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З нагоди відзначення 64-ої річниці визволення Городища від
фашистських загарбників та 65-річчя Великої Перемоги, тема
подвигу нашого народу набуває особливої актуальності.
У зв’язку з цим ми продовжуємо цикл публікацій під рубрикою
«Зореносці» про городищенців, удостоєних звання Героя Радянського Союзу, Миколу Василенка, Григорія Лютого, Миколу
Мамая, Івана Медвідя, Івана Уса. Звертаємось до їхніх родичів з
проханням відгукнутись для організації зустрічі з вшанування
пам’яті героїв. Також всіх нас цікавлять маловідомі факти про
ті надскладні часи, про уславленні у віках події.

Докладніше читайте на 4,5,8 стор.

ПЕДАГОГ, ПАТРІОТ,
ВОЇН-ВИЗВОЛИТЕЛЬ
Прикметно, що серед учасників бойових дій у Великій Вітчизняній

війні є чимало людей, чиї трудові звершення заслуговують найвищого
визнання. У цій когорті вирізняється ім'я Михайла Безкровного з його
вагомим внеском у розвиток освітньої галузі району.Але мало хто знає,
що навіть, саме існування Городищенського району стало можливим
завдяки його втручанню.
Справа в тому, що після територіально-адміністративної реформи
1963 року Городище увійшло до складу Корсунь-Шевченківського району, що призвело до суттєвих незручностей для жителів міста і навколишніх сіл. Щоб відстояти інтереси громади, Михайло Трохимович вирішив скористатись особистим знайомством з тодішнім очільником Радянського Союзу Леонідом Брежнєвим. Поїздка у Москву увінчалась
успіхом. За час триденного перебування у столиці, де його гостинно
зустріли (влаштували у найкращому готелі і т. п.), помічники Брежнєва
вивчили наявні документи, а також подану бойовим побратимом свого
шефа аргументацію та пообіцяли вирішити це питання позитивно і в
короткий термін. І дійсно, після повернення Михайла Безкровного у
Городище статус нашого міста, як районного центру, було відновлено.

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ТРАДИЦІЇ

НОВОРІЧНІ ВЕЧОРНИЦІ У «ДЖЕРЕЛЬЦІ»

Весело та радісно проходять заходи у дитячому садочку «Джерельце». А свята
зимового періоду – найулюбленіші для наших малят. Адже з ними пов'язані красиві
народні традиції та обряди, започатковані ще в сиву давнину.
От і 14 січня, в День
святого Василя, в нашому
дитячому закладі відбулися українські вечорниці, на
яких були присутні батьки,
бабусі та дідусі наших вихованців.
Діти середньої групи розповіли багато урочистих колядок, познайомилися з народними обрядами та прикметами, що стосуються цих святкових днів. Присутнім сподобалася розіграна жартівлива
сценка між Меланкою та
Василем, але найбільше всіх
вразила привітальна група із
дітей старшої групи. Діти в
національних українських
костюмах привітали всіх з
Новорічними святами, побажали здоров'я, радості, достатку в кожнім домі, заспівали щедрівки, посипали зерном на щастя, на долю, на
Новий рік, щоб було краще,
ніж торік. Не обійшлося на
вечорницях і без народних

ігор, в які діти залюбки погралися. Приємно відзначити,
що батьки були активними
учасниками свята. Вони
співали різдвяних пісень,
щедрівок, особливо активними були Сергій Іохім, Ольга
Коршак, Лідія Гаркуша.

Колектив дитячої установи буде продовжувати роботу
по відновленню традицій та
обрядів українського народу,
щоб ці свята радували ще не
одне покоління нашого народу.
Тамара ПОНОМАР,
вихователь ДНЗ «Джерельце».

Міський голова Олександр Зварич висловлює вдячність приватному підприємцю
з Черкас Лідії Попудрібко за спонсорську допомогу – придбання для вихованців
дошкільних навчальних закладів «Веселка», «Джерельце» та «Зірочка» 406-ти новорічних подарункових пакетів з солодощами. Принагідно повідомляємо, що навесні
торгова мережа «Абсолют» має намір активізувати роботу зі спорудження на площі
Миру (на місці найбільшого в місті довгобуду) торгового центру.
Також висловлюємо вдячність всім городищенцям, які долучились до організації
проведення виборів Президента України, посприяли міській раді у підготовці приміщень виборчих дільниць. Зокрема, багато схвальних відгуків на адресу приватного
підприємця Олександра Клімова; він надав приміщення з прекрасними умовами для
функціонування міської виборчої дільниці №6.

На фото (зліва направо): четвертий у верхньому ряду капітан
Михайло Безкровний, четвертий у другому ряду полковник Леонід
Брежнєв. Під час визволення Криму доля звела патріота Городищини і в
майбутньому першу особу Радянського Союзу. У 1966 році ця фотографія була «козирною картою» у вирішенні питання про відновлення
Городищенського району.

НОВОРІЧНИЙ ЕКСТРИМ

БОРОТЬБА ЗІ СТИХІЄЮ
Традиційно будь-яке
святкове дійство є екстремальним. Кишково-шлункова
с и с те м а зд а є і с п и т н а
здатність перетравити надмірну дозу напоїв та страв, а
психіка намагається не звихнутись від вражень.
І ось уже з слабенькими
на голову «биками» трапляються всілякі метаморфози.
Крім типових для України
випадків, маємо унікальні
приклади перетворення їх на
мавп. Внаслідок цього потерпав головний новорічний
атрибут на площі Миру.
Нашим приматам вдалося

ГОРОДИЩЕНСЬКІ МИТЦІ НА СВЯТІ ХЛІБА
10 січня кращі городищенські митці взяли участь у великому
Святі Хліба. Фестиваль проходив у Черкасах в Палаці культури
“Дружба народів”.
На стенді Городищини були представлені різноманітні хлібобулочні вироби, створені у міні-пекарнях приватних підприємців Олександра Герасименка та Лариси Нечитайло. Також були представлені яблука Мліївського садінституту. А на сцені проходив великий
концерт ”Тії слави козацької повік не забудем”. У програмці значилися виступи близько 50-ти колективів. Серед них демонстрували
свої таланти і наші земляки: народний аматорський ансамбль української пісні “Писанка” (міського Центру культури і туризму) та дует
“Побратими” у складі Павла Луньова і Володимира Бурлаки (районний Палац культури). На святі був присутній, з цікавістю оглянув
стенд Городищини Президент України Віктор Ющенко.

Під час встановлення
головної ялинки міста.

Придбаний міською радою в кінці
навіть (двічі!) завалити верхівку хвой- минулого року міні-трактор особливо
ної конструкції. ефективний для розчищення тротуарів
Втретє це відбулося внаслідок сильного вітру. Отже, у
Городищі є дві
стихії, причому на
цей раз доморощена перемогла
природну з рахунком 2:1.
Втім, негода
Комунальники свідомо пішли
відігралась,
завдавши суттєвих незруч- на збитки, щоб у розпал свята
ностей водіям та пішоходам. не припиняти подачу води
У боротьбу зі сніговими заме- к орист увачам водогону.
тами були задіяні наявні Через це відбулось намерресурси КП «Комунальник». зання льоду на проїжджій часВеликої вдячності заслуговує тині. Протягом одного дня 4
також допомога місту, надана січня аварію було ліквідовано
філією «Городищенський бригадою у складі зварюрайатодор», фермерським вальника Ігоря Іванова, водія
господарством «Світанок», екскаватора Сергія Лисака,
іншими підприємцями, влас- електрика Андрія Миколенниками відповідної техніки. ка, під керівництвом головноАле, майже ніхто із власників го інженера КП «Комунальторгових об’єктів, на жаль, не ник» Олега Трохименка. Опездогадався прибрати сніг на ративності їхніх дій сприяло
прилеглих тротуарах. Такі те, що вдалося «вгадати»
«подвиги» ми можемо поки місце витікання води. Очещо споглядати лише по видно, виручив досвід.
телевізору в репортажах з
Таким чином, коли із приЄвропи, Москви, Пекіну…
родною і техногенною стихУ переддень нового року ією справлятись якось вдамали ще один неприємний ється, то побороти в собі
сюрприз – техногенного звіра декому буває значно
характеру. Прорвало водогін важче.
неподалік магазину «Девік».
Олег ПОКАСЬ.
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ВИТЯЗЬ
УКРАЇНСЬКОЇ
ПОЕЗІЇ
Нещодавно відзначалось 75-річчя від дня народження Василя Симоненка, чиї поетичні твори дістали всенародне визнання, стали виразом правди і совісті покоління, розлилися піснями.
22 січня у читальному залі ЦРБ ім. В. Симиренка
зібралися шанувальники творчості поета – учні економічного ліцею. Бібліотекарі підготували літературнопоетичну композицію «Витязь молодої української
поезії» та книжкову виставку «Дух його був зранений,
мов лебідь». Дяченко Аліна, Петренко Вікторія,
Корнієнко Альоша, Піскова Іра декламували свої улюблені вірші В.Симоненка, а талановитий юний поет Короп
Олег прочитав власний вірш-посвяту «Поет» (на фото
зправа наліво).

Хрещення Господнє
Цьогоріч, як і минулого року, більшість православних віруючих гучно відзначили величне свято
Богоявлення (Хрещення Господнє) або, як його ще
називають у народі, Водохреща. Здавна вважається,
що на Водохреща, з опівночі до опівночі, вода набуває особливих властивостей і зберігає їх протягом
року, лікуючи тілесні та духовні хвороби. Цю воду
радять пити протягом усього року, адже вона не псується, не має запаху і набуває ледь не цілющих властивостей.
Нагадаємо, що це свято є третім і завершальним
у різдвяно - новорічному циклі зимових свят. Саме з
ним пов’язують Хрещення на Йордані Ісуса Христа.
Вже стало доброю традицією, проводити церемонію освячення води під відкритим небом на водоймі
цегельного кар’єру. З кожним роком, кількість бажаючих долучитися до священного дійства, а також
пірнути у крижану купіль, збільшується. От і нині,
морозного дня, на мальовничому водному плесі,
біля ополонки, вирізаної у формі хреста, зібралося
чимало людей. Атмосфера піднесеного настрою,
бадьорості, очікування чогось особливого панували
цього дня на святі.
Церемонію освячення води провів настоятель
Стефанівської церкви Богдан Жигало. Згодом усі
бажаючі, незважаючи на досить міцний мороз, почали стрибати у воду, аби очиститися від гріхів, набратися нових сил, загартувати тіло і душу. Загалом
цього дня близько півсотні охочих пірнули у воду,
зокрема міський голова Олександр Зварич, депутати міської ради Андрій Биба, В’ячеслав Олексійчук,
депутат районної ради Лариса Ізвєкова.
Що не кажи, а споглядаючи такі дійства, не перестаєш дивуватися живучості традицій нашого народу. Це те, чого не змінить час, не припорошить пил
забуття. Адже є у цьому щось сокровенне, щось особливе і таємниче.

Творчість поета міцно вроста в нашу свідомість та в
нашу духовність. Зоря Василя Симоненка займається
знову і знову, коли звучать його поезії. Читаймо ж його,
перечитуймо, тихо і вдумливо. Засвітімо його зорю. І
тоді: «Поміж нас підведеться щирість і з’єднає наше тепло». І хай здійсняться Василеві мрії про Україну, про щасливе майбуття рідного народу.
Тетяна ЗУБКО,
завідуюча відділом
центральної районної бібліотеки.

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ
Ще у XVIII ст. засновник великої фінансової імперії Майєр Ротшильд сказав слова,
які увійшли в історію: ”Хто володіє інформацією – той володіє світом”. З того часу
нічого не змінилося, навпаки – роль і значення
інформації стала ще більш важливою. Тому
така велика увага до щоденних і тижневих
газет.
З високим рейтингом увійшла у 2010 рік
обласна газета “Нова Доба”, яку передплатили
1045 жителів Городищини. Популярність закономірна, адже майже у кожному випуску
містяться новини нашого міста. У своїй передовій статті “Нова Доба” (№ 3) розповіла, що
готуючись до ожеледиці, 300 тонн пісковосоляної суміші ще з осені приготувало комунальне підприємство Городища. На розчищення від снігу доріг і тротуарів застосовують всю
наявну техніку. Як тільки почалися сильні снігопади, вже о другій годині ночі комунальники
заходилися розчищати вулиці. За першу добу
розчистили 52 вулиці – четверть усіх міських
доріг. Також розчистили дороги, які ведуть до
цвинтарів. Жителі міста часто телефонують до
комунальників, просять швидше прибрати сніг
з їхніх вулиць. Туди терміново вирушає снігоочисна машина. До розчищення вулиць долучилися і кілька приватних підприємців, які свої
тракторці пристосували до прибирання снігу.
Начальник управління КП ”Комунальник”
Валерій Трохименко зазначив, що було б добре,
якби до спільної справи долучалися і підприємства й організації, які мають необхідну
техніку.
Також “Нова Доба” (№ 7) повідала, що
волоські горіхи та гарбузове насіння – це економічний резерв наших пенсіонерів. Коли віднесуть декілька кілограмів на базар, здадуть
заготівельникам – ось і мають на хліб і тюльку.
Якщо добре приловчитися, то відро горіхів
можна перебити і перебрати за 2 години. Із
відра горіхів виходить від 1,5 до 2 кг готового
зерна. А з десяти гарбузів виходить 1,5 кг сухого

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ
насіння. Осінню дехто купував гарбузи по 1 грн.
за штуку. То тепер і свиню загодували, і за
насіння добрі гроші отримали.
А ще “Нова Доба” (№ 8) розповіла про
їдальню ”Домашні страви М+”, яка віднедавна
почала діяти у просторій будівлі Городищенської автостанції. Їдальню облаштував відомий приватний підприємець Олександр Мельник. Одночасно тут можуть смачно нагодувати
20 клієнтів. Головними відвідувачами є пасажири міжміських та міжобласних маршрутів, які
роблять у Городищі пересадки і чекають своїх
автобусів. Одні забігають, щоб швиденько випити кави та перекусити бутерброд. Інші заходять,
аби капітально попоїсти обідом з кількох страв.
Як на нинішні часи, то ціни досить демократичні. Також обідати заходять місцеві жителі.
Подобається, що назва ”Домашня кухня”
повністю відповідає дійсності. Тут справді
можна смачно поїсти, як удома. Хоч їдальня працює зовсім недавно, але колективи деяких
організацій вже замовляли весь зал для своїх
корпоративів та днів народження. Їдальня працює без вихідних.
Тижневик “Прес-Центр” (№ 2) вмістив
великий нарис ”Французька доля українки”. Це
хвилююча розповідь про життя Марії Погорілої,
яка родом із села Товста, але вже 65 років живе
у Франції. В роки війни вона була відправлена
фашистами на примусові роботи до Німеччини,
там познайомилася з полоненим французьким
офіцером. Коли їх звільнили американські
війська, молоді люди вже разом поїхали до
Франції. Маріїн коханий був із багатої родини,
батько мав значні капітали. Але він без радості
зустрів українську невістку, сказав, що визнає
їхню сім'ю тільки якщо вони самостійно, без
його допомоги, доведуть свою життєздатність.
Так почалося життя Марії у Франції. Вона з
чоловіком працювала на підшипниковому

заводі. Не цуралися жодної роботи. Минав час.
Вони виховували сина і доньку. Спільними
зусиллями облаштували власний дім, жили не
гірше за інших. Через 10 років їхні старання
оцінив і свекор. Більше того, усе своє майно
заповів не синові, а українській невістці! Зараз
Марія Сидорівна живе у курортному містечку
Сан-Андре, що за 900 км від Парижа. Це на
березі моря, поряд Піренейські гори, за 10 км
від Іспанії. Вона має стаж роботи 33 роки, тепер
отримує пенсію 2 тисячі євро. Зараз їй 90 літ, в
усьому допомагають син і донька.
Газета ”Молодь Черкащини” (№ 4) на
цілу шпальту надрукувала інтерв'ю з справді
вільним художником і активним громадським
діячем Олексою Близнюком. Матеріал має
назву ”Образити мене можливо, а принизити –
ніколи!”. Спілкування побудоване у стилі
брейн-рингу, тобто, на колючі запитання – ще
гостріші відповіді. Серед іншого, пан Олекса
зазначив: ”У нас ділові, навіть теплі стосунки із
міською владою та депутатським корпусом
Городища. А в Городищенському районі активно діє районна організація Всеукраїнської громадської правозахисної організації ”Зелений
Тризуб”. Справ у нас багато. Щоб їх вирішити,
маємо трибунал. І документів на його перше
засідання зібралося чимало. Бо влади не треба
боятися, на неї треба тиснути, її треба контролювати.
Н а с а йт і ” Ук ра ї н а І н когн і та”
http://ukrainaincognita.com/ наведена довідка
про Городище. Місто розташоване на автотрасі
Київ-Луганськ на річці Вільшанка. Кількість населення – близько 14 тисяч осіб. В цьому містечку
у 1790 році в родині священика народився відомий український письменник та поет, один із
основоположників української літератури
Петро Гулак-Артемовський. Він закінчив
Харківський університет, із 1825 року був про-

фесором цього закладу, а у 1841-1849 роках –
ректором. У 1813 році у Городищі народився
племінник Петра Петровича – Семен ГулакАртемовський. Цей талановитий співак і композитор є автором першої української опери ”Запорожець за Дунаєм”. Семен навчався у
Київській бурсі й тут, у 1838 році його помітив
Міхаіл Глінка. Видатний російський композитор, який займався відбором співаків для капели, забрав талановитого співака у Петербург, а
звідти відправив на навчання у Італію. У 1841
році він виступав солістом флорентійської опери, у 1842-1864 роках – солістом Імператорської
опери у Петербургу, а у 1864-1865 роках – Великого театру у Москві. Головною пам'яткою Городища є Михайлівська церква – ще одна прекрасна споруда збудована на кошти Михайла
Воронцова. І знову будівля не схожа на жоден
православний храм, як і церква у Мошнах. Михайлівська церква була зведена у стилі неоготики в 1844 році. У радянські часи її закрили,
розібрали дзвіницю, а у самій церкві зробили
спортзал. Розписи ХІХ ст. було забілено. У 90-ті
роки церкву відновили, дзвіницю відбудували,
а розпис ”Страшний суд” (площа 102 кв. метри)
відмили та реставрували. Архітектура Михайлівської церкви дуже незвична для православного храму. Зубці на дзвіниці, жовті стіни та
зелений дах роблять городищенський храм схожим на споруду з дитячої казки.
Свій інтернет-сайт створила місцева
Лабораторія дерев'яних меблів. За посиланням http://woodfurniture.narod.ru/ можна побачити зразки меблів, дверей, східців, картин, прикрас та сувенірів з натуральних сортів дерева.
Ця продукція зачаровує вишуканим смаком,
неперевершеною якістю і шармом живого
матеріалу. На сайті вказані ціни та контактні
телефони виробників.

ГОРОДИЩЕ

№1 (41)

НАМ ПИШУТЬ
До редколегії газети «Городище»
надійшов лист Президента Вільної академії красних мистецтв Великого Кобзаря України, голови районного осередку Всеукраїнської правоекологозахистної організації «Зелений тризуб»
Олекси Близнюка і депутата районної
ради, помічника-консультанта народного депутата України Олександра Ткаченка Олександра Близнюка. Вони
звернулись з проханням опублікувати
свою пропозицію до голови районної
державної адміністрації Сергія Ковели
про внесення трьох осіб до районної
«Книги шани».
Автори листа дивуються, що в
«Книзі шани» «не знайшлося місця»
для Романа Волощука – «Людини, яка
усе своє життя, здоров'я, працю
віддала землі, людям та на славу Городищини! Українця-селянина зроду,
батька трьох дітей, мудрого господаря, патріота України. Агронома за
покликанням. Доля привела молодого
юнака з Тернопільського краю на Городищину. З 1958 року – агроном колгос-
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пу ім. Ватутіна, з 1960 року – голова
колгоспу «Дружба» с. Мліїв, з 1963
року – голова колгоспу ім. Симиренка
с. Мліїв, з 1975 року – начальник районного управління сільського господарства, з 1982 року аж до виходу на
заслужений відпочинок – голова виконкому районної ради народних депутатів. Нагороджений державними та
урядовими медалями – Орденом Леніна №395236 від 8 квітня 1971 р. Один
із перших – представник Президента
України пана Кравчука Л.М. у Городищенському районі». Далі йдеться про
великий внесок Романа Івановича у
газифікацію району, багатьох молодих
спеціалістів він «вів стежкою праці та
добра».
Також автори листа пропонують
внести до «Книги шани» мліївчанина
(теж уже покійного) Григорія Шарапу –
колишнього голову колгоспу, нагородженого двома орденами Леніна, орденом Трудового Червоного прапора, і
талановитого господаря із села Хлистунівки Олександра Бибу.

ОФІЦІЙНО

Державний
технічний огляд
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 28.04.2009р. №403 „Про затвердження правил проведення державного технічного
огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних
меліоративних і дорожньо-будівельних машин,
тракторних причепів" погоджено зведений графік
проведення державного технічного огляду, згідно
з яким державний технічний огляд машин буде
проведено 27.05.2010 р.
У відповідності з п.3, техогляд машин включає:
перевірку технічного стану машин суб'єктами господарювання, уповноваженими на здійснення
такої перевірки.
У відповідності з п.8, власники машин або уповноважені ними особи зобов'язані представити
машини для техогляду у місце, день та час, визначені графіком.
У разі коли представити машину для техогляду
в установлений строк неможливо або за результатами техогляду машину визнано несправною, її
власник або уповноважена ним особа подає до
інспекції письмову заяву про проведення техогляду, місце, день та час якого узгоджується інспекцією з власником машини та суб'єктом господарювання.
У відповідності з п.9, для проведення техогляду машини, власником якої є фізична особа
до інспекції подаються такі документи:
•копія паспорту або інший документ, який
•посвідчує особу; стор. 1,2,11;
•копія картки фізичної особи - платник податків
•про присвоєння ідентифікаційного номера;
•протокол перевірки технічного стану;
•копія реєстраційного документа на машину;
•копія медичної довідки;
•квитанції про сплату податку та збору за проведення техогляду.
Юридичні особи подають такі документи:
•копія довідки з Єдиного державного реєстру
•підприємств та організацій України, завірена
•печаттю підприємства;
•протокол перевірки технічного стану машини;
•копії реєстраційних документів на машину;
•наказ про закріплення техніки;
•копії медичних довідок механізаторів;
•квитанції про сплату податку та збору за проведення техогляду та платежі податку.
У відповідності з п.11, справними вважаються
машини, які мають задовільний зовнішній вигляд і
технічний стан яких відповідає вимогам стандартів, технічних умов, іншої нормативнотехнічної документації та які укомплектовані засобами гасіння пожежі, медичною аптечкою і знаком
аварійної зупинки.
Платежі на Городищенську
інспекцію Держтехнагляду:
Розрахунковий рахунок 31258272210122
МФО 854018
Банк ГУДКУ у Черкаській області
Код 21368554
Техогляд трактора, комбайна 8,15 гри.
Техогляд причіпа 4,42 грн.
Виїзд 30,00 грн.
Платежі ТОВ І 0 „Техноторг -Дон"
Р\Р 260071733101
КОД ЄДРПОУ 31764816
КОД установи 320627
Збірбанк Росія (м.Черкаси)
Перевірка технічного стану
Трактора -100 грн., причіпа -60 грн
Микола РЯБЧИЧ,
головний державний інспектор
районної інспекції Держтехнагляду.

Скрипнула хвіртка старенька.
Згорблена, вічно в бігах,
Вийшла на шлях стара ненька
З довгим ціпком у руках.

Управління праці та соціального захисту населення РДА повідомляє.

Про безпеку користування
газом в побуті

Станом на 24.12.2009 року при використанні газу в
побуті в Україні сталося 92 нещасних випадки, 205
людей постраждало, з них 109 загинуло. Лише у грудні
сталося 12 випадків, постраждало 37 людей, з них 23
загинуло.
Переважна кількість нещасних випадків сталася з
причин несправності димових і вентиляційних каналів;
самовільного втручання абонентів у конструкцію газових приладів; несанкціонованого монтажу і демонтажу
газового - обладнання; відсутності належного технічного
обслуговування систем газопостачання спеціалізованими підприємствами газового госпо¬дарства; невжиття
житловими організаціями відповідних заходів щодо утримання у належному стані систем газопостачання,
димові ведення та вентиляції житлових будинків.
Несприятливі зміни погоди у грудні призвели до
різкого зростання кількості нещасних випадків. Зокрема, лише за добу 21-22 грудня сталося три групові,
нещасні випадки, постраждало дев'ятеро людей, всі
загинули.
Найбільш несприятлива ситуація утворилася у
Донецькій, Київській, Дніпропетровській та Херсонській
областях, де кількість загиблих складає 18, 12 та 10
людей.

З ВІДОМОСТІ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ ЗА СПОЖИТІ
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
СТАНОМ НА 27.01.2010 р.

Одинока
Зношена сіра хустина,
В латочки плаття взялось,
Вийшла вона із хатини
Виглянуть, мабуть, когось.

Гне всю стареньку, хитає,
Ніби від вітру гілля.
Тихо її запитаю:
«Мамо, скажіть, ви чия?»
Очі-озерця здіймає
В тяжкій задумі вона:
«Діток у мене немає,
Я на цім світі одна…»
Жіночку я пригорнула,
Ніби маленьке дитя.
І своїм серцем відчула
Тяжке самотнє життя.
Люди! І ви не посмійте,
Згляньтеся, не обійдіть,
Словом ласкавим зігрійте,
Хліба шматочок вділіть.
Галина ДМІТРІНЦОВА.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ СОБАК!
Виконавчий комітет міської ради звертається до
вас з проханням тримати своїх чотирилапих улюбленців на прив’язі або за огорожею, оскільки незабаром будуть вживатися заходи щодо обмеження
чисельності бродячих собак. Це необхідно для
підтримання безпечних умов перебування громадян
на вулицях міста.

Інформація для ознайомлення
громадськості про діяльність філії
«Городищенський райавтодор»
ДП «Черкаський облавтодор»
Асфальтобетонний завод філії «Городищенський
райавтодор» ДП «Черкаський облавтодор», розміщений за адресою: Черкаська обл., м. Городище, вул.
Щорса, 98 має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
В результаті виробничої діяльності в атмосферне
повітря викидаються такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, оксид вуглецю, залізо та
його сполуки, манган та його сполуки, оксиди азоту,
сірки діоксид, сірководень, циклогексан, циклопентан, ізобутилен, етилен, спирт етиловий, бензин, вуглеводні граничні, ксилол, фенол. Валовий викид
забруднюючих речовин по підприємству 11,125 т/рік.
Розроблені заходи по скороченню викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при
впровадженні яких будуть відсутні перевищення нормативів гранично допустимих викидів.
Санітарно-захисна зона підприємства розміром
1000 м додержана. Приземні концентрації всіх
забруднюючих речовин, що викидаються, не перевищують гранично допустимі концентрації в атмосферному повітрі на межі СЗЗ і в сельбишній зоні.
Збір зауважень громадських організацій та
окремих громадян приймаються протягом місяця
з дати подачі повідомлення в місцеві ЗМІ відділом
екології та раціонального природокористування
Городищенської РДА за адресою: площа Миру, 8.
Телефон 2-17-85.
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: 2-22-86, 2-00-17.

КП «КОМУНАЛЬНИК»
þ Приймає колективні заявки від жителів міста на
вивезення сміття. Вартість послуг згідно з діючим тарифом.
Вивезення сміття після про-ведених суботників на
вулицях міста – безкоштовно.
þ Надає послуги з розпиловки деревини різних порід
þ Надає послуги жителям м. Городища з вивезення
нечистот та прочистки каналізаційних труб.
þ Надає ритуальні послуги: машина з покривалом,
найдешевші в районі труни, ведучий ритуального обряду.
Недорого.
þ Реалізовує будинкові номерні знаки емальовані
вартістю 5 грн.
Звертатись за адресою:
вул. Героїв Чорнобиля, 22А.
Довідки за телефоном 2-20-63.
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РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТЬ

ПЕДАГОГ, ПАТРІОТ, ВОЇН-ВИЗВОЛИТЕЛЬ
Сторінки біографії
У вересні минулого року наша громада відзначала 70-ліття загальноосвітньої школи №2 ім. Валерія
Чкалова. У зв’язку з цим вшанували людей, які
своєю звитяжною працею домоглися визнання високого авторитету цієї установи. Декілька поколінь
випускників і педагогів з вдячністю згадують Михайла Безкровного, який протягом вісімнадцяти років (з
1956 до 1973 р.) очолював чкаловську школу.
Трудову діяльність Михайло Трохимович розпочав у 1932 році учителем історії Мліївської 7-річної
школи. З 1935 по 1937 рік директорував у Ксаверівській школі, а з 1937 по 1941 рік – у В’язівській
семирічці. Після «перерви на війну» працював
директором Городищенської школи №4 (відомої, як
«скалигівська»), завідував райвідділом освіти, з
1950 по 1955 рік був головою виконкому Городищенської районної ради.
Свідчення про життєвий шлях легендарного
директора ЗОШ №2 займають чільне місце в експозиції щойно створеного шкільного музею. У Черкаському обласному краєзнавчому музеї акцентовано
увагу на героїчній сторінці біографії Михайла Безкровного, пов’язаній з його участю у Великій Вітчизняній війні.

Від Грозного до Праги
До лав Червоної Армії Михайло Безкровний
був призваний у липні 1941 року. Спочатку воював у
складі 300-тої стрілецької дивізії ПівденноЗахідного фронту, потім – у 242-ій горнострілковій
дивізії з часу її створення (з 1942 року). Служив
політруком роти, комісаром стрілкового батальйону.
Всю війну на передовій. Визволяв Кавказ, Крим,
Західну Україну, Польщу, Чехословаччину. Був двічі
поранений. Нагороджений трьома орденами Вітчизняної війни, двома орденами Червоної Зірки, багатьма медалями. Після Перемоги майор Безкровний
продовжував військову службу до 1947 року у штабі
дивізії, з якою пройшов героїчний шлях від Грозного
до Праги.
Про подвиг 242-ї Таманської Краснознаменної
ордена Кутузова ІІ ступеня горнострілкової дивізії
йдеться у книзі «Від Грозного до Праги». Її автор
підполковник Олексій Іванов подарував один екземпляр Михайлу Безкровному з автографом: «Однополчанину и фронтовому другу от автора». Є тут й
рядки зі згадкою про нашого земляка, у розділі про
штурм карпатських укріплень фашистів: «… В этих
боях таманцы показали исключительные образцы
героизма, отваги и бесстрашия. Вдохновленные примером коммунистов и комсомольцев, они беспощадно громили врага, продвигаясь вперед. В первых рядах наступающих шли агитаторы полков старший лейтенант М.Т. Безкровный, старший лейтенант Д.Я.Марченко. Они не только большевистским
словом, но и личным примером воодушевляли
солдат на подвиги, учили их смелости и мужеству».

«Переглянуто цензурою»
Під таким «грифом» йшли всі листи із фронту і
на фронт, що пояснювалось законами військового
часу. Не було винятком й листування політрука Безкровного.
Лист перший

На той час (початок лютого 1944 року) Михайло
Трохимович не знав, що його дружина Валентина
Василівна з доньками Галиною і Вікторією перебрались із В’язівка до Млієва, де проживали його батьки. А те, що Михайло Безкровний був комуністом,
збільшувало небезпеку для його сім'ї, яка під час окупації жила у злиднях і острасі. Також ніхто з родини
не знав про долю його молодшого брата Петра Трохимовича, який, як виявилось пізніше, загинув (пропав безвісти) у перші дні війни на Ленінградському
фронті. З двоюрідними братами – Семеном (він не
повернувся з війни) та Андрієм – Михайло Безкровний зустрівся на фронті.
Лист другий.
«Здравствуйте дорогие мои Валечка,
Галочка, Вита, отец, мать!
Целую Всех Вас крепко!
Руки у меня дрожат, сам дрожу от радости.
Сегодня 30 марта – получил первое от Вас письмо. Сколько радости, трудно в письме передать. Как я счастлив, что дожил до этого
радостного дня. Как я счастлив, что Вы все
живы. Я весточки ждал от Вас с нетерпением,
написал письма и в сельсоветы и в райвоенкомат. Но все же первое получил от Вас и оно
радостное для меня.
Я беспокоился, что много таинственных
врагов было и они могли больше насолить,
доносить немцу и тогда он мог расправиться.
То что ограбили проклятые грабители, это
будем живы поправим и отомстим. Немца
бьем теперь крепко.
Не стесняйтесь. Напишите мне как у Вас
есть что кушать. Я сейчас высылаю Вам 5
тысяч рублей, и, если есть возможность, купите продукты. Ежемесячно будете получать по
аттестату 600-700 руб., пройдет правда
несколько дней, пока все это будет оформлено. Валечка! Узнай может ли оказать хотя бы
какое содействие райвоенкомат в деле помощи. Я правда сознаю, что они вновь начинают
работать и безусловно у их есть трудности,
но все же узнавай.
Валечка! Напиши как твое здоровье, как
дети, как здоровье моего отца, матери, твоих
отца, и матери. Как они, дождутся меня? Как
мой старик отец, я за него беспокоюсь, чтобы
он хоть при немцах не агитировал, ведь он же
всей душой любил советскую власть, колхоз,
агитировал Адама и др. Я так боялся «Зеленой
улицы». (Напомни отцу, он тебе расскажет).
Как мать моя старушка? Я себе представляю
сколько слез горячих матери пролито. Скажи
пущай не плачет, пущай крепится и ждет сыновей. Не известно, что с Петей, но может быть
всего. О, сколько эта война забрала человеческих жизней! Сколько смерть глядела мне в глаза, много пережито, не описать. За все время я
один раз был слегка ранен. Сейчас уже почти и
следа не осталось от ранения. Чувствую себя
хорошо, здоров да еще и закаленный в войне.
На фронте я почти с самого начала. Только
как ушел, побыл немного в резерве в Харькове,
а когда немцы заняли Полтаву (1941 г.), я уже
попал на фронт, был политруком роты долгое
время, непосредственно участвовал в боях.
Теперь у меня другая должность, выше. Значит я офицер Красной армии, самой сильной,
самой лучшей армии в мире. Сейчас нахожусь
на фронте, как и всегда. Имею награды – орден
Красной звезды и медаль «За Боевые Заслуги».
Как Галочка, не забыла меня, что она говорит? Но, но, но, что говорить, сердце сжимается – Галочка ходит в школу… Боже мой…
Пущай Галочка напишет что-небудь (писать
еще наверно не умеет). Неужели она уже умеет
читать? Наверно все читает наизусть?
А с моей Виточкой мы же совсем не знакомы. Я уходил на фронт, а она только родилась
на свет божий. Как хочется всех видеть. При
первой возможности, если будет возможно,
сфотографируйтесь и вышлите мне фото.

Валечка! Отец, Мать! Я рад, что Вы в это
трудное время живете дружной семьей, помогаете друг другу. Старайтесь жить еще дружнее и между собой и из Завадовскими папой и
мамой, помогайте друг другу чем можете, уважайте друг друга, легче на свете так жить.
Если и возникают какие трудные вопросы,
умейте так разрешать, чтобы не было споров. Я сейчас насколько смогу буду помогать
деньгами, а закончиться война возвращусь
домой, жить будем и умирать не надо…
Валечка! Я получил письмо от папы, мамы
и отдельно 2 письма от Зины. Радуюсь за их.
Правду скажу, что я очень беспокоился за папу,
за его здоровье. Дай бог ему и маме сил. Чтобы
встретиться всей нашей дружной семьей. «І
щоб аж у небі було чути», – как говорит папа. А
мама, сколько она пережила и как она умеет
переживать, это я знаю. Она, мама, должно
быть стала советницей всем Вам, так я догадываюсь (речь о твоей маме, Валя).
Валечка, я еще не понял, ты работаешь в
школе или не работаешь? Напиши правду о
себе, о том где работаешь, что пришлось
делать при немцах.
Я писал письмо Благовисной Клаве, получила ли она? Есть ли хата в Млееве и Завадовке,
не сжег ли немец?
Где был Юхименко, что стал директором?
Кто есть из учителей моих знакомых? Что ты
знаешь о Коноваленко Я.Л.? Кто есть из Вязовских учителей? Напиши подробнее, как тебя
«провожал» Вязовок? Все меня интересует. Но
больше всего пиши подробнее о Вашей жизни, о
жизни нашей семьи.
Я чистый и верный и приложу все усилия
для оказания помощи Вам, больше у меня
забот нет и не было. Только Родина и Вы, моя
семья, мои родные.
Валечка! Я знал еще тогда твое слабое здоровье. Сейчас я понимаю, что оно не поправилось, а наоборот. Сейчас нет там немецкой
неволи. Сделай все, чтобы создать для себя и
детей лучшие условия. Если осталось что из
моего барахла, не жалей, продай – дороже всего
ты для меня, дети – ваше здоровье. У меня,
даст бог вернусь домой, то есть солдатская
походная серая шинель. Живи у моих родных,
трудные конечно квартирные условия, но это
в настоящее время мелочи жизни. В общем,
моя дорогая солдаточка, смотри устраивайся, борись за жизнь. «Жди меня, я вернусь, только очень жди». Целую тебя крепко, деточок,
отца и маму, папу, маму Зину, тетю Марину –
она бедная растила сынов, а сейчас бедная не
знает где они. Но, возможно, еще напишут.
Передавай привет знакомым. Напиши письмо
от моей мамы, она любит под диктовку.
Твой Миша».
“Пусть эти чувства никогда не погаснут”
«Здравствуйте дорогие Валечка, дети,
мать, отец!
Моя дорогая Валечка! Сегодня 6 сентября
счастливый, хороший день! – от тебя получил
4 письма. Приятно и радостно на душе. Сижу
сейчас под роскошным дубом, и вечер сегодня
хороший такой.
Письма читаю, ты передо мной. И так сладко вспоминается наша встреча, прекрасные
минуты жизни, нашей радости. И ты, и я счастливы тем, что встречи и даже письмо и для
тебя и для меня такое приятное событие.
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Декілька цитат
Донька Михайла Безкровного Ольга Оверченко
розповіла про те, як у родинному колі вони перечитують ці “опалені війною” сторінки, зі сльозами на очах.
Для публікації в газеті “Городище” Ольга Михайлівна підібрала декілька цитат:
30.04.1944. …Довго, майже рік, воював разом з
моїм другом Кузьмою Затокою. А влітку 1942 року, як
відступали, наші дороги розійшлись. Зараз нікого
немає зі мною з старих товаришів. Є у мене хороші
фронтові друзі Борис Хохлов, Вася Бакунін, Бабкен
Багдасарян. І росіяни і вірмен зі мною часто говорять українською. Я їх навчив. Бабкен уже співає українську пісню «Три діди» і сміється, йому дуже подобається і мова і пісня.
… Со мной из друзей домашних здесь нет никого, кроме одного товарища – Кривошея – родом из
Городища…

28.05.1945. … Вот уже месяц, как я нахожусь на
излечении. Труды врачей, конечно, не прошли
даром, я чувствую себя вполне хорошо. Как сложится судьба после излечения – этот вопрос пока не
решен. Хотелось бы на старое место службы…
…Только во сне часто бываю дома…
Адресат вибув
З поміж близько сотні листів з фронту, що, як найбільшу сімейну реліквію, зберігають доньки Михайла Трохимовича, є одна вісточка у зворотному
напрямку, яка збереглась завдяки трагічним обставинам. Цей лист з Млієва датується 25 квітням 1945

21.05.1944. …Сейчас тихо в Крыму, мирная
жизнь, прекрасное время – май. А бои недавно были
под Севастополем! Крепко набили тут немцев. Они,
сволочи, сопротивлялись до последнего. Прижали
их, подлецов, к морю, так были такие из них, что заходили по шею в воду и еще стреляли. Но Германия
будет помнить Крым и Севастополь. Тут их, подлецов, мы горы наложили…
Пусть эти чувства, чувства любви, никогда у
нас не погаснут! Я с этим чувством хочу,
чтобы ты, так много пережившая и выстрадавшая, была счастлива со мной. Мы знаем
наше счастье, оно в нашей искренней любви.
Мне как фронтовику, солдату, пережившему горечь отступления и попробовавшему сладость наших побед, как и каждому патриоту
сейчас так радостно за наши победы. Славой
овеяны мы, защитники родины. Я думаю, что
тех подлецов-хитрецов, что не пережили
этого трудного тяжелого времени, не защищали родины, все же будет совесть мучить.
Моя совесть чиста, я ставил жизнь на карту,
когда ставилась на карту жизнь родины. Недалеко победа, а там и наша встреча, жизнь вместе, хорошая такая, как мы желаем.
О себе. Ты беспокоилась за мой кашель. Да
это кашляю, как и все курящие. Бросить сейчас курить ты советуешь. Трудновато на
фронте это сделать, да и при том чувствую
себя хорошо, крепко, табачный кашель не страшен. То, что я имел «бледный вид», так это
был измучен дорогой. Сейчас уже поправился.
Мы люди фронта быстро худеем и быстро
поправляемся, так уж приспособился организм. Материально обеспечен как всегда хорошо и за меня не следует в этом смысле беспокоится. Живу на фронте в своей фронтовой
семье друзей…
Ты пишешь, что чувствуешь себя лучше
(если правду пишешь, а не просто успокаиваешь). Так это очень хорошо, и я очень рад. Я
верю, безусловно, что ты будешь здоровая,
только настойчиво сейчас заботься о себе.
Только прошу, пиши правдиво о своем здоровье
и брось то: «давай про це більше не говорити»
(твои слова). Що ж ти чудачка синьоока…
Желаю тебе, детям, матери, отцу всего
хорошего, крепкого здоровья. Привет товарищам, Клаве, Кате, Юхименко и его Женечке. Как
же Юхименко, совсем домой или временно? Привет ему, скажи пусть напишет мне. Я уже здесь
успел провести подготовку, чтобы встретить его.
Валечка, я очень хотел бы, чтобы ты по
возможности разгрузилась от работы, а главное от завпедства. Это сделай, будет правильно.
О, как бы выбраться со всеми Вами пойти
по грибы, собирать с Галочкой и Виточкой.
Бакшуку я написал недавно письмо, увидишь его, спроси, получил ли. Скажи ему, чёрту, пусть пишет, а то он как стал редактором, так нос к ветру. Скажи ему: «Шановный
товарищ редактор, пишите не только в газете, но и письма на фронт».
Передавай привет от меня Митрофановне.
Видел во сне свадьбу Пети, но на ней не был.
Ничего ли не слышала о Пете? От Андрюши
больше писем нет, получил только одно. Привет тете, дядьям и Ваське.
На этом заканчиваю. Під дубом зеленим іду
спати. Всего хорошего. Целую крепко всех Вас
родных.
6.09.44.
Ваш Миша».

20.10.1944. …18 октября был тяжелый день. В
этот день получил письмо от Нины, в котором она
сообщает о гибели Павлика. В этот же день я похоронил двох друзей – Романова и Данилкина. Мои
друзья уже было «похоронили» и меня, но потом
поздравили, как «воскресшего».
24.10.1944. …Так хочется всретиться, увидеть
всех вас родных – и тебя, Валечка, и детей, и седую
старушку мать, и отца…

року, а через два дні Михайла Безкровного було
важко поранено в боях під Прагою. Осколок пройшов за декілька міліметрів від серця. Тому, не знайшовши адресата, лист повернули назад.

… Много уже сделано для победы над врагом,
не далека победа. Уже не то время, что я был в
горах Кавказа, нет, я уже в Карпатах и главные хребты их перешел…
7.12.1944. …Живу, как и другие – жизнь солдатская. Служу Родине, стремление – В Берлин. Я уже
за эти годы больше прошел, осталось меньше и
дойти нужно обязательно, как нужно обязательно
вернуться к Вам, родные…
3.01.1945. … Очень жаль, что мать болеет.
Наверне, как и у тети Марины, серце отказывает?
Что ж это они, старушки. Под конец войны, когда
скоро нужно будет сыновей всречать, а они начинают бастовать…
30.01.1945. … Я движусь все дальше на Запад.
В делах побед Красной Армии и я принимаю активное участие. Я уже тоже недалеко от Германии…
… Недавно получил награду – орден Красной
Звезды…
…Дорогие мать, отец! Очень жалко Петю, я
знаю, что вы переживаете, и я переживаю, але ми
ще нічого не знаємо, може буть, що убитий, може в
полон попав, а може ще напише…
Нужно знать, что многих синів не діждуться
матері. Очень тяжелая война. Проклятие Гитлеру от
матерей!...
7.03.1945. …Бывают дни и ночи на фронте и
даже несколько подряд, что некогда спать и так
живеш – не спишь… Так все мы, фронтовики, трудимся, чтобы добить немца, чтобы вам, родным,
стало спокойно…
2.04. 1945. … Я недавно был в одном из лагерей,
где немцы уничтожали тысячи людей. В 4 км от
польського города Освенцим немцы построили
лагерь смерти. Его площадь 48 кв.км. Здесь были
сделаны так называемые крематории, в которых
сжигались сразу 3-4 тыс. людей. И сейчас еще есть
останки человеческих тел… ... Подробно расскажу
при встрече. Будет время, возможно напишу Симе
для газеты…
(Бакшук Серафим Іванович – в той час редактор райгазети – прим. ред.)
18.04.1945. Здравствуйте, дорогие мои!
Жизнь моя идет по старому. Нахожусь на фронте. Воюю, Бъем німчуру, крепко бъем, и, нужно полагать, что скоро добъем. Такое стремление, такое
желание. Ибо путь домой лежит только через победу.
Жизнь солдатская улучшилась потому, что
наступила весна. Стало тепло. Хотелось бы в это
время быть в родном краю. Родной наш край милее
всего, и нельзя сравнить с тем, что я увидел здесь…
Май 1945. … Неприятная новость, но Вам, родным, нужно сообщить. Меня ранили 27 апреля –
осколком в грудь и в левую руку – сквозное. Сложное
и серьезное в грудь…

Підготував Олег ПОКАСЬ.
Висловлюємо дячність Галині ПЕТРЕНКО,
Вікторії БАКШУК, Ользі ОВЕРЧЕНКО (донькам
Михайла Безкровного) та їхнім родинам за
збережену пам’ять, якою вони поділились з
нашими читачами.
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СВЯТО ТРИВАЄ

Почнемо з тих, хто відзначає Новий рік, як і ми, в ніч з 31
грудня на 1 січня – це Австралія,
Шотландія, Італія, Австрія, Японія, Румунія, Канада, США, ОАЕ,
Фінляндія і багато інших країн.
Далі Новий рік переходить
до Греції, співпадаючи з нашим
старим Новим роком, і відзначається 14 січня. А називається цей
день – День святого Василя. Святий Василь відомий своєю добротою, і грецькі дітки залишають
свої черевики біля каміна в надії,
що святий Василь наповнить їх
подарунками.
Наступний Новий рік приходить відповідно до місячного
календаря. Цей Новий рік не має
фіксованої дати, оскільки святкується тоді, коли виходить молодий місяць (між 21 січня і кінцем
лютого). Традиція зустрічати
Новий рік за місячним календа-

рем існує в Китаї, Малайзії,
В'єтнамі, Сінгапурі, Кореї, Монголії, а також серед прихильників
буддійської релігії і в інших країнах. Мусульманський Новий рік –
Хиджра наступає в перший день
першого місяця мусульманського року, щороку ця дата також
змінюється.
Навесні теж можна
зустрічати Новий рік. Навруз – так
називається перший день нового
року за персидським календарем, і відзначається в ніч з 21 на
22 березня, (в день весняного
рівнодення) населенням
Афганістану і Таджикистану, в республіках Середньої Азії, в Ірані,
Пакистані і Азербайджані. У Індії
новий рік 22 березня. 13 квітня –
Новий рік приходить до ШріЛанки і Непалу. Лаоський Новий
рік настає 14 квітня, коли виснажене спекою населення Лаосу

чекає сезону дощів. У Бірмі,
навпаки, Новий рік настає після
тропічних злив, в найспекотніші
дні квітня – з 12 по 17 число. У
1940 році уряд Тайланду ухвалив
рішення святкувати Новий рік 1
січня. Незважаючи на це, головним святом Таїланду залишився
традиційний тайський Новий рік
або Сонгаркан, який проходить в
другій декаді квітня. Восени, 1
вересня, в Сірії починається, ні,
не навчальний, а найзвичніший
Новий рік. До речі, а чи знаєте ви,
що на Русі новий рік також починався 1вересня? Так було з 1492
року (до того – з 1 березня). У
1699 році цар Петро І наказав
перенести початок року на 1
січня. Але в книгах для богослужінь новий рік все одно починався 1 вересня за церковним
православним календарем.
Додайте ще 2 тижні "ленінської"

календарної реформи, і отже, 14
вересня за новим стилем почало
церковне новоліття – 7516 рік від
створення світу!
11 вересня настає ефіопський Новий рік, який знаменує
те, що в Ефіопії закінчився сезон
дощів. До Гамбії Новий рік приходить 7 жовтня. Також у жовтні
Новий рік приходить і до Індонезії. Всі люди причепурюються і
просять один у одного пробачення за
неприємності, які
вони заподіяли в
минулому році.
А 18 листопада Новий рік перетинає межу Йемену.
Також у середині листопада Новий рік
зустрінуть в Океанії і
на Гаваях.

Ніч з 31 жовтня на 1 листопада відома більше як «Хеллоуїн». Але крім цього в деяких країнах, де жителі все ще говорять на
кельтських мовах (Шотландія,
Ірландія, острів Мен), саме в цю
ніч святкується кельтський Новий
рік «Самайну».
А коли і який Новий рік
святкувати – вибирати вам!
Головне, щоб це було справжнє
свято!
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КИТАЙСЬКИЙ ГОРОСКОП
Крыса (1912, 1924, 1936, 1949, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008)
Год Тигра для Крысы подарит шанс хорошо заработать и отправиться в путешествие.
Крысе просто везет на семейных фронтах, у нее
есть все шансы обрести понимание в делах
семейного рода. Но одновременно этот год
будет и непростым, поскольку Крысам придется заняться неоконченными и суетливыми
делами, полными противоречий, особенно в
первой половине 2010 года. Во втором полугодии многих Крыс ждут интересные возможности укрепить свои деловые позиции, материальное положение и семейное отношение. Крыса
копит силы и упорядочивает свою жизнь перед
напряженным для нее 2011 годом. В целом год
больше благоприятный.
Бык (1901, 1913, 1925, 1937, 1948, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009)
Для Быка год Тигра ознаменуется беспокойством за свою дальнейшую судьбу. Этот
год может быть очень разным, но общий совет
- не сидеть на месте - особенно актуален для
этого знака. Для Активного Быка этот год может
стать началом подъема, а те Быки, что предпочтут отсидеться в этом году, рискуют утонуть в
собственной раздражительности, неустроенности, жалости к себе. Подобная обстановка
спокойствия не добавляет, и временами Бык
становится просто опасен для окружающих.
2010 год для большинства родившихся в год
Быка важен в плане сохранения финансовой
стабильности. Неприятные события в первой
половине года могут даже заставить кого-то из
них искать новую работу или пытаться как-то
приспособиться в текущим обстоятельствам.
Вместе с тем, во второй половине года Быки
найдут надежных друзей и новые сферы влияния и применения деловых качеств.
Тигр (1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Было бы странно, если бы Год Тигра для
самого Тигра был неудачным. Это его год!
Тигры активны, оглушают своим рыком и очаровывают грацией. Тигр продолжит восхождение по карьерной лестнице. Не исключены перспективные поездки, предложения по новой
работе, связанные с другими странами. В течение первой половины 2010 года рабочие качества Тигров найдут достойную сферу для применения. Возможны так же предложения, связанные с креслом начальника. События второй
половины 2010 года, если Тигры не побоятся
рискнуть, принесут финансовый успех и профессиональный рост. Тигры должны быть готовы к смене работы, а также к реорганизациям
на своей фирме, что в дальнейшем поспособствует их благополучию. 2010 закладывает
новый 12-летний цикл, есть смысл немного
поработать. Все предзнаменования исключительно со знаком плюс. Свободные Тигры в
который раз задумаются о семейном очаге, и у
них обязательно все сложится именно так, как
задумывалось.
Заяц (Кот) (1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Котов в 2010 году будут волновать
нестабильные отношения с партнерами (как

деловыми, так и в любви). Котам представляется шанс разобраться в себе и в отношениях с
окружающими. Долги и невыполненные обязательства, а также планы, которые не удалось
осуществить в прошлом году, могут доставить
немало неприятных минут. Эта ситуация особенно проявится в первой половине 2010 года.
Трудности для этого знака преодолимы, главное - помнить о необходимости контроля своих
дел и поступков. Новые планы и проекты заставят людей, родившихся в год Кота, проявить
свои лучшие качества, сменить работу, показать характер, но в конечном итоге активная
позиция принесет большую прибыль. Кому-то
из Котов повезет совершить поездку за границу, что принесет им много незабываемых впечатлений и творческих идей. В целом, если
Коты не забудут о самоконтроле, год обещает
быть хорошим.

окружающим ее людям. Начинается удачный
период для самосовершенствования во всех
аспектах жизни, расширения жизненных перспектив. Для активной Лошади это будет год
закладки фундамента, возможно, под всю
последующую жизнь. Лошадей женского пола
может ожидать удачное замужество и, возможно, рождение ребенка. Мужчины-Лошади
могут рассчитывать на удачную женитьбу или,
наоборот, на удачный развод. Главное - динамика и активность. В любом случае, Лошади
скучать не придется, это точно! Пожалуй, единственным неприятным моментом могут быть
некоторые сложности в отношениях с
родственниками, ближними и дальними.

Петухам не стоит начинать никаких новых дел,
а только плодотворно продвигать и завершать
старые наработки. Расширение круга общения
приведет к усилению давления со стороны
начальника, коллег, друзей и родственников.
Поэтому Петуху стоит держать свой клюв
закрытым и не привлекать к себе лишнего внимания. И Петух, и Тигр - лидеры по натуре, но
если делать ставки на схватку Петуха и Тигра,
исход будет ясен заранее. Вторая половина
2010 года для Петухов будет более благоприятна, многие могут рассчитывать на стабилизацию финансового и социального положения.
Главное для них в этом году - больше заботиться о своих делах, чем о том, как они выглядят в
глазах окружающих.

Коза (1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003)
Для Козы это будет очень непростой и
неоднозначный год. Ей будет одиноко и тоскливо, будет казаться, что во всех отношениях, и рабочих, и личных - проявилась прохлада,
ухудшение. Это год, в котором Козе следует
проявить осторожность и мудрость, ведь ее
обаяние больше не работает. Это год расплаты
за прошлые ошибки, некоторые из которых
будут возвращаться с удвоенной силой. Некоторым Козам придется столкнуться с потерей
работы, разрывом с любимыми и с прочими
малоприятными ситуациями. Но именно работа принесет Козам спасение. В нее придется
"окунуться с головой". Хитрость, умение
видеть выгоду, находчивость и много-много
работы - именно эти качества станут полезными для людей, родившихся в год Козы, помогут
им не потеряться. Если Коза пересмотрит свои
принципы и откажется от таких черт, как неискренность, искажение фактов, излишняя болтливость, чрезмерное кокетство – ей будет
проще пересидеть этот непростой год, особенно его вторую половину, которая обещает быть
хуже, чем первые месяцы. В этот период придется отказаться от карьеры, а также от возможности дополнительного заработка. Надеемся, у многих Коз хватит мудрости и гибкости,
чтобы пройти этот год с достоинством.

Собака (1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006)
Для Собаки это будет очень удачный и
благоприятный год. Собака в своей стихии, это
второй из знаков, которые находятся в тройной
комбинации с Тигром. Удача и возможности
придут в количестве, достаточном для разгребания лопатой и раскладывания по большим
кучам. Год признаний успехов и заслуг, год реализации ранее задуманных стратегий, к планированию которых склонны Собаки. Тем, кто в
предыдущие годы активно работал, повезет в
большей мере - для них пришло время пожинать плоды трудов. Доброжелательные Собаки, которые не делают подлостей, совершенно
бескорыстно помогают окружающим, будут
получать приятные сюрпризы от незнакомых
людей. Для многих Собак это год расширения
круга знакомств, обзаведения семейным очагом и надежной уютной будкой с мозговой косточкой. Собаки обязательно отличатся в этом
году, особо благоприятной будет его вторая
половина, в частности, осень. Для творческих
Собак это будет год великих свершений, год
больших успехов, но и год проверки границ
самопожертвования Собак на полях человеческих отношений. Все закончится отлично.
Искренность и самопожертвование будут главными козырями в ловле удачи за хвост.

Обезьяна (1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004)
Обезьяна в год Тигра будет скучать, для
Змея (1905, 1917, 1929, 1941, 1953, нее это год подготовки, размышлений и само1965, 1977, 1989, 2001)
копаний. Хотя для некоторых представителей
Год Тигра для Змеи будет очень непрос- этого знака, особенно для тех, кто в первую
тым, но приведет к новым высотам. Ей нужно половину года займется конструктивными разпросто поверить в себя, и все будет хорошо. мышлениями, вторая половина может стать
Умение адаптироваться - самое главное качес- весьма насыщенной и событийной. Этих
тво для людей, родившихся в год Змеи, в насту- Обезьян ждут хорошие предложения, спокопающем 2010 году. Ситуация на протяжении йствие и мир в семье. Тем не менее, начало
первой половины года будет сильно и часто года для большинства родившихся в год Обезьменяться, и не всегда в лучшую сторону. Не яны - довольно сложный период. В это время
совсем благоприятная атмосфера ожидается и они будут нуждаться в поддержке, в надежном
в семейной жизни, не исключены любовные доме, в участии близких родственников или
драмы. А вот во второй половине года способ- руководства. Особенно сложным год окажется
ность Змей «затаиться» и не раздражаться лиш- для Обезьян, которые занимаются торговлей.
ний раз по мелочам, а также отказаться от амби- Женщины, родившиеся в год Обезьяны, могут
ций, поможет справиться с ситуацией и при- быть сексуальны и обаятельны, и многим мужнести в жизнь относительную стабильность и чинам будет трудно устоять против силы их гипгармонию. Привыкшие выигрывать за счет нотического воздействия. Всем без исключесилы воли и уверенности в своей правоте, в ния Обезьянам лучше отправиться в путешес2010 году многие Змеи столкнутся с разрывом твие – там их ждет удача. Некоторым из них для
дружеских, рабочих и любовных отношений. сглаживания негативных последствий влияния
Это год испытаний, который Змеи должны Тигра можно посоветовать носить с собой подвыдержать с честью.
веску или брелок с фигуркой или символом тигра.
Лошадь (1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002)
Петух (1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
Знак Лошади в год Тигра находится в 1969, 1981, 1993, 2005)
тройной комбинации с ним - это очень благопДля людей, родившихся в год Петуха,
риятное сочетание. Год принесет массу пози- 2010 год также будет не из самых простых. Это
тивных эмоций, если Лошадь сама станет год завершения старых дел перед сложным
более доброжелательной по отношению к переходным следующим годом. В 2010 году

Свинья (1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007)
Год для Свиньи будет довольно
неоднозначным. С одной стороны, это очень
насыщенный период, богатый на события как
положительные, так и отрицательные. Но, как
парадоксально это ни звучит, год также будет
временем внутреннего спокойствия и комфорта. Толстокожесть и умение не принимать все
близко к сердцу для Свиньи станет скорее достоинством, чем недостатком. Для многих
людей, родившихся в год Свиньи, 2010 год
будет началом нового 12-летнего цикла, поэтому они будут стараться изменить свой род занятий, отбросить старые цели, в чем-то "соскочить с тормозов", которые часто мешали им в
прошлом году. Это дружественный для Свиньи
год – стоит использовать это обстоятельство. Их
ждут настоящая любовь, семейный очаг,
маленькие поросята и свой собственный хлев.
Крыша над головой вообще будет одной из
основных тем этого года. Правда, не стоит рассчитывать на внешние резервы, лучше использовать собственные накопления. Свиньям
стоит хорошо проводить время, отдыхать, флиртовать и путешествовать, набираясь сил перед
следующим годом. Можно также планировать,
разрабатывать и запускать новые проекты, Тигру нравятся проявления активности. К тому
же, для Свиньи это будет удачный трамплин
для будущего прыжка. В общем, Свиньям стоит
помнить: если они будет рыть пятачком, но при
этом оставаться в приятном расслаблении –
удача сама их найдет.

Дракон (1904, 1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Для Дракона год Тигра будет более чем
удачным - он сможет "блеснуть" и получить достойное вознаграждение за все свои труды.
Однако для этого Дракону придется быть очень
активным, много работать и не забывать отдыхать. Тигр - старинный приятель Дракона, им
будет комфортно дружить, веселиться и работать вместе. В первой половине грядущего года
у людей, родившихся в год Дракона, произойдёт переоценка шкалы ценностей, будут
меняться жизненные приоритеты. Все старые
дела, которые до наступления 2010 года удавалось делать легко, в новом году потребуют
более значительных усилий, большего терпения и выдержки. Дракон, буксующий на месте,
быстро рискует вернуться к серой (а то и черной) полосе своего цикла. Со второй половины
2010 года Драконы войдут в новый ритм жизни
и привыкнут к переменам - как во внутреннем,
так и во внешнем мире. Главное для Драконов
в грядущем году – не подставлять собственную
спину и быть более гибким. Гибкость поможет
очень быстро поправить дела, они быстро пойдут в гору, и это будет награда за потери и сложности первого полугодия. Драконы смогут восполнить потери, а также внести гармонию в
отношения с миром.
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№1 (41)
Качан Т.О. привезе під замовлення
добових та підрощених курчат-бройлерів,
каченят-бройлерів, а також комбікорм для
різних видів птиці. Недорого.
Можлива доставка. Т. 2-36-84, 0 (96)
463-50-70, 0 (97) 850-25-29.

пропонує
вироби з металу любої конфігурації.

В зв'язку з закриттям майстерні по
ремонту радіотехніки в м. Городище, вул.
Грушевського, 10/3. Прохання забрати
радіотехніку, яка раніше була здана в
ремонт. За інформацією звертатись за
адресою: м. Городище, вул. Шевченка, 6.
Попов І.В. Тел. 2-46-69, 0 (93) 141-85-47.

масаж,
кисневi
коктейлi

Вашого маленького Дива

Раді бачити Вас щодня з 7:00 до 16:00
Довідки за тел.: 098-99-22-719

ворота від 3500 грн.
Робимо особистий ескіз
з художником-конструктором.
Адреса: м.Городище,
вул.Кожедуба, 10.

Тел. 0 (067) 472-01-83
м. Городище,
вул. Проектна, 1
(торговий ряд).
Т. (234) 2-09-60, 8 (096) 944-83-47.

БІЛЬЯРД-КАФЕ

«Центр сервіс».

М+

Ремонт, комплектуючі, послуги.
Побутова техніка,
холодильники, пральні машини
автомати… Адреса: вул. Кірова,
17.
Тел. 2-45-25, (067) 261-84-60.

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

(097) 022-93-67
ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

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

ПРИМІЩЕННЯ
ЗДАМ
виробниче приміщення в м.Городище, пл. 700
кв.м. Т. 0 (96) 216-49-57.
виробниче приміщення в м.Городище, пл. 150
кв.м. Т. 0 (96) 216-49-57.
приміщення в м.Городище, вул.Проектна (торгові ряди), заг. пл. 60 м.кв., тел. Т. 0 (67) 470-52-72.
приміщення в м.Городище, вул.Грушевського,
10, кв.3 (центр), заг.пл. 50 кв.м. Т. 0 (67) 703-93-85.
ВИНАЙМУ
приміщення в м.Городище (центр). Т. 2-09-22,
0 (96) 216-49-57.

БУДИНКИ
ПРОДАМ
б уд и н о к у м . Го р од и щ е , в ул . Гул а к а Артемовського,62, 12,5х10, газиф., усі надв. спор.,
зем. діл. 35 сот. 33000 у.о., торг. Т. 2-26-79, 0 (67) 58225-21, 0 (97) 273-36-64.
будинок у м.Городище, пров.Індустріальний,
3/1, 10х12, газиф., усі надв. спор. Т. 2-06-05.
будинок у м.Городище, вул.Карла Маркса,18,
усі надвір. спор., вул. газ. 11500 у.о., торг. Т. 2-14-20, 0
(67) 944-51-56.
будинок у м.Городище, вул.Кірова,18/2
(центр), усі надв.спор. Т. 0 (67) 703-93-85.
будинок у м. Городище, вул.Кожедуба, усі зручності і надв. спор., зем. діл. 15 сот. 170000 грн. Т. 237-14, 0 (96) 899-33-30.
будинок у м.Городище, вул.Корольова,42,
10х12, криниця, без надв. спор., зем. діл. 6 сот. 10000
у.о. Т. 0 (97) 330-95-13, 0 (67) 608-07-67.
будинок у м.Городище, вул.О.Кошового,
газиф., усі надв. спор., тел., зем. діл. 24 сот. 15000 у.о.
Т. 2-40-19, 0 (67) 452-48-64, 0 (93) 553-03-31.
будинок у м.Городище, вул.Куйбишева,1 (Жовтнева,34), 8х10, усі зручності, газиф., усі надв.і спор.,
зем. діл. 6 сот. 100000 у.о. Т. 2-41-86.
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, 0 (98) 108-12-21.
будинок у м.Городище, вул.Івана Ле,69. 5000
у.о. Т. 2-27-53, 0 (97) 249-05-36.
будинок у м.Городище, вул.Івана Ле,76, газиф.,
усі надв. спор. Т. 0 (96) 702-61-75.
будинок у м.Городище, вул.Макаренка,15, добротний, сарай, погріб. 140000 грн. Т. 0 (97) 271-38-65.
будинок у м.Городище, вул.Матросова,67, усі
надв. спор., зем.діл. 36 сот. 7000 у.о. Т. 2-32-67
(дом.), 2-41-40 (роб.), 0 (96) 766-65-50.
будинок у м.Городище, вул.Маяковського,92,
газифік., усі зручності і надв. спор. Т. 2-38-50.
будинок у м.Городище, вул.Нова, газиф., усі
надв. спор., центр. водогін, зем. діл. 15 сот. Т. 2-3215, 0 (96) 599-38-41.
будинок у м. Городище, вул.Чапаєва,134, усі
надв. спор., зем. діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 695-9921.
будинок у м Городище, вул.1Травня,45 (центр),
газ - до будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 0 (234) 2-19-37, 0
(96) 695-99-21.
будинок у м.Городище, вул.1Травня,269,
газиф., усі надв. спор., зем.діл. 20 сот. Т. 0 (234) 2-3651, 0 (93) 059-14-56.
частину будинку в м.Городище, вул.Маяковського,2, газиф., усі зручності, каналізація. Т. 0 (234)
2-43-42, 0 (97) 733-68-63.
будинок у с В'язівок Городищенського р-ну, вул.Заводянська, усі надв. спор., зем. діл. 60 сот. Т. 0 (63)
204-77-22.

КВАРТИРИ
ПРОДАМ
квартира 1-кімн. у м.Городище, вул.1Травня.
12000 у.о. Т. 0 (67) 942-13-85.
квартира 1-кімн. у м.Городище, вул.Миру,56,
заг. пл. 47 м.кв., автон. опал. 19000 у.о. Т. 0 (96) 27778-64.
квартира 1-кімн., 3 пов. 4-пов. будинку у м.Городище, (центр). 18000 у.о. Т. 0 (50) 212-41-47.
квартира 2-кімн., у м.Городище (р-н залізн.
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Агентство
«Помічниця + Домашній майстер»
ПІДБЕРЕ ДЛЯ ВАС КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ:
– хатня робітниця (разові, постійні, генеральні, післяремонтні
прибирання, миття вікон і т. д.)
– няня (догляд за дітьми – щоденний та погодинний);
– доглядальниця (догляд за хворими та пристарілими);
– репетитор;
– кухар;
– особистий водій;
– садівник.
ДОМАШНІЙ МАЙСТЕР ВИКОНАЄ ШВИДКО І ЯКІСНО:
– сантехнічні роботи;
– електромонтажні роботи;
– столярні роботи;
– швидка допомога для комп’ютерів.

Звертатись за тел. 0 (67) 969-92-29, 0 (93) 996-06-67.

15 лет назад в Венгрии
появилась уникальная,
не имеющая аналогов, система
Система BIONET – это новые возможности и перспективы для сохранения
и восстановления здоровья.
В ассортименте компании BIONET:
1. Приборы:
– ДЕТОКС – SPA – для очистки и удаления шлаков и токсинов,
иммунокомплексов и аллергенов из организма человека;
– озонатор SELVA – для нормализации и очистки воздуха (горный воздух
в доме);
– активатор воды АКВА-С – 5 фаз очистки, щелочная и кислотная вода.
2. Магнитная продукция – уникальные приборы для лечения
хронических заболеваний, а также магниты для восстановления структуры
воды.
3. Медная текстиль – для снятия спазмов сосудов и мышц.
4. Фитопродукция:
– комплексная очистка организма;
– витамины направленного действия;
– лечебно-профилактическая косметика;
– домашняя аптечка – уникальная система скорой помощи у Вас дома.

Контактные телефоны:
0 (67) 969-92-29, 0 (93) 996-06-67

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

вокзалу). 25000 у.о. Т. 2-40-70, 0 (67) 283-08-24.
квартира 2-кімн., 1 пов. у м.Городище, вул.Гагаріна,20, усі зручності. Т. 0 (234) 2-24-35.
квартира 2-кімн., 3 пов. 5-пов.буд. у м.Городище, вул.Слов'янська,29А (центр), усі зручності. 18000
у.о. Т. 0 (97) 330-95-13, 0 (67) 608-07-67.
квартира 2-кімн., 4 пов. 5-пов. буд. у м.Городище (р-н залізн. вокзалу). 25000 у.о., торг. Т. 0 (67) 29931-29.
квартира 2-кімн., 4-пов. у м.Городище (центр,
напроти ринку), заг. пл. 50 м кв., автон. опал. 25000
у.о. Т. 0 (96) 174-64-81, 0 (97) 336-76-78.
квартира 3-кімн. у м.Городище, (1-пов. буд.),
(біля колишнього пивзаводу), заг. пл. 66 м.кв. 13000
у.о. Т. 0 (96) 227–58-22.
квартира 3-кімн., 3-й пов у м.Городище, вул.Миру,86. 40000 у.о. Т. 2-14-20, 0 (98) 456-31-16.
квартира 4-кімн., 3 пов. у м.Городище (р-н
залізн. вокзалу). Т. 2-11-88, 0 (93) 589-98-24.
ЗДАМ
1-кімн. квартиру в м.Городище (центр). Т. 0
(96) 277-78-64.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО земельна ділянка, 9 сот., вул. Шевченка, 56 (центр). Т. 0 (97) 258-68-35.
земельна ділянка, 7 сот. в м. Городище, вул.
Щорса. Т. 0 (96) 463-50-70.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
автомобіль, б/к на запчастини. Т. 0 (67) 472-5253, 0 (67) 473-59-89.
автомобіль ПОБЄДА. Т. 2-09-22, 0 (96) 216-4957.
ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2104, ВАЗ-2107,
добр. стан. Т. 0 (97) 496-88-02.
УАЗ-452, "таблетка". Т. 0 (96) 777-57-86.
КАТАМАРАН. Т. 2-05-04, 0 (67) 982-77-57.
ТАВРІЮ, в добр.стані, недорого. Т. 0 (97) 50650-56.
трактор саморобний. Т. 0 (98) 438-45-98.
трактор МТЗ, ЮМЗ або Т-25. Т. 0 (97) 599-6170.
ПРОДАМ
ВАЗ 21011, 78 р.в., потребує капремонту, є
метал. Т. 2-28-01, 0 (97) 759-65-09.
ВАЗ 21013, 77 р.в., червоний, роб. стан. 9500
грн. Т. 2-21-25, 0 (97) 250-59-95.
ВАЗ-21013, 84 р.в., 1,2 карбюратор. 1250 у.о. Т.
0 (96) 335-54-24.
ВАЗ-2103, 73 р.в., синій, добр. стан. 1400 у.о.,
торг. Т. 2-23-86, 0 (50) 446-31-30.
ВАЗ 2107, 86 р.в, беж., добр. стан. Т. 0 (93) 06006-71.
ЗАЗ Славута ЛЮКС, 05 р.в. газ/бензин. Т. 0(97)
444-88-24.
МОСКВИЧ 412, 73 р.в., червоний, на ходу,
добр. стан. 5000 грн.,торг. Т. 0 (96) 446-35-78.
МОСКВИЧ ІЖ Комбі, 87 р.в., на ходу. 4000 грн.
Т. 2-13-01, 0 (97) 503-49-38.
МОСКВИЧ ІЖ («Ода»), фургон, 03 р.в. 2400 у.о.
Т. 0 (67) 281-41-82.
ГАЗ 24 Волга, 82 р.в., добр. стан. 2000 у.о. Т. 230-48, 0 (97) 406-74-76.
ГАЗ 24 Волга, на запчастини. 2000 грн. Т. 0 (97)
284-24-23.
ГАЗ 31029, 92 р.в., беж, пробіг, 73 тис.км, тонування, мех. КПП. 2000 у.о. Т. 0 (63) 141-63-19, 0 (99)
751-35-99.
АUDI-100, 93 р.в., зелений, 2,6, автомат. КПП,
електропакет, добр. стан. 7500 у.о., торг. Т. 0 (67) 23838-42.
DAEWOO Sens, 06 р.в., чорний, 1,3, тонування,
електропакет, пробіг 60 тис. км. 5000 у.о. АБО
ОБМІН. Т. 2-09-22, 0 (96) 216-49-57.
FIAT Ducato maxi, 94 р.в, вантаж.-пасаж., 2,5
т/д, добр. стан. 6000 у.о., торг. Т. 0 (96) 277-78-64.
FIAT Transit, 91 р.в., м/а, 2,5 диз., високий, довгий, легковий, пасажир. (8+1), 2 пічки, капремонт
двигуна, нова КПП, ТО 11, роб. стан + запчастини.
7800 у.о. Т. 0 (97) 489-76-35.
HYUNDAI-Pony, 93 р.в., синій, 1,5, сигнал.,

магнітола, ЦЗ, титан. диски, зимова гума. 3000 у.о. Т.
0 (67) 418-51-80.
ГАЗ-52, 75 р.в. зі встановленим, але не оформленим дизелем Д-243, або по запчастинах. 1500
у.о. Т. 2-30-48, 0 (97) 406-74-76.
ГАЗ-5204, 82 р.в., добр. стан. Т. 0 (96) 587-52-64.
ЗІЛ ММЗ 45021, самоскид , короткий,
газ/бензин. 3200 у.о. Т. 0 (97) 022-68-68.
УАЗ-«санітар», 97 р.в., пасажир, пробіг 85
тис.км, добр. стан, знятий з обліку. Т. 0 (67) 933-92-99.
екскаватор ЕО 2621 В, 90 р.в. 55000 у.о. Т. 2-3350 (після 18.00), 0 (97) 702-20-28.
культиватор «Европак» АП-6, 03 р.в. 27000
грн., торг. Т. 0 (67) 281-41-82.
культиватор, захват 2 м. 3000 грн. Т. 0 (97) 29565-58.
причіп до легкового а/м, 95 р.в. Т. 0 (67) 933-9299.
причіп до а/м, новий, без докум. 1800 грн.,
торг. Т. 0 (96) 437-71-45.
причіп військовий, до а/м УАЗ. Т. 0 (97) 528-3052.
причіп «Фермер», до а/м, будка, 1-вісний.
4000 грн. Т. 0 (96) 277-78-64.
причіп, саморобний, ходова МОСКВИЧ. 800
грн. Т. 2-27-53.
причіп тракторний, 2ПТС-4, 5000 грн.; 1ПТС-2,
3000 грн.; 2ПТС-45, 6000 грн. Т. 0 (97) 295-65-58.
плуг 2-корпусний. 2500 грн. Т. 0 (97) 295-65-58.
плуг 3-корпусний, до трактора Т-40. Т. 0 (67)
933-92-99.
мотоцикл «Мінськ», добр. стан. 1200 грн. Т. 0
(98) 438-45-98.
НИВА Тайга, 94 р.в., 1,7 л, добр. стан. 3800 у.о.
Т. (235) 2-56-75, 0 (68) 817-00-52.
ТАВРІЯ, 95 р.в., 1500 у.о. або ОБМІН на НИВУ.
Т. 0 (67) 281-41-82.

ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
блок двигуна КАМАЗ. 1500 грн. Т. 96-0-31, 0
(96) 354-16-22.
газове обладнання, нове (газ-пропан) на л/ а.
1000 грн. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
двигун ГАЗ-51 після капремонту. Т. 2-48-02.
двигун ЗІТ, УД-2, УД-25, дизель 2-циліндр. Т. 0
(67) 933-92-99.
двигун УД2-М1, 8 кінських сил, 3000 об/хв.,
новий. 2000 грн. Т. 0 (63) 204-77-22.
двигун ВАЗ-2103, об'єм 1,5. 2000 грн. Т. 0 (67)
871-75-35.
запчастини ЗАЗ-40, двигун. Т. 2-36-94, 0 (97)
688-78-59.
кардан до УАЗ з хрестовинами, новий. Т. 0 (98)
426-29-30.
колінвал А-41. 1000 грн. Т. 96-0-31, 0 (96) 35416-22.
коляска на МТ в зборі, з колесом. 300 грн.,
торг. Т. 0 (67) 281-41-82.
КПП (Т-150), після капремонту. 5000 грн. Т. 0
(67) 281-41-82

ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
верстат стругальний, 3 кВт + фрези+3 пилки. Т.
2-49-80, 0 (67) 499-58-08.
вимикач автоматичний, 380 В, 160 А. 200 грн.
Т. 2-37-80, 0 (97) 238-86-43.
двигун, асинхронний, 950 об./хв., 4 кВ, флянцевий. 1000 грн., торг. Т. 0 (96) 875-05-01.
двигун, асинхронний, 4 швидкості. 3000 грн. Т.
0 (96) 875-05-01.
електрозварювальний апарат. 600 грн. Т. 245-48, 0 (97) 671-59-04.
інкубатор, повністю автоматизований. 2500
грн. Т. 0 (67) 865-14-12.
котел на газ і тверде паливо. 1100 грн. Т. 0 (67)
687-83-54.
медогінка, на 4 рамки. Т. 2-09-21, 0 (98) 648-5645.
морозильна камера ємністю 3 т, б/к. 3000 грн.
Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
мотоблок МБ-2К «Нева», 01 р.в., (вир-во ОАО
«Красний октябрь» Санкт-Петербург), з усім ком-

плектом для обробки землі. 12000 грн. Т. 2-39-69.
мотоблок МТЗ-05, з причепом. Т. 0 (97) 528-3052.

МЕБЛІ
ПРОДАМ
ліжко дитяче дерев., колиска, поличка, з балдахіном, матрац, ковдра. 750 грн. Т. 0 (96) 311-37-07,
0 (96) 311-37-08, 0 (63) 870-77-11

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
двері (італійське полотно) , в комплекті лутка,
ручка, замок, завіси, 2,03х0,7 м. 500 грн. Т. 0 (67)
472-01-83.
двійні дерев’яні вікна розміром 1,4х1 м, б/у в
хорошому стані, 7 шт. Із них можна зробити гарну теплицю! Т. 0 (97) 122-52-90.

РІЗНЕ
КУПЛЮ
вулик. Т. 0 (96) 230-86-46.
гармошку у добр. стані або на запчастини, гітару, баян, акордеон. Т. 0 (98) 418-43-33.
дріт колючий. Т. 0 (50) 226-35-78.
зерно ячменю, недорого. Т. 0 (50) 226-35-78.
кормовий буряк. Т. 0 (96) 230-86-46.
кормовий буряк. Т. 0 (68) 596-07-81.
кормовий буряк. Т. 0(97) 389-01-62.
листи оцинкованого заліза. Т. 0 (50) 226-35-78.
насіння соняшника. Т. 0 (98) 937-94-53.
пожежний рукав. Т. 0 (97) 584-13-49.
старі речі: монети, нагороди, значки, ґудзики,
фото, документи, прапори, речі Другої світової війни,
статуетки, старі картини. Т. 2-20-39, 0 (93) 697-17-95.
ПРОДАМ
насіння соняшника, посівне, сортове. 20
грн./кг. Т. 0 (98) 438-45-98.

ТВАРИНИ
ПРОДАМ
телиця тільна, 5 міс. Т. 0 (98) 438045098.

РОБОТА
ВАТ «Городищенський маслозавод» запрошує
на роботу лаборантів ХВО, інженера з охорони
праці, водія І класу. Т. 2-25-82, 0 (95) 274-97-75.
СТО в м.Городище запрошує на роботу автослюсарів, автоелектриків та автофарбувальників. Т.
0 (97) 281-73-11.
ПП у м.Городище запрошує на постійну роботу
зварювальника (з автомобілів) зі стажем роботи,
жителя м.Городища. Т. 0 (98) 407-89-12.
ПП у м.Городище запрошує на постійну роботу
газоелектрозварника. Т. 0 (67) 470-42-22.
ПП у м.Городище запрошує на роботу столяра,
робітника на пилораму. Т. 2-21-78, 0 (97) 355-48-41.
ПП потрібні різноробочі. Т. 2-07-80, 0 (67) 40650-78.
Молодий хлопець шукає роботу помічника
кухаря. Т. 0 (67) 721-32-69.
Шукаю роботу няні в м.Городище. Маю хороший досвід роботи. Т. 0 (98) 286-56-00.

ПОСЛУГИ
Встановлення насосних станцій, укладка тротуарної плитки, обшивка вагонкою, сайдингом.
Якість гарантуємо. Т. 0 (97) 995-32-11.
Розпиловка дров, обрізка дерев бензопилою.
Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.

ВТРАЧЕНЕ
Військовий квиток МУ №8237315,
виданий на громадянина Алєксєєнка Володимира Сергійовича, вважати недійсним.
Пенсійне посвідчення та права на керування
т/з на ім'я Ларіна Ігоря Володимировича, тех.паспорт на а/м Пемо-Боксер № ВЕ-2742-АА на ім'я
Лоденко А.В. Прохання повернути за винагороду.
Тел. 2-40-73 (дом.), 0 (97) 661-33-73 (Оксана).
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«ЗОРЕНОСЦІ»

ВИТЯЗЬ У БРОНІ

Герой Радянського Союзу
МЕДВІДЬ
Іван Федосійович
1918—1945
Народився в м. Городищі
Війну Іван Федосійович
зустрів офіцером-танкістом.
Ледь закінчивши танкове училище, відразу потрапив у вир
боїв. Сталінградський, Воронезький, 3-й Український фронти – це сторінки його командирської біографії. Відважний
офіцер був кілька разів поранений, але знову повертався на
передову. Заслуги Івана Медведя перед Батьківщиною були

ДИТЯЧИЙ СВІТ

відзначені у 1943 році орденом
Червоної Зірки, а в 1944 – орденом Червоного Прапора.
У січні 1945 року танковий
батальйон капітана Медведя
дійшов до Одера. Командування фронту поставило перед
військами завдання з ходу форсувати ріку. Гітлерівські танкові
дивізії «Герман Герінг» та
«Бранденбург» намагалися
будь-що відрізати радянських
танкістів від переправи. Та
лють приреченого ворога була
безсилою перед справедливим
гнівом наших воїнів.
Танкісти під командуванням Івана Медведя вступили у
бій після 600-кілометрового
маршу. Вони першими ввійшли
в міста Піотркув та Равич, і
міцно утримували у своїх руках
ці важливі населені пункти аж
до підходу наших передових
армійських частин.
Слава про героїзм і відвагу
капітана Медведя поширювалась далек о за межами
з'єднання. В роки війни моло-

дий танковий офіцер виявив
справжній військовий талант
командира й організатора.
Лише на марші і в боях при форсуванні Одера з 12 по 31 січня
батальйон знищив 16 ворожих
танків, 8 самохідних установок,
80 автомашин, 30 гармат, 1150
г і тл е р і в с ь к и х с ол д ат і в і
офіцерів, захопив 8 танків, 440
автомашин, 1000 возів з вантажами і 2 ешелони з боєприпасами. В запеклому бою на
Одері танковий батальйон Медведя майже без втрат знищив
багато живої сили і техніки противника.
Радянські війська наближались до Берліна. День Перемоги був уже близько. Та не
дожив Іван Федосійович до
того світлого дня. У березні
1945 року він був смертельно
поранений, але навіть стікаючи
кров'ю, продовжував керувати
боєм. Далеко від Батьківщини,
біля невеличкого німецького
містечка Бріг відважного капітана поховали його бойові

товариші. Віддаючи улюбленому командиру останню військову шану, вони поклялися
відплатити ворогові за його
смерть, за смерть і страждання
мільйонів радянських людей.
Батьківщина високо оцінила подвиг відважного воїна.
10 квітня 1945 року Указом
Президії
Верховної
Ради
СРСР Івану Медведю
за
відмінне виконання
наказів
командування, безприкладну
хоробрість
і
винятковий
героїзм було посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
* * *
Бойові подвиги героя не
забуті. У Городищенській восьмирічній школі № 5, де вчився
Іван Медвідь, його ім'я було
занесено в книгу почесних піонерів, створено куточок, присвячений бойовим подвигам
відважного земляка. Ім'я героя
з честю носив один з кращих
піонерських загонів школи.

НАШ КАЛЕНДАР
2 лютого
12 лютого
50 років від дня ввеСОБОР ТРЬОХ
дення в дію першого атомного СВЯТИТЕЛІВ ВАСИЛЯ
реактора в Україні
ВЕЛИКОГО, ІОАНА ЗЛАТОУСТА,
1 2 5 р о к і в в і д д н я ГРИГОРІЯ ДВОЄСЛОВА
народження Михайла ФРУНЗЕ
14 лютого
(1885-1925), радянського війсьДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНкового і державного діяча
ТИНА. Міжнародне свято всіх
7 лютого
закоханих: Хай все проходить
85 років від дня народ- мимо, окрім грошей та інтиму.
ження Миколи БРУСЄНЦОВА З Днем Святого Валентина!
(1925), українського і російського
170 років від дня
конструктора першого у світі трої- народження Клода МОНЕ
чного комп'ютера
(1840-1926), французького живописця
8 лютого
80 років від дня народ15 лютого
ження Діани ПЕТРИНЕНКО
ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ
(1930), української співачки і УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА
педагога
ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ,
відзначається з 2004 року, до
9-10 лютого
того 15 лютого неофіційно
66 років тому м. Горо- відзначалося як річниця виведище було визволене від дення радянських військ з
фашистів. 10.02 у Городищі Афганістану в 1989 р.
відбудуться святкові заходи, приСТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ.
свячені річниці визволення райо- Одне з найбільших свят Правосну.
лавної Церкви. Цього дня не
«зима з весною зустрічається»
10 лютого
(як каже повір'я), а відзначається
120 років від дня
одна з ключових подій в історії
народження Бориса
взаємин Бога й людини: БогодиПАСТЕРНАКА (1890-1960),
тину, принесену на 40-й день
російського письменника, лаупісля народження в ієрусалиреата Нобелівської премії
мський храм, зустрічає правед(1958):
ний Симеон. У цій події Церква
Но продуман распорядок
вбачає
зустріч двох Завітів: на
действий,
И неотвратим конец пути. зміну Старому Завіту, який персоніфікує старець Симеон, прихоЯ один, все тонет в фаридить Завіт Новий, що дасть
сействе.
людям втілений Месія-Христос.
Жизнь прожить – не поле
перейти.
16 лютого
197 років з дня народ11 лютого
ж е н н я С е м е н а Г УЛ А К А 210 років від дня
АРТЕМОВСЬКОГО. Цього дня планародження Тальбота ФОКСА
(1800-1877), англійського вчено- нується відкриття музею у
го, одного з винахідників фотог- колишньому приміщенні районного суду.
рафії
80 років від дня
17 лютого
народження Валентина
90 років від дня
КОТИКА (1930-1944), учасника
народження Василя ПОРИКА
партизанського руху в Україні,
(1920-1944), національного
Героя Радянського Союзу
360 років із дня смерті героя Франції, учасника руху
Рене ДЕКАРТА (1596-1650), фран- Опору у Франції, Героя Радяцузького філософа, математика, нського Союзу
410 років від дня загифізика й фізіолога, творення знаменитого методу координат: белі у вогнищі інквізиції ДжорМислю, значить існую. Здоро- д а н о Б Р У Н О ( 1 5 4 8 - 1 6 0 0 ) ,
вий глузд здається єдиною італійського мислителя: Чем
річчю, яка в усьому світі роз- более прекрасным и ярким
поділена рівномірно – ніхто не будет солнце само по себе, тем
хоче його більше, ніж у нього є. более ненавистным и особенно
У однієї людини часто більше неприятным оно будет для
шансів зробити відкриття, ніж глаз ночных сов. Лучше достойу декількох, які займаються ная и героическая смерть, чем
недостойный и подлый триоднією проблемою.
умф.
18 лютого

110 років від дня
народження Оксани
ПЕТРУСЕНКО (1900-1940), української співачки
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Засновник
Городищенська міська рада
Свідоцтво про реєстрацію
ЧС № 520 від 19.10.2006 р.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Олександр Зварич
Оксана Сенецька
Ігор Швець
Віктор Труш
Людмила Немикіна
Микола Негрун
Олеся Щибря
В’ячеслав Олексійчук
Відповідальний
за випуск Олег Покась
Адреса редакції:
19500, м. Городище,
вул. Грушевського, 11
E-mall:
gormrada@ukrpost.ua
Телефон 2-24-27
При використанні наших публікацій
посилання на «Городище» обов`язкове.
Рукописи не рецензуються і не
повертаються.
З метою обговорення в газеті
можуть бути опубліковані матеріали, в
яких думки автора не збігаються з
позицією редколегії. Відповідальність за
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Зам. №

АНЕКДОТИ
В медичному інституті:
– Професоре, нам би залік
отримати … ось цукерки.
– Які цукерки? Ви що? Від
ваших знань залежить життя
хворого! Тут як мінімум на торт з
вином потягне.

19 лютого
150 років від дня
народження Веніаміна КОРДТА
(1860-1934), українського історика, картографа, бібліогафа, педаJ J J
гога, одного із засновників Нац–А тепер, внучку, повторимо
іональної бібліотеки України ім. сл ова, які ти не повинен
Вернадського
вимовляти…
21 лютого
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
РІДНОЇ МОВИ
175 років від дня
народження Михайла
МИКЕШИНА (1835-1896), білоруського та російського скульптора і графіка, ілюстратора
творів Т.Шевченка, одного із
засновників Товариства ім. Т.
Шевченка, автора проекту пам'ятника Б. Хмельницькому в
Києві
90 років від дня
народження Олексія
СТАРЧЕНКА (1920), учасника
бойових дій у Великій Вітчизняній війні, жителя міста Городища
22 лютого
200 років від дня
народження Фридерика
ШОПЕНА (1810-1849), польського композитора, піаніста

J

J

J

Що повинен робити
спеціаліст за зарплату в тисячу
гривень?
– Нічого. І навіть трохи
шкодити.

J

J

J

–Тату, а як дорого обходиться
одруження?
–Не знаю, сину. Я все іще
плачу…

J

J

J

– А печево корисніше від
сосисок?
– З н а є ш , з а р аз н а в і т ь
покурити корисніше, ніж сосиски.

J

J

J

Оголошення.
«Хочу кинути курити, тому
шукаю роботу на складі бензину
або вибухівки».
«Утратила розум, честь і
совість. Хто знайшов, прохання
не турбувати. У мене все
чудово!»
«Солідна фірма візьме в
оренду дирокол».

23 лютого
ДЕНЬ ЗАХИСНИКА
ВІТЧИЗНИ. Свято відзначають
згідно з Указом Президента
J J J
– Іване, у тебе хто-небудь
України з 1999 року. У часи СРСР
23 лютого був днем Радянської знайомий у міліції є?
– Так, Вован, дружбан мій.
армії, тож і сьогодні, за традиц–
ією, вітають у першу чергу сидить.Другий місяць у СІЗО
військових. Проте багато
українців ставляться до свята, як
J J J
до дня чоловіків.
– Вовочка, що означає
прислів’я: «І вовки ситі, і вівці
цілі»?
– Означає, що вовки зжерли
пастуха і собаку…

J

J

J

– Лікарю, я вас просив
виписати засіб проти сверблячки,
а не тонізуюче.
– Ні, голубчику, вам потрібно
вдосталь енергії, щоб чухатися.

J

J

J

Давно відомо, що 20% людей
виконують 80% роботи. Недавно
з’ясувалось, що 80% людей
вважають, що вони входять у ці
20%.

