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З 8 березня!
У перші весняні дні Городище розквітає від великої кількості
жінок з букетами. Тож разом з усіма чоловіками, які
поздоровляють своїх матерів, бабусь, подруг, коханих, донечок,
зичу, щоб довкола вас панували любов і гармонія.
Бажаю всім городищанкам частіше посміхатись, бути
сповненими надій та оптимізму, завжди бути коханими,
бажаними, красивими, щасливими та здоровими.
Зі святом Жінки, Весни та Краси!
З повагою,
міський голова Олександр ЗВАРИЧ.

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА
Вітаємо шановного ветерана Великої Вітчизняної війни Олексія Старченка з
90-ляттям від дня народження. Бажаємо Олексію Олексійовичу чистого
неба, доброго здоров'я і всього найкращого, що є в людському житті.
З повагою, Ваші колеги з Городищенського
народного хору ветеранів війни і праці,
міська організація ветеранів України.
Вік людини в природі – сто років,
Дев'яностий Вас нині віта,
У сімейному й дружному колі
Промайнули прожиті літа...
Сивий іней біліє на скронях –
Жива пам'ять окопів війни.
Про це свідчать медалі на грудях,
Й поруч них бойові ордени.
Ви громили ворожі обози,
Будували й зривали мости ...
Не забуті воєнні дороги,
Не забуті етапи війни.
Як з боями на схід відступали,
Захищали столицю – Москву,
Як під Ржевом лежали в шпиталі
Від осколка снаряда в бою.

Усі представниці жіночої статі!
Бувайте здорові, бувайте багаті!
Мужчини несуть вам
і квіти, й серця –
Не тільки у свято –
щодня, без кінця.
Вам щиро бажаю
здоров'я міцного,
Надії на краще й підтримки
від Бога.
Хай успіхи вас у житті
не минають
І усмішки в ваших
очах розквітають!

Олексій Старченко з перших днів війни
(служив в армії з 31 жовтня 1940 року)
захищав Батьківщину у складі залізничного
батальйону спеціального призначення.
Знищував, а потім відновлював залізниці та
мости. Після поранення і важкої контузії був
комісований. Працював воєнруком у школах
Саратова, Городища, Хлистунівки, у районному відділі культури, художником-оформлювачем.
Любить природу, збирати гриби,
рибалити, донедавна займався мисливством. А свій потяг до прекрасного втілює у
живописних картинах. Є найстаршим учасником міського хору ветеранів.

Так, життя Ви прожили недаром,
Внуки й правнуки нині зросли,
Віддають вони ласку і шану Ювіляру,
Солдату Війни!
Малювати природу барвисто
Вам талант Божа доля дала,
Синє небо і море імлисте
На полотнах картин ожива.
… Сивий іней біліє на скронях,
Дев'яноста зима Вам сніжить.
Ми бажаємо Вам усім хором
До ста років співати і жить!!!
Олександр ТКАЧЕНКО.

В лютому виповнилось 55 років від дня народження вихователя
дитячого навчального закладу «Зірочка» Валентини Денисенко. Разом з
колегами по роботі з цією ювілейною датою її вітав перший заступник
міського голови Анатолій Вибрик.

З повагою і любов'ю,
завжди ваш
Андрій БИБА,
депутат міської ради,
директор МЦКТ.

З любов’ю
до дітей

Шановні учасники бойових дій,
а також всі, хто служив в армії та на флоті у мирний час.
Вітаю вас з Днем збройних сил України!
Бажаю чистого неба і, разом з тим,
тримати «порох сухим» та не зраджувати
принципам, які були в нас закладені під час
служби.
Щастя, здоров'я вам і вашим сім'ям!
З повагою, Микола НЕГРУН,
депутат міської ради, голова районної
організації Спілки радянських офіцерів,
полковник авіації в запасі.

Готуймось до 9-го Травня!

Власну ідею стосовно відзначення
65-тої річниці Великої Перемоги нам подарував директор черкаського туркомплексу «Росава», крайовий отаман Українського козацтва «Козацька територіальна оборона»

Микола Петренко. Він пропонує городищенцям прийти на це всенародне свято
з табличками, де містилися б відомості
про їхніх родичів-учасників Великої
Вітчизняної війни, бажано з фотографіями. На його переконання, такий елемент святкування стимулюватиме
молодь до вивчення свого родоводу, а
також підкреслить той факт, що воїнивизволителі живі у нашій пам’яті.
Обнадійливою щодо успішності проведення цієї акції є позитивна реакція
начальника відділу освіти РДА Сергія
Чабана на пропозицію залучити до неї
колективи шкіл.
Олег ПОКАСЬ.
На фото: Микола Іванович вже підготувався до Дня Перемоги і з гордістю
нестиме плакат з зображенням
свого батька і тестя.

"Будьте, як діти" – сказано у
Книзі життя. І є люди, які вміють радіти,
незважаючи ні на що. Саме такою людиною є Валентина Іванівна Денисенко,
вихователь міського ДНЗ "Зірочка". З першого погляду відчуваєш тепло, радість,
які спрямовані, здається, саме на тебе.
Дивуєшся – чому? А тому, що вона не загубила з роками ту любов, з якою людина
народжується. Навпаки, це почуття
зміцніло, охопило всіх і все довкола.
Тридцять дев’ять років Валентина Іванівна дарує всю свою любов діткам.
Діти проводять цілий день у дитячому
закладі, і Валентина Іванівна створює найкращі умови для їх розвитку. Сама є незаперечним взірцем для наслідування
своїх вихованців: її мова чиста, емоційна,
багата, у спілкуванні наділена неабиякими комунікативними здібностями.
Для досягнення успіху у вирішені поставлених завдань, Валентина

Іванівна залучає до спільної праці батьків
своїх вихованців. Неодноразово проводились родинні свята, де вона проявляла
свою професійність. Валентина Іванівна
працює поглиблено над проблемою
"Активізація пізнавальних здібностей в
мовленнєвій діяльності дошкільників".
Система роботи, запропонована Денисенко В.І, широко вивчається і впроваджується в практику роботи її колегами,
що допомагає забезпечити мовленнєве
зростання кожної дитини, збагатити
соціальний досвід, спілкування дошкільнят одне з одним.
І наостанок, хотілося б побажати, щоб доля до шановної Валентини Іванівни була і надалі усміхненою, нехай
добрими будуть ранки, приємними вечори, щоб, засинаючи, хотілося прокинутися з посмішкою.
Мотрона ЛИСЕНКО,
вихователь-методист ДНЗ "Зірочка".
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13 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА

НА ПРИРОДООХОРОННОМУ ФОРУМІ

Шановні працівники і ветерани
землевпорядної служби Городищенського району!

ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ «ЕКОЛОГ»,
ЯК ВЗІРЕЦЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Щиро вітаю вас із професійним святом –
Днем землевпорядника!
Землевпорядник – це особлива професія,
представник якої володіє, з одного боку,
широкими повноваженнями, а з іншого –
несе подвійну відповідальність за раціональне й ефективне використання землі. Це
нелегка праця, яка потребує самовідданості,
бажання служити людям та справжньої
відданості своїй справі, проводячи земельну
реформу.
На землевпорядників покладено відповідальне завдання – забезпечувати практичне
виконання державних програм в галузі
земельних відносин. Кожен землевпорядник на своєму місці виступає єднальною ланкою між владою і народом, знає його біди та
проблеми, шукає шляхи їх вирішення.
В Україні професія землевпорядника
завжди користувалася повагою, тому що
вона присвячена безцінному скарбові країни
– її землі. Земля – це наше основне національне багатство, яке перебуває під особливою охороною держави. Це наша святиня,
годувальниця, невичерпне джерело
натхнення українського народу. Державна
земельна політика – це ключ до вступу України в європейські та світові інституції
співпраці.
Враховуючи роль землевпорядної служби в процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної,
правової держави, Президент України своїм
Указом від 11 грудня 1999 року № 1556/99
встановив професійне свято – День землевпорядника. І ось уже десятий рік поспіль ми
святкуємо День землевпорядника, яке
відзначається щороку другої суботи березня.
Нинішній етап земельної реформи ставить перед нами нові важливі завдання:
активно удосконалювати законодавчу базу,
впроваджувати визначені чинним законодавством засади регулювання земельних
відносин, ефективно реалізовувати державну політику ринкових економічних перетворень. Від відповідальної і професійної роботи працівників землевпорядної служби значною мірою залежить раціональне використання найкращих у світі вітчизняних чорноземів, збереження їх для прийдешніх
поколінь, надійний захист конституційних
прав землевласників та орендарів.
Я переконана, що спільними зусиллями
нам вдасться запровадити інноваційні заходи розвитку галузей економіки, удосконалити систему управління земельними ресурсами, сформувати законодавче поле повноцінного сучасного ринку земель, забезпечити
капіталізацію земельних ресурсів, що в
кінцевому підсумку підвищить інвестиційну
привабливість, підніме земельні відносини
на якісно новий рівень.
З особливим теплом ми сьогодні згадуємо сумлінну, наполегливу працю людей, які
більшу частину свого життя присвятили зем-

левпорядній службі та зараз знаходяться на
заслуженому відпочинку. Це – Комаха Микола Олексійович, Симоненко Ганна Гаврилівна, Фесунов Володимир Юрійович, Сивак
Ганна Іванівна, Чепель Григорій Петрович,
Швець Галина Михайлівна.
Хотілося б також сказати найщиріші слова
подяки всім землевпорядникам, які сьогодні
з повною віддачею працюють на користь
району, в тому числі спеціалістам Відділу Держкомзему у Городищенському районі Черкаської області, Городищенського районного
відділу Черкаської регіональної філії ДП «Центру ДЗК», ліцензійних землевпорядних
організацій (ПП «РОД», ПП «ГЕОС»).
Серед землевпорядників територіальних
громад району особливо хочеться відзначити :
-Скалигу Миколу Івановича – заступника
міського голови м. Городища із земельних
питань;
-Землянко Ольгу Костянтинівну – землевпорядника Вільшанської селищної ради;
-Красікову Ірину Василівну – землевпорядника Товстівської сільської ради;
-Дяченко Любов Яківну – землевпорядника Орловецької сільської ради;
-Заболотню Тетяну Олексіївну – землевпорядника В'язівської сільської ради;
-Ярову Ольгу Миколаївну – землевпорядника Вербівської сільської ради.
Упевнена, що ми з честю впораємося з
покладеними на нас завданнями, а наш
спільний досвід, знання, принциповість,
любов до рідної землі стануть запорукою
ефективної реалізації державної земельної
політики.
Щиро бажаю всім витримки і терпіння,
таких необхідних у нашій роботі. Сподіваюся,
що слово «землевпорядник» поступово набиратиме іншого значення і звучання, означаючи: товариськість, розуміння людських проблем і спосіб їх вирішення. Будьмо ж тактовними, ввічливими, толерантними. І цим
самим завоюємо ще більшу довіру
співвітчизників!
Ніколи не забувайте про своє високе призначення – вірно і чесно служити державі,
своєму народу.
Бажаю всім вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових звершень у справі
служіння народу та нових здобутків в ім'я
великого майбутнього України. Нехай кожен
день вашого життя буде щасливий і радісний,
а родинне тепло і затишок допомагають у
виконанні почесного і відповідального професійного обов'язку.
Сердечно зичу всім вам і вашим родинам
світлих життєвих обріїв, добра та щастя, здоров'я та задоволення від вашої почесної
праці. Зі святом Вас!
Валентина СТОЦЬКА,
начальник відділу Держкомзему у Городищенському районі.

На першому Національному Форумі
рибалок України було створено Народну
Громадську Екологічну Раду з метою
об’єднання зусиль громадськості для
захисту своїх прав у сфері охорони
довкілля. Прийнято звернення до Верховної Ради та вимоги до Кабінету Міністрів
України, де зокрема йдеться про
необхідність реформування рибного господарства шляхом його переорієнтації з
рибодобування на риборозведення та
реорганізації Держкомрибгоспу шляхом
передання функцій рибоохорони до Державної екологічної інспекції.
На підставі численних доповідей та виступів Форум змушений констатувати існування багатьох негативних явищ та тенденцій. Сумнонозвісний людський фактор,
а точніше безвідповідальність, егоїзм,
жадоба наживи, грошей будь-якою ціною
– ось, що є головною причиною катастрофічного стану справ на наших водоймах,
луках, в наших степах і лісах. Найголовнішою бідою є те, що люди, яким
суспільство доручило боронити природу,
воду, рибні багатства, що належать всьому
народу нашої країни, почали буцімто зі
згоди цього народу, нещадно їх грабувати
та нищити. А люди, яким суспільство доручило вивчати природні процеси для збереження природи, перестали вивчати ті процеси і, прикриваючись псевдонауковими
висновками перейшли до лав грабіжників
природи.
Політичні та економічні діячі різних
рівнів, всілякі місцеві князьки, користуючись недієвістю судової влади, потураннями місцевих органів самоуправління, корупцією на всіх рівнях, не зважаючи на закони та суспільні інтереси, а скоріше, глибоко
їх зневажаючи, що хочуть те й роблять з
нашими водоймами і землею.
На такому негативному тлі Городищенська міська рада має досить привабливий вигляд. Адже три наші водойми Плотина, Сачиків та Любительський стави передано під патронат громадських організацій, які спільно з владою дбають про те,
щоб ці чарівні куточки природи не перетворювались на смітники. Тому поруч з провідними профільними вченими, керівника
міністерств та інших владних структур, діячами мистецтв, представниками Асоціації
рибалок України з 15 областей, міжнародних та вітчизняних громадських організацій, численних засобів масової інфор-

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

НЕОБХІДНО ПОСИЛИТИ КОНТРОЛЬ
26 лютого відбулася чергова 35
сесія міської ради.
Важливим і актуальним, був розгляд питань, пов'язаних з настанням
весняної повені. На цьому акцентував увагу депутатів міський голова
Олександр Зварич. Він доповів про
ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день. У зв'язку з цим було
запропоновано до затвердження
план заходів на випадок весняної
повені. Це дасть змогу якщо не унеможливити, то хоча б мінімізувати
наслідки весняної стихії. План
заходів був одностайно підтриманий депутатами.
На сесії було запропоновано та
внесено деякі зміни до Правил благоустрою міста, а саме: обов'язкове
забезпечення пропуску води з
вулиць та сусідніх ділянок, прибирання снігу на прилеглій території, та
підрізку дерев, гілля яких низько
нависає над тротуарами та місцями
загального користування.
Але, найбільш жваве обговорення серед депутатів викликав розгляд
питання про затвердження проекту
регуляторного акту щодо оплати
вивезення нечистот за фактом. Перший заступник міського голови
Анатолій Вибрик інформував про
ситуацію, яка склалася навколо цієї
проблеми і необхідністю прийняття
відповідного рішення. Справа в
тому, що на сьогодні має місце один
невтішний факт, а саме, існує досить
велика різниця між кількістю поданої води та вивезеними нечистота-

ми. Це наводить на думку на недобросовісність окремих споживачів, а
також на відсутність дієвого і більш
відповідального контролю щодо
показників лічильників. Адже
погодьтесь, нереальною є ситуація,
коли сім'я з двох чи трьох осіб за
півроку використовує 6 кубічних
метрів води. А такі факти, на жаль, у
місті не поодинокі.
Своє бачення щодо цієї проблеми, а також шляхів її подолання висловили деякі депутати. Так Ігор
Швець запропонував в першу чергу
посилити контроль за обліком води,
а також запровадити регулярний
фотозвіт показників лічильника кожного користувача послуг, які проживають у багатоквартирних будинках.
Ця робота, на його думку, має бути
покладена на контролерів КП
«Комунальник». За його словами,
така практика сприятиме більш
відповідально і виважено ставитись
до своїх обов'язків працівників які
контролюють облік води, та унеможливить будь-які непрозорі дії, які очевидно мають місце. Має бути також
регулярне проведення звірок показників загального лічильника та
лічильників у кожній квартирі.
Депутат Віктор Томіленко висловив своє обурення з приводу того,
що через деяких недобросовісних
споживачів розплачуватись доводиться усій громаді. На його думку,
необхідно вживати більш жорсткі
заходи до порушників. Дієвим механізмом виходу з цієї проблеми є, на

думку деяких депутатів, запровадження чіткого графіку вивезення
нечистот від кожного багатоквартирного будинку у місті.
Міський голова Олександр Зварич запропонував вести облік саме
використаної води, і, відповідно,
оплачувати послуги за кожну ходку
машини, яка здійснює такий вивіз.
Важливим, на його думку, є взаємний та суворий контроль над
обліком спожитої води з одного боку
споживачів, а з іншого працівників
КП «Комунальник».
Проблема справді є досить
складною, і неоднозначною. Відкритим залишається питання перегляду
тарифів на водопостачання і водовідведення, які на сьогодні є
незмінними упродовж чотирьох
років. Адже цілком очевидно, що
постійне підвищення цін на паливно
- мастильні матеріали при незмінності тарифів призводить до збитковості підприємства та ситуації
постійної боргової ями. На жаль, проект регуляторного акту щодо вивезення нечистот за фактом не був
підтриманий депутатами.
З окремих питань порядку денного виступили секретар міської
ради Оксана Сенецька, заступник
міського голови із земельних питань
Микола Скалига, інженер-землевпорядник Михайло Ніколаєнко. Вів
сесію міський голова Олександр Зварич.
Тарас ПАСІЙ.

мації до участі у форумі були запрошені
перший заступник міського голови
Анатолій Вибрик і члени товариства «Еколог» Олександр Москаленко, Сергій Сухоруков, Валерій Тарануха, Олександр
Левицький.
Діяльність городищенського «Еколога»
оцінено, як взірець. А його очільнику,
голові Черкаського осередку Асоціації
рибалок України Олександру Москаленку
вручено Почесну грамоту Міністерства охорони навколишнього природного середовища та надано повноваження громадського інспектора з охорони довкілля.
Одним із результатів форуму для городищан стала домовленість про співпрацю
з Львівською обласною громадською
організацією «Рибачок», яка опікується станом Шацького національного парку. Також
у Олександра Олександровича є підстави
сподіватися на реалізацію його пропозицій, схвалених на форумі, щодо проведення інвентаризації заборонних зон на
Дніпрі, а також стосовно фінансування та
формування штатної структури у заповідній справі.
Олег ПОКАСЬ

Нагороджений вважає цю відзнаку
заслугою всього колективу товариства
рибалок-любителів «Еколог».

АМАТОРИ РИМИ

ЗУСТРІЧ ІЗ МОЛОДДЮ
26 лютого працівники центральної районної бібліотеки
влаштували зустріч ліцеїстів з міськими поетами Світланою
Калашніковою, Олександром Ткаченком, Галиною
Дмітрінцовою, Галиною Ковтун, Зоєю Оксаніченко,
Олексієм Тичко. Цей захід присвятили Міжнародному дню
рідної мови.
Від міської ради привітав та з вдячністю за співпрацю
вручив квіти майстрам рими спеціаліст зі зв’язків із
громадськістю Олег Покась .

НАШ АНОНС
В наступному номері газети “Городище”
читайте відгук Галини Ковтун на матеріал,
присвячений Михайлу Безкровному (див. №1
(41) за 2010 рік), а також офіційні та неофіційну
версії подвигу Героя Радянського Союзу, нашого
земляка Григорія Лютого.

ГОРОДИЩЕ
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В ГОРОДИЩІ ПРОТЯГОМ ЛЮТОГО ВІДКРИЛИСЯ ОДРАЗУ ДВА МУЗЕЇ
тун і уродженкою Валяви, яка проживає у Черкасах, Оксаною Рудоман.
А керівник навчально-екскурсійного
бюро краєзнавства та
етнографії при Харківській національній академії сільського господарства Лідія Осинцева подарувала фотографії, книжки та копії
афіш з відтворенням
життя і творчості уславленого композитоНащадок роду Гулаків-Артемовських Ольга Шляхова
ра. Вагомим довіском
і голова облдержадміністрації Олександр Черевко
до коштів районного
оглядають експозицію
та міського бюджетів
(витрачених на ре16 лютого у колишньому приміщенні
монт,
умеблювання
музею та благоустрій
районного суду відкрили музей нашого
видатного земляка, автора першої укр- прилеглої території) був внесок театрів
аїнської опери Семена Гулака-Артемов- опери та балету міст Харкова і Львова, які з
ського. Окремий розділ експозиції відве- цією метою проводили благодійні вистави.
Також на щиру вдячність заслуговує
дено його дядькові, основоположнику
української літературної байки Петрові патріотизм, виявлений через надання
спонсорської допомоги музею городиГулаку-Артемовському.
щенцями
Анатолієм Голосієм, Катериною
Всього тут налічується більше двохсот
експонатів, зокрема, картина Г.Терпило- Рибальченко, Олександром Скалигою,
вського, присвячена дружбі Семена Гула- Юрієм Матросовим.
У такому вияві громадської ініціативи
ка-Артемовського і Тараса Шевченка, фортепіано 19 століття французької фірми вбачається найвища цінність подарунку
«Плейель» (його відреставрував учитель для міста до 197 річниці від дня народженЗОШ № 2 В'ячеслав Таран), старовинні руш- ня Семена Степановича.
Але ніхто і ніщо у контексті цієї знаники, вишиті жінками з роду Гулаків. Велике негеологічне дерево свого роду, зачина- менної події не може зрівнятись з внеском
телем якого був Іван Гулак, генеральний його праправнучки. Мабуть, варто згадати,
обозний гетьмана Сагайдачного, упоряд- як ми разом знаходили контакти у Деркувала Ольга Шляхова, праправнучка авто- жавній судовій адміністрації, а згодом (у
жовтні 2008 року) їздили у столицю, де
ра «Запорожця за Дунаєм».
Чільне місце займає бронзове погруд- Ольга Шляхова зуміла буквально схопити
дя композитора роботи скульптора Галини за руку й добитись прихильності голови
Кальченко. 8 років тому його вкрали і Фонду Держмайна Валентини Семенюк, а
здали на металобрухт, добре, що власник потім з одним із її заступників владнати
заготівельного пункту на таксі відвіз 119- принципові позиції щодо передачі «під
музей» будівлі, де раніше функціонувала
кілограмовий пам'ятник до міліції.
судова гілка влади.
Одну з кімнат обладнано сучасною
Скільки нервів, сил та енергії довелотехнікою, де можна подивитись тематичні
ся
витратити
цій вісімдесятилітній жінці,
відеозаписи. У планах працівників музею
проведення дослідницько-пошукової щоб завести та спрямувати у потрібному
роботи, яка втілиться і в поповненні наяв- напрямку велику бюрократичну машину і,
ної експозиції. Предмети, що мають крає- зрештою, здійснити свій патріотичний
знавчу цінність, розмістяться в окремій задум! Тож громадський подвиг Ольги
кімнаті. Серед цих експонатів знайдуть Олексіївни може слугувати взірцем для
гідне місце і речі, нещодавно передані всіх нас.
Олег ПОКАСЬ.
музею жителькою Городища Галиною Ков-

19 лютого відбулась ще одна
знаменна подія в житті нашого
міста, пов’язана з ушануванням
пам’яті поколінь. У загальноосвітній
школі № 2 урочисто відкрито музей
історії цього закладу. Це перший у
районі музей, де висвітлено життя
та досягнення багаточисельного
колективу за сімдесят років його
існування.
До створення експозиції активно долучились учні, вчителі, випускники, ветерани освітньої галузі.
Необхідну фінансову підтримку для

реалізації проекту надано з бюджету
міської ради.
У відкритті музею взяли участь
завучі шкіл району. Після промови
директора ЗОШ № 2 Миколи
Панчишина стрічку на вході до
музейної кімнати перерізали міський голова Олександр Зварич і
заступник начальника відділу освіти
РДА Наталія Жовталюк. Міський
голова подякував колективу школи
за подарунок, який вони зробили
випускникам. А юні екскурсоводи
Галина Савчук, Наталія Радчук, Юлія
Клепко, Анастасія Щур, Ірина Царенко, Анна Вольська, Вікторія
Харенко, Катерина Фещук, Анастасія
Дудник, Юлія Яременко, Катерина

Учні-екскурсоводи

І СНІГ, І СМІХ

Народне гуляння «Зиму проводжаймо – весну зустрічаймо» відбулося в
суботу 13 лютого на мальовничій, засніженій Чуїсі (біля кафе «Хвилинка»). У
програмі були театралізована концертна програма, веселі конкурси і спортивні розваги. Охочі каталися з гірки на целофанових мішках з соломою і
без. Команда жінок перемогла чоловіків у перетягуванні канату. Визначили
кращу закохану пару. У конкурсі на найбільшу присутню сім'ю перемогла
родина Лободюків. Переможці отримали подарунки від міської ради.
А яке свято без музики і пісні? Окрасою народного гуляння став колектив «Дзвінкова криниця» з Набокового. Також прекрасно виступали солісти:
Оксана Алієва, Ігор Буравський, Юрій Гайдамака, Аліна Джалов’ян, Олена
Кочерга, Володимир Майстренко, Світлана Скалига. Свято на високому емоційному піднесенні провели Оксана Грабаровська і Олександр Марченко.
Сценарій підготували Галина Боршош і Надія Холодняк.
Приватні підприємці розгорнули жваву торгівлю. Люди з апетитом смакували козацькою кашею, шашликами.
Горіло високе багаття – символ того, що невдовзі тепла весна переможе
люту зиму. До речі, було зроблене симпатичне опудало Зими. Поряд фотографувалися усі охочі. А наприкінці свята це опудало урочисто спалили.
На святі у великій кількості був сніг, сміх і хороший настрій. По домівках
люди розходилися задоволені. Пригадують, що в останній раз у Городищі
так організовано проводжали зиму більше 30 років тому. Відтоді ні в кого не
доходили руки влаштувати культурно-масове дійство на Чуїсі або Кочержиній горі.
Відродити свято запропонували міська рада, районна рада та райдержадміністрація. Гарну ідею підтримали й почали активно розвивати у колективі міського центру культури та туризму. Працівники КП «Комунальник» і
бригади міської ради з благоустрою розчистили майданчик, забезпечили
відпочиваючих дровами. Містом їздила машина і через гучномовець запрошувала усіх на гуляння, також про нього інформувало районне радіомовлення. Щоб люди змогли потрапити на свято, їх чекали автобуси у центрі
міста та біля залізничного вокзалу. Свято вдалося!
Фото Олега ПОКАСЯ.

Качан, Наталія Летюча ознайомили присутніх з
наявною експозицією.
Дружній колектив Чкаловської школи
прагне і надалі збагачувати наше місто новими
яскравими здобутками, які знайдуть відображення в музеї.
Олег ПОКАСЬ
На фото: Директор ЗОШ № 2 Микола
Панчишин та випускники цієї школи – міський
голова Олександр Зварич і приватний підприємець Олександр Мельник діляться своїми враженнями від експозиції та планами.
З нагоди відкриття музею за кошти міської
ради і приватного підприємця Олександра
Мельника для школи придбано багатофункціональний принтер.
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ГОРОДИЩЕ

ГОТУЄМОСЬ ДО ВЕСНЯНОЇ ПОВЕНІ

Додаток до рішення виконкому Городищенської міської ради №44 від 24.02.10р.

Проживання біля річки чи ставу має
свої переваги – чудовий краєвид, можливість в будь-який час порибалити чи
освіжитись спекотного дня. Але той, хто
вирішив поселитися в такому чудовому
місці, очевидно розуміє, що іноді
сусідство з водним об’єктом може нести
загрозу. Це трапляється нечасто – як
свідчать старожили – в Городищі сильні
паводки відбуваються один раз на 30
років. Синоптики прогнозують, що паводок весною 2010 року буде на рівні, а можливо і сильнішим за попередній. В принципі, контрольовані паводки сприяють
очищенню берегів та русел рік, струмків,
стічних канав, ярів. За тридцять років у
сухих руслах виросли дерева. Стічні канави захаращені хмизом, позаростали
чагарниками.
Основна відмінність від паводків
минулих років полягає в тому, що
з’явилось багато поліетиленової плівки,
ПЕТ-пляшок, інших синтетичних матеріалів, які легко зносяться водою, міцні і
водонепроникні. В суміші з хмизом,
гіллям, кукурудзинням, сіном, льодом
вони можуть створювати затори на
гідроспорудах, в нерозчищених руслах.
Три десятиліття проживання в гармонії з
природою поблизу річки чи струмка і два
тижні підготовки та ще два чи три тижні
тривожного очікування та боротьби зі
стихією. Така реальність. Тож необхідно
раціонально використати час, що залишився до паводку, і вжити певних заходів.
Можливо, хтось із зацікавлених вберегти
у водоймах всю рибу сподівається на
«авось», на те, що стихія виявиться
поблажливою. Я ж вважаю за необхідне
сподіватись на краще, а готуватись до
гіршого.
В зв’язку з цим 24 лютого на засіданні
міської ради були затверджені протипаводкові заходи, які пропонуються вашій
увазі.
Олександр ЗВАРИЧ,
міський голова

Цьогорічна зима була надто
щедрою на сніг. З одного боку це
добре. Але є, як кажуть, і зворотній
бік медалі. З настанням тепла, стає
усе більш очевидною небезпека
танення снігу, що може, в результаті, призвести до досить
невтішних наслідків, якщо не бути
готовим до цього незворотнього
явища.
Руйнування будинків, господарських споруд, розмив шляхів,
знищення посівів, обвали і зсуви
грунту, а подекуди і людські жертви, є, на жаль, досить очевидним
наслідком весняної повені.
Ці, та деякі інші важливі питання і стали предметом обговорення
на нараді, яка відбулася 18 лютого
під головуванням міського голови
Олександра Зварича. Серед
запрошених , директор КП «Комунальник» Валерій Трохименко,
начальник відділу РДА з питань
надзвичайних ситуацій Андрій
Оверченко, голова товариства
рибалок-любителів «Еколог» Олександр Москаленко, голова товариства «Плотіна» Валентин Шадура, орендарі ставків та водоймищ.
Начальник відділу РДА з
питань надзвичайних ситуацій
Андрій Оверченко стисло охарактеризував ситуацію щодо готовності гідротехнічних споруд до вес-

Погодні умови зимою 2009-2010 років
дають підстави очікувати сильної весняної повені. З метою запобігання на території м.Городище негативних явищ від
льодоходу та повені необхідно здійснити
організаційні заходи та виконати наступні
роботи:
1.Покласти відповідальність за безпечний, безаварійний пропуск льодоходу та
повені через водні об’єкти, що знаходяться
в оренді – на орендарів, через водні
об’єкти, що знаходяться в користуванні громадських організацій (“Цукровик”, “Плотіна”, “Еколог”) – на керівників цих організацій, через гідроспоруди (шлюзи) на річці
Вільшанка (“Стара баня”, “Заповіт Леніна”,
“Біла глина”) – на директора КП “Комунальник”.
2.Відповідальні особи повинні:
-організувати навчання та інструктажі
працівників та громадян, які будуть задіяні
під час паводку;
-підготувати багри, канати, пристрої
для розбивання крижин, ліхтарі, аптечки;
-звільнити частину акваторії перед
водоспускним пристроєм від льоду;
-очистити водоспускні пристрої від
гілок та сміття;
-підготувати лебідки, домкрати чи інші
пристрої для підіймання шлюзів, металевих сіток та заставок, як на виході, так і на
вході води до водного об’єкту;
-до 9 березня 2010 року знизити рівень
води на їхніх об’єктах, як мінімум на 0,7м.
Контрольований спуск води проводити за
погодженням з користувачем нижчого по
течії об’єкту;
-з початком паводку організувати цілодобове чергування в безпечному місці,
поблизу водоспускного пристрою;
-у випадку необхідності різкого скидання води, загрози руйнування греблі,
інших надзвичайних ситуацій, негайно
інформувати користувача водойми, що знаходиться нижче за течією, міського голову
чи його заступників, начальника відділу з
питань НС Городищенської РДА чи інших
осіб та установ, список телефонів яких додається.
3.Директору КП “Комунальник”:
-організувати підняття та підготовку до
демонтажу шлюзи “Стара баня”, “Заповіт
Леніна” та “Біла глина”;
-забезпечити зберігання демонтова-

няного паводку, у розрізі
населених пунктів району. Він також визначив
першочергові, на його
думку, заходи, серед
яких, у першу чергу, має
бути відлагоджена, скоординована і оперативна
робота усіх відповідних
служб, створення аварійних бригад та забезпечення їх необхідними
матеріально-технічними
засобами, а також негайна перевірка гідротехнічних споруд та усунення можливих недоліків у їх конструкціях.
На думку Олександра Москаленка, важливим у протидії повені
є взаємне інформування щодо
рівня води у водоймах, а також
перелік необхідних робіт, які
повинні чітко і послідовно бути
виконані для досягнення найбільшої ефективності. Важливим є
також організація мобільних груп
та цілодобового чергування таких
біля водоймищ. Необхідно враховувати і той факт, що танення снігу,
може спричинити неабияке
підтоплення будинків і споруд,
особливо у басейні Вільшанки, а
тому власникам цих будинків
потрібно заздалегідь знати, як
діяти у подібній ситуації.
На думку міського голови
Олександра Зварича, ситуація, яка
склалася щодо весняного паводку,
є справді досить серйозною, а
тому необхідно максимально
чітко скоординувати дії та зусилля,
обговорити усі моменти, аби унеможливити усілякі несподіванки.
У цьому його підтримали учасники наради.
ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Принагідно нагадаємо, що
цьогорічна повінь, яка очікується з
настанням тепла, може спричини-

ного обладнання на території КП “Комунальник”.
4.Головному бухгалтеру Городищенської міської ради забезпечити фінансування протипаводкових заходів, а саме:
-придбання мотопомпи, всмоктуючих
та напірних шлангів, витратних матеріалів;
-придбання устаткування та матеріалів
для підготовки гідроспоруд до паводку;
-придбання устаткування та матеріалів
для додаткового освітлення гідроспоруд
“Сачикового” ставу та “Плотіни”;
-послуг автокранів та іншої автотракторної техніки.
5.Пропонувати громадянам, що проживають поблизу річки, ставів, струмків,
ярів, стічних канав:
-прибрати русла струмків, стічних
канав, береги річки Вільшанка, що знаходяться поруч з їхніми домівками;
-вивезти або спалити гілки, зібрати
сміття в мішки чи пакети і винести до
вулиці;
-інформувати у міську раду про
необхідність вивезення зібраного сміття;
-перенести на підвищення, яке завідомо не буде підтоплене, дрова кукурудзиння, сіно, інші матеріали;
-вирізати чагарники, що поросли по
руслах канав;
-для зрізування дерев необхідно отримати дозвіл виконкому Городищенської
міської ради;
-забезпечити безперешкодний прохід
води з сусідніх ділянок та вулиць міста;
-не вимикати приймачі дротового радіомовлення;
-у випадку отримання інформації про
можливість підтоплення повідомити
сусідів;
-повідомити міську раду чи СЕС про всі
випадки потрапляння паводкових вод до
криниць та водозаборів;
-винести в безпечне місце продукти з
тих підвалів та погребів, що потрапляють в
зону підтоплення;
-підготувати документи, цінні та теплі
речі;
-визначитися з маршрутом виходу із
зони підтоплення.
6.Список осіб та установ задіяних у проведенні протипаводкових заходів:
Міський голова- Зварич Олександр Іванович, тел.0963709726.

ти куди більш серйозну і небезпечну ситуацію, ніж та, яка мала місце
в кінці березня, на початку квітня
1980 року, коли вода вийшла з
берегів і стала причиною масового підтоплення дворів, будинків і
господарських споруд розташованих на березі річки Вільшанки.
Це фото, яке люб'язно надав
житель вул. Мамая Прудь Володимир Михайлович красномовно
свідчить про те, до яких наслідків
може призвести нестримна вода.
Аби цього не сталося сьогодні, ми
маємо разом, спільними зусиллями протидіяти стихії.
Потрібно враховувати і той
факт, що нині, на відміну скажімо
від того ж 1980 року, конструкції
гідротехнічних споруд значно
пошкоджені так званими «металістами», іншими охочими до легкого збагачення пройдисвітами,
які у гонитві за наживлю нещадно
рунтали і вирізали все, що бачили
на своєму шляху. Нещодавно,
силами громадської організації
«Плотіна», за дієвої підтримки
міської ради були проведені роботи по відновленню конструкції
дамби та її укріпленню. Біля водного плеса тієї ж плотіни, а також
«Сачикового ставу» встановлено
додаткові ліхтарі для освітлення
водоймища та покращення роботи оперативних бригад, які зараз
цілодобово несуть чергування, та
відстежують рівень води.
Але попри все, визначальним
все ж залишається людський фактор. Добре відомо, що біда чужою
не буває. Тож кожен свідомий,
кожен небайдужий житель нашого міста мусить докласти максимум зусиль, аби дати достойну
відсіч водній стихії.
Тарас ПАСІЙ

Перший заступник міського головиВ и б р и к А н атол і й Б о р и с о в и ч , тел .
0974975294.
Заступник міського голови- Скалига
Микола Іванович, тел.0977957316.
Черговий райдержадміністрації- тел.220-46р.
Перший заступник голови райдержадміністрації- тел. 2-20-44р., 0677679543.
Начальник відділу з питань НС- тел.226-46р. 0674742801.
Головний інженер облводгоспутел.63-76-70р. 76-74-94дом.
Заступник начальника облводгоспу63-76-64р. 73-60-99дом.
Черговий облводгоспу - 63-77-98,
637670.
Директор КП “Комунальник” 0972906307
Головний інженер КП “Комунальник” 0674728686.
Орендарі та громадські організації, які
орендують земельні ділянки водного фонду:
ФК “Цукровик” (Биба А.Б.), тел.2-2348; 0674708184
Об’єднання “Плотіна” (Шадура В.В.),
тел. 0679221973.
Товариство “Еколог” (Москаленко
О.О.), тел.0988400332.
ПСП АФ “Шульц”, тел.2-16-28.
ФГ “Софіївський фруктовий сад 1888
рік” (Близнюк О.О.), тел.2-18-77. 0671319568
ПП Маренич П.М., тел.2-05-04;
0679827757.
ПП Коваль С.П., тел. 0974056761.
ПП Герасименко О.І., тел.2-07-83.
ПП Сукач Н.Г., тел.0974591328.
П П Ку р е н к о Р. В . , т ел . 2 - 4 7 - 4 9 ;
0976060325.
ПП Шаповал В.І, тел.0974596121.
ПП Нечипоренко Ю.М, тел. 097
2626353.
ПП Подгорський Є.В., тел.2-28-03.
ПП Барабаш О.І., тел.0974407337
ПП Марченко А.Г. 2-12-12
7. Координацію робіт доручити першому заступнику міського голови А.Б.Вибрик.

Фактори небезпеки повеней та
паводків: руйнування будинків та
будівель, мостів; розмив залізничних
га автомобільних шляхів; аварій на
інженерних мережах; знищення
посівів; жертви серед населення та
загибель тварин. Внаслідок повені,
наводку починається просідання
будинків та землі, виникають зсуви та
обвали.
Дії у випадку загрози виникнення повені, паводка:
Уважно слухайте інформацію
про надзвичайну ситуацію та
інструкції про порядок дій. не користуйтеся без потреби телефоном, щоб
він був вільним для зв'язку з вами.
Зберігайте спокій, попередьте
сусідів, надайте допомогу інвалідам,
дітям та людям похилого віку.
Дізнайтеся у місцевих органах
державної влади та місцевого самоврядування місце збору мешканців
для евакуації та готуйтеся до неї.
Підготуйте документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів
харчування на декілька днів, медикаменти. Складіть все у валізу. Документи зберігайте у водонепроникному пакеті.
Від'єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі,
вимкніть газ.
Перенесіть більш цінні речі та
продовольство на верхні поверхи
або підніміть на верхні полиці.
Переженіть худобу, яка є у вашому господарстві, на підвищену
місцевість.
Дії в зоні раптового затоплення
під час повені, паводка:
Зберігайте спокій, уникайте паніки.
Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та
інші необхідні речі.
Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони
підлягають евакуації в першу чергу.
По можливості негайно залишіть зону затоплення.
Перед виходом з будинку вимкніть електро- та газопостачання,
загасіть вогонь у грубах.
Зачиніть вікна та двері, якщо є
час - закрийте вікна та двері першого
поверху дошками (щитами).
Відчиніть хлів - дайте худобі можливість рятуватися.

Затверджено міським головою
Олександром ЗВАРИЧЕМ

ПАМ’ЯТКА

Підніміться на верхні поверхи.
Якщо будинок одноповерховий - займіть горішні приміщення.
До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали
змогу швидко вас знайти.
Перевірте чи немає поблизу
постраждалих, надайте їм, по можливості, допомогу.
Потрапивши у воду, зніміть з
себе важкий одяг і взуття, відшукайте
поблизу предмети, якими можна скористатися до одержання допомоги.
Не переповнюйте рятувальні
засоби (катери, човни, плоти та
інше).
Дії після повені, паводка:
Переконайтесь. що ваше житло
не отримало внаслідок повені ніяких
ушкоджень та не загрожує заваленням, відсутні провалини в будинку і
навколо нього, не розбите скло і
немає небезпечних уламків та сміття.
Не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку.
Обов'язково кип'ятіть питну
воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені.
Просушіть будинок, проведіть
ретельне очищення га дезинфекцію
забрудненого посуду і домашніх
речей та прилеглої до будинку території.
Здійснюйте осушення затоплених підвальних приміщень поетапно,
з розрахунку 1/3 об'єму води на
добу.
Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування.
Заборонено вживати продукти,
які були підтоплені водою під час
повені. Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і
отримала ушкодження.
Все майно, що було затопленим,
підлягає дезинфекції.
Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання
допомоги потерпілому населенню.

ГОРОДИЩЕ
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ДО ДНЯ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

ТУРНІР З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ
20 і 21 лютого у міському
центрі культури та туризму проводились маневри «ракетних
військ» Городища. Аматори
тенісних ракеток демонстрували
блискавичну реакцію, силу та
точність ударів на турнірі, присвяченому Дню Захисника
Вітчизни. «На кону» були призи
міської ради.
М и н ул о р і ч н и й ч е м п і о н
Віталій Смоляр і цього разу
підтвердив свій найвищий статус.
На другому місці Сергій Барабаш. Обидва лідера індивідуальних змагань закінчили Городищенський аграрний коледж, а нині є
студентами Національного аграрного університету. «Бронза» –
у Сергія Шендрика, випускника
міської ЗОШ № 1, який здобуває
вищу освіту в Черкасах. Почесну
четверту позицію завоював В'ячеслав Тихенко. Наймолодшим
учасником був Олександр Гаврик. Гарною грою турнір прикрасила і єдина дівчина, яка не побоялася скласти конкуренцію
«сильним світу цього» – студентка аграрного коледжу Маша
Яхній.

Також змагались дев'ять
дуетів. Сильнішими з них виявились команда «Гарт» (Олексій
Іванченко, Валерій Масло), ФК
«Дирдин» (Сергій Барабаш,
Роман Юрик) і «Ветеран-108» (Валерій Кам'янський, Віктор Хамаза, разом їм 108 років).
Об'єктивне суддівство забезпечили Олег Коноплін, Андрій
Грабенко, Анатолій Лепехо та
головний суддя турніру Валерій
Кам'янський. Можливість підживитись напоями та бутербродами
забезпечили чарівні працівниці
МЦКТ Олена Кочерга і Тетяна
Тищенко.
Жвавий інтерес учасників та
гостей турніру привернули до
себе фотостенди, які відображають історію міської культури і футболу. А також що було особливо
актуальним – підбірка фотографій під красномовною назвою
«Я солдат». Цей стенд ще в стадії
формування, тому всі, хто служив, мають можливість поповнити його фотографіями своїх
армійських свят і буднів.
Всі, хто відзначився, отримали належні трофеї цінні подарунки, грамоти, медалі
від міської ради та
районної організації
партії «ХристиянськоДемократичний Союз».
ПРЯМА МОВА
Ідейний натхненник тенісного турніру
депутат міської ради,
директор МЦКТ, президент ФК «Цукровик», заступник голови районної організації ХДС Андрій
Биба поділився з
нами своїми враженнями та анонсував
деякі творчі плани
ввіреного йому басОлексій Іванченко і Валерій Маслов
тіону міської культувиявили справжній гарт
ри:
переможців у командному заліку.
– Якщо ще пару

років тому майже ніхто не знав,
де знаходиться міський центр
культури та туризму, то на цей час
всі свята ми влаштовуєм разом з
міською радою і, хочу добавити, з
КП «Комунальник» та з бригадою
міської ради з благоустрою, які
безвідмовно надають посильну
допомогу. А міський (як його називали раніше заводський) будинок культури утверджується, як
осередок реалізації творчого та
спортивного потенціалу жителів
мікрорайону залізничного вокзалу. Поступово освоюємо наявні у
нас приміщення.
Зокрема, відновлено танцклас, який є фактично єдиним у
місті (у школі мистецтв аналогічне приміщення має значно
менші розміри). Тут щодня , крім
неділі, проводяться зайняття
шейпінг-клубу (керівник Христина Олейніченко, викладач дитячої школи мистецтв) і хореографічного колективу (керівник
Наталія Харенко, РБДЮ). До речі,
однією з тих, хто займається
шейпінгом, є секретар міської
ради Оксана Сенецька, яка активно підтримує всі наші ініціативи.
Також функціонує секція
настільного тенісу. Приходять як
діти, так і дорослі. Тут проводяться уроки фізкультури, для учнів
ПТУ-14 і ЗОШ № 1, звільнених від
великих фізичних навантажень.
У близькій перспективі створення студії звукозапису, яку очолить наш акомпаніатор Ігор Буравський. Між іншим, він має ще й
продюсерські здібності, що є актуальним для молодих «нерозкручених» виконавців.
Заввідділом МЦКТ по роботі з
молоддю Анатолій Миндра згуртовує зацікавлених для занять у
комп'ютерній студії. Тут, зокрема,
реалізується наша спільна з Оленою Ковальчук ідея щодо створення слайдшоу, кліпів, та інших
відеороликів з відображенням
життя нашого міста, які демонструватимуться на початку кіносеансів у кінотеатрі «Жовтень» і в

Депутат міської ради Андрій Биба нагороджує
переможця турніру Віталія Смоляра.
нашому літньому кінотеатрі. У
цьому ми вже маємо невеликий
позитивний досвід.
Напередодні Дня Перемоги у
кінотеатрі «Жовтень» ми плануємо провести творчий вечір
міського хору ветеранів. Сьогодні
(21 лютого) вони за підтримки
міської ради поїхали в КорсуньШевченківський на фестиваль.
Принагідно висловлюю вдячність
за конструктивну співпрацю Городищенському АТП.
Задумів дуже багато. Зупинюся ще на двох з них, уже погоджених з міським головою.
Одним з кульмінаційних заходів до Дня міста запропонуємо
провести конкурс, подібний до
відомого з телебачення «Две
звезды». На стадіоні «Колос»
будуть змагатися дуети у складі
одного «штатного» вокаліста і
представника неспівочої професії за тієї ж схемою, що в минулому році було шоу «Танцюю для
тебе, моє Городище». Реалізувати цей план збираємось також у
творчому союзі з Оленою Ковальчук. Користуючись нагодою,
запрошую всіх, хто відчуває в
собі співочий талант, звертатись
в МЦКТ для того, щоб стати учасником шоу.
А 19 серпня храмове свято на
стадіоні «Цукровик», мабуть,
влаштуємо змагання-багатобор-

ство між «Заводом» і «Містом».
Теніс, футбол, армреслінг, перетягування канату, шахи, филь ці
та інші види спорту здатні
об'єднувати городищенців, незалежно від їхнього віку та місця
проживання.
Думається, що з таким надійним партнером, як міська рада,
нам вдасться здійснити все задумане. Прикладом цього є відродження святкування проводів
зими. Свято вдалося, незважаючи на погодні ускладнення. Ми
від ідеї до кінця були разом і «не
зіскочили», як дехто, на півдороги.
Олег ПОКАСЬ.

Наймолодший вболівальник
Кирило Козюра ставить автограф
на програмці турніру.
Йому асистує головний
розпорядник змагань,
завгосп МЦКТ Микола Грабенко.

Я люблю тебе до сліз

Я з вітром лечу до тебе,
Із променем сонця спішу,
Тебе я так довго не бачу,
Проте ще сильніше люблю.

У мріях з тобою живу і співаю,
У мріях з тобою я радість ділю.
А горе своє відганяю,
І горе твоє віджену.

Давно вже твоєю не стала.
Вини в тім моєї нема.
І довго, так довго мовчала
Душа моя, мов сирота.

Люблю твої очі, як небо,
Люблю твоє серце, як світ,
І посмішку ніжну, ласкаву,
Цілунки медові твої.

Я щастя з тобою зізнала,
Такого ніхто ще не знав.
Та мушу про це я мовчати,
Бо вже я давно не твоя.

А з нею ж була я з дитинства
І знаю ціну самоти.
Та доля в мені не згубила
Ні ласки, ні доброти.
Галина ЯБЛУНІВСЬКА

ДИТЯЧИЙ СВІТ
Шпак

ЗМАГАЛИСЬ СНАЙПЕРИ
Головному чоловічому дню був присвячений фінал зі стрільби з
пневматичної зброї серед загальноосвітніх шкіл району. Організатором і головним суддею змагань у тирі міської ЗОШ № 2 був учитель
предмету «Захист Вітчизни» Анатолій Гарбар. А його вихованці, учні
одинадцятих класів цієї ж школи, виправдали свій статус фаворитів.
Таким чином Чкаловська школа посіла перше місце у загальнокомандному заліку, впевнено випередивши своїх найближчих конкурентів
зі Старосілля та Вербівки. Найвлучніше стріляли з гвинтівки Олексій
Артеменко (1 місце) та Андрій Бурхан (2 місце), з пістолета – Владислав Співак (1 місце) та Сергій Артеменко (2 місце).
Переможців турніру нагородили перехідним кубком, призами та
грамотами районного Товариства сприяння обороні України (голова
Володимир Срібний).
Олег ПОКАСЬ.

Рукавички

Все! Скінчилася зима,
Снігу білого нема.
Вже шпак чорний прилетів,
У шпаківні він підмів.

У Катрусі, як сестрички,
Дві сіренькі рукавички.
Одна ліва, друга права,
І обидві дуже браві.

Викинув сухі листочки,
Вигнав вітра-пустуна,
І змостив м’якеньку постіль,
Бо настала вже весна.

Як з руки одна упала –
Кошеням пухнастим стала.
Друга мишкою скрутилась,
По долівці покотилась.

Яєчок в крапочку наносить,
І виведе шпаченят,
Й полетять усі по саду
Гусінь хижую збирать.

Котик гави не ловив
Мишеня мерщій зловив,
І зайшлась дитина сміхом –
Рукавички їй утіха.

Щоб листочки не трощила,
Яблуньки щоб зацвітали,
І яблучка уродили,
А малята їх зібрали.
Галина КОВТУН

Оленятко

Повернувся з лісу тато
(Він пацює лісником),
Увійшов мерщій до хати,
За плечима із мішком.

– Олениха десь поділась –
З сумом ненько розповів –
А дитя її лишилось,
Ось на нього я набрів.
Всі затихли на хвилинку,
Тільки дівчинка мала,
Що вертілась без упину,
До мішечка підійшла.
Розгорнула потихеньку,
А ізвідти, ой біда,
Наполохане маленьке
Оленятко вигляда.
Обігріли, мов дитинку,
Напоїли молочком.
І заснуло, сиротинка,
У Оленки під бочком.
Галина ДМІТРІНЦОВА
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ОФІЦІЙНО
ДПІ ПОВІДОМЛЯЄ

1 січня розпочалася деклараційна кампанія 2010
року, яка визначається вимогами Закону України №
889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб». Ннагадуємо, що громадянам, які згідно з вищевказаним
Законом зобов'язані подати річну податкову декларацію, необхідно завітати до Державної податкової
інспекції у Городищенському районі за адресою м.Городище, вул.Миру, 119, каб. № 4 або до сільських рад
за місцем проживання для подання декларації про
отримані у 2009 році доходи. Зразок заповнення декларації розміщений на інформаційних стендах. В разі
необхідності звертайтесь за тел. 2-05-79 та 2-21-94.
Декларація подається громадянами, які протягом
2009 року отримували доходи:
з яких при виплаті або нарахуванні податок не утримувався або від осіб, що не є податковими
агентами;
від продажу транспортних засобів через органи МРЕВ;
іноземні доходи;
доходи від продажу сільськогосподарської
продукції вирощеної на земельних ділянках часткипаю;
від надання в оренду житлових та не житлових приміщень громадянам;
доходи від здійснення операцій з інвестиційними активами (продаж цінних паперів, корпоративних прав тощо);
виграші в азартні ігри;
доходи у вигляді успадкованого майна від
членів сім'ї, які не відносяться до 1-го ступеня споріднення;
доходи у вигляді отриманих подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню.
Шановні громадяни, не відкладайте подання
декларації на останній день 31 березня 2010 року.
З метою сприяння формування рівня податкової
культури дітей, вивчення ролі, значення та місця податків у житті держави та суспільства, надання дітям
можливості реалізувати свої творчі здібності Державна податкова адміністрація України проводить
щорічний Всеукраїнський конкурс-виставку дитячого малюнка «Податкова очима дітей – 2010». ДПІ у
Городищенському районі запрошує взяти участь у
даному заході. Роботи виконуються за такими
напрямками:
- художні роботи,
- літературні твори,
- твори декоративно-прикладного мистецтва.
Перший етап конкурсу (регіональний) проводиться до 20 квітня 2010 року. Всі роботи, які подаються на
оцінювання журі прохання направляти до ДПІ .
Запрошуємо платників податків скористатися
послугами Інформаційно-довідкового центру Державної податкової служби.
Шановні платники податків, нагадуємо вам, що в
разі виникнення запитань на податкову тематику ви
м ожете зател ефо нув ат и до І нфо р м а ційно довідкового центру ДПА України за безкоштовним
багатоканальним телефоном 0-800-501-00-70 зі стаціонарного телефону та отримати кваліфіковану
відповідь фахівців служби з 8.00 до 20.00 години, крім
суботи та неділі. Ви також можете скористатися електронною поштою IDD@sta.gov.ua.
Будьте впевнені, ваше звернення не залишиться
без уваги та відповіді.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

ВОДОГРАЙ
БІОПРЕПАРАТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
КАНАЛІЗАЦІЇ В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ
Захист екології та здоров'я людини!
Мікробіологічний високопродуктивний препарат для
очищення вигрібної ями, септика та вуличного туалету. Усуває неприємний запах. Відновлює дренаж.
Розрахунки показують, що постійно застосовуючи
біопрепарат «Водограй» для підтримки чистоти в септику,
туалеті, вигрібній ямі об'ємом від одного до п'яти кубічних
метрів витрати в місяць біопрепарату складають всього: у
масі 20 грам, а в сумі 16 гривень 70 коп.
Застосування біопрепарату серії «Водограй» дозволяє:
1.Відмовитися від послуг асенізатора, не відкачувати
фекалії.
2.Переробити вміст вигрібних ям, септиків або вуличних туалетів в екологічно безпечні рідину, кисень і вуглекислий газ.
3.Відновити дренаж (вбирання в ґрунт) води у
вигрібній ямі, септику або вуличному туалеті.
4.Усунути неприємні смердючі запахи у вигрібній ямі,
септику і туалеті на вулиці.
5.Очистити вигрібну яму, септик або вуличний туалет,
практично, до первозданного стану.
6.Переробити вміст вигрібної ями, септика або туалету на вулиці в екологічно чисту рідину, придатну для зливу до
дренажних систем.
7.Очистити каналізаційні труби від опадів і наростів, а
також від залишків їжі і жиру не ушкоджуючи поверхні труб.
8.Запобігти утворенню опадів на дні і згустків на
поверхні вигрібних ям, септиків і вуличних туалетів.

Біопрепарат «Водограй» ви можете
придбати за ціною виробника в магазині
«Будмаркет «OWK» по вул.Об'їзній.
Тел. 2-02-02.

ГОРОДИЩЕ
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Управління праці та соціального захисту
населення РДА повідомляє.

ПРО БЕЗПЕКУ КОРИСТУВАННЯ
ГАЗОМ В ПОБУТІ

З ВІДОМОСТІ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
ЗА СПОЖИТІ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
СТАНОМ НА 1 БЕРЕЗНЯ 2010 р.

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 господарства; 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.

Городищенський районний військовий комісаріат
запрошує жителів міста та району віком до 40 років
та придатних за станом здоров'я на військову службу
за контрактом. Інформацію щодо переліку посад, грошового утримання, умов проходження служби та проживання можна отримати у військовому комісаріаті в
кабінеті № 9, або за телефоном 2-27-24. тому, хто виявив бажання, будь-ласка, звертайтесь у робочий час.
ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ У ГОРОДИЩЕНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ
Індекси споживчих цін по Україні та Черкаській області за 2009 рік

Відділ Держкомзему у
Городищенському районі
Черкаської області інформує,
що відповідальними особами, яких можна
повідомити про вчинення корупційних правопорушень, хабарництва та інших службових зловживань в органах Держкомзему на території Городищенського району та області, призначено:
1. Колісник Роман Васильович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу Держкомзему у Городищенському районі Черкаської області, тел.
(04734) 2-20-71;
2. Майданюк Микола Васильович – завідувач
контрольно-ревізійного сектору головного управління Держкомзему у Черкаській області,
тел.(0472) 36-07-33.

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СНІГОПАД
Газета це унікальне поєднання протилежностей. З одного боку
це журналісти, які намагаються
поширити побільше новин. А з іншого краю читачі, які бажають отримати якнайбільше інформації. Як
перші, так і другі прагнуть, щоб
газетні повідомлення були своєчасними, цікавими і корисними.
Темі якості соняшникової олії
присвятила цілу сторінку газета "Нова
Доба" (№ 15). Власник приватної олійниці Олександр Ляш із Городища пояснив, що згідно з технологією виробництва, насіння спочатку просмажується.
Різниця тільки в температурному
режимі. Якщо олія починає пінувати
під час смаження на сковорідці, значить це базарна нерафінована олія,
виготовлена пресовим методом. Вона
має сильний запах і темне забарвлення. Для її отримання більшість виробників використовують несортоване
дроблене насіння з домішками лузги.
Вона приємно пахне, має хороші смакові якості. Це готовий до вживання
продукт. Її краще використовувати для
заправки салатів та приготування
холодних страв. Але при смаженні у
нерафінованій олії можуть утворюватися шкідливі для організму речовини,
у тому числі канцерогени.
Весна буде дуже вологою, прогнозує газета "Нова Доба" (16). Так вважає пенсіонер Василь Резник із Городища, який уміє доволі точно передбачати погоду.
Занадто сильних морозів уже не
очікується, але сніг періодично ще буде
падати, говорить Василь Федорович.
Тому весняної повені не уникнути. Березень буде мокрий. Та й загалом весна
видасться надто вологою. Вона буде не
ранньою і не пізньою, а середньою.

Фактично весна розпочнеться з середини березня. Буде не холодно, але
мокро. Як відомо, Пасха буде ранньою
4 квітня. Тому саджати городи будемо
вже після гробків: наприкінці квітня на
початку травня. Червень буде вологий,
що добре для майбутнього урожаю.
Кінець липня вийде дощовим. Думаю,
що жнива теж будуть мокруваті. Щоб
зберегти хліб, кожен погожий день
сільгоспвиробникам доведеться використовувати максимально ефективно.
Вересень буде сухим, як і вся осінь.
Змістовний історичний нарис
про Черкаський слід у битві під Крутами надрукував тижневик "ПресЦентр" (№ 4). Відомо, що в буремному
1917 році молоду українську державу
захищав і Юхим Тригуб з Петропавлівки. Він народився у 1898 році в
сім'ї казначея та збіднілої дворянки.
Був військовим, став на бік УНР, загинув
у бою під Крутами.
Бібліотека нашого міста поповнилася новими книгами повідомляє
"Прес-Центр" (№ 7). Адже в області
стартувала довгострокова програма
"Читачам Черкащини". Її ініціатор відомий підприємець та громадський діяч,
Герой України Геннадій Бобов. В рамках програми в районні бібліотеки
області планується безкоштовно передати більше тисячі нових книг. Це нові
видання українських та зарубіжних класиків: Тараса Шевченка, Джорджа Байрона, Лесі Українки, Джонатана Свіфта,
Івана Карпенко-Карого, Едгара По та
багатьох інших. Значне місце посідає й
література ХХ-ХХІ ст.: Джона Толкієна,
Франца Кафки, Пауло Коельо, Хорхе
Луїса Борхеса… Перші подарунки вже
о т р и м а л и б і бл і о т е к и Ко р с у н ь Шевченківського та Городищенського
районів.
Про нахабну квртирну крадіжку

у Городищі повідомив відділ зв'язків з
громадськістю УМВС України в Черкаській області. До будинку місцевого
жителя увірвалося троє невідомих.
Вони пошкодили вхідні двері, проникли в будинок, із застосуванням фізичної сили відкрито заволоділи телевізором LG вартістю 1,3 тис грн. Правоохоронцями встановлено, що злочин скоїли непрацюючі, жителі м.Городища:
28-річний раніше судимий, 27-річний
та 23-річний, які в скоєному зізнались.
Порушено кримінальну справу за ч.3
ст.186 КК України.
Загалом, в останній місяць Городище активно згадувалося в інформаційному просторі України. Спочатку "Газета по-українськи" надрукувала великий матеріл до 220-іччя від дня народження нашого земляка, родоначальника української сатири Петра ГулакаАртемовського. Публікація відкриває
маловідомі сторінки життя і творчості
цього видатного педагога і поета. Назвою статті став іронічний рядок з його
вірша: "Коли вмру я вам дулю покажу!".
А потім почалася злива з нагоди
відкриття у Городищі музею іншому
представнику цього славетного роду
співаку і композитору, основоположнику національного оперного мистецтва Семена Гулака-Артемовського. Про
цю справді яскраву подію повідомили
газети: "Нова Доба", "Прес-Центр", "Газета по-українськи", "Урядовий
кур'єр", журнал "Новинар", телеканал
"Інтер", сайт Черкаської облдержадміністрації, інформаційні агенції
Інтерфакс-Україна та Уніан.
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Високоякісні нафтопродукти
Одеського НПЗ (Лукойл-Україна)
тільки на АЗС «ОWK» по вул. Об’їздній.

пропонує
вироби з металу любої конфігурації.
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Вашого маленького Дива

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

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

Магазин «Декор»,
що знаходиться на території міського ринку
(підвальне приміщення під м'ясним павільйоном)

М+

пропонує широкий асортимент

МІЖКІМНАТНИХ
ДВЕРЕЙ
ТА ДВЕРЕЙ
ВХІДНОГО ТИПУ

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

ОДЯГ ДЛЯ
ВСІЄЇ РОДИНИ

Працює з 8.00 до 18.00. ціна від 30 грн.

Тел. 0 (067) 472-01-83

ЕДЕМ

Канцелярські товари
Сувеніри
Дитячі іграшки
Парасольки
Сумки

АВТОМИЙКА на території АЗС «ОWK»

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

Замовлення за тел.

(097) 022-93-67

Завітайте до нас. Ми будемо раді Вас бачити.
Тел. (093) 581-17-90.

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

ПРИМІЩЕННЯ
ПРОДАМ
магазин-кафе (діючий), в м.Городище (рн газ.господ.), заг.пл. 200 кв.м., газ, 3 фази,
водопровід, зем.діл. 6 сот. 50000 у.о. Т. 2-4624, 0 (67) 594-75-73.
магазин в м.Городище (р-н
залізн.вокзалу), заг.пл. 26 кв.м. 25000 у.о. Т.
0 (96) 216-49-57.
виробничо-складське приміщення в
передмісті м.Городище. Т. 0 (98) 347-60-54.
БУДИНКИ
КУПЛЮ
будинок або квартиру. Т. 0 (50) 359-8044, 0 (93) 100-48-72.
ПРОДАМ
¾ будинку, вул.Чапаєва, 69, заг.пл. 90
кв.м., гараж, криниця, сарай, погріб, двір 10
сот., зем.діл. 20 сот., є можливість
газифікації. Т. 2-32-92, 0 (96) 695-99-62.
недобудований будинок у м.Городище,
вул.1 Грудня, новий. Т. 2-14-06, 0 (98) 34310-71.
будинок у м.Городище,
вул.О.Українського,62, (центр), 7х11, добр.
стан, усі зручн., газифік.,телефон, зем. діл. 9
сот. Межує з великими зеленими
насадженнями. 20000 у.о., торг. Т. 2-06-83, 0
(97) 424-12-06.
будинок у м.Городище, вул.Панфілова
(Чуїха), погріб, криниця, огород 30 сот.,
сінокос 30 сот., садок 10 сот. Т. 2-12-56, 0
(93) 812-73-03.
будинок у м.Городище,пров.Вільямса,
10А, газиф., усі надв.спор., зем.діл. 15 сот. Т.
0 (96) 290-45-15.
будинок у м.Городище,
вул.Коцюбинського, 51, усі зручності, газиф.,
усі надв.спор. 25000 у.о. Т. 0 (97) 449-33-02.
будинок у с В'язівок, усі надв.спор.,
зем.діл. 63 сот., сад. 3000 у.о. Т. 0 (98) 50013-59.
будинок у с.Хлистунівка, усі надв.спор.,
вул.газиф., зем.діл. 15 сот.+48 сот. берега. Т.
0 (96) 420-54-35.
будинок у с В'язівок, вул.Тельмана, усі
надв.спор., зем.діл. 70 сот. 4000 у.о. Т. 94-592, 0 (98) 500-13-59.
будинок у с.Ксаверово, заг.пл.40,6 кв.м.,
усі надв.спор., гараж, вул..асфальт., зем.діл.
40 сот. 22000 грн., торг. Т. 0 (50) 442-13-01.
будинок у с.Ксаверово, заг.пл.43,7 кв.м.,
газ до будинку, усі надв.спор., вул..асфальт.,
зем.діл. 40 сот. 20000 грн., торг. Т. 0 (50)
442-13-01.

КВАРТИРИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО квартира 2-кімн., у
м.Городище, вул.Миру, заг. пл. 50 м.кв.,
автон. опал. 22000 у.о. Т. 2-19-66, 0 (96) 17464-81.
ВИНАЙМУ
квартиру або будинок у м.Городище
(недалеко від центру) з усіма умовами,
оплата наперед. Т. 0 (50) 359-80-44, 0 (93)
100-48-72.
ЗДАМ
1-кімн. квартиру в м.Городище (центр).
Т. 0 (96) 277-78-64.
ОБМІНЯЮ
1-кімн. квартира = квартира або
будинок, 1-кімн. кв. в м.Біла Церква, заг. пл.
35,3 кв.м. - на 1-кімн. кв. або нестарий
газифік. будинок у м.Городищі (бажано в р-ні
залізн. вокзалу), з доплатою. Т. 0 (4463) 708-30, 0 (67) 738-69-47.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка під забудову, 25 сот.,
с. Балаклея, вул.Перемоги, 6, до траси КиївДніпропетровськ 100м. 5000 у.о., торг. Т. 0

У магазині ви можете придбати
ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ДАХУ,
А ТАКОЖ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН,
А САМЕ: ВОЛОСТІЙКІ МДФ, ВАГОНКУ, САЙДИНГ,
ПЛИТКУ, ШПАЛЕРИ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОГОРОЖІ: ПРОФНАСТИЛ,
СІТКУ РАБИЦЮ

Кафе „Домашня
кухня М+”

В приміщенні автовокзалу з 9 до 18.00. приймаємо колективні
замовлення на проведення урочистостей. Вартість
комплексного обіду від 10
грн.
Тел. (098) 272-26-54.

При районному
Палаці культури
розпочались
заняття фітнесклубу з основами
шейпінга, бодіфлекса та східних
систем
лікувальної
гімнастики.
Заняття
проводить майстер
міжнародного класу
Оксаніченко Зоя
Степанівна о 18 годині
кожного понеділка та
четверга.
Тел. 2-01-72, 2-49-41.

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

(50) 442-13-01.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
ТАВРІЮ, на ходу, з документами, до 5000
грн. Т. 0 (96) 222-38-552.
Москвич, ВАЗ - не дорого. Т. 0 (96) 22385-52.
ВАЗ до 2005 р., до 25000 грн. Т. 0 (97)
599-61-70.
причіп до л/а з документами. Т. 0 (96)
230-86-46.
ПРОДАМ
мотоцикл МТ 11, 81 р.в., в роб.стані.
2000 грн. Т. 0 (98) 347-60-54.
ГАЗ 24, 79 р.в. 6000 грн. Т. 0 (98) 347-6054.
ГАЗ 52, 91 р.в., у добр.стані, ТО
пройдено. 8000 грн. Т. 0 (67) 975-87-91.
OPEL Vektra, 06 р.в., 15000 у.о. АБО
ОБМІНЯЮ на мікроавтобус. Т. 0 (96) 216-4957.
ГАЗ-5204, 87 р.в., металічна платформа і
борти. Т. 0 (234) 2-18-35, 0 (96) 392-49-52.
трактор саморобний. Т. 2-18-35, 0 (96)
392-49-52.
ВАЗ 2106, 79 р.в., кипарис, тонування,
МР3, підкрилки, приципне, ТО до 2011 р., у
добр.стані. Т. 0 (96) 291-02-45.
ВАЗ 2108, 93 р.в., 1,5. Т. 0 (67) 293-80-30.
ГАЗ 31029, 94 р.в., в добр.стані. 3500 у.о.
Т. 0 (97) 539-32-80.
ВАЗ 21104, 08 р.в., сірий металік, 1,6, 16клап., ЦЗ, протитуман.фари, захист двигуна,
оброблена, магнітола, МР3. 7200 у.о. Т. 0
(97) 520-26-43.
ВАЗ 2101, 73 р.в., новий, капремонт. 1200
у.о., торг. Т. 0 (50) 442-13-01.
Пежо 305, 80 р.в., сірий, 1,6, ТО до 2011
р. 18000 грн., торг. Т. 0 (50) 442-13-01.
Газель пасажир, 14 місць, газова
установка, ліцензійна карточка на
перевезення пасажирів з маршрутом. Т. 0
(67) 265-73-29.
трактор ЮМЗ, з культиватором. 2000
у.о. Т. 0 (98) 438-45-98.
трактор Т 150 К, 87 р.в., в добр.роб.
стані. Т. 2-03-91, 0 (97) 358-76-34.

ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
слюсарні тиски, до 150 грн. Т. 0 (67)
593-49-20.
задній міст від ГАЗ-51. 1000 грн. Т. 0
(98) 438-45-98.
запчастини до ВАЗ. Т. 0 (67) 687-83-54.
передній міст нім.авт.Робур Іфа, новий,
600 грн. Т. 0 (67) 687-83-54.
тяги рульові, нові. 100 грн. Т. 0 (67) 68783-54.

ТЕХНІКА
ПРОДАМ
USB-модем. 310 грн. Т. 0 (67) 705-30-06.

ОБЛАДНАННЯ
КУПЛЮ
бетономішалку. Т. 0 (98) 080-81-76.
ПРОДАМ
січкарня, циркулярка. Т. 2-32-92, 0 (96)
695-99-62.
мотор ГАЗ-53 в зборі з короб.передач та
кузов-самосвал ГАЗ-53. Т. 0 (96) 340-54-96.
мотоблок. 100 у.о. Т. 0 (98) 438-45-98.
мотофреза. 100 у.о. Т. 0 (98) 438-45-98.
пральна машина «Рига-8», б/к. Т. 2-2688.
прилад для вимірювання арт.тиску та
пульсу, фірма „Мікроліф”. 290 грн. Т. 0 (93)
486-05-99, 0 (97) 278-26-02.
гриль, вир-во Київ, на 9 курей, 3,2
потужність. 5000 грн. Т. 0 (93) 486-05-99, 0
(97) 278-26-02.
морозильна камера, 1,2х1,8 м. 800 грн.
Т. 0 (93) 486-05-99, 0 (97) 278-26-02.

млин ДКУ з мотором. 2000 грн., торг. Т. 0
(98) 438-45-98.
січкарня з мотором. 100 у.о. Т. 0 (98) 43845-98.
котел КСТВ-125А, новий. 1100 грн. Т. 950-79, 0 (67) 961-38-02.
котел КСТ-16, б/к, 300 грн. Т. 95-0-79, 0
(67) 961-38-02.
мотоблок, мотор Зідовський. 2000 грн.
Т. 95-0-79, 0 (67) 961-38-02.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
труби, нержавіючі, 10 м. Т. 2-26-88.

РІЗНЕ
КУПЛЮ
балони кисневі і редуктори до них. Т. 244-91, 0 (98) 396-30-74.
балони кисневі і редуктори до них. Т. 244-91, 0 (98) 396-30-74.
яйця качині, гусині, індюшині. Т. 0 (96)
230-86-46.
ПРОДАМ
вугілля кокс в необмеженій к-сті. Т. 0 (97)
360-49-82.
ящики для яблук, нові. Т. 0 (234) 2-18-35,
0 (96) 392-49-52.
дошка «Євмінова» для лікування спини,
нова. Т. 0 (96) 223-85-52.
кожух військовий, білий. Т. 2-26-88.
палатка військова, 4,5х5,5. Т. 2-26-88.
саджанці троянд, кущів, плодових дерев.
Т. 0 (97) 875-33-94.
сіно лугове та люцерна. Т. 2-12-56.

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ

МАГАЗИН «М'ЯСО»
за адресою: вул. Миру, 66
(колишній «Гарячий хліб»).
В асортименті:
- яловичина,
- курятина,
- свинина,
- копченості,
- напівфабрикати.
Приймаємо м'ясо від населення.

Тел. 2-01-04, (097) 278-26-02

РОБОТА
Городищенське відділення «Оранти» запрошує на роботу водія легкового автомобіля. Звертатися за адресою вул.Миру, 50.
потрібен продавець-консультант. Т. 0
(97) 506-73-31, 0 (63) 805-51-05.
Шукаю роботу. Жінка, 51 рік, одинока,
розгляну будь-які розумні пропозиції. Т. 0
(98) 500-13-59.

ПОСЛУГИ
Доглянемо одиноку людину з
подальшим отриманням її житла. Т. 95-384, (098) 512-13-98.
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.
Майстерня «Художня ковка» пропонує
вироби з металу будь-якої конфігурації.
Ворота від 3500 грн. Особистий ескіз з
художником-конструктором. Зв.:
м.Городище, вул.Кожедуба,10. Т. 0 (67) 47201-83.
В зв’язку з закриттям майстерні з
ремонту теле-, відеоапаратури за зданими
в ремонт речами звертатися за адресою:
вул.Грушевського, 10/3. Тел. 0 (98) 321-6434, 0 (63) 982-93-64.

ТВАРИНИ
КУПЛЮ
бичка для відгодівлі. Т. 0 (96) 230-86-46.
ПРОДАМ
поросята на забій, вирощенні без
застосування стимуляторів росту. Т. 2-4225, 0 (98) 301-09-49.
ТЕРМІНОВО поросята. Т. 2-45-88, 0 (96)
946-02-27.
кобила, з возом і санками. 6500 грн. Т. 0
(98) 438-45-98.
корейський кнур. Т. 0 (63) 141-63-19.
ОБМІНЯЮ
телицю племінну, 13-місячну, племінної
породи на бичка. Т. 0 (67) 703-93-85.

Магазин
«Чайна країна»
ТИМЕНТ !
ОНОВЛЕНИЙ АСОР

Чай, кава, посуд,
аксесуари від кращих виробників

у приміщенні
готелю «Україна»
Магазин «Пам’ятники»
Понад 200
готових виробів
Не поспішайте
зробити вибір –
спочатку
завітайте до нас!
Усі види послуг
і навіть більше
Висока якість

Доступні ціни –
крошка від 600 грн.,
граніт від 1200 грн.

вул. Героїв Чорнобиля, 42.
Тел. 2-40-30, (097) 574-34-10,
(063) 792-68-78.
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Музи
Нещодавно виповнилось 155
років від дня народження Льва
Платоновича Симиренка – творця
унікальних смачних яблук «Ренет
Симиренка», вченого-плодовода,
що створив у селі Млієві колекційний сад, в якому зібрав понад
три тисячі сортів, форм і видів рослин. Він розробив свою систему
вирощування посадкового матеріалу, прийоми агротехніки, які й
тепер з успіхом застосовуються в
розсадництві та садівництві.
19 лютого у читальній залі центральної районної бібліотеки ім.
В.Симиренка для студентів Городищенського аграрного коледжу
було проведено літературнокраєзнавчу годину «Музи Ренета
Симиренка».
Є особлива галузь виробництва, в якій як ніде необхідно
натхнення від муз у поєднанні з
природою. Ця галузь – садівництво. Якщо в мистецтві музи надихають творців, є об’єктом поклоніння, любові, то в садівництві муза
повинна і надихати, і допомагати, і
працювати в поті чола поряд із
садівником.
На життєвому шляху Левка
Симиренка зустрічалися самовіддані, талановиті, розумні пре-

Ренета Симиренка

красні жінки Альдона Грушевська,
Олена Уварова, Софія Хорішман –
кожна із них, в певний період життя, зуміла стати для вченого і турботливою дружиною, і другом, і
активною помічницею.
Мабуть і половини слави не
досяг би вчений без допомоги цих
інтелігентних, лагідних і разом з
тим стійких і здатних до самопожертви жінок.
Нерозривно пов’язані наукова і
особиста доля Л.П.Симиренка.
В сімейній легенді роду Симиренків розповідається про те, що
Платон Симиренко, батько Левка
Платоновича, в день весілля з Тетяною Овчінніковою, дочкою міліонера Івана Овчіннікова, купця і
голови Одеської думи, посадив у
своєму саду яблуневе зернятко.
Згодом на цьому місці виросла
яблуня, що стала своєрідним оберегом сім'ї Симиренків.
Відразу після заслання до Сибіру, повернувшись на батьківщину,
Лев Платонович звернув увагу на
яблуню біля домівки, вирощену
його батьком. Плоди були зеленувато-золотисті зі специфічним ароматом і смаком. У жодному з
вітчизняних і зарубіжних описів
сортів яблук такого сорту не було

зафіксовано. І Симиренко активно
взявся за розмноження цього оригінального сорту, він описав його,
назвавши на честь батька «Ренет
Платона Симиренка». До наших
днів дійшла інформація про те, що
сорт цей у Парижі на виставці плодової продукції, де була представлена велика кількість сортів яблук,
отримав останнє місце за
зовнішній вигляд і перше – золоту
медаль – за смакові властивості й
особливий аромат.
Довгий час за життя Симиренка, та й після його смерті, особливо
в радянські часи цей сорт і його регінатор (розповсюджувач) зазнавали багато нападок. Вважали, що
сорт цей запозичено з-за кордону.
Та всі докази антисимиренківців
розбивалися, коли справа доходила до характеристики за смаковими якостями, особливо за його
лежкість: яблука Симиренка,
дозріваючи взимку, зберігаються
до нового врожаю. Сьогодні цей
ренет вирощують у Голландії, Чілі,
Бразилії, Таїланді, Іспанії, Мадагаскарі, Португалії (всього в 12 країнах, не рахуючи Україну).
Серед видатних діячів минулого ім'я нашого земляка, відомого
українського вченого-плодовода і

НАШ КАЛЕНДАР
1 березня
110 років від дня народження Федора
МАЛИЦЬКОГО (19001988), українського поета і
прозаїка:
День і ніч гули гармати
І в полях цвіли жита,
Син до матері солдатик
В бліндажі писав листа.
Враз «катюша» залпом-знаком
Прогриміла над Дніпром.
І побіг солдат в атаку
З недописаним листом.
У жорстокому двобої
Впав солдат між рідних трав,
І вже мертвою рукою
Лист до серця пригортав.
4 березня
140 років від дня народження Євгена ПАТОНА
(18701953), українського вченого, фахівця в галузі
мостобудування та електрозварювання. Створив
методи розрахунку раціональних прогонових споруд мостів, дослідив умови їх роботи, запропонував способи відновлення зруйнованих мостів.
Виконав дослідження в області розрахунку та
міцності зварних конструкцій, механізації зварювальних процесів, наукових основ зварювання,
керував розробкою способу автоматичного зварювання під флюсом. Керував проектуванням
зварних мостів. У роки Другої світової війни під
його керівництвом були впроваджені в оборонну
промисловість обладнання та технологія автоматичного зварювання спеціальних сталей, танків,
бомб та ін. У післявоєнні роки очолив роботи в
країні зі створення наукових основ зварювання,
широкого впровадження зварювання в промисловість; створення й впровадження в промисловість потокових складально-зварювальних
ліній.
260 років тому (1750) Кирила Розумовського
обрано гетьманом України.
7 березня
225 років від дня народження
Алессандро МАНДЗОНІ (17851873), італійського
письменника: Слово «випадковість» безглузде,
його придумали, щоб висловлювати своє непорозуміння певних явищ.
175 років від дня народження Василя
СИМИРЕНКА (18351915), українського промисловця, винахідника, мецената, видавця, сина
Федора Симиренка (засновника фірми «Брати
Яхненки і Симиренко»). Закінчив Політехнічний
інститут у Парижі, побудував власну цукроварню у
Сидорівці (Канівського повіту Київської губернії,
тепер, Корсунь-Шевченківського району) і поставив її на високому технічному рівні (вдосконаливши технологію виготовлення цукру та обладнавши
підприємство машинами власного винаходу),
один з перших запровадив у Російській Імперії
виробництво пастили. Впродовж 40 pp. він реґулярно передавав одну десяту своїх прибутків на
благодійництво: покривав дефіцити журналу «Киевская Старина», згодом «Літературногромадський вісник», «України», україномовної
газети «Рада», «Ukrainische Rundschau», видавництва «Вік» та ін.; підтримував фінансово українських діячів і письменників (М.Драгоманова,
М.Коцюбинського, Б.Грінченко тощо), взяв до себе
на роботу (після заслання) П.Чубинського; 1912
пожертвував (за посередництвом М.Грушевського) 100 000 карб. для НТШ (на купівлю нового
будинку, бібліотеку, друкарню тощо). У Сидорівці
заснував один з кращих народних театрів, побудував школу, лікарню. Весь свій маєток (ціною 10 млн
карб.) записав на українські культурні цілі. Кожен

ГОРОДИЩЕ

5 березня 2010 року

мусить робити те, на що здатний. Я тямлю
заробляти гроші, то мушу їх заробляти для
України.
8 березня
МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ. Рішення про
святкування 8 березня як дня міжнародної
солідарності жінок у боротьбі за економічне,
соціальне та політичне рівноправ'я було прийнято
у 1910 році на 2-ій Міжнародній конференції
жінок-соціалісток у Копенгагені за пропозицією
Клари Цеткін. У багатьох країнах Європи це свято
почали відзначати з 1911 року.

помолога Льва Платоновича Симиренка займає особливе місце.
Упродовж трьох десятиліть (від 80х років 19-го століття і до часу трагічної загибелі у 1919 році) він був
не тільки найвизначнішим
садівничим авторитетом у світі, а й
заслужено носив почесний титул
«короля садівництва». Його ім'я
будуть пам’ятати нащадки доти,
доки шумітимуть, квітуватимуть і
даватимуть плоди створені ним
сорти. Доки смакуватимуть люди
запашними яблуками «Ренет Симиренка», доти у їхній пам’яті буде
образ їхнього творця і образи
ніжних, самовідданих його «муз» Альдони Грушевської, Олени Уварової, Софії Хорішман.
Нащадку мій,
Не ради слави
В свої посріблені роки
Скарби душі я переплавив
Розлогій яблуні в гілки,
А щоб і ти поза літами,
Посеред цих садових див,
Що йдуть за нами,
Свою галузку посадив.
Тетяна ЗУБКО,
завідуюча відділом
центральної
районної бібліотеки

80 років від дня народження Ліни КОСТЕНКО
(1930), української поетеси, громадської діячки :
Очима ти сказав мені: люблю.
Душа складала свій тяжкий екзамен.
Мов тихий дзвін гірського кришталю,
несказане лишилось несказанним.
21 березня
Д Е Н Ь П РА Ц І В Н И К І В Ж И ТЛ О В О КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. Вітаємо працівників КП «Комунальник» (директор Валерій Трохименко) та бригади міської ради з благоустрою
(бригадир Надія Грицай).
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
325 років від дня народження Йоганна БАХА
(16851750), німецького композитора й органіста

9 березня
День народження Тараса ШЕВЧЕНКА
(18141861), українського поета, художника, мис22 березня
лителя
ВСЕСВІТНІЙ
ДЕНЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
880 років від дня народження Кирила
ТУРОВСЬКОГО (1130бл.1182), культурного діяча
ДЕНЬ СОРОКА СЕВАСТІЙСЬКИХ МУЧЕНИКІВ
Київської Русі : Нині весна красується, оживляю(СОРОК МУЧЕНИКІВ)
чи все суще на землі: бурхливі вітри, тихо віючи,
150 років від дня народження Порфирія
множать плоди, і земля, насіння годуючи,
ДЕМУЦЬКОГО (18601927), українського композинароджує зелену траву.
тора, хорового диригента, фольклориста і педаго12 березня
га
85 років від дня народження Сергія ГАРБАРА
(1925), жителя м.Городища, учасника бойових дій
у Великій Вітчизняній війні.
23 березня
125 років від дня народження Джорджа
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГІЇ
БЕРКЛІ (16851753), ірландського й англійського
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
філософа: Ніщо не може бути більш очевидним,
аніж існування Бога. Існувати означає бути КУЛЬТУРИ ТА АМАТОРІВ НАРОДНОГО
МИСТЕЦТВА
сприйнятим.
70 років від дня народження Григорія ГОРІНА
(справж. Офштейн) (19402000), російського пись24 березня
менника-гумориста, драматурга, сценариста: Что
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ІЗ
должно свершиться, то свершится. Историю
назад не повернуть… противиться бессмыс- ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
ленно! И надо лишь любовью помогать тому,
75 років тому (1935) у Харкові відкрито памчто неизбежно.
'ятник Т. Г. Шевченку
.
13 березня
25 березня
ДЕНЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА
ДЕНЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (СБУ)
Вітаємо заступника міського голови з земель190 років від дня народження Анни БРОНТЕ
них питань Миколу Скалигу,
інженерівземлевпорядників Сергія Сокура і Михайла Ніко- (18201849), англійської письменниці, поетеси
лаєнка, а також працівників міської ради Наталію
Хохелько і Наталію Атаманенко, які виконали
26 березня
великий обсяг робіт щодо прийому документів з їх
ДЕНЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МІНІСТЕРСТВА
подальшою передачею у відділ Держкомзему для
безкоштовного виготовлення державних земель- ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
них актів.
15 березня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРАВ СПОЖИВАЧА
80 років від дня народження Жореса
АЛФЬОРОВА (1930), російського фізика, лауреата
Нобелівської премії (2000).Його брат Маркс
Алфьоров загинув в в бою під час КорсуньШевченковскої битви. Жорес Іванович не лише
побував на місці загибелі брата , а й встановив стипендію із Нобелевскої премії для відміннників
сільских шкіл.
16 березня
100 років тому (1910) у м. Вінніпег (Канада)
почав виходити часопис «Український голос»
19 березня
110 років від дня народження Фредеріка
ЖОЛІО-КЮРІ (19001958), французького фізика і
громадського діяча: Правда подорожує без
віз.Чим віддаленіший експеримент від теорії,
тим ближче він до Нобелівскої премії.

27 березня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ
28 березня
ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ
ВЕРБНА НЕДІЛЯ
30 березня
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ
31 березня
75 років від дня народження Галини
ГОРДАСЕВИЧ (19352001), української поетеси, прозаїка:
На цвинтарі малому схороніть,
Де хрестики і написи наївні…
Ага, ще напис напишіть такий:
«Жила. Любила. Плакала. Сміялась.»
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Огол ошення: «М ол ода
приваблива блондинка просить
повернути 500 доларів за
винагороду».

J

J

J

– Ну як там, онученько,
поживає твій грейпфрут?
– Бабуся! Скільки можна!
Не грейпфрут, а бойфренд!
Бойфренд!

J

J

J

– Ось вирішив підкачатися.
Що в плані одноборства
порадите?
– Тобі для понтів чи
самооборони?
– Для самооборони.
– Біг.

J

J

J

Вибір подарунка:
– Ну я знаю, що ти більше
полюбляєш техніку.
– Я більше люблю людей!
Але їх з 1861 року більше не
можна дарувати, тому віддаю
перевагу техніці!

J

J

J

Якщо не знаєте, що подарувати дружині на 8 березня –
розберіть, нарешті, ялинку!

J

J

J

– Хочу стати змієм.
– Навіщо?
– Щоб на роботу лежачи
ходити!

J

J

J

Я горілку не п’ю – я нею
душу дезінфікую.

J

J

J

Логічне міркування: «Якщо
в житті не можна втратити
більше, ніж життя, яке в
кінцевому результаті все одно
втратиш, – то навіщо взагалі
про щось хвилюватися?..»

J

J

J

–Скажіть, лікарю, а
операція буде проводиться з
анестезією? – зі страхом питає
пацієнт.
–Звісно! Анестезіє
Павлівно, потримайте хворого.

J

J

J

–Скажіть, цукор-рафінад є?
– Ні.
– Ну, а які у вас ще є цукерки
для тещі?

J

J

J

Лікар гнівається на
медсестру:
– Ви не могли б знайти інше
місце для ваших кулінарних
рецептів, крім моїх бланків?
Моєму пацієнту уже п’ятий раз в
аптеці готують ваш гуляш!!!

