ВЛАДУ - РАДАМ!

ГОРОДИЩЕ
31 жовтня 2009 року

№10 (38)

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

28 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

Дорогі ветерани-визволителі,
нащадки воїнів-переможців!

65 років тому нашу державу було звільнено від фашистських загарбників. Це воістину
доленосна для українського народу подія, яка не зітреться у пам’яті прийдешніх поколінь.
Висловлюємо щиру вдячність тій невеликій когорті учасників бойових дій, солдатським
вдовам, дітям війни, які проживають у Городищі, за мужність і самопожертву, виявлені під
час Великої Вітчизняної війни.
Бажаємо Вам міцного здоров'я, довголіття, родинного добробуту і тепла.
Вічна слава полеглим героям!
З повагою,
міський голова
Олександр ЗВАРИЧ,
голова міської організації ветеранів України
Володимир ЗІНЧЕНКО.

ДО 65-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
З нагоди річниці визволення нашої держави від фашистів відзначено людей, які зробили найбільший внесок у цю подію. З міського бюджету було виділено кошти на придбання 38 продуктових пакетів, а на початку жовтня – до Дня ветерана – ще 24 пакети. З такими подарунками представники міської організації ветеранів і міської ради відвідали за
місцем проживання 58 учасників бойових дій і
4 солдатські вдови.
8 жовтня за підтримки міської ради було
вшановано імена чотирнадцяти Героїв Радянського Союзу, вихідців із нашого району. До
речі, у порівнянні з іншими регіонами Черкащини у Городищенському районі найбільша
кількість осіб удостоїлись цієї найвищої урядової нагороди, п’ять з них – Микола Василенко, Григорій Лютий, Микола Мамай, Іван
Медвідь, Іван Ус – народились у місті Городищі. З нагоди славної дати визволення
України під час зустрічей з учнівською молод-

дю ветерани передадуть навчальним закладам міста фотографії героїв-городищенців з
їхніми біографічними даними.
Висловлюю щиру вдячність міському
голові Олександру Зваричу, всім жителям
міста, які дбають про збереження вдячної
пам’яті, надають підтримку нашим ветеранам.
Володимир ЗІНЧЕНКО,
голова міської організації ветеранів
України.
P.S. У цьому номері газети ми розпочинаємо цикл публікацій про Героїв Радянського Союзу, які народились у нашому місті. Всі
вони вже «пішли за межу». Тому звертаюсь з
великим проханням до їхніх родичів повідомити про себе. Нам важливо знати, як складається доля нащадків героїв. З радістю з Вами
зустрінемось і будемо разом планувати роботу з вшанування подвигу у великій війні.

Голову ветеранської організації м. Городища, учасника бойових дій Великої Вітчизняної
війни, члена виконавчого комітету міської ради Володимира ЗІНЧЕНКА нагороджено
Почесною грамотою Організації ветеранів України – за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, вирішення питань соціального захисту ветеранів та пенсіонерів,
героїко-патріотичного виховання молоді – за підписом голови ради цієї організації, народного
депутата Петра Цибенка.

НА СТОРОЖІ ВІТЧИЗНИ

Електромонтер лінійних споруд та розвитку цеху телекомунікаційних послуг №1 ВАТ «Укртелеком» м. Городища Юрій
СКАЛИГА за відгуками керівництва і колег по роботі є прекрасним фахівцем своєї справи. А вже 4 листопада він поповнить
особовий склад черкаського автобатальйону.

Цієї осені лави Збройних Сил України
поповнили 11 новообранців з нашого
міста. Це: Чудопалов Станіслав, Шаповал
Олександр, Коваль Роман, Вигінний
Сергій, Приходько Микола, Качур Олександр, Карпенко Володимир, Корж Максим, Гребенюк Владислав, Кутіпов Ігор,
Скалига Юрій.
Як повідомив спеціаліст 1-ї категорії
відділу обліково-призовної роботи районного військового комісаріату Андрій
Колісник: «Усі хлопці серйозно, свідомо і
відповідально підійшли до цієї важливої
справи. Адже, щоб там не казали, служба
в армії завжди є була і залишатиметься
почесним обов’язком кожного свідомого
чоловіка».
Принагідно нагадаємо, що на сьогоднішній день згідно з чинним законодавством строкова служба у Збройних
Силах України становить 1 рік, а для тих,
хто має вищу освіту – 9 місяців.

25 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ АВТОМОБІЛІСТА І ДОРОЖНИКА

Сумлінно трудяться для покращення стану наших доріг працівники
філії «Городищенський райавтодор»: машиніст автокрана Григорій
ОДЕРІЙ, машиніст автогрейдера Віктор ТИМОШЕНКО, водій КДМ Володимир ГОРОБЕЦЬ,
ГОРОБЕЦЬ, машиніст автогрейдера Андрій ОСАДЧИЙ.
ОСАДЧИЙ.

Від майстерності водіїв та якості роботи працівників, які забезпечують будівництво та ремонт доріг, залежить своєчасність і безпечність перевезень. Нещодавно всі ми отримали довгоочікуваний
подарунок – реконструйовано, фактично відроджено проїзджу частину вулиці Кожедуба, яка протягом десятиліть була схожа скоріше
на танкодром, аніж на транспортну артерію. Цей значний внесок у
поліпшення інфраструктури Городища став можливим завдяки порозумінню та співпраці всієї вертикалі влади – від місцевої до столичної. На особливу вдячність заслуговують безпосередні виконавці
робіт – працівники Городищенського райавтодору.
Шановні працівники автодорожнього господарства і автомобілісти!
Прийміть найщиріші вітання з Вашим професійним святом.
Бажаю всім Вам нових трудових здобутків, успішної та безаварійної
роботи, невичерпної енергії, міцного здоров'я, добробуту Вашим
сім'ям. «Зеленої вулиці» на життєвих і автомобільних шляхах!
З повагою,
міський голова
Олександр ЗВАРИЧ.
Мій вірш присвячений воїнам-визволителям всіх національностей Радянського Союзу, які загинули, захищаючи
Україну, і живим сивим Героям, яких з кожним днем стає все
менше.
Ми, діти війни, на власні очі бачили і пам’ятаємо відступ,
фашистську окупацію, і радість визволення, і якою ціною за
це заплачено.

МИ ШАНУЄМО ВАС,
ВЕТЕРАНИ
Відгриміли бої Перемоги,
Що свободу народам дали,
Ми шануємо нині Героїв,
Посивілих солдатів війни.
Ви Вітчизну в боях захищали,
Від Москви до Берліна дійшли,
Обеліски в степах залишали,
Де навік побратими лягли.
Ми шануємо сивих героїв,
Пролетіли мов чайки літа,
Не забута в солдат Перемоги
Сорок п’ята травнева весна.
… Вас літа забирали і рани,
І на плити лягли імена–
Золоті імена ветеранів
У граніті на вічні літа.
Ви державу і честь захищали,
Рідну землю в боях зберегли,
Ми шануємо Вас ветерани,
Посивілі Солдати Війни.
Олександр ТКАЧЕНКО.

ЖУРНАЛ «ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК»
ЛИШЕ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ МІСТА ГОРОДИЩА! НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
Передплатний індекс 48783.
Розпочалась передплата-2010
на міську інформаційну газету «Городище».
Передплатний індекс 99974.
Вартість передплати складають
лише витрати на послуги пошти:
на 3 місяці – 2 грн. 55 коп.,
на 6 місяців – 3 грн. 45 коп.
на рік – 5 грн. 70 коп.

Це єдине в Україні спеціалізоване видання, засновником якого
є Державний комітет України із земельних ресурсів.
Вартість передплати з доставкою на 2010 рік:
на 1 місяць – 21 грн. 26 коп.,
на 3 місяці – 63 грн. 78 коп.,
на 6 місяців – 127 грн. 56 коп.,
на рік – 255 грн. 12 коп.
Передплачуйте, читайте нас! Знатимете все, що стосується земельних відносин.
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ПРО СПОРТ

Рух – це життя!

В минулому номері газети ”Городище” було вміщено
оголошення про набір жінок
до групи із занять шейпінгом.
Нам приємно повідомити, що
нині шейпінг активно розвивається у міському центрі
культури і туризму. Групу
веде талановита спортсменка, педагог і організатор Христина Олейніченко. Заняття
проходять у вечірній час двічі
на тиждень. Тут звучить
ритмічна музика, панує гарний настрій і приємна атмосфера.
– Про організацію групи
шейпінгу почали говорити
відразу, як тільки директором
МЦКТ призначили Андрія
Бибу – умілого організатора
спортивних та культурнорозважальних заходів, депутата міської ради – говорить
секретар міської ради Оксана Сенецька. – Адже досі у
Городищі не було такої мож-

ливості, щоб після роботи
жінки могли зайнятися оздоровчою фізкультурою. А
сучасна жінка прагне бути не
тільки красивою душею, а й
привабливою зовнішньо.
Шейпінг робить жінку
упевненою в собі, наповнює
гармонією її професійне і особисте життя. Дуже добре, що
дирекцією МЦКТ створені усі
умови для занять шейпінгом,
а інструктором є Христина
Олейніченко – енергійна і
надзвичайно доброзичлива
людина. Вона стала переможцем шоу-програми ”Танцюю для тебе, моє Городище”. Шейпінг – ще одна грань
її таланту. Христина має
індивідуальний підхід до кожної учасниці, допомагає
жінкам повірити у власні
сили. Необхідно сприяти
міському центру культури і
туризму, щоб шейпінг міг і
надалі розвиватися.

НЕ РОЗВАГИ

Шмаркаті терористки
Номери оперативного виклику люди просто так не набирають. Тільки коли виникають надзвичайні, небезпечні обставини –
хапаються за телефон. Нещодавно доволі гарячий день видався
на черговому посту аварійної служби газу. Але не лякайтеся – розривів газової магістралі не трапилося. Просто декому аж засвербіло в одному місці, так закортіло погратися в телефонних терористів.
Майже не змовкаючи на номер 104 половину дня сипалися
дзвінки. В слухавці чулася ненормативна лексика та пропозиції інтимних стосунків. З лексикону можна було судити про битих життям розпусних жінок. Але дзвінкі тоненькі голосочки вказували на дітей!
Тому про настирливі дзвінки повідомили міліцію, інцидент узявся
розслідувати оперуповноважений кримінальної міліції у справах
неповнолітніх Городищенського райвідділу внутрішніх справ Юрій
Самойленко. Він провів необхідні оперативно-слідчі дії й швидко ідентифікував авторів дзвінків.
Так ось, телефонним хуліганством займалися чотири дівчинкип'ятикласниці однієї з міських шкіл. Вони телефонували у той час,
коли у школі були заняття. Тобто дзвонили на перервах або й безпосередньо з уроків! Їхні балачки автоматично записувала телефонна система аварійної служби газу. Батьки та вчителі, при бажанні, можуть
прослухати ті ”перли”. Мають змогу переконатися чи цьому навчали
своїх чад і вихованців та чи вірно вони засвоїли пройдений матеріал.
Телефон служби газу – зовсім не той номер з яким можна
гратися. Тим більше, що тільки розпочався опалювальний сезон і
після літньої перерви не всі газові котли функціонують справно.
Але хіба додзвонишся через цих шмаркатих хуліганок?

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ
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ОБ'ЄКТИВ-ний погляд на життя
Управління у справах
сім'ї, молоді і спорту Черкаської обласної державної адміністрації підвело
підсумки регіонального
етапу Всеукраїнського
фотоконкурсу ”Молоде
обличчя України”. Приємно, що авторитетне журі
високо оцінило роботи
талановитої фотохудожниці і дизайнера Альони
Миколаєнко з Городища.
У номінації ”Всі ми різні –
всі ми рівні” її політичний
фотоетюд зайняв друге
місце. А в номінації ”Талановита молодь України”
фото на спортивну тематику удостоєне диплома
за третє місце. Альона має
досвід роботи, у відомій
місцевій фотостудії ”Варіант+”, що працює за адресою вул.Миру,86.

Учасники велотурів Черкащиною під прапорами різних політичних партій, об’єднані молодіжною організацією «Батьківщина Тараса Шевченка», були об’єктом уваги для багатьох ЗМІ, фотоаматорів. Те ж, що фото з їхнім зображенням зайняло друге місце у обласному конкурсі, стало приємним сюрпризом.

Золота байкерська осiнь

Мотоклуб ”Маніжа” завершив байкерський сезон 2009
року. Щоб поставити чітку крапку, 23–25 жовтня провели
фінальний зліт. Акція співпала в
часі з Днем автомобіліста, який
природно близький кожному
фанату техніки і дороги. Зліт, як
завжди, видався креативним і
багатолюдним. До Городища
приїхали 150 учасників. Особливо багато народу було із
Запоріжжя, Києва, Кіровограду,
кілька екіпажів прибули з Кишинева.
Організатор зльоту Олександр Шендрик надав зустрічі
історико-культурне спрямування. На базі влаштували вернісаж – виставили великоформатні картини байкерів, було
представлено 7 стендів, які розповіли про минулу славу цукрозаводу. В подальшому усі бажаючі можуть виставити тут свої
х уд ож н і р о б от и . Б а й к е р и
здійснили мотопробіг "Золота
осінь" до Корсунь-Шевченківського, побували у музеї бойової
слави.
На прохання городищанки
Надії Журавель клуб ”Маніжа”
відреставрував їй мотоцикл К750, 1965 року випуску. Тепер це
яскраво червоний справжній
байкерський залізний друг у
стилі ”бобер”. Мотоцикл урочисто передали дівчині. До речі,

байк вже встиг отримати приз за
кращу реставрацію. Клуб ”Маніжа” готовий і для інших дівчат
відреставрувати мототехніку,
перетворити звичайний мотоцикл на ексклюзивний байк.
Коли настали сутінки, байкери запалили величезне вогнище, язики полум'я були вищими за двоповерховий будинок,
що було своєрідним доповненням до гри світла вуличних
ліхтарів на жовтому листі.
Стріляли по мішенях з арбалета. Також для гостей засмажили

на вертелі цілого бичка! Його за
2 тис грн придбав Олександр
Шендрик, щоб пригостити
друзів. Усі учасники зльоту отримали спеціальні значки на пам'ять про закриття сезону.
Провести зліт на високому
рівні допомогли: приватні
підприємці Олександр Орел,
Віталій Голуб, Тарас Антоненко,
магазини ”Автосвіт” і ”Мотоекспрес”, директор МЦКТ Андрій
Биба, КП “Комунальник”.

ГАЗЕТА – ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

Інформація – абстрактне поняття, що має
різні значення залежно від контексту. Походить від
латинського слова "informatio", яке означає: роз'яснення, виклад фактів, подій, представлення, ознайомлення, просвіта…
Газета "Нова Доба" переконує, що А рт е м е н ка , я к и й р од ом з Буд и в широкому розумінні лазня це не лише Орловецької. Він побував фактично в усіх
змивання тілесного бруду, а велика найбільших битвах проти фашистів, мав
життєва філософія. Нині у Городищі діє з чотири поранення. Він написав текст
десяток приватних лазень. Для власників ультиматуму, який було вручено військам
це вигідний бізнес, для клієнтів море задо- Манштейна, оточеним у котлі поблизу Корволення. Коли підбирається грошовита суня-Шевченківського. День Перемоги
компанія, вони бронюють лазню на бажа- зустрів у Чехословаччині, а через 2 дні осоний час. Одні лазні доступні для вузького бисто взяв участь в арешті російського
кола добрих знайомих, інші відкриті для генерала Власова, який служив фашистам.
усіх бажаючих. Найпопулярніша лазня зна- У серпні 1945 року Радянський Союз, викоходиться у приміщенні колишнього цукро- нуючи зобов'язання перед союзниками,
заводу, якому більше 100 років. Помитися оголосив війну Японії і перейшов у
під душем тут можна за 10 гривень, а якщо наступ. Радянських солдатів зустрів
з парилкою, то за 15 гривень (лазня обслу- вогонь Квантунської армії, яка на той
говує чоловіків щосуботи з 14.00 до 20.30). момент мала майже мільйон солдатів і
У центрі міста сучасна лазня з басейном об'єднувала 7 сухопутних і 2 повітряні
обійдеться у 50 гривень на годину. Лазні не армії та Сунгарійську військову флотилію.
схожі між собою. Одні сяють кахлями, Вранці 19 серпня над аеродромом Чаньчуінші оздоблені деревом. Кожна має свою ня, де було понад 300 японських літаків, з'янеповторну атмосферу. Тому і контингент вилося 10 радянських літаків. Винищувачі
підбирається зі спільними інтересами. кружляли над аеродромом, контролюючи
Колись хороша лазня була у Валяві, але ворожі машини, а на посадкову смугу призараз вона не працює. Нещодавно відкри- землився літак "Дуглас", з якого вийшов
ли шикарну лазню у Старосіллі.
полковник Іван Артеменко. Він увійшов до
Тижневик "Прес-Центр" розповів штабу японського генерала Ямада у супропро цікаву і героїчну долю Івана воді двох капітанів-українців та старши-

ни-росіянина й з порогу різко затребував
капітуляції. Мовляв, інакше зробимо вам
другу Хіросіму! Генерал Ямада приречено
схилив голову і віддав свою шаблю
Артеменкові, визнавши себе полоненим.
Артеменко кілька секунд потримав шаблю
й повернув її Ямаді на знак поваги до генералової мужності. У відповідь Ямада подарував українцеві зі свого столу фігурку
бойового слона. Потім здали зброю офіцери японського штабу, й до наступного дня
перед СРСР капітулювала вся Квантунська армія. Штаб Квантунської армії став
штабом Артеменка, його охороняв спецвзвод японських самураїв. Івана Артеменка представили до звання Героя Радянського Союзу. Але Сталін розгнівався, що
наш земляк погрожував ворогові ядерною
зброєю, якого у Радянського Союзу ще не
було. Тому наклав резолюцію: "Дати
нижчу нагороду, щоб запам'ятав, коли у
дипломатії можна казати "так!" За капітуляцію Квантунської армії Артеменко отримав лише орден Кутузова. Але був щасливий іншим: помстився японцям за батька
Тимофія Артеменка, який був офіцером
царської армії і потрапив у полон до

японців під час битви за Порт-Артур.
Після війни Іван Артеменко оселився на
Харківщині, до пенсії працював головним
енергетиком заводу.
“Газета по-українськи" повідомила, що в Городищі встановили пам'ятний
знак на честь місцевих євреїв, які загинули
у роки війни. Цей невеличкий гостроверхий надгробок із сірого каменю, знаходиться на старому єврейському цвинтарі
біля автостанції. Пам'ятник встановили за
кошти єврейської громадської організації
"Фенікс" із Києва. У 1942 році фашисти і
поліцаї за містом розстріляли 242 жителів
району єврейської національності. Серед
них були жінки і чоловіки, діти і старі.
Філософи розглядають інформацію як
один з атрибутів матерії, що відбиває її
структуру. Інформація це нові відомості,
які прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні. Іншими словами, інформація це нові знання, які отримує споживач у результаті сприйняття і переробки
певних відомостей. Інформація це комунікація та зв'язок, в процесі якого усувається невизначеність.
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СІМ’Я І ДІТИ

ЗА “БУГРОМ”

ТЕПЛО РIДНОГО ДОМУ

«А

Щ О М ЕН І
Т У Т Р О Б И Т И ?»

–

У Р А Й О Н І С Т В О Р Е Н О Т Р И П Р И Й О М Н І С ІМ ’Ї . ДВ І З Н И Х П Р О Ж И В А Ю Т Ь У ГО Р О Д И Щ І .
Галина легко і відверто розповідала про своє
РІК Т О М У М И В ІД В ІД У В А Л И ЇХ Р А З О М З М ІС Ь К И М Г О Л О В О Ю ОЛ Е К С А Н Д Р О М ЗВ А Р И Ч Е М
непросте заробітчанське життя, минуле, про п’ять
Й ІН Ф О Р М У В А Л И П Р О Ц Е Н А Ш И Х Ч И Т А Ч ІВ , П Р О Н А Л Е Ж Н І У М О В И П Р О Ж И В А Н Н Я
років перебування в Італії, куди вона повернулася
І Т Е П Л Е Б А Т Ь К ІВ С Ь К Е С Т А В Л Е Н Н Я , Я К И М О Т О Ч Е Н І Д ІТ И .
знову…
Надворі сорокаградусна спека. Лише море дихає
вологістю. Неподалік італійської Венеції – маленьке
містечко з залізничною станцією. Там і оселилась
Галина. Спочатку наймала куточок в кімнаті знайомої
українки, та де там куточок, спали покотом разом з
десятьма іншими жінками. Засинали в одному
положенні, коли ж вночі поверталась одна, доводилось
це робити усім. Тривалий пошук роботи. Нарешті
знайшлися старенькі, яким за 80... Дідусь – нервово
хворий, його дружина – діабетик. Їхня донька –
вчителька, зять-біолог, які весь час на роботі, доглядати
батьків ніколи. Дідусь вагою понад 80 кг, і треба було
мати неабияке здоров'я, щоб відірвати його від спинки
стільця і переодягнути. Через певний проміжок часу він
рефлекторно вигукував «А-у!». Його дружина часто не
витримувала і била його по губах, щоб замовк. Бабусі
постійно потрібно було вимірювати рівень цукру в крові,
давати уколи, пігулки. Будинок у пенсіонерів великий,
триповерховий, з мармуровими сходами. Щодня його
потрібно прибирати, адже господарка весь час
перевіряла, чи скрізь чисто, чи блищать крани,
сковорідки, чи віддзеркалює посуд сонячні промені. Для
кожного виду побутових речей використовуються
окремі миючі засоби, від яких на пальцях утворюються
рани, що загоїлися лише коли Галина приїхала додому
в Україну.
Прибирання, прання, прасування , догляд,
лікування стареньких, приготування обідів, подавання
на стіл, миття посуду – і так щодня, в коловороті турбот...
Мить полегшення наставала лише тоді, коли
залишалась сама у своїй кімнаті.
Через рік дідусь помер, Галі стало трішки легше
доглядати одну бабусю. Стосунки з нею трішки
поліпшились (стара сеньйора називала Галю Аліною),
вони звикли одне до одного. Раніше бабуся була
невдоволена доглядачками і часто міняла їх, Галя ж
оселилась тут надовго.
Приготування їжі було однією з проблем. Всі
витрати були розраховані до дрібниць. Донька
сеньйори щотижня на 50 євро закуповувала продукти –
все в напівготовому розфасованому вигляді, овочі вже
порізані і підготовлені до вживання. Дещо Галині
доводилось докуповувати. Різні продукти потрібно було
смажити на різних сковорідках. Все готувалось за
окремими рецептами. Та італійці дуже боялись
Маленький мальчик
холестерину, і якщо в страві виступав жир, то вони
Гимн детства
вимочували його серветками.
С
мамой за пальчик.
Детство улыбается весело и нежно,
На сніданок – чашка кави і невеликий шматок хліба з
Первые в жизни шажки.
Все пути-дорожки знает наперед.
сиром чи маслом. Перевага – вегетаріанській іжі.
Смотрит застенчиво
Переходом счастья,
Галина ж, готуючи їм їжу, поліпшила раціон стареньких,
в парусах надежды
И недоверчиво
додала калорій (вони навіть набрали до 10 кг ваги).
Детство нас своей тропинкой поведет.
На карусели флажки.
Спиртного італійці майже не вживали, пили переважно
– Эх! Прокатиться
вино, інші спиртні напої (на дні чарки), які розводили
А сегодня лето с синими глазами
б задорно да весело,
Собирает вместе дорогих друзей.
водою. Економність межує з скнарістю. Коли ж за стіл
Но я боюсь высоты.
Позади учеба, позади экзамен,
сідало кілька чоловік, обід повинен бути розрахований
Я ещё маленький,
Ждет нас очень много
точно на них, зайвої їжі готувати не дозволялось. Батьки
разноцветных дней.
хоть и удаленький,
не витрачають своїх грошей на дітей, діти ж, коли
приходять до них в гості, ніколи не приносять гостинців.
Нет мне ни трёх, ни пяти.
Мы обшарим лес и горы, и долины.
– У мене є в банку заощадження, – казала Галині
Мальчик-с-пальчик
Реки и озера мы переплывём.
сеньйора,
– але я нікому їх не дам, коли помру, тоді
Нет
мне
ни
трёх,
ни
пяти.
Спутники удачи, счастья властелины,
нехай і ділять та витрачають.
Нам бы босиком и непременно
Пенсія сеньйори – 700 євро, у її чоловіка була 1000
под дождем.
Манят и радуют,
євро. Коли сеньйор помер, половину його пенсії почали
Счастье загадуют
нараховувати дружині (і навпаки, коли помирає
К подранным рубашкам
Музыка, ветви, цветы.
дружина, половину її пенсії отримує чоловік). Хоча
будут мамы строги.
Детство резвится,
комунальні послуги й дорогі та все одно стареньким цієї
Книги и тетради оставим на потом.
Поёт и кружится,
Мы исколесили все пути-дороги.
суми вдосталь.
Празднует до темноты.
Если подрастём,
Взимку бувало до 5 градусів морозу. Кожна кімната
Вальсы, как птицы,
тогда рубашечки зашьём.
будинку – окрема подача тепла. Коли у якійсь із них
взлетают над городом
ставало холодно, стара сеньйора просила включити
Детство не кончается, но скоро школа.
До самых небес высоты.
обігрівання цього помешкання. Трапляється й
В уголки заветные мы придем опять.
Деточки топают,
незаможні італійці, які не можуть дозволити собі ні
Силы й настроение как раз
Ручками хлопают,
хатньої робітниці, ні автомобіля. Та держава там дбає
нам будут впору,
про своїх громадян. Коли ж хтось втрачає роботу,
Нам бы скорей подрасти.
Детство с восхищением
безробітному надається така допомога, якої достатньо
Папа, мама,
будем вспоминать.
для того, аби прожити доти, доки він не знайде нової.
Нам бы скорей подрасти.
Юля ЛАПАЙ, 14 років.
Коли італійка працює погодинно (у когось прибирає чи
когось доглядає), вона за свою роботу отримує десять
Годы торопятся
Вальс детства
доларів за годину, емігрантам платять сім. Зараз в Італії
И не воротятся.
В парке за городом
багато китайців, арабів, молдаванів, румунів. Хто не має
К юности детство спешит.
Весело, здорово,
де заробити, йде в костьол, до храму, там роблять
Станет
он
парнем
Туда ведут все пути.
відмітку за паспортом і видають одяг, взуття, годують їх.
Умным и славным,
Мамочки, папочки,
Одна з рис італійської ментальності –- ввічливість,
Родину будет любить.
Девочки, мальчики –
привітність, доброзичливе ставлення, невід'ємні у
И покорит он моря и просторы,
Дети от трёх до пяти.
взаєминах слова «дякую» та «будь ласка».
Уже не боясь высоты.
Бросив земные
Галина, вже п'ять років працюючи в Італії,
Все мы такие чудо-герои,
заботы и тягости,
допомагає фінансами своїй доньці, внукам, які живуть в
Дети свободной страны.
Туда торопились поскорей.
Черкасах (чоловік Галини помер). Один самотній
Честные, смелые
італієць, який доглядає свою матір, запропонував
Всех приглашает
Люди нашей страны.
Галині одружитись з нею, він обіцяє забезпечувати її
праздник радости:
усім, проте дітям своїм вона тоді не зможе допомагати
День защиты детей.
Віталій КРИВОКОБИЛА, (так заведено в Італії).
Светлый праздник
Перебуваючи вдома у відпустці, Галина вирішила
11 років.
День защиты детей.
полікувати зуби, бо через вологий клімат у неї псуються
вони. Щоб вставити в Італії одну "коронку", потрібно не
менше 50 євро. У нас набагато дешевше...
Додому Галина прилетіла літаком (за 300 доларів),
Згідно з українським правописом, слід писати й казати: «діти їхніх сусідів», «згідно з їхніми
назад повертатиметься автобусом (за 100 євро).
замовленнями», а не «діти їх сусідів», «згідно з їх замовленнями». Бо «їх» – це форма родового або
— А що мені тут робити? – відповіла вона на
знахідного відмінка від займенника «вони». Наприклад: «Я ходив до родичів, але їх не було вдома». прощання.

Як живеться їм зараз?
Діти підростають. І ось уже Даринка з сім’ї Лідії
та Анатолія Біди стала першокласницею, відвідує
співочий гурток. Її старший на два роки брат Артем
додатково займається музикою. Головною ж
турботою батьків залишається піклування про
здоров'я їхніх дітей.
Восьмикласниця Юля із сім'ї Валентини Скалиги
на здоров'я не скаржиться, вона має спортивні
здобутки. Цю сім’ю без перебільшення можна
назвати творчою: і мамі, і її 11-річному сину Віталію, і
Юлії властиве поетичне сприйняття світу (їхні вірші
ми публікуємо нижче). А от старша прийомна донька
Валя вже вилетіла із затишного домашнього
гніздечка – стала студенткою Черкаського
професійного кулінарного ліцею, де навчається
кухарській справі. Натомість Валентина Василівна
згодилась взяти під своє материнське крило ще одну
дитину – хлопчика, позбавленого батьківського
піклування.
Про це нам повідомила Лариса Каплуненко,
провідний спеціаліст районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді. Також Лариса
Миколаївна розповіла про те, що є ще безліч дітей,
позбавлених тепла рідного дому.
Що таке прийомна сім'я?
Прийомна сім'я – це сім'я або окрема особа, яка
не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату
взяла на виховання та спільне проживання від
одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Це
тимчасове піклування про дітей, поки їх власні
батьки не будуть спроможні доглядати за ними.
Держава несе відповідальність за таких дітей.
Метою прийомної сім'ї є повернення дитини до
рідної родини. Інколи це не можливо. Тоді дитині
знаходять постійну прийомну сім'ю і, якщо можливо,
то усиновлюють.
У чому відмінність між прийомною сім’єю
та усиновленням?
На відміну від усиновлення у прийомній сім'ї
можуть виховуватися діти, батьки яких не
позбавлені батьківських прав, але протягом деякого
часу не спроможні виховувати своїх дітей.

ЯК ПРАВИЛЬНО

Прийомні батьки та прийомні діти не пов’язані
взаємними майновими зобов’язаннями, тоді як
усиновлені діти набувають прав біологічно рідних
дітей.
Прийомні діти не втрачаючи статусу дитинисироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування влаштовуються до прийомної сім'ї на
повне державне утримання.
Фінансування прийомних сімей здійснюється за
рахунок державного бюджету. Розмір щомісячної
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
становить два прожиткових мінімуми для дітей
відповідного віку (до 6 років – 1114 грн., від 6 до 18
років – 1402 грн.). Одному з прийомних батьків
виплачується грошове забезпечення. Порядок
призначення і виплати грошового забезпечення
визначається Кабінетом Міністрів України. Розмір
грошового забезпечення становить 35 відсотків
розміру соціальної допомоги на кожну прийомну
дитину, але не більше п’яти прожиткових мінімумів
для працездатної особи одному з батьків
вихователів (ДБСТ) і не більше, ніж півтора
прожиткового мінімуму для працездатної особи
одному з прийомних батьків.
Хто може бути прийомними батьками?
Чому потрібно проходити курс підготовки
кандидатів у прийомні батьки?
Як довго діти залишаються у прийомній
сім'ї?
Чи можна сказати, що завжди важко
виховувати прийомних дітей?
Що таке дитячий будинок сімейного типу?
На ці та інші запитання, вам дадуть відповідь у
районному центрі СССДМ за адресою м.Городище,
вул. Миру, 4. Телефон: 2-27-89.
Ми не можемо змінити минулого таких дітей,
але в наших з вами силах змінити їх майбутнє.
Якщо ви небайдужі до долі найбільш
незахищених дітей і у вас є можливість взяти на
виховання хоча б одну дитину, зробіть це.
Подаруйте щастя на цій землі одній маленькій
людині, яка ЧЕКАЄ НА ВАС.
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Витівки часу. Містика чи реальність?

Улюблений прийом письменників-фантастів – подорож чи то
углиб минулих століть, чи то в майбутнє за допомогою машини часу.
Звичайно ми сприймаємо це як
захоплюючу вигадку, як казку. І
поблажливо усміхаємося: мовляв,
немає межі людській фантазії.
Хтось одразу ж пригадає Герберта
Уеллса: „Якщо натиснути на цей
важілець, машина починає линути в
майбутнє, а інший важілець спричинює зворотний рух”. Так пояснює
устрій своєї диво-машини герой
роману „Машина часу” – Мандрівник
у Часі.
Час – одна з найпотаємніших
категорій земного буття, та,
мабуть, і цілого всесвіту. Дещо,
завдячуючи допитливим умам, ми
про нього вже знаєм. Але не будемо
занурюватись у філософські нетрі,
де нашими співбесідниками
неодмінно стали б античні любомудри Прокл („Час безкінечний”); Лукрецій („Також і часу немає самого на
землі”); Зенон Елейський з його апорією (загадкою) („Стріла”);
Арістотель, який на запитання
„Час рухається по колу чи по
прямій?” об'єднав коло і пряму, в
результаті чого вийшла спіраль;
генії середньовіччя Ньютон і Галілей (поняття швидкості та прискорення); майже наш сучасник
Альберт Ейнштейн з його теорією
відносності, розібратися в якій на
землі можуть лічені одиниці.
Зайві мудрування нам ні до чого,
врешті-решт, ми не на уроці фізики
чи науковому симпозіумі. Просто
запитаємо себе: а чи можемо ми,
живучи у ХХІ столітті, раптом
узяти та й опинитися зовсім в іншій
добі, десь, скажімо, в степу, поблизу
похідних багать війська Тамерлана?
Гадаємо, так. Адже вчені, які займаються „петлями часу”, або його
„чорними дірками”, стверджують,
що тільки в минулому столітті
було близько двадцяти подібних
випадків.
ПОЛІТ ТРИВАВ 35 РОКІВ
Це сталося в наші дні поблизу
англійського містечка Хоул. У полуденний час над ним з ревиськом пронісся
літак, за яким тягнувся чорний шлейф
диму. Незабаром він упав у лісі, звідки
донісся гуркіт вибуху. Звичайно, до
місця катастрофи тут-таки виїхали
поліцейські, пожежники, медики. Проте
ніяких її слідів вони не виявили. Старший констебль Тед Коллінз, розслідуючи цей дивний випадок, натрапив у
відповідних архівах на записи про те, що
ще у 1995 і 1997 роках тутешні фермери
повідомляли, що бачили, як у тому ж лісі
падали літаки. Але їхню інформацію визнали помилковою, оскільки ніяких
доказів аварій літаків не виявилося.
Та як бути тепер, коли свідками події
стали десятки людей? Відповіді на це
запитання слідство так і не знайшло. На
думку відомого британського авторитета в галузі езотерики Грейвілла Стіллуея, літак, що загорівся у небі, – не що
інше, як повтор епізоду часів другої
світової війни. Саме на околиці Хоула
тоді впав підбитий німцями канадський
бомбардувальник. Така вже властивість
„петлі часу” – стверджує Стіллуей, –
вона захоплює матеріальні об'єкти і
потім періодично робить їх видимими,
повертаючи з минулого”.
Ще одна вражаюча ситуація, пов'язана з літаком ДС-4, що вилетів з НьюЙорка в Майамі 2 липня 1955 року, а
здійснив посадку в Каракасі 9 червня
1990 року. Службовець тамтешнього
аеропорту Хуан де Лакортете вкрай здивувався, побачивши літак допотопної,
так би мовити, конструкції, який приземлявся. І не тільки Хуан, а й диспетчери
вкрай розгубилися, виявивши, що
неозброєним оком вони літак чудово
бачать, а на екранах радарів він
відсутній. Один із них згодом висловився так: „Уперше сучасна техніка була безсила. Таке могло бути можливим, якби
ми мали справу із супервинищувачем
невідомих ВПС, невловимих для
радарів, але ж цей мотлох?”
Коли запросили борт ДС-4, пілот сердито відповів:

– Виконую рейс № 914 із Нью-Йорка
в Майамі. На борту 57 пасажирів.
Якась фантастика! Майамі відділяє
від Каракаса 1200 миль. Цей древній
літачок не міг подолати таку
відстань!Але ж подолав!
Коли він приземлився, його сусідом
в аеропорту виявився сучасний реактивний лайнер, що вельми здивувало
екіпаж ДС-4. „Джиммі, чорт забирай, що
це?” – вражено запитав командир у другого пілота.
„Потім почувся приглушений крик і
жіночий плач, – розповідав Хуан де
Лакортете. – Я запитав, чи не потрібна
наша допомога. Додав іще, що сьогодні
9 червня 1990 року. У відповідь – мовчання».
Коли санітарна машина наблизилася до літака, перший пілот закричав:
„Відійдіть! Ми не пустимо вас на борт.
Ми злітаємо!” Він нервував, розмахував
руками, потім щось викинув у відчинений ілюмінатор і одразу ж його задраїв.
Ми також бачили обличчя переляканих
пасажирів. І скоро ДС-4 злетів і розтанув
у небі”.
На злітній смузі залишилася... газета, яка іще пахла друкарською фарбою.
Дата виходу в світ – 1 липня 1955 року.

сумнівів: перед ними й справді людина з
далекого минулого. Про це, до речі,
свідчило і вбрання Лі: аналіз тканини, з
якої воно було пошито, свідчив, що тканина виготовлена не в наші часи.
Через деякий час хлопчик безслідно
зник. Втім, історія, пов'язана з ним, на
цьому не закінчується. Випадково чи ні,
але вже наступного року в бібліотечному
архіві монастиря Ень Ван, що поблизу
від Макао, у стародавньому манускрипті
прочитали про одну „дивну подію”:
„Пішовши в печеру в горах, зник син
сановника. Повернувся через рік, нажахавши усіх. Казав, що бачив величезних
птахів, будинки до хмар, чарівні вогні та
їздив у довгій змії. Батько звелів задушити його шовковою ниткою, сказавши, що
в сина вселився злий дух”.
Ось такий сумний кінець. Або,
навпаки, сумний початок.
До речі, дослідники, які займаються
феноменом „чорних дірок” у часі, або
„петлями часу”, одностайні у думці, що
гірські печери в подібних ситуаціях
зовсім не випадкові. У літописних джерелах німців, ацтеків є згадки про те, що
люди заглиблюючись у сталактитові
печери, звідти вже не поверталися. І
зовсім не тому, що заблукали там.
Зафіксовані такі цікаві факти: через
МОБІЛЬНИКУ... 250 РОКІВ!
декілька століть якісь люди спускалися з
Ні, це не жарт. Цілком сучасну річ, гір у села і запитували, який нині рік.
яка зовсім недавно увійшла в побут знай- Одягнені вони були архаїчно, що виклишли серед останків мушкетерів, що заги- кало подив і страх. Як гадаєте, за кого
нули в роки Семирічної війни (1756-1763 приймали цих „диваків”? Так, ви не помирр.). Розкопки кріпосної стіни, здійснені у лилися: звичайно, за божевільних...
канадському місті Монреалі п'ять років
Чому „станцією відправлення” в
тому, показали, що воїни, найвір- інший часовий вимір учені вважають
огідніше, загинули у завалах під час арт- саме сталактитові печери? Ось думка
обстрілу.
професора Віктора Ліммерста з універДослідники були вражені, побачив- ситету Веллінгтона (Нова Зеландія): „Не
ши серед кісток фрагменти... мобільного виключено, що в якихось особливих точтелефону. Яким чином він опинився в ках під землею (адже вік сталактитових
такому сусідстві, під землею, на глибині печер – мільйони років) відбивається
кількох метрів? Газета „Бостон глоб”, час, утворюючи так звану „часову петкотра взяла під свій контроль усе, що лю”.
було пов'язано з цією дивною, шокуюЗНИКЛИЙ БАТАЛЬЙОН
чою знахідкою, повідомляла, що пласІще декілька прикладів, які спростотмасові деталі мобільника, які ледь не
розсипалися в руках, явно перебували вують думку про те, що час – це „однопід землею не менше двох з половиною бічний рух”. До речі, Ейнштейн якось
століть. Експертиза ж встановила, що зауважив, що жоден фізичний закон не
мобільний телефон був виготовлений перешкоджає часові спливати у звороту... 1998 році. Як він опинився серед ному напрямку.
Отже, літо 1912 року, купе експреса
останків мушкетерів? Відповіді немає...
А ось найсвіжіший факт, який на Лондон-Глазго, в якому їдуть двоє пасапочатку цього року оприлюднила кита- жирів – інспектор Скотланд-Ярда і медйська газета „Сіньцбао”. Місце дії – Мон- сестра. І раптом невідомо звідки в них
голія, пустеля Гобі. Саме в цій місцевості з'являється третій попутник – чоловік у
знайдено найбільше у світі кладовище віці, в дивного крою одязі, із заплетеним
динозаврів. Під час чергових розкопок, у косу волоссям. В руці у нього довгий
коли на білий світ витягували гігантські батіг.
– Я – Пімп Дрейк із Четнема, – ледь
скелети доісторичних тварин, археологи
раптом знаходять закам'янілі останки не плачучи, каже він. – Я загубив свій
людини, коня і наконечники стріл. Як в візок, я не розумію, куди потрапив!
Зникнення візника було так само раподному місці об'єдналися матеріальні
сліди різних часових шарів, розташова- тове, як і його поява. Подію можна було
них далеко один від одного, – велика, б вважати видінням, галюцинацією,
інтригуючи загадка, з приводу якої вчені якби не цілком матеріальні речі, які залипоки що висловитися не поспішають. шилися на сидінні, – батіг і трикутний
Можна тільки припустити, що скакав пус- капелюх. Думка фахівців – ці предмети
телею озброєний вершник і в якомусь з... ХVIII століття.
Історія має продовження: інспектор
підступному місці несподівано провалився в епоху, яка була на нашій Землі Скотланд-Ярда, охоплений професіональною цікавістю, відвідав Четнем. У
мільйони років тому...
старих церковних книгах, де реєструються дати народження і смерті парафВІН ЇЗДИВ У МАЛЕНЬКІЙ ЗМІЇ
Попервах поліцай підійшов до цього іян, справді віднайшлося ім'я Пімпа
десятирічного хлопчика тільки тому, що Дрейка. Більше того, приписка, зроблетой ледь не потрапив під колеса авто- на рукою пастора, свідчила, що якось
мобіля, а наблизившись, оторопів – уночі Дрейк, повертаючись на візку дододуже вже дивним було вбрання у хлоп- му, побачив прямо перед собою „диявчини. Звичайно в таких випадках запи- ольський екіпаж”, схожий на величезнотують: „Чи ти з Місяця звалився?” Проте го печерного змія, який пихкав вогнем і
охоронець обмежився стриманим осуд- димом. Дивних людей, що перебували
женням, здивовано відзначивши, що всередині „змія”, Дрейк прийняв за слуг
хлопчина, здається, зовсім його не Вельзевула. Він звернувся до Господа і
знов опинився на візку.
розуміє.
Ще один випадок: у листопаді 1952
Малий опинився у притулку Чейндж
Бей міста Гонконга і ця історія була року під колеса автомобіля на Бродвеї у
офіційно задокументована і у 1987 році Нью-Йорку потрапив чоловік. Водій клявшироко висвітлена в авторитетній газеті ся, що не винен: жертва „опинилася на
„Evening News”. Спілкуватися з юним вулиці раптово, наче звалилася зверху”.
порушником правил вуличного руху вия- Це, до речі, підтверджували й свідки.
Посвідчення, знайдене у кишені його
вилося неможливо: він не розумів, що явно
не сучасного костюма, було видане
йому казали, а мова, якою говорив він 80
тому і належало комівояжеру.
сам, була невідома оточуючим. І тільки Тодіроків
ж були виготовлені і його візитівки.
після того, як до притулку приїхав про- Звертало на себе увагу й те, що вулиця,
фесор, знавець давньокитайської мови, вказана в адресі, уже півстоліття не зназ'ясувалося, що саме на одній з її говірок чилася на карті міста.
і розмовляє дитина.
Дослідили списки тих, хто жив у
– Мене звуть Юнг Лі, – повідомив цьому районі наприкінці ХІХ століття, –
хлопчик. Він розповів також, що є сином прізвище комівояжера там було. Опитависокого сановника, наближеного до ли велику кількість його нинішніх однодвору китайського імператора, який пра- фамільців, і одна літня жінка розповіла,
вив Піднебесною в ІХ столітті. Лі був що її батько безслідно зник 70 років
неспроможний пояснити, як він опинив- тому. Пішов прогулятися Бродвеєм і не
ся наприкінці ХХ століття у Гонконзі. Але повернувся. На старому фотознімку
те, що він справді прибулець з минулого, 1887 року, витягнутому із сімейного альлегко доводив вільним читанням старо- бому, був зображений молодий чоловік з
винних храмових текстів. Подробиці, що дівчинкою на руках. Він був дуже схожий
їх він повідомив про життя династії Тан, на того, кого збив автомобіль.
безпосередньо імператорського двору,
Зафіксовані й випадки масового
не залишали у фахівців жодних зникнення людей. Так, у роки першої

світової війни, у ході Галіполійської кампанії, у повному складі зник перший
батальйон 5-го Норфолкського полку.
Він почав брати висоту, а зранку того
дня, як стверджували очевидці, її основа була оповита дивним червонястим
туманом. Туман, поглинувши всіх 145
бійців, раптом стиснувся у щільну хмару
і, що суперечить усім законам фізики,
повільно поплив проти вітру. Ніхто й ніколи більше солдатів не бачив – ані серед
живих, ані серед загиблих. Не було їх і
серед полонених, яких після війни
Туреччина передала Англії...
Ці приклади – лише три випадки з
200 офіційно зареєстрованих „подорожей у часі”, якими Британське королівське метапсихічне товариство займається вже 150 років...

СЛОНИ ГАННІБАЛА
Немає на світі людей, яким бодай
що-небудь не сниться. Уві сні ми літаємо, відбиваємося від ворогів, з кимось
мило спілкуємося, нарешті, подорожуємо, бачачи себе в якійсь незнайомій
місцевості, в оточенні зовсім незнайомих людей.
Так ось, Енріко Борхіас-Менделес
не стомлювався повторювати, що уві сні
він постійно подорожує у часі. З ким
тільки він не мав справи, „мандруючи”: з
древніми римлянами, якими правив жорстокий Калігула; з кривавим імператором Торквемадою; з воїнами Ганнібала,
які пропонували йому покататися на
бойових слонах.
Подібні сни, погодьтеся, мають
право на існування – мало куди несеться людина, відпочиваючи у власному
ліжку! Але вся заковика в тому, що
Енріко настійливо твердив: це не видіння уві сні, а найсправжнісіньке, наяву,
переміщення в минуле. Ніхто не вірив
бідоласі, незважаючи на його єдиний і
досить вагомий аргумент: Енріко повертався з античних або середньовічних
часів у сьогодення не з порожніми руками. То, прокинувшись, із здивуванням
виявляв, що стискує у десниці меч
римського центуріона часів Юлія Цезаря, то намацує у себе на шиї виготовлений середньовічними майстрами золотий хрест, то раптом бачить, що вбраний
в античну туніку. Раритети не викликали
сумнівів у фахівців: ні, це й справді не
підробка. Отже... Отже, то Енріко, грубо
кажучи, десь їх просто поцупив. Цю версію намагалися підтвердити доказами,
але це жодного разу не вдалося: про
зникнення саме цих рідкісних речей з
колекцій ніхто й ніколи не заявляв.
Доля Борхіаса-Менделеса виявилася також сумною: він не вилазив із психіатричних лікарень. А одного разу він
зник. Безслідно, назавжди. Можливо,
залишився в далекому минулому. Або
переселився в далеке майбутнє. Уся ж
провина Енріко, виходить, полягала в
тому, що його ліжко було розташоване
саме над „чорною діркою” часу, куди він,
зовсім того не бажаючи, провалювався
із завидною постійністю.
Цікаво, що великі письменники Герберт Уеллс і Марк Твен незалежно один
від одного вважали, що сон – цілком придатний стан для дії „машини часу”. Багато хто із вас напевне читали захоплюючу книжку Марка Твена „Янкі при дворі
короля Артура”. Романіст, між іншим,
розповідав таке: він заснув за обіднім
столом й уві сні перемістився в стару
Англію, де йому відкрився сюжет майбутнього твору. Він навіть брав участь у
бою: в один із гострих моментів йому
довелося схопитись рукою за лезо меча.
Пробудившись, побачив, що долоня у
нього порізана до крові...
***
Людство вже переступило поріг
третього тисячоліття, і багато
загадок світобудови ним розгадані.
Чимало відомо і про таку фізичну
субстанцію, як час. Фотони, гравітони, хронотони... Кванти часу,
тобто деякі його частки, існування
яких вчені поки що тільки припускають, тому що нині немає приладів,
здатних зафіксувати їх... Знову ж
таки, „чорні дірки”, „петлі часу”... І
все-таки – фантастика це чи
реальність? Ряд учених твердо вважають: так, реальність! Вони
також упевнені, що рано чи пізно,
але „машина часу” в людства з'явиться. Можливо, їх буде багато,
цих машин, і кожен з тих, хто житиме на планеті Земля, дістане можливість здійснити марш-кидок у ту
епоху, яка його найбільше цікавить,
незалежно від того, попереду вона
чи позаду. Чи пізнає людина
архіскладну природу часу, покаже, як
не дивно, сам ЧАС.
Підготовлено за
матеріалами зарубіжної преси.
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ДИТЯЧИЙ СВІТ
Зайчик – сонечка синок
У відчинене віконце
На лежанку у куток
Скочив зайчик- промінь сонця
Зайчик – сонечка синок.

Як хлопчина не старався
Не сполохать сіряка,
Та вуханьчик налякався,
Як побачив він Юрка.

Ось і Ната їх гукає:
– Тапців десь моїх немає!
Дайте каші,молока –
Он худюща я яка.

Там,мов яблуко рожеве,
Загорнувшись в простині,
Спала дівчинка Оленка
Й посміхалась,уві сні.

Затрусився куцохвостий
Весь напрягся,мов струна,
І помчав у чисте поле
Де глибока борозна.

Метушаться
етушаться,ніг не чують,
Одягають і годують.
Догоджають вони їй,
Любій дівчинці своїй.

Посмілішав зайчик-промінь:
Скік на личко й виграє.
Розбудив малу дитину,
Більш їй спати не дає.

Вуханьчик

Онучка
У школярочки Натусі
Є дві лагідні бабусі.
Годять внучечці своїй
Пестять,жалують її.

Як прокинувся Юрасик
Підхопився,личко вмив.
І побіг в садок гуляти,
Там на зайчика набрів.

Твердить мама без упину:
– Не розбалуйте дитину!
Все жалієте,а нащо?
З неї виросте ледащо.

Зголоднілий сіроманчик
За стіг сіна заховавсь,
Гриз з капусточки качанчик
Й боязливо озиравсь.

Їй у відповідь старенькі:
– Та вона іще маленька.
Хоч в нас хворі ноги і руки,
Ми живемо для онуки.

Гавчик дужче розкрив ротик,
На пісок вмостив животик,
Солоденько позіхнув
І на сонечку заснув.
Гірко плакала Натуся:
– В вчителі я не годжуся.
– Та не плач,– втішає ненька,–
Учень твій іще маленький.

Донечка

То чи зможуть без бабусі
Жить самі такі Натусі?

До обіду сіли,
Татко хліб накраяв,
Крихта хліба впала,
Що лежала скраю.

Неслухняне собача
Є в Наталочки морока,
Бо вона дає уроки.
Неслухняне собача,
От вона його й навча.

Донечка дворічна
Тихо підійшла,
Обережно з долу
Крихту підняла.

– Стань,на лапки,
Закрий ротик,
Гарно підтягни животик.
Гав,гав,гав…
Скоріш за мною,
Я стомилася з тобою.

І погладив тато
По голівці донечку:
– Виростай щасливим,
Любе наше сонечко.
Галина ДМІТРІНЦОВА.

Кросворд
“Десерт”

ТЕЛЕВІЗОР
ЛАМАЄ ДИТЯЧІ ЖИТТЯ
Скільки книжок (чи хоча б сторінок) ваша дитина прочитала за
день? А скільки фільмів, мультиків
та різної іншої телепродукції подивилася в цей час по «ящику»?
В психологічному значенні телебачення – крок назад в порівнянні з книгою. Воно дає нам готовий образ, не
потребує зусиль для осмислення, не
змушує працювати фантазію. Але,
хочемо ми того чи ні, телевізор –
улюблена іграшка сучасності, а особливо дітей.
На безліч бід одна відповідь –
телевізор. В цьому не має жодних
сумнівів британський ученийпсихолог і біолог Ерік Сигман, який
проаналізував 35 різних наукових
досліджень, проведених в різний час
його колегами з Великобританії і
США. У результаті доктор назвав
основні негативні наслідки перегляду
телевізора дітьми, а опублікувавши
доповідь по темі в поважному журналі «Біолоджіст», отримав гарячу
підтримку з боку Національного
союзу вчителів Великобританії, а
також ряду медиків, соціологів та
інших фахівців.
Чим ще «телебомба уповільненої
дії» загрожує маленьким глядачам?
Перш за все – ожирінням. Втупившись в «зомбоящик»,діти не гуляють,
не граються, а валяються на дивані і
механічно їдять казна-що. Таким
чином накопичують жир: обмін речовин порушується, калорії не спалюються,на цьому сприятливому грунті
розцвітає діабет з усіма наслідками.
Через «приклеєність»глядача до екрану ослаблюється імунітет. Не дрімають і серцево-судинні захворювання.
Про те, що псується зір, можна й не
говорити – це загальновідомо.
Втрачається також здатність
людини концентруватися на «нетелевізійних предметах»,звідси розсіяна
увага, проблеми з пам'яттю і
швидкістю реакції. Ще, що важливо,
телевізор пригнічує «виробництво»
мелатоніну, ключового гормону і
могутнього антиоксиданту, який грає
важливу роль в імунній системі, статевому дозріванні, яке починається
раніше,ніж потрібно. «Ящик»негативно впливає на сон (зокрема, яскраве
світло порушує хід внутрішнього

годинника організму), а брак сну
покращує апетит, і гормональні
відмінності між голодом і ситістю стираються. На виході, знову ж таки,
ожиріння. В ДНК,тим часом,починаються мутації,здатні викликати рак.
Далі – аутизм,спусковим гачком для
якого телебачення може бути запросто.
І так далі. Список можна було б
продовжувати,якщо б ми про шкоду
телевізора почули вперше. Проте нам
вже відомо, що телебачення часто
робить з дітей хуліганів (діти дуже
полюбляють наслідувати «крутих»
негативних персонажів), що потім
воно не дає їм закінчити навчання,а в
результаті може перетворити на злочинців.
У зв'язку з переліченим вище Сигман стверджує: малюки у віці до
трьох років не повинні дивитися «телек» взагалі,діти від трьох до п'яти з
дозволу батьків можуть переглядати
не більше півгодини доброякісних
дитячих програм. З 5 до 12 років час
перегляду можна збільшити до 1 години,а потім,дати ще 30 хвилин. Разом
півторагодинний перегляд на день до
настання повноліття.
Слід зазначити, що слова «телевізор» і «телебачення» у всьому тексті
можна замінити на слово «екран».
Тому що сидіння перед комп'ютерним монітором (DVD, Інтернет, ігри)
або ігровою приставкою хоча може і
не мати до ТБ ніякого відношення,дає
ті ж негативні наслідки.
І винуватий в дитячих проблемах з
екраном,звичайно ж,не екран,а батьки. У Великобританії підрахували,
що сучасна дитина з шести років
життя проводить один рік перед екраном. Діти постарше (11-15 років) вже
витрачають на це 55 % свого «безсонного життя»,або більше чверті доби.
А через десятиріччя очікується серйозне збільшення кількості «телевізійного часу»,і якщо Сигман з колегами має рацію,дітлашні не поздоровиться. Отже, не забудьте вимкнути
телевізор або що там у вас є.

Цікаві факти
nКажуть, це було насправді. За хороші гроші,
які пообіцяли його сім'ї, якийсь злочинець погодився крикнути з ешафота перед самою стратою –
що б ви думали? – «Пийте какао Ван-Гуттена!»
nКотлету по-київськи придумали зовсім не в
Києві, а в Парижі, де вони до цих пір називаються «Котлети де-воляй», тобто з птаха. Під цією
назвою їх і подавали в Петербурзі. Після революції гурманів явно зменшилося, і соковиті
курячі котлетки робили тільки в Києві. Тільки
після 1947 року вони розповсюдилися по всьому
СРСР, вже з новою назвою.
nВеличезні кам’яні статуї, які нерідко можна
зустріти на території колишнього СРСР, називають «кам’яними бабами». Проте, до жінок ці

За матеріалами
вітчизняних ЗМІ.

Слова записуйте навколо клітинки з цифрою за рухом годинниковї стрілки.
ЧОТИРИ ЛІТЕРИ: 3. З неї
розмножуються риби. 4. Паралелограм, в якого всі сторони рівні. 5.
Десерт на малюнку. 7. Фігура,
створена циркулем. 8. Жіноче ім'я.
9. Допомагають одужати. 11.
Частина велосипеда. 12. Покриття
дерева.
П’ЯТЬ ЛІТЕР: 1. Напад. 2.
Жіноче ім’я. 6. Ним закривають
пляшку. 10. Місце для катання на
ковзанах.

ХТО ПРИДУМАВ КРОСВОРД
Чим зайнятися під час подорожі
потягом або коли очікуєш своєї
черги до лікаря, або коли просто
з'являється вільна хвилинка?
Мабуть, на ці запитання кожен
відповість по своєму. Серед великого різноманіття цікавих захоплень є
одне, яке люблять майже всі. Йдеться про розгадування кросвордів. І не
дарма. Бо під час розв'язування тренується пам'ять, розширюється кругозір, деякі типи кросвордів сприяють розвитку кмітливості та асоціативного мислення. Тому й вчителі
використовують ці головоломки під
час начання – у формі гри учням
легше засвоювати знання.
Три країни – США, Велика Британія і ПАР – сперечаються за право
називатися батьківщиною кросвордів. Але є тільки одна офіційна
версія,яка називає ім'я автора,точну
дату виходу і сам перший кросворд.
До того ж занесена в «Книгу
рекордів Гінеса».
За цією версією,творцем першого
кросворду був американський журналіст Артур Уїнн,який емігрував у
Нью-Йорк із Ліверпуля. Працюючи в
редакції,Уїнн отримав завдання створити до Різдвяних свят додаток до
газети, щоб зацікавити одразу всю
родину,а не окремого читача.
Протягом тривалого часу Артуру
не вдавалося нічого придумати. Раптом він згадав, як у дитинстві дідусь
загадував йому головоломки, так
звані «магічні квадрати»,які по гори-

ідоли не мають ніякого відношення: статуї отримали свою назву від тюркського слова «предок».
Зображають статуї здебільшого чоловіків, голів
родів і племен.
n Один з найвідоміших атракціонів –
Американські гірки – вперше були побудовані не
в Америці, а по велінню російської імператриці
Катерини ІІ. Отже, це «Російські гірки». Саме
так вони і називаються скрізь, крім Росії.
nПрапор Аляски створив 13-літній хлопчик.
nВ Австралії п’ятидесятицентова монета спочатку містила срібла на суму два долара.
nНайчастіше в англійських бібліотеках викрадають Книгу рекордів Гінесса.
nНаціональний оркестр Монако більший,
ніж його армія.
nУ Стародавньому Римі, якщо пацієнт помирав під час операції, лікарю відрізали руки.

зонталі та по вертикалі заповнювалися однаковими словами. Тоді Уїнн
вирішив удосконалити цю гру: якщо
слово буде зустрічатися тільки раз,
буде цікавіше. Назвав він її «вордкрос» від двох англійських слів
cross – перетин і word – слово.
Пізніше головоломка стала називатися кросвордом.
Артур Уїнн упорався із завданням,і 21 грудня 1913 року в недільному номері «New York World»був надрукований перший кросворд, який
мав приголомшливий успіх. Читачі
закидали редакцію листами з проханням продовжувати подібні
публікації. У 1923 році в США тиражем 750 тисяч екземплярів вийшов
перший збірник кросвордів.
На пострадянському просторі перший кросворд склав славнозвісний
письменник Володимир Набоков і
назвав його «Хрестословиця». Він
був опублікований в журналі «Огонек»12 травня 1929 року.
Захоплення кросвордами збереглося й дотепер. Адже головне їх призначення – допомагати людям проводити час із задоволенням.
Звертаючись до наших
читачів, ми пропонуємо кмітливим і наполегливим перевірити
власні сили і таланти. Кращі
складені вами кросворди із використанням місцевого матеріалу
будуть опубліковані у газеті «Городище», а їхні автори отримають заохочення.

Магія чисел
Є таке дивне число: 142 857.
При множенні на 1,2,3,…6 в ньому тільки
міняються місцями цифри:
142 857 х 1 = 142 857,
142 857 х 2 = 285 714,
142 857 х 3 = 428 571,
142 857 х 4 = 571 428,
142 857 х 5 = 714 285,
142 857 х 6 = 857 142.
І тільки при множенні на 7 виходить 999 999.
До речі, 142 + 857 = 999, 14 + 28 + 57 = 99.
І ще: 142 857 у квадраті 20408122449,
20408 + 122449 = 142 857.
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ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ

ЗОСЕРЕДИЛИСЬ
НА ЗЕМЕЛЬНИХ
ПИТАННЯХ

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ:
З 2 листопада прийом документів для безоплатного
оформлення державних актів на право власності на земельні
ділянки здійснюватиметься у приміщення міської ради по
вівторках і четвергах.
Тел. для довідок: 2-24-27.

Рах Адреса
1025 Миру,б.56,кв.1
1035 Миру,б.56,кв.11
1037 Миру,б.56,кв.14
1040 Миру,б.56,кв.17
1041 Миру,б.56,кв.18
1104 Миру,б.86,кв.56
1157 Миру,б.117,кв.4
1165 Котовського,б.1,кв.1
1244 Слов’янська,б.6,кв.2
1249 Слов’янська,б.29,кв.6
1273 Слов’янська,б.29а,кв.5
1305 Слов’янська,б.29а,кв.38
1346 Гагаріна,б.8,кв.3
1405 Гагаріна,б.18,кв.5
1415 Гагаріна,б.20,кв.7
1446 Кірова,б.2,кв.1
2006 Героїв Чорнобиля,
б.157,кв.13
2045 Героїв Чорнобиля,
б.157,кв.49
2047 Героїв Чорнобиля,
б.157,кв.50
2099 Марес’єва,б.2,кв.4
2083 Марес’єва,б.2,кв.25
2271 Театральна,б.3
2277 Театральна,б.3
2278 Театральна,б.3
2283 Театральна,б.3
2286 Театральна,б.6
2293 Театральна,б.9
3088 1 Травня,б.8
3508 Садовий,б.3,кв.2
3097 Садовий,б.22
3118 Шевченка,б.24,кв.1
3164 Кірова,б.102
3317 Мамая,б.9
3326 Грушевського,б.22,кв.2
3331 Грушевського,б.27
3354 Мічуріна,б.27
3375 Некрасова,б.8,кв.3
3381 Піонерська,б.13,кв.1
3440 Франка,б.4а

Сума,
грн.
215,96
378,82
250,77
252,46
500,85
224,25
150,93
440,90
205,05
272,70
277,20
235,03
180,98
300,31
265,24
213,50
135,42
79,5
108,90
166,99
166,26
79,07
154,07
91,70
109,52
167,00
91,61
89,50
278,88
88,50
92,96
104,62
534,57
155,75
238,98
106,20
212,32
403,43
130,24

Городищенська міська рада звертається до орендарів з проханням провести звірку даних про заборгованість
станом на 22.09.2009 р. та провести
відповідні розрахунки:
За оренду землі:
Гейко
В.М.,Гейко Л.І., Король Е.І., Кравчук
І.Ф., Московченко Т.М., Марченко А.Г.,
Козелецький О.В.,Шаповал О.О.,СТОВ
«Золота рибка»,Вечеровська Л.М.,Лисак
Ю.Ю., Томіленко В.В., Василенко Н.Л.,
Коврига О.М.
За оренду майна: фірма «Нова»,
Терновий О.М.

«Ажіотаж з приводу безоплатного
оформлення державних актів на землю
зменшиться, – прогнозує заступник
міського голови Микола СКАЛИГА. –
Прийом документів від громадян уже не
обмежується 1 січням 2010 року.»

ЯК ДІЯТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДЕРЖАКТ БЕЗОПЛАТНО?

23 жовтня відбулось пленарне
засідання 33 сесії міської ради.
У попередньому номері газети «ГороАктуальність проведення сесії була
обумовлена, насамперед, великою дище» вміщено поради з цього приводу.
кількістю документів, поданих для виго- Сьогодні ми друкуємо деякі пояснення
товлення державних актів на землю, які Держкомзему.
потребують затвердження. У зв'язку з
Який орган має право вносити
цим було розглянуто 100 питань, зокрема зміни до рішення ради, прийнятого
про затвердження розмірів земельних згідно з Декретом Кабінету Міністрів
ділянок за фактичним користуванням, України від 26 грудня 1992 року № 15про затвердження технічної докумен- 92 в частині уточнення площі або
тації, про уточнення цільового призна- цільового призначення, якщо земельна
чення та затвердження розмірів земель- ділянка знаходиться за межами населених ділянок за фактичним користуван- ного пункту (садівництво)?
ням, про уточнення площ земельних діляВідповідно до Земельного кодексу
нок, про дозвіл на безкоштовну приватиУкраїни в редакції 1992 року повноважензацію, про уточнення прізвищ громадян.
Депутати затвердили звіт про вико- ня щодо розпорядження земельними
нання бюджету міської ради за 9 місяців ділянками як в межах, та і за межами насепоточного року, його виконано на 101 лених пунктів мали відповідні ради. Ці
відсоток, що в сумі складає 3866,6 тис. повноваження до 12 червня 1997 року
грн. Внесено деякі зміни до бюджету, а (дня набрання чинності Законом України
вже після затвердження цього фінансо- «Про місцеве самоврядування в Україні»)
вого документу на 2010 рік будуть врахо- могли делегуватися виконкомам цих рад.
вані пропозиції ДНЗ «Зірочка», «ДжеНині згідно з пунктом 12 Перехідних
рельце» і «Веселка» щодо збільшення у положень Земельного кодексу України
цих закладах штатного розпису.
повноваження по розпорядженню земляРозпочато тривалу процедуру, ми в межах населених пунктів, які не перепов’язану зі зверненням ТОВ «Зерно- дані у приватну власність та на яких не
рай», яке планує використати земельну розміщені державні підприємства, що
ділянку орієнтовною площею 4 га на території колишнього цукрокомбінату для підлягають приватизації, належать оргабудівництва зерносховища – після виго- нам місцевого самоврядування (сесіям), а
товлення відповідних обгрунтувань оста- за межами відповідним органам виконавточне рішення буде прийнято за резуль- чої влади (районним, обласним державним адміністраціям, Кабінету Міністрів
татами проведення аукціону.
Всього було розглянуто 130 питань. України).
Чи можуть спадкоємці особи, якій
Вів засідання міський голова Олександр
згідно з Декретом Кабінету Міністрів
Зварич.
Олег ПОКАСЬ. України від 26 грудня 1992 року № 15-

КП “Комунальник” нагадує про
ЗАБОРГОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
ЗА НАДАНІ КОМУНАЛЬНІ
ПОСЛУГИ
СТАНОМ НА 29.10.2009 р.

ГОРОДИЩЕ

31 жовтня 2009 року

92 передано у приватну власність
земельну ділянку, але державний акт
не видано, отримати державний акт на
право власності на земельну ділянку
на своє ім'я?
Рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну
власність земельних ділянок, прийняті
органами місцевого самоврядування
відповідно до Д екрету Кабінету
Міністрів України від 26.12.1992 № 15-92
«Про приватизацію земельних ділянок», є
підставою для виготовлення та видачі
цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів на право власності на
земельну ділянку за технічною документацією щодо складання документів, що
посвідчують право на земельну ділянку.
Відповідно до Цивільного кодексу України спадкування відбувається за законом,
за заповітом або за спадковим договором.
У разі спадкування за законом спадкоємець (спадкоємці) подає заяву про виготовлення та видачу державного акта на
право власності на земельну ділянку. До
заяви додається свідоцтво про право на
спадщину (на інше майно). У зазначеному свідоцтві вказується, що майно успадковується спадкоємцем повністю або в
певних частинах. Якщо повністю – державний акт видається на таку особу, у
випадку успадкування частини майна, із
заявою мають звернутися всі спадкоємці
та отримати у спільну часткову власність
земельну ділянку, передану у власність
спадкодавцю за рішенням місцевої ради

згідно з Декретом Кабінету Міністрів
України від 26.12.1992 № 15-92.
У разі успадкування за заповітом
питання має вирішуватися з огляду на те,
чи перейшло за заповітом до спадкоємця
нерухоме майно, яке розміщене на цій
земельній ділянці. У разі відсутності на
земельній ділянці майна – питання вирішується в судовому порядку.
Питання успадкування майна за
спадковим договором є більш складним, і
можливість виготовлення та видачі такому спадкоємцеві державного акта на
право власності на земельну ділянку має
бути підтверджено судовим рішенням.
Чи може безкоштовно виготовлятися технічна документація у разі
прийняття рішення після 1 січня 2002
року?
У такому випадку рішення про
передачу в приватну власність земельної
ділянки мало прийматися вже за наявності розробленої землевпорядною
організацією, яка має ліцензію на проведення відповідних робіт, технічної документації або проекту відведення земельної ділянки і в такому разі безоплатним є
тільки виготовлення та реєстрація державного акта на право власності на
земельну ділянку.
Використано матеріали
з газети “Голос України”

ОФІЦІЙНО

РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ ПОВІДОМЛЯЄ,
що 14 жовтня 2009 року рішенням Кабінету Міністрів України
винесено на громадське обговорення проект Кримінального процесуального кодексу
України, головним розробником
якого виступило Міністерство
юстиції України.
Із вказаним проектом можна
ознайомитись на офіційному
веб-сайті Міністерства юстиції
України, спеціальному випуску
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України».
Зацікавлені особи свої пропозиції та зауваження до Проекту
можуть подавані до районного
управління юстиції за адресою:
м. Городище, вул. Миру. 118, тел.
2-04-31.

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РДА ПОВІДОМЛЯЄ
Колективний договір – угода, яка укладається на основі чинного законодавства,
прийнятих сторонами зобов'язань з метою
регулювання виробничих, трудових і
соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, роботодавців або
уповноважених ними органів. Він укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману
працю і мають право юридичної особи.
Відповідно до статті 9 Закону України
„Про колективні договори й угоди» колективний договір підлягає повідомній реєстрації в
районній державній адміністрації та виконавчих комітетах сільських, селищних рад.
Стаття 20 Закону України "Про охорону
праці" передбачає забезпечення працівникам соціальних гарантій на рівні, не нижчому
за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища,

підвищення існуючого рівня охорони праці,
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям
і пожежам, визначають обсяги та джерела
фінансування зазначених заходів.
Стаття 19 Закону України "Про охорону
праці" встановлює мінімальні розміри цільових асигнувань на охорону праці: не менше
0,5% від суми реалізованої продукції для
підприємств, незалежно від форм власності
або фізичних осіб, які використовують найману працю і не менше 0,2% від фонду оплати праці" для підприємств, що утримуються
за рахунок бюджету.
При цьому важливо, щоб цільові кошти
спрямовувалися на організацію навчання
кадрів, проведення медичних оглядів працівників, придбання ЗІЗ, молока, лікувальнопрофілактичного харчування, мийних та
знешкоджувальних засобів, благоустрій та
озеленення території, надання працюючим
пільг і компенсацій.

СВІТЛЕ МІСТО

ВІДНЕДАВНА ЩЕ НА ДВОХ ВУЛИЦЯХ МІСТА
З’ЯВИЛОСЯ ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Результати роботи на виконання програми «Світле місто» підсумовують
Електрик КП «Комунальник» Іван
вуличком вулиці Островського Анатолій Губарь, його помічник Олена ВасиОчеретяний проводить пробне вклюленко, директор КП «Комунальник» Валерій Трохименко, перший заступчення щита управління освітленням
ник міського голови Анатолій Вибрик, вуличком вулиці Чкалова Олена
вулиць
Чкалова і Островського.
Набок та заступник міського голови Микола Скалига.

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

БІЛЬЯРД-КАФЕ

Сергій (097) 556-51-05 Леонід (097) 182-67-90
Андрій (096) 758-05-63 Геннадій (067) 986-34-68

М+

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ

МАГАЗИН «М'ЯСО»
за адресою: вул. Миру, 66
(колишній «Гарячий хліб»).
В асортименті:
- яловичина,
- курятина,

Відпочинок
для всієї родини

(097) 022-93-67

Тел. 2-01-04, (097) 278-26-02.

Запрошуємо в кафе-бар «Кураж»
у нас:
- найсмачніші страви української кухні
- проведення урочистостей, вечірок, дні народження
- оренда залу.
Наша адреса: вул. Чехова, 2.
Тел. 2-28-63, (097) 357-72-07.

КУПЛЮ
будинок (в напрямку руху електрички від
Миронівки до Шевченково), з приватиз. земл
діл. До 5000 грн. Т. (067) 738-69-47.
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок у с.В'язівок, заг.пл.
80 кв.м., зем.діл. 60 сот., усі надв.спор., сад,
вулиця газифік. Т. (097) 579-78-48, (096) 42055-80.
будинок у м.Городище, вул.О.Українського,
62, (центр), 7х11,в добр.стані, усі зручн.,
газифік., усі надв.спор., зем.діл. 9 сот. Межує з
великими зеленими насадженнями. 23000
у.о., торг (можливий розрахунок частинами).
Т. 2-06-83, (095) 474-74-48.
будинок у м.Городище,вул.Корольова,42,
10х12, без надв.спор., зем.діл. 6 сот., криниця.
10000 у.о. Т. (097) 330-95-13, (067) 608-07-67.
будинок у м.Городище, пров.Разіна, 4, усі
зручн., усі надв.спор. Т. (097) 270-72-67.
будинок у м. Городище, вул.Чапаєва,134,
усі надв. спор., зем. діл. 15 сот. 15000 у.о. Т. 219-37, (096) 695-99-21.
буд и н о к у м . Го р од и ще , вул . Щ о р са,76,проведено повністю капремонт,
усі
надв. спор., тел., зем. діл. 60 сот., ставок.
45000 грн., торг. Т. (067) 850-25-29, (096) 46350-70.
ЗДАМ
будинок в м.Городище, газифік., вел. двір,
сарай, криниця, л. кухня, зем. діл. 50 сот.,
фрукт. дерева. Т. (095) 355-20-11.

КВАРТИРИ
ПРОДАМ
квартира 2-кімн., 3 пов. 5-пов.будинку у
м.Городище, вул.Слов'янська,29А (центр), усі
зручності. 18000 у.о. Т. (097) 330-95-13, (067)
608-07-67.
квартира 3- кімн., у с.Мліїв (сад-станція)
Городищенського р-ну, погріб, сарай. 68000
грн., торг. Т. 2-40-73 (після 19.00), (097) 66133-73.
ОБМІН
квартиру 1-кімн. (35,3 кв.м.) в м.Біла
Церква на 1-кімн. квартиру або не старий
газифік.будинок в м.Городищі (бажано в р-ні
ж/д вокзалу) з доплатою. Т. (067) 738-69-47.

ГАРАЖІ
ЗДАМ
гараж в оренду (центр міста). Т. (096) 40054-21.

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.

- напівфабрикати.
Приймаємо м'ясо від населення.

БУДИНКИ

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

- копченості,

Замовлення за тел.

ПРОДАМ
виробниче приміщення в м.Городище,
вул. Г.Артемовського, 99А, заг.пл. 71 кв.м.,
зем.діл. 25 сот., вул. газифік. 30000 грн., торг.
Т. 2-36-84, (096) 463-50-70, (067) 850-25-29.
кіоск. 2000 грн., торг. Т. 2-44-91, (098) 39630-74.
кіоск, металевий, 3х3 м. 2000 грн., торг. Т.
(067) 594-75-73.
ЗДАМ
виробниче приміщення в м.Городище, пл.
700 кв.м. Т. (096) 216-49-57.
виробниче приміщення в м.Городище, пл.
150 кв.м. Т. (096) 216-49-57.
приміщення в м.Городище, вул.Проектна
(торгові ряди), заг. пл. 60 м.кв., тел. Т. (067)
470-52-72.
приміщення в м.Городище (центр), заг. пл.
150 м.кв. Т. 2-40-16, (096) 415-97-39.
приміщення гаражного типу в
м.Городище, вул.Миру,86, 11х6, обладнане під
СТО. Т. (063) 864-00-05.
складське приміщення в м.Городище. Т.
(067) 472-52-53.
ВИНАЙМУ
приміщення в м.Городище (центр). Т. 2-0922, (096) 216-49-57.

КП «КОМУНАЛЬНИК»

- свинина,

з 12.00 до 24.00 год.вул.
Героїв Чорнобиля, 17
(біля старої поліклініки)

ПРИМІЩЕННЯ
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Магазин-кафе «Левада»
пропонує дешеві комплексні обіди, приймає
замовлення на святкування зустрічей, днів народжень,
поминальних обідів, та інших урочистих заходів.
Наша адреса: вул.Миру, 40 (біля пивзаводу).

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
моторолер «Муравей». Т. (067) 933-92-99.
Москвич ІЖ Комбі, 88 р.в. Т. (093) 983-4565.
ГАЗ 2410, 89 р.в., 5 ст.КПП, нова гума, нова
акум.батарея. 2400 у.о. Т. 2-49-28, (097) 57664-28.
УАЗ, санітар, 97 р.в., 85000 пробіг,
пасажир, знятий з обліку, добр.стан. Т. (067)
933-92-99.
Джип Аго (Румунія), 91 р.в., 2,4 дизель.
1800 у.о. АБО ОБМІН. Т. (067) 933-92-99.
Форд-Гранада, 79 р.в., темно-синій, об'єм
двигуна 1,7 л. 700 у.о. Т. (096) 531-77-80.
HYUNDAI-Pony, 93 р.в., синій, 1,5,
сигналізація, магнітола, ЦЗ, титан.диски,
зимова гума. 3000 у.о. Т. (067) 418-51-80.
причіп, 95 р.в., до легкового а/м. Т. (067)
933-92-99.
плуг 3-х корпусний до трактора Т-40. Т.
(067) 933-92-99.
міні трактор ХТЗ-Dt2. Т. (067) 933-92-99.
трактор Т 25 з навісним обладнанням. Т.
(067) 933-92-99.
трактор, саморобний. Т. (067) 933-92-99.

ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
двигун ЗІТ, УД-2, УД-25, дизель 2-х
циліндровий. Т. (067) 933-92-99.

ТЕХНІКА
КУПЛЮ
радіотелефон «подовжувач» Senao, б/к,
добр. стан. Т. (097) 461-75-37.
ПРОДАМ
комп'ютер, добр. стан. 1000 грн. Т. (098)
426-29-30.
модем для швидкісного інтернету TP-LINK
External ADSL2+Rouyter Model: TD-8810,
новий. 200 грн. Т. 2-47-67, (097) 571-71-83.
телевізор «Рекорд», чорно-білий, мало
експлуатувався. 200 грн. Т. (096) 223-85-52.

ОБЛАДНАННЯ
КУПЛЮ
інкубатор на 600-800 яєць. Т. (096) 230-8646.
ПРОДАМ
деревообробний станок. Т. 2-44-91, (098)
396-30-74.
пральну машинку «Сибір», в хорошому
стані. Т. 2-25-62.
МЕБЛІ
ПРОДАМ
столи обідні, поліровані, 2 шт.; шафа 200 грн., сервант - 100 грн. Т. 2-36-84, (096)
463-50-70, (067) 850-25-29.

РІЗНЕ
КУПЛЮ
вулик. Т. (096) 230-86-46.
кормовий буряк. Т. (096) 230-86-46.
ПРОДАМ
ЦУКРОВИЙ БУРЯК, 4 тонни. Т. 2-42-25,
(098) 301-09-49.
атласи по агрономії, кольорові. Т. (096)
223-85-52.
баян, новий, 700 грн.; бубон; гармошка,
нова, виготовлена на замовлення. 600 грн.;
акордион; гітара;
віконні рами, різних розмірів. Т. 2-25-62.
дитячий акордион; Т. (096) 223-85-52.
більярдний стіл, 1,55х2,80. 2000 у.о. Т.
(096) 216-49-57.
вугілля-кокс. Т. 2-18-35, (096) 392-49-52.
діжка, поліетиленова, 250 л. 400 грн. Т.
(096) 223-85-52.
діжки дерев'яні, 100 л, під засіл. Т.2-47-67,
(097) 571-71-83.
дрова, 1 м, твердих порід, 12 куб.м. Т. (096)
223-85-52.
дрова (рубані, різані), 2 машини. Т. 2-25-62.
покриття прорезинене, міцне, червоне,
5,25х5,25 м. Т. (098) 229-58-59.

сіно різнотрав'я, якісне, не замочене,
зелене. Зв. за адресою: Чубівка (Валявська),
вул . А рт е м а - Га р к у ш і , 2 2 . ( М и х а й л о
Володимирович).
ящики, (яблуневі), нові. Т. 2-18-35, (096)
392-49-52.

РОБОТА
П о т р і б н а ж і н к а д л я д о гл я д у з а
інтелігентним чоловіком (70 років) та
будинком (усі комунікації, побутова техніка,
пральна машина-автомат, супутн. ТБ), з
проживанням та харчуванням у с.В'язівок. З/п
700-1200 грн./міс. (своєчасна оплата та
порядність). При довготривалій співпраці - у
подарунок будинок з городом (70 сот.) у
с.В'язівок. Т. (067) 520-08-62 (Віталій).
Косметична компанія запрошує до
співпраці менеджера з реклами та збуту,
професійного візажиста-косметолога Т. 203-01, (063) 980-22-64, (097) 419-54-77.
ВАТ «Городищенський маслозавод»
запрошує на роботу водія легкового
автомобіля віком до 35 років, жителя
м.Городище, з стажом не менше 5 років. Т. 225-82, (095) 274-97-75.
ПП у м.Городище запрошує на роботу водія
категорії Е. Т. (096) 3-53-29-72.
СТО в м.Городище запрошує на роботу
автослюсарів, автоелектриків та
автофарбувальників. Т. (097) 281-73-11.
ПП у м.Городище запрошує на постійну
роботу газоелектрозварника. Т. (067) 470-4222.
ПП у м.Городище запрошує на роботу
столяра, робітника на пилораму. Т. 2-21-78,
(097) 355-48-41.
ПП потрібні різноробочі. Т. 2-07-80, (067)
406-50-78.
Запрошуємо на роботу в м.Городище
різноробочих. Т. (067) 472-52-53, (067) 47359-89.
ПП запрошує на роботу на вигідних
умовах. Т. (093) 732-68-36.
Пропонуємо роботу на вигідних умовах.
Т. 2-15-20, (097) 419-54-77, (093) 732-68-37.
ПП у м. Городище запрошує на роботу
продавця непродовольчої продукції. Т.
(098) 299-80-57.
Молодий хлопець шукає роботу помічника
кухаря. Т. (067) 721-32-69.
Шукаю роботу няні в м.Городище. Маю
хороший досвід роботи. Т. (098) 286-56-00.

ПОСЛУГИ
Встановлення насосних станцій,
укладка тротуарної плитки, обшивка
вагонкою, сайдингом. Якість гарантуємо. Т.
(097) 995-32-11.
Догляну одиноку людину похилого віку, з
умовою проживання однією сім'єю і
подальшим оформленням будинку. Т. 2-1086, (098) 403-23-38.
Роботи з утеплення будинків, захисту
від плісняви, конденсату, промерзання
стін та труб - теплоізоляційним покриттям
«керамоізол». Т. (096) 230-86-46.
Розпиловка дров, обрізка дерев
бензопилою. Т. 2-47-67, (097) 571-71-83.

ТВАРИНИ
ПРОДАМ
свинку, корейської породи, поросна, 100
кг. Т. (096) 751-88-84, (068) 251-13-78.
свинку, корейської породи, поросна. Т.
(097) 539-32-80.
телиця, тільна. Т. (067) 995-84-16, (097)
875-55-98.
телиця, чорно-ряба, тільна, 5 місяців.
Звертатись в с. Набокове (Теличко Іван
Прокопович). Т. 2-35-79.

Магазин
«Чайна країна»
ТИМЕНТ !
ОНОВЛЕНИЙ АСОР

Чай, кава, посуд,
аксесуари від кращих виробників

у приміщенні
готелю «Україна»

"МАЙСТЕР"
Майстерня з ремонту
меблiв та одягу
Знаходиться за адресою
вул. Героїв Чорнобиля, 22а
(при вході до КП "Комунальник").
Тел. (098) 755-52-24

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.

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

пропонує придбати
високоякісні пам’ятники
за найдоступнішими цінами
в регіоні

Запрошуємо на роботу
художника-різьбляра по каменю, художника

ГАЗЕТА "ГОРОДИЩЕ"
БЕЗКОШТОВНО РОЗМІСТИТЬ
ВАШІ ОГОЛОШЕННЯ
Колектив аптеки №308 ТОВ «ФФ
«Ваше здоров'я» глибоко сумує з
приводу смерті колишнього
завідуючого ЦРА №86
Городищенського району, нашого
наставника і колеги
Ткаченка Анатолія Федоровича
Висловлюємо співчуття близьким
і рідним покійного.
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«ЗОРЕНОСЦІ»

НА БЕЗІМЕННІЙ ВИСОТІ

Герой Радянського Союзу
ВАСИЛЕНКО
Микола Григорович
1911-1944
Народився в м. Городищі
Прямо перед ним пінився,
клекотів переповнений талими
водами сердитий і неспокійний
Прут. Швидкоплинний, він ніс з
собою вирвані з корінням дерева, стіжки сіна, уламки дощок.
Вологий березневий вітер холодив лице, тонко висвистував у
прибережному верболозі.
Микола дивився на річку,
на невеличке село Кірпіци, що
на протилежному березі, і в
його уяві постало рідне Городи-

ще з тихою замріяною під вербами Вільшанкою, яка навесні
також пробуджувалась, робилась могутньою й неприборканою. Вона завжди в цей час викликала у нього і захоплення, і
подив. З хлопцями у літню
спеку він любив пірнати у теплу, мов купіль, воду Вільшанки і
годинами грітись на її берегах.
Раптом Микола здригнувся. Ні, не від страху – від
несподіванки. Це вдарили
перші залпи полк ової і
дивізійної артилерії. Лише
зараз Микола Василенко
зовсім по-іншому глянув на протилежний берег Прута, туди,
де, догоряючи, падала зелена
ракета – сигнал до форсування. Тільки тепер він усвідомив,
що під пекельним вогнем противника йому треба будь-що
здолати цю холодну і каламутну ріку і закріпитись на тому
боці.
– Вперед! – це голос
командира взводу. Хриплуватий, простуджений. Микола
увібрав у плечі голову і ривком
опинився біля води.

Переправа почалася. Бійці
936-го стрілецького полку 254-ї
стрілецької Черкаської Червонопрапорної дивізії працювала
чітко і злагоджено. Приголомшений раптовим вогнем артилерії ворог ще мовчав. Для
мужніх воїнів було досить цих
кількох хвилин нищівного артудару. Передні підрозділи були
вже на протилежному березі. В
одному з цих підрозділів був і
Микола Василенко.
Фашисти не чекали такого
наступу і відійшли, залишаючи
на полі бою техніку, вбитих і
поранених. Ще один ривок,
одне зусилля, і Кірпіци будуть
нашими. Та ось з правого боку
раптом ударив ворожий кулемет, зліва – ще один. Відчувши
підтримку, противник перейшов у контратаку.
Нестримна злість охопила
солдата. Припавши до трофейного станкового кулемета,
Василенко з силою натис на
гашетку. Впав один фашист,
другий, третій... У той пам'ятний день Микола Григорович
відбив сім контратак ворога,

НАШ КАЛЕНДАР
27 жовтня
120-річчя від дня народження Нестора МАХНА (1889-1934), легендарного ватажка селянства України. Винайдену ним маневрову тактику (з використанням тачанок) вивчали у військових училищах; як відомо, за останніми
воєнними доктринами саме мобільні
війська становлять основу сучасних
армій.
1 листопада
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА
АЛЬНОЇ СФЕРИ

СОЦІ-

3 листопада
ДЕНЬ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК
ДЕНЬ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК
АРТИЛЕРІЇ

І

4 листопада
ДЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИКА
6 листопада
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАПОБІГАННЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС
ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
7 листопада
РІЧНИЦЯ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
75 років від дня народження Григорія ЗЛЕНКА (1934), письменника і
культуролога, уродженця КорсуньШевченківського району. «…Найбільше
місце в творчій продукції Григорія Зленка посідають його літературознавчі
розвідки, а його найулюбленіший жанр,
здається, - своєрідний літературознавчий «детектив», розплутування
різних «вузлів» і загадок, залишених
стихією творчого життя ХІХ ХХ
століть і похованих в архівах та забутих старих газетах і журналах. Тут
наш автор справжній віртуоз і терплячий слідопит. Він обдарований тим
чуттям, яке зупинить його там, де
менш уважний дослідник нічого не
помітить; він має ту міру впертості,
яка дає йому снагу «копати» там, де
інший втомиться і безнадійно махне
рукою…» (Іван Дзюба).
9 листопада
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ФАШИЗМОМ ТА АНТИСЕМІТИЗМОМ
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ. «І живе наш народ у
співучому слові» – конкурс знавців ук-

раїнської мови у районній центральній бібліотеці (РЦБ).
80 років від дня народження Олександри ПАХМУТОВОЇ (1929), російського композитора
10 листопада
250 років від дня народження
Фрідріха ШІЛЛЕРА (1759-1805),
німецького поета, драматурга:
Будити лева – це страхіття,
Жахає нас і тигра рик,
Але нема страшніш на світі,
Як знавіснілий чоловік.
Біда, як хто сліпорожденним
Небесний світич піднесе,
Він не світитиме нужденним,
Лиш спопелятиме усе…
11 листопада
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

власноручно знищив 50 ворожих солдатів і офіцерів.
Фашисти не витримали і
відступили.
А через три дні, 31 березня
1944 року, стрілецький батальйон, в якому служив Микола
Василенко, розпочав штурм
укріпленої ворогом Безіменної
висоти. Крок за кроком батальйон просувався вперед. Хоробро бились радянські воїни. У
цьому бою гвардієць Василенко вогнем кулемета знищив
понад 100 ворожих солдатів і
офіцерів. До вечора підрозділи
батальйону повністю оволоділи висотою. Але серед тих, хто
піднявся на її гребінь, Миколи
Василенк а вже не було.
Відважний городищенець загинув у цьому жорстокому бою
смертю хоробрих, прокладаючи своїм товаришам шлях до
перемоги.
Батьківщина
високо
оцінила подвиг безстрашного воїна, посмертно присвоївши йому звання Героя Радянського Союзу.

Осенний этюд

И снова осень на дворе,
Деревья, словно в серебре,
И тот денек, что был тогда,
Напоминают мне тебя.

Да, что там осень… Уж года
Сплывают, как в реке вода,
Все было, будто, как вчера.
Сидели рядом у костра,
Считали звезды в вышине,
Встречали утро на заре.
Мечтали вместе быть всегда,
Но вот злодеечка судьба
Все перепутала сама,
Взяла и отняла тебя.
И ты пошел по том пути,
Который мне уж не найти.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
– Професоре, це правда, що
ви б’єте свою дружину?
– Неправда, я не професор, я
– академік!

J

J

J

– Тобі пиво дорожче, ніж я!
–Що ти, кохана! Пиво –
набагато дешевше!

J

J

J

– А чи не випити нам чайку?
– Ти в слові «пивця» зробив 5
помилок…

J

J

J

– Люди добрі! Тиждень тому я
вигнав з дому дружину, а готувати
я не вмію і не люблю. А їсти дуже
хочеться. Жінки!!! Хто скільки
зможе, поживіть у мене…

Светлана КАЛАШНИКОВА.

J

J

J

Сидить мужик на лавці і
21 листопада
дивиться, як півень курочку
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТЕЛЕБА- топче. Раптом підходить бабка і
"Цип-цип", кидає зерно. Півень
ЧЕННЯ
кидає свою справу і починає
С О Б О Р А Р Х І С Т Р А Т И Г А швиденько клювати. Мужик
(перелякано хреститься):
МИХАЇЛА, ПОКРОВИТЕЛЯ КИЄВА
– Боже! Не дай так зголод435 років від дня народження ніти!

13 листопада
120 років від дня народження Остапа ВИШНІ (1889-1956), українського
письменника. 12.11.09 року в РЦБ Петра МОГИЛИ, українського і молдоJ J J
книжкова виставка «Патріарх укр- вського церковного та освітнього діяча,
Чогось так хочеться!!! Чи то
заміж... чи то насіннячка...
аїнського гумору та сатири».
мецената (1574-1647)
J J J
14 листопада
70-ти літній дідусь проходить
22
листопада
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ІЗ
медогляд. Лікар говорить:
ДЕНЬ СВОБОДИ
– Ви в прекрасній формі для
ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ДІАБЕТ
15 листопада
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
16 листопада
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕРПИМОСТІ (ТОЛЕРАНТНОСТІ). «Таке
незрозуміле слово «толерантність» –
година-роздум у РЦБ.
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ
17 листопада
ДЕНЬ СТУДЕНТА
19 листопада
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
ДЕНЬ СКЛОВИРОБНИКА

вашого віку. У скільки років помер
ваш батько?
25 листопада
– А хто вам сказав, що він
М І Ж Н А Р О Д Н И Й Д Е Н Ь помер? Йому 92 роки і він чудово
себе відчуває.
БОРОТЬБИ ЗА ЛІКВІДАЦІЮ
– Вражаюче! А в якому віці
помер ваш дід?
НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ
– А хто вам сказав, що він
помер? Йому 115 років і наступного тижня він одружується.
26 листопада
З глузду з'їхати! А що це
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ІНФОРМАЦІЇ йому– закортіло
одружуватися в
115 років?
– А хто вам сказав, що йому
27 листопада
закортіло? Він по зальоту.

130 років від дня народження ГриJ J J
горія ЧУПРИНКИ (1879-1921), укрДо одесита підходить
аїнського поета-романтика. «Спалах- приїжджий з валізою:
– Скажіть, якщо я піду по цій
нув метеором і згорів» – захід у РЦБ.
вулиці, там буде залізничний
вокзал?

– Знаєте, він там буде, навіть
28 листопада
якщо ви туди не підете!...
ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОJ J J
МОРІВ ТА ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ.
Десантник командирові:
З 21.11.09 року книжкова виставка–Що буде, якщо в мене не
розкриється парашут?
реквієм у РЦБ.

20 листопада
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИТИНИ
230 років від дня народження Олек29 листопада
сандра ЗАСЯДЬКА, винахідника бойо110 років від дня народження Гривих ракет, видатного інженераартилериста, генерал-лейтенанта арти- горія КОСИНКИ (1899-1934), укрлерії (1779-1837)
аїнського письменника

–Ти приземлишся першим.

J

J

J

–Ох і молодь пішла! Дочка в
16 років шляється всю ніч по
дискотеках, чортзна-чим займається, а маму з 30-літтям привітати забула!

