Р, Люксембург, Енгельса,
Нова,б.3
88,83
Крупської, К. Маркса.
Нова,б.10
94,36
07.10 – вул. Чапаєва, Петровського, Доватора, Вільямса, пров. Гетьманський,
Нова,
б.
36
79,65
пров. П. Морозова, Ватутіна
08.10 – вул. Горького, Короленка, Водоп'янова, Трудова, Гамарніка 1 пол., Гамарніка 2
Городищенська міська рада зверпол.
тається до орендарів з проханням про09.10 – вул. Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, Боженка, Маяковського,
вести звірку даних про заборгованість
П. Орлика, Мересьева.
12.10 – вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8 Березня, Театральна, Індустріальна, Г.- станом на 22.09.2009 р. та провести
відповідні розрахунки:
Чорнобиля.
За оренду землі:
Гейко
13.10 – вул. 1-Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка.
В.М.,Гейко Л.І., Король Е.І., Кравчук
14.10 – вул. Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова, Корольова, Орженікідзе.
І.Ф., Московченко Т.М., Марченко А.Г.,
15.10 – вул. О. Кошового, Ворошилова, Толстого, Радянська, Партизанська.
16.10 – вул. Франка, пров. Піонерський, Нова, Галана, Г. Артемовського, Далекосхідна. Петров Є.В.,Козелецький О.В.,Шаповал
О.О.,СТОВ «Золота рибка»,фірма ТММ,
19.10 – вул. Б. Хмельницького, Чехова, Кожедуба, Осипенка, Бєлінського, Заслонова.
Вечеровська Л.М.,Лисак Ю.Ю.,Томілен20.10 – вул. Миру, Мамая, Гайдара, Глінки, пров. Садовий, Слов'янська.
ко В.В., Охріменко Н.А., Нечипоренко
21.10 – вул. Свердлова, Г. Хасана, пров. Київський, С.Разіна, Шмідта, Лисенка.
Ю.М.,Василенко Н.Л.,Коврига О.М.
Оплата за умовне відро – 50 коп., за мішок – 2 грн.
За оренду майна: фірма «Нова»,
Інваліди Великої Вітчизняної війни обслуговуються безплатно (не більше двох умовних мішків).
Терновий О.М.
Довідки та індивідуальні замовлення за телефоном 2-20-63.

ГРАФ ІК ВИВЕЗЕННЯ СМ ІТТЯ З ПРИВАТНОГО СЕКТОРА

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

ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 1

КП “Комунальник” нагадує про
ЗАБОРГОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
ЗА НАДАНІ КОМУНАЛЬНІ
ПОСЛУГИ
СТАНОМ НА 17.09.2009 Р.
Адреса

КП «КОМУНАЛЬНИК»

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.

Магазин «Вітраж».
Порізка скла
на території ринку.
Тел. 8 (097) 556-51-05.
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

Минуло 40 днів з дня
смерті колишнього контролера водогону мікрорайону
залізничного вокзалу Валентини Колісник. Ми
пам’ятаємо Валентину Володимирівну як життєрадісну,
чуйну, добродушну, «золоту» людину. Вона рано
пішла з життя, хоч любила
його, своїх дітей та внука
понад усе. Вічна їй пам'ять,
земля пухом.
Колектив
КП «Комунальник».

пропонує придбати
високоякісні пам’ятники
за найдоступнішими цінами
в регіоні

Запрошуємо на роботу
художника-різьбляра по каменю, художника
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НАШ КАЛЕНДАР
9 вересня
240 років від дня народження Івана
КОТЛЯРЕВСЬКОГО (1769-1838), українського
письменника. Афоризми з «Енеїди»: Не дуже

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК
ДЕНЬ УСИНОВЛЕННЯ

хочете ви битись, а тільки хочете
нажитись. Богині в гніві також баби.
Мужича правда є колюча, а панська на всі
боки гнуча.

1 жовтня
М І Ж Н А Р ОД Н И Й Д Е Н Ь Л ЮД Е Й
ПОХИЛОГО ВІКУ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗИКИ.
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА

10 вересня
115 років від дня народження Олександра
Д О ВЖ Е Н К А ( 1 8 9 4 - 1 9 5 6 ) , у к р а ї н с ь ко го
кінорежисера, письменника: Дитинство

2 жовтня
М І Ж Н А Р ОД Н И Й Д Е Н Ь П Р О Т И
НАСИЛЛЯ

дивується. Молодість обурюється. Тільки
літа дають нам мирну рівновагу і
байдужість. Війну називають мистецтвом.
Вона таке ж мистецтво, як шизофренія або
чума. Бог в людині. Він є або немає. Але повна
його відсутність се великий крок назад і вниз.
В майбутньому люди прийдуть до нього. Не
до попа, звичайно, не до приходу. До
божественного в собі. До прекрасного. До
безсмертного. І тоді не буде гнітючої сірої
нудьги, звірожорстокого, тупого і скучного,
безрадісного будня. Жорстокість і всесвітня
дурнота, одягшись а атавістичне пір'я,
прославлене тисячоліттями книжної брехні і
кровожадних дурощів, перетворюють мене в
щось гірше, дурніше й страшніше за дикого
звіра. Я вже не кажу про таких благородних і
достойних пошани тварин, як собака, кінь чи
корова.
15 вересня
220 років від дня народження Джеймса
Фенімора КУПЕРА (1789-1851), американського
письменника: Людина знаходить ворогів

значно легше, ніж друзів. Страх робить
розумних дурними і сильних слабкими. Куля,
яка просвистіла на дюйм від цілі, так само не
корисна, як та, що не вилетіла із дула.
27 вересня
В О ЗД В И Ж Е Н Н Я Г О С П О Д Н Ь О Г О
ХРЕСТА
ДЕНЬ ТУРИЗМУ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ГЛУХОНІМИХ.
28 вересня
80 років від дня народження Дмитра
ПАВЛИЧКА (1929), українського поета
30 вересня
ВІРИ, НАДІЇ, ЛЮБОВІ І МАТЕРІ ЇХ СОФІЇ

ГОРОДИЩЕ

23 вересня 2009 року

4 жовтня
ДЕНЬ ПОЧАТКУ КОСМІЧНОЇ ЕРИ
ЛЮДСТВА
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
5 жовтня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ АРХІТЕКТУРИ.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВЧИТЕЛІВ
100 років від дня народження Богдана-Ігоря
АНТОНИЧА (1909-1937), українського поета і
мистецтвознавця.
8 жовтня
ДЕНЬ ЮРИСТА
9 жовтня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОШТИ.
Відзначається за рішенням ХІV конгресу
Всесвітньої поштової спілки в день її створення.
10 жовтня
В С Е С В І Т Н І Й Д Е Н Ь ОХО Р О Н И
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ТА МЕТРОЛОГІЇ
11 жовтня
ДЕНЬ ХУДОЖНИКА
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ
СА Н І ТА Р Н О - Е П І Д Е М І ОЛ О Г І Ч Н О Ї
СЛУЖБИ
14 жовтня
ПОКРОВИ ПРЕЧИСТОЇ БОГОРОДИЦІ. З
Покрови починали справляти вечорниці, котрі
тривали до Великодня, і гуляли весілля, які
тривали до пилипівських заговин (27.11). Це була
пора наймасовіших шлюбів. Тому й казали:
«Прийшла Пречиста (з цього часу можна було
засилати сватів) – несе старостів нечиста; а як
прийде Покрова – зареве дівка, як корова».

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ
НЕБЕЗПЕКИ СТИХІЙНИХ ЛИХ
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.
Збігається з одним із найвеличніших свят Покрови
Пречистої Богородиці. 7 серпня 1999 р. Президент
України, враховуючи історичне значення й заслуги
козацтва в утвердженні української державності та
його вагомий внесок у сучасний процес
державотворення, визначив цю дату своїм указом.
Метою Національної програми
відродження та розвитку Українського козацтва є
подальший розвиток і утвердження козацтва як
громадської сили, здатної істотно впливати на
процес консолідації суспільства. Вона передбачає
участь українського козацтва у військовопатріотичному вихованні молоді; створенні,
відродженні, відновленні та охороні заповідних
місць і об'єктів; проведення освітянських,
культурно-просвітницьких заходів; науководослідної, пропагандистської та видавничої
роботи; організацію туризму, спортивних змагань,
здійснення господарської, природоохоронної та
міжнародної діяльно сті. На сьогодні
зареєстровано близько десятка Всеукраїнських
громадських організацій українського козацтва та
більш ніж п'ятсот обласних, районних, міських і
сільських козацьких утворень. Серед них:
«Українське козацтво» (1991), «Спілка козацьких
організацій України» (1999), «Козацтво України»
(2001), «Об'єднане козацтво України» (2003) та ін.
Відродження та подальший розвиток Українського
козацтва можливі лише за його активної
діяльності. Зовнішнє і, по суті, бутафорське
відродження козацтва якихось відчутних наслідків
не дасть: у такий спосіб історія може відродитися
лише як фарс.
15 жовтня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІЛЬСЬКИХ
ЖІНОК
125 років від дня народження Фрідріха
НІЦШЕ (1844-1900), німецького філософа: У

Робота фармацевта складна і
відповідальна, адже від його рішення часто-густо залежить
здоров'я відвідувачів аптек. Крім
того, доводиться мати справу з
так званим «людським фактором» – непередбачуваністю, проблемністю, емоційністю. Тому
вміння мислити позитивно, без
іронії, але не без гумору, є однією із
граней професіоналізму.
Іноді клієнти аптек, надивившись реклами, почувши від знайомих чи прочитавши рецепт, так
перекручують назву лікарських
препаратів, що це перетворюється на усну народну творчість. Завідуюча аптекою «Ваше здоров'я»
Людмила КОВАЛЬ працює провізором більше двох десятиліть і
за цей час наслухалась стільки
аптечного фольклору, що можна
книгу написати. Ми пропонуємо
читачам деякі з «перлів», почутих
і занотованих Людмилою Григорівною.
Посміхніться! Це також лікує.

МАЗЬ ЛІНКОЛЬН (левомеколь)
ЕКСКЛЮЗИВ (ескузан)
ВОДА ДЛЯ ІНФЕКЦІЇ (вода для

ін’єкції)
СМОКТАТЄЛЬНИЙ ДОКТОР (льодя-

ники «Доктор Мом»)
МАЗЬ ВУНДЕРКІНД (мазь Вундехіл)
СТРЕПТІЗ (стрепсілз)
КРЕМ ЧУМКА (крем дитячий «Ум-

ка»)
ТРАХОПОЛ, ТРІПОХОЛ (тріхолол)
ВАЛЯЙ ДОДОЛУ (валідол)
СІРОП ДОКТОРА ТАЙСОНА (сироп

доктора Тайса)
КАРНАВАЛ, КУРВАЛОЛ (корвалол)
КРОСОВОЧКИ (свічки з красавкою)
НОЖКА (но-шпа)
БЄДНИЙ ЗАДНІК (Мєдний всаднік)
ПЕРЕЧЕНЬ ВОДНЮ (перекис водню)
НАСТОЙКА ТРАВ ІЗ ТРЬОХ БУКВ
БАЛЬЗАМ Гітлера (бальзам Бітнера)
ХРЕНДОКСІД (хондроксід)
ЦИТРАМОН ФІСТАШКОВИЙ (цитра-

мон форте)
КАЛІЙ МОРГАЛІЙ (калію перман-

ганат)
ТАБЛЕТКИ З МІКРОБАМИ (лакто-

бактерії)

КАЛІЮ АРАРАТ (калію оротат)
ГЕЙ ДІКВАК (гель діклак)
МІКРОФОН ВІД ПОЧОК (канефрон)
СВІСТАЛ, ФЕСТИВАЛЬ (фестал)
ФАЗАН (фезам)
АНТИКВАРНИЙ УГОЛЬ, УГОЛЬ ДЛЯ
АКТИВАЦІЇ (активоване вугілля)
ТАБЛЕТКИ ОТ ДАВЛЄНІЯ БЕВЕРЛІ
САНТА КЛАВА НІКОТІНАТ (ксанті- ХІЛС (берліпріл)
нола нікотінат)
МАЗЬ ЖИВОКОСТЯ (мазь живоМ АЗ Ь У СУ Р І Й С Ь КО ГО Т И Г Р А косту)
АВЕР’ЯНОВІ КАПЛІ (настойка

валеріани)

(тигрова мазь)

ПЛЯМИСТА РОКСОЛАНА (розтороп-

МАЗЬ ВИПРОСИЛА (віпросал)
ша плямиста)
ЕКСТРАКТ ВАЛЄРКИ (екстракт
МАЗЬ ХІП-ХОП (діп-хіт)
валеріани)
С
ІРОП ДЄДУШКИ БО (сироп
ХВОСТ ПОЛЬОВИК (хвощ польовий)
МАЗЬ ЦЕЛОФАНОВА, ФІОФАНІ ведмедика Бо)
БУВ РАНО (бол-ран)
(мазь синафлана)
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Зам. №

справжньому чоловікові приховане дитя, яке
хоче гратись. Тривалі і великі страждання
виховують у людині тирана. Є ступінь
завзятої брехливості, яку називають
«чистою совістю». Те, що нас не убиває,
У привокзальному ресторані
робить нас сильнішими. Для дурного лоба чоловік зі скляним поглядом
дивиться на порожній графин.
необхіден, як аргумент, стиснутий кулак.

АНЕКДОТИ

16 жовтня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВА.

Офіціант улесливо запитує:
– Ну що, ще півлітровочку?
– Не встигну… В мене поїзд
через дві по сто.

J

J

J

17 жовтня
– Кажуть, що курс долара
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З падає! – Ні. Це він присідає перед
БІДНІСТЮ.
стрибком.

J

J

J

18 жовтня
Приходить п’яний чоловік
Д Е Н Ь П РА Ц І В Н И К І В Х А Р Ч О В О Ї
додому. Жінка:
ПРОМИСЛОВОСТІ
– Ти молока купив?
– Молокаку? Нє-а, не пив.

19 ВЕРЕСНЯ ВІДЗНАЧАВСЯ ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Аптечні усмішки

ГОРОДИЩЕ

РОЗТЕРТИ Й ПЛЮНУТИ
Усім відомо, що подорожник чудово допомагає при
ударах та ранах.
Та мало хто знає, що
листок подорожника потрібно
спочатку добре розтерти
пальцями, щоб виступив сік, і
обов'язково поверхню листка
послинити. Слина як ферментуючий агент входить у
реакцію із соком рослини, і
суміш стає лікувальною.

ВНУТРІШНЯ ЧИСТОТА –
ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я
Уявіть собі будинок, в якому 30 років не прибирали –
не виносили сміття, не викидали непотрібний мотлох,
не робили вологого прибирання і жодного разу не
провітрювали. Вам було б приємно жити в такому
помешканні? Але якщо ми регулярно прибираємо,
постійно підтримуємо порядок в нашому домі, то він
буде служити на радість нам довгі роки.
Наш організм – такий же будинок, що потребує
догляду і турботи.
«Чистота – запорука
здоров’я!» - цю приказку знають майже всі. Щоденно за
допомогою засобів особистої гігієни ми турбуємося про
своє тіло. Але не будемо забувати що тіло – це ще і
внутрішнє середовище, яке складається з органів,
тканин і міжклітинного простору.
Саме тому необхідним є системне очищення, яке
полягає в регулярному очищенні клітин і всього
організму від шлаків, ядів і постійному наповненні їх
поживними речовинами. Завдяки цьому очищення
відбувається на клітинному рівні. Очищення організму
повинно тривати не менше трьох місяців, щоб оновлені
клітини в результаті ділення почали давати генетично
повноцінне потомство. Клітини нашого організму
живуть від декількох хвилин до кількох тижнів, тому
потрібен досить довгий час, щоб вони очистилися,
«одужали» і в оновленому стані вже могли плодити нові
здорові клітини. В результаті нормалізується обмін
речовин, відновлюється здоров’я.

Зробіть ваш вибір: хвороби чи здоров’я!
Замовляйте курс очищення за телефонами:

8(093)590-97-53, 8(067)897-23-04.

J

J

J

З незвичайною ініціативою
виступила хірургічна лікарня
і м е н і П и р о го в а : т е п е р з а
стандартну ціну вам роблять не
одну, а дві операції. До того ж
відмовитись від другої можна
тільки за додаткову плату.

J

J

J

J

J

J

– Дівчино, а що ви п’єте?
– Ммм… ну не знаю… все, що
горить…
– Тоді нам будь-ласка «Ред
Булл» з горілкою і дрова для
дівчини…
В міліції:
– Ось зараз детектор брехні
відмиють від крові, і він знову
буде готовий до роботи…

J

J

J

Якби у фільмі «Титанік»
головну роль Джека виконував не
ДіКапріо, а Брюс Уілліс, потонув
би не «Титанік», а айсберг.

J

J

J

– У дружини день
народження, а я ще не вирішив,
що їй подарувати.
– А ти прийди додому
тверезим.
– Думаєш? Взагалі-то дата не
кругла…

J

J

J

Першокурсниці в гуртожитку:
– Слухай, а компот лише із
фруктів варять чи з овочів теж?
– Компот із овочів
називається «борщ»!

J

J

J

Стоматолог-пацієнту:
– У вас лише один зуб зверху і
один знизу… Це вже не рот, а
дзьоб!

J

J

J

– Ви любите свою дружину?
– Звісно! Чим вона гірша від
інших?

J

J

J

Ні любляча дружина, ні
любимі діти, ні цікава робота
ніколи не замінять повноцінного
відпочинку від них!

