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ВІДЗНАКА ЗА БЛАГОУСТРІЙ
Городище зайняло високе третє місце в обласному конкурсі благоустрою
”Черкащина – край квітів і добра”. Друге місце посів райцентр батьківщини Тараса
Шевченка місто Звенигородка, а перемогу здобув (вже вдруге поспіль) колишня
Козацька столиця Чигирин.
Трійку найкрасивіших міст області оголошено за підсумками роботи із
благоустрою минулого року. Конкурс було започатковано за ініціативи
губернатора ще у 2005 році, з метою поліпшення стану довкілля міст і сіл
Черкащини.

23 березня відзначався День працівників культури та аматорів сцени.
Безперечно, ця дата має широкий резонанс у суспільстві. Причому, зі знаком ”плюс”. Адже усі ми або актори, або глядачі. А часом поєднуємо в собі
обидві ці прекрасні якості. Городище має давні мистецькі традиції. Варто
назвати лише Семена Гулака
-Артемовського – видатного баритона, комГулака-Артемовського
позитора, родоначальника національного оперного мистецтва! Сьогодні
працівники культури й аматори сцени розвивають і примножують мистецькі традиції.
З нагоди професійного
свята усіх творчих людей
до міського центру культури і туризму завітав
міський голова Олександр
Зварич. Тепло привітав
колектив, побажав подальших успіхів, пообіцяв і
надалі всебічно підтримувати осередок культури.
Грамотами міськради і преміями були відзначені
творчі працівники: Галина
Боршош, Оксана Грабаровська, Олена Кочерга,
Нагородження керівника міського хору
Надія Холодняк.
ветеранів Надії Холодняк.
Районна державна
адміністрація відзначила грамотою багатолітню солістку, активну учасницю
хору ветеранів Галину Дзюбу. В Черкасах теж високо оцінило творчі здобутки наших земляків. За підсумками минулого року грамотами обласного
управління культури нагороджені: Наталя Гуріна – керівник народного
ансамблю ”Дзвінкова криниця” з Набокового та весь колектив міського центру культури і туризму – директор Андрій Биба.

НАШ АНОНС
17 квітня творчі колективи МЦКТ виступатимуть зі звітним концертом у набоківському будинку культури
культури. Концерт називатиметься ”Для вас – творимо, для вас
– працюємо”. Готуються прекрасні номери у різних жанрах. Зокрема, хореографічна група ”Ноктюрн” запропонує запальний східний танець. Такого яскравого
дійства Набоків ще не бачив! Початок о 16.00, вхід вільний.
З нагоди Дня міста, який відзначатиметься 15 травня, до участі у конкурсній
шоу-програмі «Співаю для тебе, моє Городище» запрошуються співаки. Конкуруватимуть пари у складі аматора співу і професійного виконавця.
Відбір кандидатів проводиться з 1 до 10 квітня з 12 до 18 години у міському
будинку культури (мікрорайон залізничного вокзалу). Телефон для довідок 0 (67)
470-81-84.
Творче об'єднання «Стрілець» запрошує до співпраці аматорів відеозйомки
відеозйомки.
Ваші сюжети про свята і будні Городища та його жителів будуть демонструватись у
кінотеатрах міста.
Пропозиції приймаються за телефоном 0 (67) 470-81-84.

ВЕСНА ПРИНЕСЛА СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ ЄВДОКІЇ ВЛАСЕНКО
Вітаючи з днем народження своїх
близьких і рідних, ми завжди
бажаємо їм прожити довгий вік, аж до
ста років. Хоч і знаємо – це вдається
далеко не кожному. Лише обраним
дарують небеса таку можливість.
Тож, напевне, добрих ангелівохоронців має проста сільська жінка
із Тернівки, що на Кіровоградщині, а
нині жителька Городища Євдокія
Власенко.
1 березня Євдокію Дмитрівну
вітали зі століттям троє її дітей, вісім
онуків, сім правнуків, три праправнука.
Не дожили до цього дня два сина.
Взагалі ж життя ювілярки було дуже
непростим. Її мама померла молодою,
тож з трьох років Євдокія виховувалась
у діда. Заміж вийшла у 16 років. Через 4
роки народила первістка, невдовзі
помер її перший чоловік. Вдруге вийшла
заміж, народила ще трьох дітей, а її
чоловіка забрали на Фінську війну; він
також пройшов і Велику Вітчизняну. Під
час війни разом з односельцями
допомагала партизанам, мішками
носила у ліс снаряди. Другий чоловік
помер у 1960 році, залишивши її одну з

п’ятьма дітьми. З юних літ до пенсії (на
яку вийшла у 50 років, як багатодітна
мати) Євдокія Власенко самовіддано
трудилася у колгоспній ланці, брала на
допомогу й дітей.
У 92-річному віці переїхала у
Городище до доньки Валентини
Устимівни та зятя Василя Михайловича
Скорика.
– Тоді ще мама була нівроку, –
розповідає Валентина Скорик. – Я піду
на роботу, а вона й картоплі накопає, й
іншу роботу по господі виконає.
Помагала добре. Ще минулої осені
квасолю лущила, цибулю чистила. Хоч
здоров'я вже підводить: болячок
вистачає, від підвищеного тиску ось
трохи недочуває. А так усе добре. Як
тепло, вона любить бути надворі. І
сусіди її провідують. Совітуємось з нею,
бо вона ж розуміє все, розказує, толково
підказує. Життя навчило нашу маму
мудрості.
На прохання розкрити секрет свого
довголіття Євдокія Дмитрівна відповіла:
– Проживаю добре, тільки що
болить усе. Але ворушусь, понімаю
головою. Я ж вік прожила, тепер мене

глядять. Вчила дітей робить, щоб не
крали. Було смеркне: сідайте кукурудзу
теребить – по відру натеребіть та й
лягайте спать. Була дисципліна, робили
вони в мене бідненькі, і всі вийшли в
люди. Не знаю, чого так довго живу. Тоді
ох яке трудне время я пережила.
Здоров'я було в мене замолоду велике.
Бувало мішок пшениці візьму тако на
окарок, то аж у млині покладу (млин у
н а с у П о к от и л о во м у, з а ш і с т ь
кілометрів). Було здоров'я, тільки не
було як його глядіть. Може б я до сих пір
дужча була, та я считаю, що я його
виробила те здоров'я.
Не забувають Євдокію Власенко і в
її рідному селі, щороку надсилають
поздоровлення з 8 Березням правоприємники колгоспу – керівники приватного підприємства «Новий світ»,
поздоровили й зі століттям. Міська рада
приєднується до привітань ювілярці:
«Осипаються дні пелюстками, непомітно спливають роки, не сумуйте, гордіться літами, бо не
марно прожиті вони…»
Олег ПОКАСЬ.
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ВИЩА ОСВІТА

ПРОФЕСІОНАЛ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Формування професійно
підготовленого апарату
державних органів влади
та органів місцевого самоврядування вважається
одним із головних факторів зміцнення держави,
дієвим інструментом ефективної реалізації її функцій.
П р о т я го м 1 9 9 6 - 2 0 0 9
років в освітній галузі «державне управління» здійснено підготовку понад 21
тисячі магістрів, з них
близько 64 % закінчили Національну академію державного управління при Президентові України. Частка ж
випускників цього найпрестижнішого управлінського
вузу серед державних службовців України становить
лише 3%. Тим вагомішим є
здобуток секретаря міської ради Оксани Сенецької,
яка нещодавно отримала
диплом з відзнакою про
закінчення Дніпропетровського регіонального інституту НАДУ при Президентові України.
– Навчатись у цьом у
навчальному закладі було
моєю давньою мрією, – розповідає Оксана Анатоліївна. –
А відколи працюю у міській
раді, доклала зусиль для її
здійснення. Дізнавалась у райдержадміністрації про умови,
терміни та документи, необхідні для вступу.
Я щиро вдячна депутатам,
які схвально поставились до
мого наміру, за виявлену довіру. І виконала їхню настанову
«не посоромити рідне Городище».
– Свідченням цього є червоний колір Вашого диплому і грамота академії. Тим
паче, що з 322 цьогорічних
випускників дипломи з
відзнакою отримали лише
10 осіб, а грамоти – 5 осіб.

людей пенсійного віку також
буде переважати кількість працездатного населення.
Мною розроблені методичні рекомендації, які можна
впроваджувати в нашій громаді. Однією з можливих форм
роботи є створення центру
соціальної активності для
людей пенсійного віку, які
мають значний досвід потенціал та ясний розум, хто не
може всидіти вдома. Колишні
медики, педагоги, юристи,
представники інших професій
здатні чинити значний позитивний вплив на підростаюче
покоління. Для старшокласників можна запровадити
виробниче навчання, наприк– Мені було дуже цікаво рофесійних управлінців, впев- лад, в перукарській справі, де
навчатись.
нених у своїй перспективі, які б пенсіонери і навчали, і
– Очевидно серед одно- знали чому вони прийшли на обслуговувались.
курсників було чимало по- навчання. Багато моїх друзів,
Суспільство потребує соціважних людей?
знайомих у недалекому май- альних працівників нової
– Зі мною навчались бутньому стануть народними якості, а їх потрібно виховувазаступники голів районних дер- депутатами, очолюватимуть ти з юних років. За важливістю
жавних адміністрацій, голови різні відомства та міністе- впливу на підростаюче поколірайонних рад, начальники рства.
ння мало що може бути більш
відділів районних державних
І ще одне спостереження: ефективним, ніж спілкування
адміністрацій, обласних дер- якщо раніше жінки тут були із людьми поважного віку. Розжавних адміністрацій, люди, великою рідкістю, то на нашо- почати реалізацію цього проякі займають посади 4 кате- му курсі вони вже становили екту планую попередньо порагорії, з солідним стажем дер- третину від загальної кількості дившись з секретарями місьжавної служби, керівники вели- студентів. Це свідчить про ген- кої ради попередніх скликань
ких комунальних господарств. дерне вирівнювання в органах Світланою Іванівною КалаЗа регіональною ознакою це державного управління.
шніковою і Любов'ю Костянтипредставники Донецької, Дні– Яка тема Вашої диплом- нівною Панасенко.
пропетровської, Запорізької, ної роботи? І чи можливо
І взагалі, потрібно віднахоЧеркаської, Полтавської та реалізувати наявні там заду- дити механізми більш активноКіровоградської областей. ми у Городищі?
го доручення громадян до
– Я захищала дипломний участі у місцевому самоврядуСпілкування з ними можна
розцінювати, як вагомий бонус проект на тему «Роль місцево- ванні. Поки що доводиться конго самоврядування у соціаль- статувати, що люди у нас малдо моєї освіти.
За результатами захисту ному захисті населення на при- оініціативні. На додачу існує
дипломних робіт керівництвом кладі Городищенської міської суттєвий негатив, породжений
вузу було відзначено, що ради». Проаналізувавши від- виборчою системою за парзаочники спрацювали набага- повідний досвід інших країн, я тійними списками, що не стито змістовніше, ніж студенти дійшла висновку, що найбільш мулює депутатів до роботи в
інших форм навчання. Підси- прийнятним для нас є приклад округах. Здебільшого люди не
ливши свій досвід теорією, Швеції. Оскільки ця країна знають, хто у них депутат, до
вони стали повністю сформо- однією з перших зіткнулась із кого звертатись.
ваними державними службов- проблемою старіння населенЩо ж стосується позиції
цями. Це є команда високоп- ня. Невдовзі в Україні кількість Соціалістичної партії України,

до якої я входжу, то соціальний
захист людей є однією із її
головних ідеологічних засад.
– І останнє запитання про
ставлення апарату міської
ради, підвищення фахового
рівня працівників.
– За два з половиною роки
навчання я відчувала моральну підтримку колективу. Робота міської ради була організована таким чином, що складнощі, які виникали в зв'язку з
моїми поїздками у Дніпропетровськ, були зведені до мінімуму.
Таке ж ставлення й до
інших спеціалістів, які здобувають вищу освіту. Майже
одночасно зі мною захистив
диплом Харківського національного аграрного університету наш інженер-землевпорядник Сергій Іванович
Сокур. Незабаром вищу освіту
Київського національного
університету біоресурсів і природокористування здобуде
касир по податках Ольга Григорівна Бабич. Продовжують
навчання юристи міської ради
Олександр Володимирович
Яровий (у Харківському національному університеті внутрішніх справ) і Віталіна Вікторівна Гаврилюк (у Київському
національному торгівельноекономічному університеті).
Міський голова стимулює
підвищення кваліфікації всіх
працівників міської ради. Зокрема використовуються всі
можливості для їхньої підготовки на різноманітних курсах,
семінарах. Олександр Іванович вбачає перспективу нашої
громади у молодих освічених
кадрах.
Щоб розвивати будь-яку
серйозну справу необхідно
мати наукове підґрунтя.
Розмову вів
Олег ПОКАСЬ.

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ПРО ГОРОДИЩЕ

Як завжди, Городище не сходить зі
сторінок різноманітних газет. У Городищі люди, які хворіють на цукровий
діабет, можуть знайти ”безпечні”
ласощі в магазині ”Перлина” по вул.
Миру, 52. Тут обладнано куточок, де
продаються спеціальні продукти, які
можна вживати діабетикам. Про це
розповідає “Нова Доба” (№ 25). Діє
магазин уже 5 років. Власник ”Перлини” Олексій Дробіт говорить, що
дієтичні ласощі на 10 % дешевші від
традиційних. ”Адресу магазину діабетики добре знають ще з радянських
часів, – говорить районний лікарендокринолог Микола Голуб. – Тоді в
цьому гастрономі продавали діабетичні цукерки, виготовлені на кондитерській фабриці у Вінниці. То була
велика удача для Городища, адже фабрика ледве задовольняла потреби Києва. Коли магазин став приватним, я
попросив власника торгової точки не
забувати про потреби хворих на діабет. Адже в районі 1600 таких громадян, із них інсулінозалежних – 230. Хвороба для діабетиків – то великий стрес.
Найбільше ж вони страждають через
заборону їсти солодощі. Тому на
замінниках цукру (фруктозі, сорбіті)
для них випускають джеми, цукерки,
зефір, згущене молоко, яблучні чіпси.
Але продуктів на замінниках цукру

багато теж не можна їсти! Хворий на
діабет може дозволити собі на день
лише одну цукерку на фруктозі. Як
мовиться, щоб не забути смак солодкого”.
Бій Володимира Кличка з американцем Едді Чемберсом дивилися 30
осіб у кафе Зої Кожушко з Вільшани.
Про це розповідає ”Газета поукраїнськи”. Дивитися бокс в кафе –
нова традиція. На бокс вільшанці сходяться за 2 години до поєдинку.
Розсідаються за двома широкими столами. На стіні – плазмовий телевізор, у
кутку зали – камін. Після перемоги
Кличка, пісні в кафе лунали ще пару
годин. У Вільшані прізвище Кличко
вимовляють з наголосом на першому
складі. Кажуть, саме так правильно. З
Вільшани коріння знаменитих боксерів. Легенда розповідає, що колись
заїхав на околицю козак, заснував
хутір, кликав селитися біля нього. За це
його прозвали КлИчком, а хутір –
КлИчковим. Три роки тому до Вільшани приїздив Віталій Кличко. В музеї
зберігається раритетний стілець. Той
проломився, коли на нього сів 110кілограмовий спортсмен.
22 березня виповнилося 115 років з
дня народження відомого українського письменника Івана Ле. Про це нага-

дав тижневик ”Прес-Центр”. Родом
літератор був з Чорнобаївщини – села
Мойсинці, яке нині поховане під водами Кременчуцького водосховища.
Одружився у 19 років з сусідкою Ганною Макаренко. Красива, добра, роботяща дівчина подобалась Івану з дитинства. Молода сім'я збудувала невеличку хату. У подружжя народились 4
дітей: Марія, Наталя, Анатолій,
Аркадій. Іван Ле почав навчатися в
Києві, дружина і діти працювали в колгоспі. Коли жінка захворіла – забрав
сім'ю в Київ. Через деякий час дружина померла. Дітьми опікувалася сестра
Івана Леонтійовича Палажка. Згодом
Іван Ле одружився із молодою дівчиною Іриною з Городища, в них народився син Ріхард. Сім'я письменника
збудувала собі дачу у Городищі.
Львівська газета ”Експрес” (№ 25)
надрукували матеріал до 155-річчя
нашого земляка Левка Платоновича
Симиренка. Зокрема, публікація розповідає про легендарний сорт смарагдових яблук Ренет Симиренка. Вихідне
дерево садівничий виявив в обійсті
свого батька, якому і присвятив цей
сорт. Нині Ренет Симиренка – один із
найбільш поширених промислових
зимових сортів яблук у багатьох країнах світу.
Сайт ”Чемпіон” навів коментар
почесного громадянина м. Городище,
наставника олімпійської збірної України з лижних гонок В'ячеслава Яржинського щодо результатів виступів у

Ванкувері-2010. Вцілому В'ячеслав
Генріхович залишився задоволений
показником жіночої команди у лижному марафоні на 30 кілометрів: ”Якщо
говорити в цілому, то я задоволений
виступом дівчат. Дві спортсменки у нас
потрапили до тридцятки і це вважаю
непоганим результатом. Якби не травма Валентини Шевченко, то в тридцятці було б троє українок. Хоча двоє
це також хороший результат. Усі росіянки позаду наших землячок. Гонки
проходили у важких умовах і за п'ятибальною системою я поставив би українським лижницям четвірку”.
Сайт ”Провінція” (з посиланням на
Головне управління статистики)
повідомляє, що на Черкащині на 1
вільне робоче місце претендує 64 особи. По містах та районах зазначений
показник коливався від 20 осіб у
Каневі та Канівському районі до 411
осіб у Городищенському районі.
Прес-служба державного підприємства ”Укрпошта” повідомила про
випуск нового художнього конверта з
маркою. Конверт присвячений Петру
Гулаку-Артемовському. Тираж конверта 339 тисяч екземплярів. На ньому зображений портрет видатного українського поета і викладача Петра Гулака-Артемовського на тлі старої будівлі
Харківського національного університету, в якому він навчався, а потім викладав.
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ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ

Початок шевченківських днів в
Автономній Республіці Крим поклала
художня виставка «Мальовнича Україна»,
яка тривала з 4 по 12 березня в етнографічному музеї міста Сімферополя за сприяння Державної організації «Всеукраїнський інформаційно-культурний центр»
та партії «Собор». Експонувалось більше
ста мистецьких творів кураторів та слухачів
Вільної академії красних мистецтв Великого Кобзаря України – Олександра Юрченка,
Миколи Лихошви (праправнука Тараса
Шевченка), Віктора та Антона Мішуровських, Володимира Томашевського,
Євгенії Омельницької, Альбіни Денисової,
Владислава Задворського, Володимира
Щербини, Руслана Пильника, Олександра
Удовенка. Дуже добрі відгуки отримали
роботи городищенців – картини Олекси
Близнюка та вишивка гладдю Таїси Батури
(відвідувачі не йняли віри, що відтворені
нею краєвиди вишиті, а не намальовані).
Вільна академія має досить тісний
зв’язок з Кримом, зокрема з сімферопольською Українською школою-гімназією.
Минулого року разом зі слухачами академії гімназисти побували на Карадазі, на
художньому пленері. Майстри, куратори
академії проводять тут майстер-класи,
дарують свої полотна, і вже у найближчому майбутньому планують відкриття
художньої галереї, при якій буде працювати мистецька студія. До речі, з експозицією
вищевказаної виставки кримчани мають
змогу знайомитись і нині – у стінах цієї школи, осередку української культури.
– Вільна академія красних мистецтв
Великого Кобзаря України – це живий твор-

ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ

чий осередок, який формують професори,
викладачі та студенти майже зі всіх провідних мистецьких закладів України.
Академія була створена як громадська
організація, що працює у напрямку відродження української мистецької школи, – розповів у телевізійному інтерв’ю її президент
Олекса Близнюк. – Метою нашої діяльності
є піднесення вищої мистецької освіти в провінції України, пошук, підтримка та допомога талановитій молоді для її подальшого
вступу до вищих навчальних закладів. За
п'ятнадцять років роботи академія здобула визнання в Україні та далеко за її межами…
«Важливим аспектом роботи академії, за словами Олекси Близнюка, є збереження національних, культурних, зокрема, художніх традицій. Спрямованість на
співпрацю з художниками національних
меншин в Україні – ще один важливий
напрямок роботи академії. У цьому плані
Крим є безмежною скарбницею, оскільки
національна палітра регіону є найбільш
строкатою в Україні.
«Свого часу поява Шевченка – поета і
художника, митця і борця, що став символом української нації, – була зумовлена
всім ходом історичного і духовного розвитку України. Сьогодення ж закономірно
породило появу Вільної академії красних
мистецтв Великого Кобзаря України як
невід’ємної частки духовного багатства і
культурної складової сучасної України», –
йдеться у прес-анонсі інформаційного
відділу Державного комітету телебачення
і радіомовлення України.
Олег ПОКАСЬ

УРОЧИСТЕ
ВІДКРИТТЯ

Окрасою заходу у ЦРБ для дітей був
виступ шестикласниці ЗОШ № 2
Дарини Остапенко. Її виконавчу
майстерність було належним чином
оцінено й на XV Всеукраїнському
фестивалі «Провесінь», де юна
бандуристка зайняла перше місце.

К

НИГА допомагає нам пізнавати
світ, підказує вибір життєвого
шляху та моральних орієнтирів, може
втішити та порадити. У центральній
районній бібліотеці для дітей навчають
вмінню володіти дорогоцінним ключем,

котрий відкриває таємничі двері цієї скарбниці знань. 22 березня тут відбулось урочисте відкриття Всеукраїнського тижня
дитячого читання «Книга – жива пам'ять
поколінь».
Твори класиків вітчизняної літератури прозвучали у виконанні Вікторії Мороз,
Олександра Пішохи, Сергія Коваля, Руслана Ісаєва, Світлани Кирпатої, Тетяни Пономаренко, Ростислава Манзі, Владислава
Литвина, Юрія Константінова (6-Б клас
ЗОШ № 2, класний керівник Валентина Гаркава), Віти Волошиної, Світлани Карпенко
(8-В клас, ЗОШ № 3, класний керівник
Вікторія Мамай, бібліотекар Валентина
Баклицька).
Також було оголошено переможців
районного туру Всеукраїнського конкурсу
дитячої творчості «У вінок Кобзаря ми
вплітаємо майбутнє». Зокрема, ними
стали учні навчальних закладів міста:
Марина Почапинська і Ярослав Коваленко
(економічний ліцей) – у номінації «Кращий малюнок до творів Кобзаря», Ольга
Пикало (Набоківська ЗОШ), Катерина Саламатіна (ЗОШ № 3), Анна Лисенко (ЗОШ №
1) – у номінації «Краще поетичне слово
про Кобзаря».

ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА

ШЕВЧЕНКО І КРИМ

Є

легенда, що Шевченко нібито
бував у Криму. Відомо, що батько
поета чумакував і брав з собою в
далеку мандрівку малого Тараса.
Зустрічався Шевченко з чумаками ще
зовсім малим, про що пише на початку
своєї повісті «Княгиня». Чумаки та їх подорожі згадуються не в одному творі Шевченка, зокрема у поемі «Наймичка» (1845)
та однойменній повісті (1852-1853).
Очевидно, в контексті чумакування,
за якого здебільшого згадується Крим,
краєзнавцям можна було припустити, що
шлях чумака Григорія Шевченка разом із
юним Тарасом міг пролягти через Крим.
Тим більше, що подібні подорожі, як вважають дослідники, були непоодинокі.
Однак усе це лише припущення. А от
про те, що Шевченко хотів при поверненні

із заслання у 1857 році побувати в Криму,
ми читаємо в його щоденнику, де йдеться
про очікування жаданої волі та вибір маршруту до Петербурга. Поет хотів, зокрема,
зустрітися зі своїм щирим приятелем, письменником, наказним отаманом Чорноморського козачого війська Яковом Кухаренком. «Я думал, – пише він, – проехать через
Крым, Харьков, Полтаву, Киев и Минск,
Несвиж и, наконец, в село Чирковичи и,
обняв своего друга и товарища по заключению Бронислава Залесского, через
Вильно проехать в Петербург». Однак
зрештою цей маршрут довелося змінити,
– по Волзі дістатися з Астрахані до Нижнього Новгорода, а після отримання відповідного дозволу прибути через Москву у
Петербург.
Ялтинський краєзнавець Олександр
Януш на сторінках газети «Кримська
світлиця» 24 червня 1995 року опублікував
виявлений ним у Державному архіві
Криму секретний циркуляр № 438 від 19
червня 1847 року, в якому зазначалося:
«Господину Таврическому Гражданскому
Губернатору. Государь Император Высочайше повелеть соизволил напечатанные
сочинения Шевченки – «Кобзарь», Кулеша
– «Повесть об украинском народе»,
«Украйна» и «Мыхайло Чернышенко», Костомарова – «Украинские баллады» и «Ветка», – запретить и изьять из продажи». Та
всупереч цим заборонам надходження
української літератури і, зокрема, творчості поета на півострові тривало. Про це
йдеться в ґрунтовній передмові Олександра Губаря до двомовного – українськокримськотатарського видання вибраних
поезій Тараса Шевченка, в енциклопедичному довіднику «Тарас Шевченко і Крим».
У наш час в Сімферополі біля ошатного входу в парк імені Шевченка відкрито
па-м'ятник поетові. Пам'ятники Тарасу
Шевченку встановлено також у Севасто-

ДІТЕЙ НАВЧАТИМУТЬ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ
Обласний фонд культури планує постійно проводити для дітей майстеркласи із писанкарства, виготовленню ляльок iз соломи, буде влаштовувати
театралізовані вистави за участю дітей-акторів, організує зустрічі з кращими
художниками, музикантами, поетами Черкащини. Голова обласного фонду
культури Анатолій Волошин переконаний, що проведення таких заходів стане
реальним кроком до виховання у майбутніх поколінь любові до давніх українських звичаїв, залучення дітей до творчості і мистецтва, розвиток та виявлення нових талантів. Анатолій Волошин оголосив, що відтепер щонеділі (о 12
годині) у черкаському ресторані-піцерії ”Тарантела” відбуватимуться майстер-класи з різноманітних видів мистецтв. А записати свої дітей на ці заняття
батьки зможуть, попередньо зателефонувавши у Черкаси 022-45-12-95.

Нещодавно створено громадську спортивну організацію «ВК РЕГІОН». У своїй діяльності об’єднання прагнутиме розвивати масовий дитячо-юнацький волейбол у місті
Городищі.
Тренери Володимир Оверченко і Анатолій Камінських запрошують всіх дітей, які
люблять волейбол, до занять у спортивний зал міської ЗОШ № 3 у понеділок, середу,
п’ятницю з 16.00. Волейбольний клуб вдячний директору школи Вікторії Сиченко за
надане приміщення та запрошує до співпраці спонсорів, небайдужих до спортивного
розвитку дітей.

КРУГЛИЙ СТІЛ

ГРОМАДА ТА ВЛАДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
17 березня у приміщенні РБДЮ відбувся
круглий стіл «Громада та
влада – для людей з особливими потребами»,
організований Коаліцією
молодіжних громадських
організацій «Молода Черкащина» в партнерстві з
Городищенською районною молодіжною організацією «Батьківщина Тараса Шевченка» за підтримки Фонду Східної Європи.
У цьому заході взяли
участь спеціаліст міської
ради зі зв’язків з громадськістю Олег Покась,
голова міської ради ветеранів Володимир Зінченко,
начальник відділу містобудування та архітектури
РДА Костянтин Філоненко,
начальник відділу обслуговування інвалідів управління праці та соціального захисту населення
РДА Оксана Мальчук,
з а в і д у юч а п с и хол о го методико-педагогічної консультації Світлана Воротило, спеціаліст районного

центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
Лариса Каплуненко, юрисконсульт районного центру
зайнятості Олександр Гергель, соціальний педагог
ЗОШ № 1 Лариса Качур,
діловод територіального
центру соціального обслуговування Ірина Листопад,
представники місцевих
ЗМІ. Було обговорено актуальні проблеми людей з
особливими потребами у
Городищі та районі, можливі шляхи їхнього вирішення.
Керівник проекту Анна
Харченко зазначила, що
успішне забезпечення
прав і свобод інвалідів,
передбачених нашим законодавством, залежить від
самих людей з особливими потребами та їх активності. У Городищі конче
необхідно створити громадську організацію, яка б
піклувалася відстоюванням інтересів інвалідів та
надавала б необхідну для
цього інформацію. Також

учасники круглого столу
отримали розроблені коаліцією МГО «Молода Черкащина» аналітичний звіт
«Стан забезпечення прав
людей з особливими потребами на Черкащині» та
довідник «Оздоровлення,
працевлаштування, доступ до інформації. Практичні рекомендації для
людей з особливими потребами».
На фото: Анна Харченко власним прикладом
спонукає людей з особливими потребами до громадської активності.
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«ЗОРЕНОСЦІ»

Лютий Григорій Михайлович народився 1924
року в м.Городищі.
Гірка звістка про те, що
батько загинув у боях з
німецько-фашистськими
загарбниками пекельним
болем відізвалася у серці Григорія. Він горів непереборним бажанням швидше влитися в лави захисників Вітчизни, прагнув нещадно мстити
ворогові за розбите щастя, за
сльози і горе тисяч радянських сімей. І коли така нагода трапилася, Григорій Лютий
відразу ж пішов на фронт.
Хоробро й самовіддано
бився з фашистами молодий
воїн, проявляючи неабияку
витримку і винахідливість.
Незабаром Григорію було
присвоєно звання сержанта і
доручено командувати
підрозділом автоматників.
У квітні 1944 року в кровопролитних кількадобових
боях під Яссами сержанта
Лютого було тяжко поранено.

Пройшов час, Григорій знову
був на фронті, громив ворога
уже за межами Батьківщини,
визволяючи від коричневої
чуми поневолені народи
Європи.
... Йшов останній рік
війни. Відчуваючи свій близький крах, фашисти чинили
відчайдушний опір, намагалися будь-що стримати
могутній наступ радянських
військ. Та вже ніщо не могло
їх спасти від поразки.
На березі Одеру, недалеко від села Дюрхейн
гітлерівці зосередили значні
сили і прагнули якийсь час
утримувати в своїх руках одну
із панівних висот, щоб прикрити відступ своїх частин.
При форсуванні ріки був
тяжко поранений командир
взводу. І сержант Лютий прийняв командування взводом
на себе. Він уміло організував
переправу бійців на протилежний берег. Та найважче
було попереду: необхідно
було заволодіти висотою.
Користуючись нічною
темрявою, взвод атакував
противника. Незважаючи на
значну перевагу в силах,
фашисти почали відступати.
Вони залишили на полі бою
18 зенітних гармат і багато
іншої бойової техніки. Та
ворог не бажав примиритися
з втратою такої вигідної
позиції. Вони раз-у-раз йшли
в нові атаки, але успіху не
мали.
Взвод поступово рідішав.
У одній із наступних атак сержант Лютий був важко пора-

У двох процитованих джерелах відображено офіційну
версію обставин подвигу нашого земляка.
Зовсім іншу історію нам переповів його син
Валерій ЛЮТИЙ:
– Після звільнення Городища батька
мобілізували до армії разом із на півроку
молодшим його дядьком Василем (він був
дванадцятою дитиною у сім'ї, наймолодшим братом матері Григорія Михайловича
(моєї баби)). Так от, незабаром після сутички з німцями, вони беззбройні недосвідчені хлопці, порозбігалися додому. За
це їх запроторили у штрафбат. А вже після
поранення (за всю війну у нього було 13
поранень) батько воював у розвідці. Він
знав німецьку мову, закінчив школу на
відмінно.
А тепер по суті справи. Підрозділу
розвідників, на чолі з сержантом Лютим
було поставлено завдання замінувати міст
через Одер і під час фашистської контратаки пропустити піхоту та, зірвавши міст,
«відрізати» їхні танки. Під щільним вогнем

нений. Пам'ятає, як гойднулась тоді перед ним земля і
затьмарилась весняна блакить неба...
Незабаром у Городище
до матері Григорія прийшла
звістка про те, що її син в бою
з ворогом загинув смертю
хоробрих, і що йому посмертно присвоєно звання Героя
Радянського Союзу.
... Довго сержант Лютий
пролежав у той день непритомним на полі бою, аж поки
не підібрали і не відправили
його в госпіталь бійці наступаючих частин. Півроку пробув Григорій Михайлович на
лікуванні, і лише восени
1945-го повернувся у рідне
містечко. Два роки згодом
герой отримав заслужену
ним нагороду.

…Шел 1945 год. Гитлеровский
рейх доживал последние недели. И
чем ближе был конец, тем ожесточенней сопротивлялись обреченные.
Южнее Брацлава передовые подразделения наших наступающих войск
вышли к Одеру и с ходу форсировали
его. Но удержаться на том берегу не
смогли – слишком плотным был
огонь батарей, врытых в землю на прибережной высоте.
Командир взвода автоматчиковразведчиков сержант Григорий
Лютый получил приказ: ночью обойти
высоту с флангов и внезапным ударом
овладеть ею. Пятьдесят смельчаков
погрузились в лодки и скрылись во
тьме. Перед утром на той стороне произошел скоротечный, но яростный
бой. А чуть забрезжил рассвет, над
неприступной высотой взвилась зеленая ракета: путь свободен.

* * *
Чимало часу минуло
відтоді. Нині комуніст Г. М.
Лютий – голова правління
Смілянської
р а й с п о живспілки, шанована
в
районі
людина.
Він
неодноразово
обирався
членом райкому партії, депутатом районної Ради депутатів трудящих.
До сторіччя з дня народження В. І. Леніна груди героя
прикрасила ще одна урядова
нагорода – медаль «За доблесну працю». У 1971 році Г.
М. Лютого було нагороджено
орденом «Октябрьской Революции».
З книги «Зореносці»,
видавництво «Промінь»,
1971 р.

ворога до мосту дістались лише двоє із
сімнадцяти розвідників, хоч вони й були
переодягнені у німецьку форму. Причому
один з них був поранений (він теж там загинув). Батькові самотужки вдалося встановити міни буквально перед носом у
фашистів, які вже виходили із-за лісу, і в
потрібний момент зірвати міст.
Коли наші притиснули їх до берега,
батькові довелось відстрілюватись. У
нерівній сутичці його було поранено, зокрема у легені. Німці підібрали непритомного розвідника і доправили до есесівського шпиталю. Зважаючи на форму, вирішили, що це у їхнього бійця «клямка впала».
Зробили хорошу операцію, інакше б не
вижив. Потім зрозуміли, що він радянський (мабуть, кричав там від болю), але
ставились до нього лояльно; як і своїм,
навіть шоколад давали. Відчувалось швидке закінчення війни…
Коли батька на підводі привезли додому, його мати була вкрай здивована такому
«воскресінню». Відходила його. Було молоко – корову німці не відібрали, бо там у них
на відшибі у Покасевому поліцаї часто гужбанили.
Мати ще певний час отримувала за
нього виплату, як за полеглого. І тут за справу взялися НКВДисти – вхопились і почали

Части дивизии начали форсирование Одера. Собрав крупные силы,
фашисты попытались вновь овладеть
высотой. Группа Лютого, защищающая
левый фланг полка, была прижата к
земле. Короткими перебежками автоматчики отходили к реке. Вот уже пало
прикрытие. Григорий принял огонь на
себя. Оглушительный взрыв. Онемели
ноги. Безжизненно повисла рука. Солдаты поспешили помочь командиру.
Но услышали:
– Приказываю отойти к высоте. Я
их задержу.
Уже сверху бойцы видели, как
огромный эсэсовец подбежал к неподвижному телу, прострочил его автомата и столкнул в воронку.

«копати» за ті гроші. Постало питання про
виключення Лютого з Уманської кооперативної школи, де він навчався.
Аж раптом надійшов виклик до Москви для вручення Зірки Героя. Там зібралось з двісті осіб таких, як він, «посмертників» – молодих та сивих.
Батько казав, що, як вони зібрались,
випили та почали згадувать, такий рев стояв, що коси дибом ставали. Нагороди вручав голова Президії Верховної Ради СРСР
Михайло Калінін. Й ту кримінальну справу
на матір героя вдалося зам’яти.
Батько продовжив навчання в інституті
кооперації. Працював заготівельником,
начальником заготконтори, а потім аж до
самої смерті, до 1986 року – головою
Смілянського районного споживчого товариства. Його райСТ було одним з найкращих у Радянському Союзі. Очевидно, батько хотів довести, що він не випадковий
герой. Амбіції у ньому поєднувались з порядністю і людяністю.
Перед смертю він сказав мені: «Хочеш
знати як я життя прожив? Побачиш, скільки
людей прийде на мої похорони». І дійсно,
півСміли його проводжали – народу було,
як на першотравневій демонстрації. Ось
такі от пироги.

НАМ ПИШУТЬ
До міської ради
надійшло декілька
вдячних відгуків на
публікацію, присвячену колишньому
директору ЗОШ № 2
Михайлу Безкровному.
Для редакційної
колегії важливо, що
такий значний інтерес до позитивних
персоналій нашої
історії є базисним для
утвердження патріотизму, активної громадської позиції городищенців.

В лютневому номері газети «Городище» мене дуже схвилював матеріал про
нашого земляка М.Т.Безкровного.
Яка це дорога реліквія для тих, хто
пережив війну. Я ніби крок за кроком ішла
за шанованою мною людиною. Колись
працювала в його школі; як ліквідували
район, і не знала, що він нам його повернув.
Яку треба було мати мужність, щоб
здолати такого ворога, як фашизм. Зараз
нам в теплих хатах важко переживати
засніжену зиму. А вони? Наші батьки,
кохані, сини! День-у-день під дощами,
снігами, в морози, не добре зодягнені і
напівголодні виборювали, цю таку жадану Перемогу.
Якби наші політики читали таку пресу, можливо б зрозуміли, якою ціною

далась нам ця земля, кожний її метр. Не
воювали б самі між собою і берегли її, як
зіницю ока, не називали б нас електоратом. А знали, що ми люди, які заслужили
на краще життя, після всього нами пережитого.
Свого тата я пам’ятаю, як в тумані.
Закатували його фашисти за те, що вигнав
скотину за Дніпро, щоб не дісталась завойовникам. Видавили нігті на пальцях,
відрізали вуха. Це було в Вільшані. А
застрелили біля Петропавлівки.
Лежить він під насипом дороги між
нашим містом і селом. Знайти могилу не
змогла, через 25 років потому. Як мені
їздиться тією дорогою? Знає тільки Бог…
Цей вірш – мій скромний внесок,
дітям, які не діждали, не мають батьків…

Через двое суток советские войска
начали новое наступление. На родину
Лютого ушло сообщение, что он пал
смертью героя.
Вот тут-то и произошло чудо. Двое
суток истекавший кровью сержант
лежал под открытым небом. Терял
сознание, зрение, слух. Лишь, на
третье утро санитары новой наступавшей части бережно уложили его в
машину и отправили в госпиталь. Несколько месяцев Лютый находился
между жизнью и смертью. Но устоял.
Год спустя после ранения счастливая
мать со слезами радости встречала как
бы вторично рожденного сына…
Зі статті П.Євглевського,
газета «Советская торговля».

ЦІНА ПАМ’ЯТІ
Валерію Лютому 59 років, він працює у
Смілі зубним техніком (виготовляє зубні
протези). Його донька Олена проживає у
Києві.
З Городищем Валерія Григоровича
пов’язують яскраві дитячі спогади. У бабусі
на Покасевому він проводив літні канікули.
Ліс, луки, річка, ставок… Тут він навчився і
плавати, і рибу ловити, і по стерні бігати.
Варили з друзями горохові супи, юшку із
явдошок, навіть вино робили. Тут формувався синтез його сприйняття світу. Щоправда, відвідавши ці місця декілька років
тому, він не помітив тієї первозданної краси. Змінився ландшафт, обезводнились
луки – меліоратори постарались не на
користь природи.
Найбільша ж, м’яко кажучи, стурбованість у сина героя виникла через поведінку, як він висловився, «публіки з владних кабінетів, де трапляється чимало падлюк». Річ у тім, що декілька років тому
хтось із чиновників повідомив йому про
намір назвати на честь батька вулицю, скажемо так, одного з міст України. І запропонував, щоб Валерій Григорович сплатив за
це десять тисяч доларів… Така от ганебна
«ціна питання».
Олег ПОКАСЬ.

Наснився тато молодий,
І я з ним говорила.
Питає: «Доню! Дитя моє!
Чому ти постаріла?»
Сімдесят років без тебе, тату,
Живу, сміюсь і плачу,
А тебе завжди молодим
У снах і мріях бачу.
Все стоїш ти у Раю
В віці молодому
А на землі сонце, квіти –
Вертайся додому!
–Ради вас стою я люди
Й на хвилинку не засну,

Я поклявся перед Богом
З пекла не пускать війну.
Живіть мирно на Землі,
Здорові й красиві,
А якщо ви хижі й злі,
То й ми станем сиві.
Не втримаєм автоматів –
Підкрадеться сатана.
Я й в думках не допускаю,
Що повернеться війна.
Я – довічний райський бранець,
І стою, як Прометей.
Я в отвіті за тебе, доню!
Та за землю і людей.
Галина КОВТУН.
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У ВІРШАХ ПЕТРА ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО

ЧАСТО ЗГАДУЮТЬСЯ ДІВЧАТА І ГОРІЛКА ЛЛЄТЬСЯ РІКОЮ
Гулаки – досить поширене в нас прізвище. На Черкащині їх – двоє на тисячу. Це давній козацько-шляхетський, згодом дворянський рід, воїни і священики. Із цього роду – Микола Гулак, кирило-мефодієвець, математик, який доводився рідним дядьком
матері академіка Володимира Вернадського.
Поет Петро Гулак-Артемовський казав, що один його предок мав прізвисько Гуляка Артемівський (за назвою свого села), й звідси
пішли Гулаки-Артемовські. Із них найвідоміший – небіж поета, Семен, автор опери ”Запорожець за Дунаєм”. Цю оперу ставив у
Парижі інший Гулак-Артемовський – Микола, білий емігрант, георгіївський кавалер, актор і режисер.

На початку
великих справ

Дід і батько поета, двоє його братів
були священиками. І сам він здобував
духовну освіту спочатку в семінарії, потім у
Києво-Могилянській академії. Однак
попом не став, нібито через нещасливу
любов. Полюбив взаємно молоду киянку,
а її батьки були проти. Панночка вмерла з
горя, а він після того, не довчившись, покинув академію й пішов світ за очі. Згідно з
іншою версією це трапилось через злиденні умови існування, характерні для
тодішніх спудеїв. Вони часто голодували і
для того, щоб здобути харчі не цуралися
будь-яких підробітків. Наприклад, співали
духовні пісні під вікнами міщан та крали
овочі з їхніх городів. Гулак-Артемовський
пізніше розповідав, що як ставало зовсім
сутужно, він змушений був збирати на
базарі огризки від кавунів і їсти їх. Інші джерела повідомляють, що він їв на базарах
залишки чумацьких обідів, а латки на штанях пришпилював голками з хвої. На канікули додому їздив на плотах вниз по
Дніпру.
Певний час (протягом 3-4 років) він мандрував, перебиваючись учительськими
заробітками в маєтностях поміщиків, викладаючи дітям основи наук. Здобувши деякий педагогічний досвід, затримався у Бердичеві – містечку на перехресті торгівельних шляхів, яке мало славу столиці торгівлі
та контрабанди. Також викладав у кармелітській школі при монастирі, а у
вільний час проводив приватні уроки в
будинках багатих польських панів. Там вчорашній бурсак набував світського блиску і
заводив необхідні для майбутньої кар’єри
корисні знайомства.

повертав собі втрачену юність. Панночкиінститутки нагадували про першу трагічну
любов.
Із тих провінційних інститутів часто
виходили манірні Проні Прокопівни, що
цуралися свого роду. А Гулак дбав, щоб
його інститутки шанували країну, в якій
живуть. Міг спеціально прийти до інституту в простій свиті, по-мужицькому неголений. За це одержував прочухани зі столиці,
бо попечителькою інститутів була імператриця. Часто сварився з директрисами – із
ревності до вихованок. Невідомо, чи так
само любили його вони. Хоча в це можна
повірити.
Адже в університеті всі збігалися слухати Гулака – він читав лекції яскраво, темпераментно. При тім, як свідчив його студент
Микола Костомаров, Гулак ”держал своих
слушателей в полнейшем невежестве по
части преподаваемого им предмета”.
Отже, був він таки більше поет, аніж учений. Може, й справді Петро Петрович не
був таким уже й бездоганним викладачем,
як пише про це наш видатний історик
Микола Костомаров у своїй
«Автобіографії». Але й Костомаров дістав
неабияку користь від спілкування зі своїм
учителем, користування його бібліотекою.

«Коли вмру – я вам дулю
покажу»

За його часів у Харківському університеті вчилися немало майбутніх поетів і
діячів культури. Двоє з них – Костомаров і
Метлинський – жили в Гулака на квартирі,
й замість оплати за житло вчили його
дітей. Так робили всі професори. І старалися не валити на іспитах своїх квартирантів.
Гулак екзаменував так ліберально, що
можна було не готуватися, згадував Костомаров. Дім професора стояв на околиці
міста, далі – старий цвинтар, де Костомаров любив гуляти. Гулак серйозно порадив
йому гуляти у веселішому місці, щоб не
нажити іпохондрії. Виходить, не забув, як
легко в юності вмерти від печалі.
Вважав себе людиною старосвітською,
навіть за часів ректорства жив у простому
дерев’яному одноповерховому домі, що
стояв на вулиці, яка виходила в поле. Він
мав 14 дітей (за іншою версією – до 10), які
вирізнялись незвичними іменами:
Блискуча кар’єра
27-річним вступив як вільний слухач до Епільдафор, Смарагд, Клеопатра, Неоніла,
Харківського університету, закінчив його Аполлінарія… Жінка, Єлизавета Федоза два роки. Ще будучи студентом, викла- рівна, якось після пологів психічно захвордав тут польську мову. В 1821 році Гулак- іла й втратила пам’ять. Потім одужала й згоАртемовський захищає магістерську дис- дом бувало так, що сам Гулак забував свої
ертацію «Про користь історії взагалі й пере- старі вірші, а вона їх пам’ятала.
На старість став уїдливим. Якось подаважно вітчизняної й спосіб викладання
рував
синові-студенту портфель. До подаостанньої». Відтоді він – про фесор, викладач історії, географії і навіть статистики (за рунка зробив віршовану приписку: ”Коіншою версією – естетики). Він багато пере- лись, за Богдана Хміля, писалося й без
кладає з польської і друкує свої статті в портхвіля. А тепер вся сила в портхвілях,
«Українському віснику». В 1841 році стає зате пишуть – як із похмілля!”. Щоправда,
ректором університету. Допоміг досвід, ц е й й о г о с и н , К л е о н и к Гу л а к отриманий в шляхетних будинках Берди- Артемовський, не пішов у письменники –
чева, і особисте знайомство з попечите- він став талановитим скрипалемлем університету графом Потоцьким, у віртуозом. А один з онуків, Яків Петрович,
захоплювався хоровим співом і працював
маєтках якого він свого часу вчителював.
Завдяки привітливості і світським мане- із Миколою Лисенком у київському універрам, а також неабиякому адміністратив- ситетському студентському хорі.
До смерті ставився по-філософськи й
ному таланту він робить карколомну
кар’єру: посади, нагороди, ордени… В часто на різні лади у своїх віршах повторюрезультаті він отримав чин дійсного ста- вав: ”Як не крути – а вмерти треба!”. Утім,
саме це робило його поезію оптимістичтського радника і спадкове дворянство.
ною – якщо все одно вмирати, то треба
добре нажитися на цім світі. У його віршах
Більше поет,
часто згадуються дівчата й горілка ллється
аніж викладач
рікою. Казав: «Коли вмру – я вам дулю
Усе це Петро Петрович поєднував із покажу!»
посадою викладача французької мови,
Однак ця філософія робила його байдузавідувача навчальної частини Харківсько- жим до різних довготривалих проектів.
го, а потім і Полтавського інститутів шля- Приміром, хотів створити український
хетних дівчат, причому перші 13 років словник, бо вважав, що мову скоро забуобіймав ці посади безоплатно і з великим дуть – і не створив. Від предків, очевидно,
ентузіазмом. Очевидно, таким чином отримав у спадок нахил до мандрівного

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
1790, 27 січня – Петро Гулак-Артемовський народився на Черкащині, у Городищі. Його батько мав хутір і 36 десятин
землі.
1813 – залишив Київську академію.
1817 – став вільнослухачем Харківського університету.
1818 – літературний дебют у харківсь-

кому журналі ”Украинский вестник” –
вірш ”Пан та собака”.
1830 – одружився.
1843 – отримав чин дійсного статського радника
1865, 13 жовтня – помер.
1877 – його вірші вперше вийшли окремою книжкою в Києві – ”Кобзарь П.П.
Артемовского-Гулака”.

козацького життя .Маючи велику сім’ю,
хати не тримався, весь час у дорозі між Харковом і Полтавою. Як вийшов у відставку ,
занепав духом. Писав: ”Була робота – була
й охота, було діло – і робить кортіло, а
тепер лежимо, їмо, спимо, встаємо та й
знов лежимо. Чи ясно, чи хмарно – нам і
так гарно. А хліба треба? Упаде з неба! А в
небі не стане – жінка достане”.
Гулак-Артемовський помер у 75річному віці. Кажуть, що він, будучи масоном (його інколи навіть називали малоросійським Каліостро), заповідав покласти
в свій гроб написаний ним незадовго до
смерті проект конституції ідеального
суспільства. Відповідно до заповіту дістати
її можна буде тільки тоді, коли людство
дозріє до її усвідомлення… Могила ГулакаАртемовського зі скромним обеліском знаходиться у Молодіжному парку міста Харкова.

Суперечливі орієнтири

В особі Петра Гулака-Артемовського
сучасник зауважив глибоке роздвоєння –
ніби це була одна людина для себе, друга
для інших. І цей ”другий” згодом остаточно переміг ”першого”. Козацька байдужість до розкоші дивно уживалася в
ньому з пристрастю до чинів і нагород.
За розповідями сучасників, Петро Петрович був «дуже честолюбивим і надмірно поважним, прагнув до нагород і
носив постійно багато діамантових
перснів на обох руках». Але це абсолютно
не заважало йому створювати байки з викриттям кріпосництва.
Так само суперечливі його культурні
орієнтири. Він любив читати в оригіналі
поезію Горація, якого звав Гараськом.
Мову ж українську знав, як мало хто.
Однак, здається, так і не вибрав собі
батьківщини в культурі. Змолоду любив
польське красне письменство, а потім зловтішався, коли росіяни придушили
польське повстання.
На початку творчості вважав московську літературу другорядною. Насміхався, що москаль без ”вот” і кроку не ступить,
і книжки його такі самі. А сам таки занехаяв свій український літературний талант.
Але навіть це висловив весело. Мовляв, у
нас поганих віршомазів розплодилося, як
у доброго попа дітей. Лише папір переводять. Нічого, буде чим піч топити, бо край у
нас холодний, ліс дорогий, зате дурні
дешеві.

Батько
української байки

Н е м о ж н а н а з в а т и Гул а к а Артемовського великим новатором у розвитку української літератури. Один час він
навіть сумнівався, що українською мовою
можна писати серйозні твори. Григорій
Квітка-Основ'яненко у суперечці з цього
питання мусив навіть написати свою відому «Марусю» й довести тим самим своєму
приятелеві, що це таки є можливо.
Так, він лише послідовник Івана Котляревського. Як пишуть деякі історики –
«представник традиції котляревщини»
(бурлескно-гумористичної творчості).
Проте це було історично зумовлено, репрезентантів українського слова бракувало, гумористи й нині потрібні, а тоді, коли
їх було небагато, тим більше. Деяка вульгарність їхнього тону також була зумовлена тодішніми соціально-політичними
обставинами. Рясноту грубуватих і карикатурних образів по творах, в яких тодішні
літератори зображували народ, сучасний
їм критик В. Стасов пояснював так: «Что
касаетея до низших пластов народа, то его
можно было изображать либо совершенно благополучным и идиллическиграциозным, вообще идеальным, или,
если идти на правду, то разве только глу-

пым, грубым, пьяным и карикатурным».
Особливо популярними стали байки
Гулака-Артемовського. Найвизначнішою
серед них була байка «Пан і собака». Після
опублікування в харківському «Украинском вестнике» (1818) вона ходила навіть у
списках. Була виразно антикріпосницькою. Слушно відзначав одним із авторів
відомої «Історії української культури» В.
Радзикевич: «Переживання Рябка в байці
«Пан і собака» – це яскравий, повний драматизму образ життя українського селянства в добі кріпацького поневолення.
Артемовський всі свої симпатії, всі спочування звернув у бік Рябка... Протест
Артемовського виразніший та голосніший,
як протест Котляревського. Котляревський
тільки принагідно вмістив панів у пеклі за
знущання над народом, коли
Артемовський дав жахливий образ умови
кріпацького життя».
Тоді, коли надрукованими були лише
три байки Гулака-Артемовського («Пан і
собака», «Солоній та Хівря», «Похтій та
Чванько), П. Білецький-Носенко 1823 р.
писав: «Я смело могу уверить, что... многие вытвердили целые тирады из них».
У с в о ї х т в о р а х П е т р о Гу л а к Артемовський звеличував доброту, як
високу моральну цінність, утверджував
громадянську мужність, висловлював віру
в могутність людського розуму, в
минущість зла. Він дав перші зразки реалістичної байки, що на повну силу зазвучала пізніше в творчості Є. Гребінки й особливо в Л. Глібова. Водночас він створює і
перші в українській літературі зразки
балад у романтичному дусі – «Твардовський» та «Рибалка». (Перша була переспівом «Пані Твардовської» А. Міцкевича,
друга – твору Гете). Цим шляхом, що його
накреслив Гулак-Артемовський, пішли згодом такі українські письменникиромантики, як Л. Боровиковський, О. Шпигацький, М. Костомаров та інші.
А щодо бурлескно-травестійних його
пародій на оди Горація, то вони не тільки
зберігають зміст першоджерела, але й
сміливо «українізують» їх, наснажуючи
реаліями місцевого побуту й фольклорними елементами. В останній період своєї
творчості він пише й окремі глибоколіричні поезії в народнопісенному дусі –
задушевні й тужливі, як, наприклад,
«Пісня»:
Ой не вода клубком крутить
В криниці й шумує.
То вдівонька сльози губить
І гірко жалкує.
Ой дарма тій водиці литься
З повної криниці,
Як нікому в ній напиться
Свіжої водиці.
Його поезію охоче друкував московський журнал ”Вестник Европы” українською мовою. Гулак попереджав:
”пишу на языке, почти забытом мною”, на
що московський редактор зауважив: ”Дай
Бог всякому такой забывчивости!” На
початку 1830-х Гулак відійшов від літературного життя, писав іноді не для друку.
Творчість Гулака-Артемовського стала
помітним явищем в літературному процесі в Україні. Зрештою, разом з іншими
письменниками свого часу він готував
грунт для появи основоположника нової
української літератури Тараса Шевченка.
Підготував Олег ПОКАСЬ,
Використано статті Віктора Гриневича (Gazeta.ua), а також Інни Можейко
та Віктора Бурмаки (газета «Извъстия», м. Харків), надані Городищенським районним народним музеєм
Семена Гулака-Артемовського.

P.S. Наша публікація «На честь Гулака-Артемовського» (див. № 2 (42) газети «Городище») потребує
уточнення. Згідно з історичними джерелами Іван Гулак був генеральним обозним гетьмана Дорошенка.
Також на прохання праправнучки Семена Гулака-Артемовського Ольги Шляхової висловлюємо
вдячність директору музею Катерині Руденко, «яка поповнила експозицію музею великою кількістю
реставрованих та нових експонатів, вміло та змістовно розкрила в ній життя та творчу діяльність Семена
та Петра Гулаків-Артемовських. Доклавши максимум зусиль, з великою любов’ю і гордістю показала
заслугу цих великих людей перед Україною та рідним краєм. Дуже шкодую, що заставивши по новому
забитися серце музею, не вберегла свого здоров’я, потрапила на операційний стіл саме в дні відкриття
музею».
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ОФІЦІЙНО
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.

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ОРЕНДАРІВ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК З ПРОХАННЯМ
ПРОВЕСТИ ЗВІРКУ РОЗРАХУНКІВ
У міській раді будуть раді бачити представників ТОВ
«АЛ і АН», ФГ Софіївський фруктовий сад, ТОВ «Кристал», ТОВ
«Дніпроінвест- Ч», ТОВ «Арборум», СТОВ «Золота рибка»,
«ДЖІ ПІ АЙ Інвест Добробут» та приватних підприємців: Барабаша О.І., Білана Ю.О., ПП Бибу С.А., Василенко Н.Л., Ґудзя
С.В., Гейка В.М., Гейко Л.І., Губату Н.М., Гонтара Г.О., Іваненка
С.Т., Іванова В.В., Лупашка О.О., Марченка А.Г., Несміян О.В.,
Орла О.Д., Поповича П.О., Сукач Н.Г., Томіленка В.В., Ткаченка
С.І., Шаповала О.О., Царіннік В.П., Петрова Є.В., Козелецького О.В., Григора К.І., Бензеля І.Я, Олексійчука В.В.
Для запобігання непорозумінь при зарахуванні орендної плати, у призначенні платежу рекомендуємо вказувати
адресу ділянки, за який місяць здійснюється проплата, дату
укладання договору(угоди), прізвище та ініціали платника.
Наприклад: орендна плата вул. Вишнева,40, за березень, договір (угода) від 26.01.2010, Петренко П.П.

ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ СУХОГО СМІТТЯ
З ВУЛИЦЬ МІСТА (З 7 ДО 11 ГОДИНИ)

КП «КОМУНАЛЬНИК» ПОВІДОМЛЯЄ
ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
ЗА НАДАНІ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
СТАНОМ НА 26.03.2010

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
ЗА УЧАСТЮ (ВІД ІМЕНІ) МАЛОЛІТНІХ ЧИ НЕПОВНОЛІТНІХ
Статтею 71 Цивільного кодексу
України визначено, що у випадку укладання правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню, у тому числі договорів
щодо поділу, обміну житлового будинку,
квартири за участю осіб, над якими встановлено опіку або піклування, нотаріус
перевіряє наявність дозволу органу опіки
та піклування на укладення таких договорів.
Правочини за малолітніх, які не
досягли 14 років, вчиняють батьки (усиновлювачі) або опікуни. При вчиненні нотаріальних дій щодо майна малолітньої дитини – одним з батьків, з яким постійно проживає дитина, за наявності згоди другого з
батьків, підпис якого засвідчується нотаріально.
На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів
або нерухомого майна має бути згода обох
батьків (усиновлювачів) або піклувальника.
У разі неможливості отримання
згоди другого з батьків (такі випадки
обумовлені законодавством) правочини
щодо майна малолітньої дитини вчиняються тим з батьків, з ким дитина проживає. В тому випадку, коли другий з батьків
заперечує проти укладання правочину
щодо майна малолітньої дитини, спір вирішується органом опіки та піклування або
судом.

До нотаріального посвідчення не
приймаються матеріали, що укладаються
від імені малолітньої дитини представником батьків (усиновлювачів) або одного з
них.
Особа неповнолітнього (до 16
років) установлюється за свідоцтвом про
народження за умови підтвердження
батьків (одного з батьків) про те, що ця
особа є їхньою дитиною.
Правочини від імені неповнолітніх
віком від 14 до 18 років можуть бути нотаріально посвідчені лише за умови, якщо
вони вчинені за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника.
Для укладання правочину неповнолітньою дитиною нотаріус має отримати
згоду будь-кого з батьків (усиновлювачів).
Така згода обов’язково витребовується від
того з батьків (усиновлювачів), з ким
неповнолітня дитина постійно проживає,
за умови попереднього повідомлення про
вчинення нотаріальної дії неповнолітньою
дитиною другого з батьків (усиновлювачів).
Повідомлення про намір вчинити
неповнолітньою дитиною правочин за згодою одного з батьків (усиновлювачів) надсилається нотаріусом за кошти зацікавленої особи або особисто зацікавленою особою. В останньому випадку нотаріусу подаються докази відправлення та одержання
адресатом такого повідомлення.

Опікун не має права укладати, а
піклувальник давати згоду на укладання
договору між підопічним та своєю дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами, крім передавання майна
підопічному у власність за договором дарування або в безоплатне користування на
підставі договору позички.
Справжність підпису(-ів) батьків
(усиновлювачів) або піклувальника на
заяві про їхньою згоду на посвідчення правочинів від імені неповнолітніх віком від 14
до 18 років засвідчується нотаріально.
Засвідчення справжності підпису не
потрібне, якщо батьки, усиновлювачі або
піклувальники особисто подадуть нотаріусу заяву про згоду на посвідчення правочину. В цьому випадку нотаріус установлює
особу заявника, перевіряє справжність
його підпису, про що робить відмітку на
заяві, і вказує назву документа, його
номер, дату видачі та назву установи, що
видала документ, який стверджує особу.
Нотаріальні дії вчиняються після
їхньої оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб у день подачі
нотаріусу всіх необхідних документів.
Олена ПАНАСЕНКО,
приватний нотаріус
Городищенського районного
нотаріального округу.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
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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.

ИК

01.04.2010 р.– вул.Пархоменка, Карбишева,
Черняхівського, Мічуріна, Довженка, Артема.
02.04.2010 р. – вул. Постишева, Тургенєва, Котовського, пров. Садовий, Шевченка, Грушевського.
06.04.2010 р. – вул. Коцюбинського, Желябова,
Кірова, Некрасова, Пушкіна, О. Українського.
07.04.2010 р. – вул. Куйбишева, Г. Чорнобиля (до
маг. «Продукти»), Р. Люксембург, Енгельса, Крупської,
К.Маркса.
08.04.2010 р. – вул. Чапаєва, Петровського, Доватора, Вільямса, пров. Гетьманський, вул.Гетьманська,
пров. Ватутіна
09.04.2010 р. – вул. Горького, Короленка, Водоп'янова, Трудова, Гамарніка
12.04.2010 р.– вул. Комарова, Тельмана, пров.
Тельмана, Боженка, Маяковського, П. Орлика, Мересьева.
13.04.2010 р.– вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8
Березня, Театральна, Індустріальна, Героїв Чорнобиля.
14.04.2010 р.– вул. 1 Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка.
1504.2010 р.– вул. Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова, Корольова, Орженікідзе
16.04.2010 р.– вул. О. Кошового, Ворошилова,
Толстого, Радянська, Партизанська.
19.04.2010 р.– вул. Франка, пров. Піонерський,
Нова, Галана, Г.-Артемовського, Далекосхідна.
20.04.2010 р. – вул. Б. Хмельницького, Чехова,
Кожедуба, Осипенка, Бєлінського, Заслонова.
21.04.2010 р. – вул. Миру, Мамая, Гайдара,
Глінки, пров. Садовий, Слов'янська.
22.04.2010 р. – вул. Свердлова, Героїв Хасана,
пров. Київський, С.Разіна, Шмідта, Лисенка.

ГОРОДИЩЕ
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запрошує на відпочинок до Криму
на бази відпочинку «Марія», «Мальва»
(с.Андріївка, 35 км від Севастополя),
«Ельвіна» (с.Міжводне Чорноморського
району) та в пансіонат «Улыбка»
(с.Рибаче, 35 км від Алушти).
Варість путівок
на 7-10 діб – від 925 до 1700 грн.
Наш офіс знаходиться за адресою
вул. Героїв Чорнобиля, 30 Б.
Тел./факс 2-07-79, моб. 0 (67) 271-58-11,
0 (67) 474-04-35. E-mail: Gavrikla@ukr.net

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: 222-86, 2-00-17.

ЦІКАВИНКИ

ЧОМУ ДІВЧАТКАМ – РОЖЕВЕ?
Існує традиція: якщо народилася дівчинка, купують усе
рожеве, хлопчик – блакитне. Дослідники вважають, що ця історія
сягає ще часів Павла І, а точніше його наказу 1797 року.
Згідно з документом усі немовлята з імператорським
прізвищем – великі князі й князівни – ставали кавалерами вищих ступенів російських орденів: дівчатка – св. великомучениці Катерини,
хлопчики – св. апостола Андрія Первозванного. До цих нагород додавалися стрічки: рожева зі сріблястими облямівками для дівчат і блакитна для хлопців. Аристократія, а потім купці й простолюдини стали
наслідувати цю традицію.
Психологи з’ясували, що обидва кольори позитивно впливають на дітей. Усе рожеве підсилює почуття, робить людину уважною і лагідною. Блакитне – допомагає зосередитися, цей небесний
колір налаштовує на високі чисті почуття. Тож блакитні й рожеві ковдри, стрічки дітям не зашкодять.
До слова, якщо збираєтесь купувати меблі й одяг для
немовлят, враховуйте те, що жовтий колір веселить і збуджує дітей.
А червоний зовсім не підходить: він прискорює серцебиття, підвищує тиск, м'язову й мозкову активність.
Модна нині система фен-шуй для спальні новонароджених
рекомендує ясно-зелені кольори, які символізують юність, весну й
ріст. Недарма зелений вважається кольором повітря (синій – води,
червоний – вогню).
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БІЛЬЯРД-КАФЕ

ЕДЕМ

Канцелярські товари
Сувеніри
Дитячі іграшки
Парасольки
Сумки

ОДЯГ ДЛЯ
ВСІЄЇ РОДИНИ

М+

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

(097) 022-93-67

Тротуарну плитку
Цямрини
Криничні кільця
Ціни виробника

Продаж комп'ютерів
та офісної техніки.
Ремонт, заправка,
відновлення
картриджів.

Т. 0 (67) 959-92-29,
0 (93) 996-06-67.

м.Городище,
вул.Петровського, 9.
Т. 2-21-41,
0 (98) 347-60-54.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

Високоякісні нафтопродукти
Одеського НПЗ (Лукойл-Україна)
тільки на АЗС «ОWK» по вул. Об’їздній.

Відпочинок
для всієї родини

Замовлення за тел.

Продаю:
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Працює з 8.00 до 18.00. ціна від 30 грн.

ПП Мусієнко

Послуги з переробки та обміну
пшениці, кукурудзи, гороху, ячменю,
соняшникового насіння
на макаронні вироби, крупи,
борошно, олію
Реалізовує
висівки, дерть, макуху.
Проводить закупку
у населення зерна
М. Городище, вул.Миру,65А

Т.2-09-89

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

БУДИНКИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО 1/3 будинку у м.Городище,
вул..Кожедуба,18, газ, зем.діл. 10 сот. Т. 227-82.
½ будинку, пров.Маяковського,25, усі
надв. спор. 3500 у.о. Т. 2-16-13, 0 (97)
330-83-63.
½ будинку, пров.Маяковського,51, усі
надв. спор., зем. діл. 17 сот. 6000 у.о. Т. 233-52.
½ будинку, вул.Пархоменка,8/1, новий,
газиф., вода, погріб, сарай. 15000 у.о.,
торг. Т. 0 (67) 770-47-05.
частину будинку, пров.Кожедуба,7, заг.
пл. 56 м.кв, зем. діл. 8 сот. 7000 у.о. Т. 241-65, 0 (97) 889-23-60.
частину будинку, вул.Маяковського, заг.
пл. 116 м.кв, усі зручн., каналізація,
л.кухня, гараж і підвал під одним дахом.
Т. 2-26-94, 0 (97) 908-22-12, 0 (93) 591-0512.
частину будинку, вул.Маяковського,2,
газиф., усі зручності, каналізація. Т. 2-4342, 0 (97) 733-68-63.
будинок (старий) у м.Городище,
пров.Вільямса,3, 7х9, усі надв.спор.,
газ.до будинку, зем.діл. 11 сот., земля
приватиз., поряд автоб.зупинка, магазин.
Т. 2-00-76 (після 18.00).
будинок, (р-н залізн. вокзалу), газ, усі
надв.спор. Т. 0 (96) 375-63-66.
будинок, вул.Івана Ле,66, заг.пл 120 кв.м.,
усі зручності, усі надв.спор., зем.діл. 20
сот. Розглянемо будь-які пропозиції. Т. 0
(97) 964-73-66, 0 (67) 562-25-14.
будинок, вул.1Травня,45 (центр), газ - до
будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0 (96)
695-99-21.
будинок, вул.О.Українського,62, (центр),
7х11, газиф, усі зручн., добр. стан, тел,
зем. діл. 9 сот. Межує з великими
зеленими насадженнями. 20000 у.о., торг.
Т. 2-06-83, 0 (97) 424-12-06.
будинок, вул.Пархоменка,3, усі зручності,
газ, водопровід, усі надв.спор., зем.діл. 7
сот. 45000 у.о. Т. 2-21-04, 0 (96) 417-61-79.
будинок, вул.Чапаєва,134, усі надв.
спор., зем. діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96)
695-99-21.
будинок, вул.Чапаєва,27, усі надв. спор.,
зем.діл. 20 сот. 30000 у.о., торг. Т. 2-04-45.
будинок у с.Петропавлівка,
вул.Шевченка,38, усі надв. спор., зем. діл.
40 сот. 25000 грн. Т. 0 (67) 595-58-47, 0
(93) 276-38-66.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО квартира 1-кімн., 5 пов.,
вул.Слов'янська,29 (центр), заг. пл. 34
м.кв. 10000 у.о. АБО ОБМІН на будинок.
Т. 0 (97) 311-37-07, 0 (97) 311-37-08.
ТЕРМІНОВО квартира 2-кімн., вул.Миру,
заг. пл. 50 м.кв., автон. опал. 22000 у.о. Т.
2-19-66, 0 (96) 174-64-81.
квартира 1-кімн., 4 пов.,
вул.Слов'янська,29 А, заг.пл. 34.2 кв.м. Т.
2-08-39, 0 (67) 498-59-66.
квартира 3-кімн., 1-пов.,буд. у
м.Городище,вул..Миру,86 (напроти ринку),
65 кв.м., можливо під офіс, магазин. Т. 219-49, 0 (98) 226-60-01.
квартира 3-кімн., у с.Мліїв-1 (садстанція), вул.Симиренка, газ, сарай,
погріб. 17000 у.о., торг. Т. 0 (67) 788-51-55,
0 (97) 028-52-45.
ВИНАЙМУ
молода сім'я винайме будинок чи
квартиру у м.Городище (бажано центр), з
усіма зручностями. Т. 2-16-80, 0 (97) 75369-64.

АВТОМИЙКА на території АЗС «ОWK»

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.

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

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

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
причіп до л/а. Т. 2-44-91, 0 (98) 396-30-74.
ПРОДАМ
мотоцикл МТ-11 ”Дніпро” з коляскою,
1986 р.в. В хорошому робочому стані, з
документами. 1500 грн. Т. 0 (97) 122-5290.
ВАЗ-2103, 78 р.в., синій, кап.
зварювальний ремонт, добр. стан. 12000
грн., торг. Т. 0 (96) 420-84-67.
ВАЗ-21093, 04 р.в., пробіг 80000 км, колір
«кармен», тонування, антикорозійна
обробка, один власник. Т. 0 (67) 593-4920.
FORD-Гранада, 79 р.в., 1,6, у добр.стані,
капремонт у 2009 р. 8500 грн. Т. 0 (96)
531-77-80.
SKODA Felicia, 98 р.в., 1,3, інж., сигнал.,
круїз контроль, мобілайзер, титан.диски.
4900 у.о., торг. Т. 0 (93) 591-46-24.
міні-трактор. Т. 0 (97) 193-45-85.
ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
двигун ВАЗ 2103, 1,5 л. 2000 грн. Т. 0
(96) 420-84-67.
двигун ГАЗ-24. 2000 грн. Т. 2-21-41, 0
(98) 347-60-54.
двері ГАЗ-24. 400 грн. Т. 2-21-41, 0 (98)
347-60-54.
задній міст ГАЗ-24. 400 грн. Т. 2-21-41, 0
(98) 347-60-54.
КПП ЗІЛ-130. Т. 0 (97) 193-45-85.
ресори ГАЗ-24. 250 грн. Т. 2-21-41, 0 (98)
347-60-54.
радіатор ГАЗ-24. 300 грн. Т. 2-21-41, 0
(98) 347-60-54.
роздатка ГАЗ-66. Т. 0 (97) 193-45-85.
ТЕХНІКА
ПРОДАМ
телевізор «Славутич Ц-208»,
кольоровий, впаяний палсікам, у
добр.стані. 600 грн. Т. 0 (96) 531-77-80.
ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
двигун електричний, 4 кВт, 3 тис.обертів,
новий. 1200 грн. Т. 0 (98) 133-43-25.
електродвигун, 220/380 В, фланцевий,
торців, потужн. 4 кВТ, 960 об./хв. Т. 0 (67)
582-24-36.
млин ДКУ 380 Вт, 600 кг/год. 2500 грн. Т.
0 (98) 133-43-25.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
КУПЛЮ
шифер, новий, б/к, балки, цеглу, б/к. Т. 0
(97) 584-13-49.
ПРОДАМ
подвійні дерев'яні вікна розміром 1,4х1
м, б/к, в хорошому стані, 7 шт. Із них
можна зробити гарну теплицю. Т. 0 (97)
122-52-90.
вікна, 6 шт., розмір 110х140, засклені, б/к.
Т. 0 (63) 462-37-97.
віконний блок, новий, 1,2х0,8 см; лутка
дубова, подвійні рами соснові з
кватирками. Т. 2-30-03 (після 18.00).
віконні рами, різних розмірів. Т. 2-25-62.
двері, 2 шт., з лутками, б/к, у доброму
стані. Т. 0 (63) 462-37-97.
плитка, облицювальна, імпортна, нова,
(для кухні або ванни), 10 кв.м. Т. 2-25-62.
МЕБЛІ
ПРОДАМ
ліжко дерев'яне, 2 шт., вир-во Львів,
ручна робота. Т. 2-25-62.
крісла, 2 шт., в хорошому стані. Т. 0 (63)
462-37-97.
крісло для відпочинку. Т. 0 (67) 582-24-36.
сервант, вир-во Чехословаччина, 2 шт.,
б/к, в зразковому стані.Т. 2-25-62.
РІЗНЕ
КУПЛЮ
бджолині сім'ї. Т. 2-07-87.

картоплю їстівну та насіннєву. Т. 0 (96)
233-50-59, 0 (96) 335-77-91.
коляску, дитячу, для хлопчика, у
добр.стані. Т. 0 (97) 284-59-11.
коляску, дитячу, зимово-літню, у
добр.стані. Т. 2-31-38, 0 (98) 517-06-93.
люцерну. Т. 2-08-34 (ввечері).
ПРОДАМ
батареї чавунні, недорого. Т. 2-44-91, 0
(98) 396-30-74.
коляска дитяча «Аделіна», зимоволітня, синьо-голуба, надувні колеса, 6
амортизаторів, протимоскітна сітка,
переносна люлька, дощовик, сумка, у
відм.стані. 750 грн. Т. 2-38-31, 0 (67) 47020-64.
коляска дитяча, нова, зелений колір. Т. 0
(97) 508-55-79, 0 (63) 566-27-74.
медогонку, 3-рамну. 500 грн. Т. 0 (63)
203-64-75, 0 (67) 595-58-47.
кукурудзу високосортну, 50 відер. Т. 0
(96) 223-85-52.
сіно. Т. 0 (50) 226-35-78.
сіно лугове. Т. 2-30-03 (після 18.00).
ЗДАМ
для випускного жіночу сукню,
бірюзового кольору, з аксесуарами
(розм..42-44) та чоловічий костюм
чорного кольору (розм..44-46, зріст 175
см). Т. 0 (98) 993-08-99.
РОБОТА
Для ведення присадибного
господарства у с. Петрики потрібна
сім'я на постійне проживання, житлом
забезпечую. Т. 0 (67) 472-41-23.
Підприємство з виробництва гранітних
пам'ятників запрошує на роботу
кваліфікованих художниківпортретистів. Можливість навчання. Т. 0
(233) 99-3-04, 0 (67) 472-28-25.
СТО в м.Городище запрошує на роботу
автослюсарів, автоелектриків та
автофарбувальників. Т. 0 (97) 281-73-11.
ПП запрошує на роботу продавця
продовольчих товарів. Т. 0 (98) 299-8057.
ПП у м.Городище запрошує на постійну
роботу зварювальника (з автомобілів) зі
стажем роботи, жителя м.Городища. Т. 0
(98) 407-89-12.
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) 286-5600.
Жінка, 51 рік, одинока, шукає роботу.
Розгляну будь-які розумні пропозиції. Т. 0
(98) 500-13-59.
ПОСЛУГИ
Виконуємо всі види електромонтажних
та сантехнічних робіт, встановлення
насосних станцій, усі види
облицювальних робіт (плитка, ламінат,
шпаклівка, гіпсокартон). Т. 0 (96) 946-0289.
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.
ТВАРИНИ
ПРОДАМ
кроленята, бельгійський обр/фландер, 50
грн./кг. Т. 2-08-34.
корова. Т. 0 (67) 995-84-16, 0 (97) 875-5598.
цуценята такси. Т. 0 (98) 275-68-87.
ЗАГУБЛЕНЕ
Загублений паспорт на ім'я Білашенко
Вікторії Сергіївни просимо повернути за
винагороду. Т. (0472) 30-26-51, (098) 490-

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

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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НАШ КАЛЕНДАР
1 квітня
ДЕНЬ СМІХУ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПТАХІВ
75 років від дня народження
Вадима КРИЩЕНКА (1935), українського
поета-пісняра:
Не прикладай до протиріччя
Холодне збільшувальне скло,
Зіп'ю сльозу з твого обличчя –
І стане все так, як було.
2 квітня
СТРАСНА П'ЯТНИЦЯ
170 років від дня народження Еміля
ЗОЛЯ (1840-1902), французького письменника: Єдине щастя у житті – це постійне
прагнення вперед. Художній твір є шматок
природи, профільтрований крізь темперамент художника.

ГОРОДИЩЕ

1 квiтня 2010 року

7 квітня
БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я
11 квітня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
ВИЗВОЛЕННЯ В'ЯЗНІВ ФАШИСТСЬКИХ
КОНЦТАБОРІВ
12 квітня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАКЕТНОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
17 квітня
ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ

5 квітня
300 років тому (1710) Пилипа
Орлика обрано гетьманом України

28 квітня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СПОРІДНЕНИХ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
30 квітня
140 років від дня народження
Ференца ЛЕГАРА (1870-1948), угорського
композитора, диригента.
90 років від дня народження
Миколи ГРИНЬКА (1920-1989), українського
актора.

ПЕРШЕ КВІТНЯ – БРЕХНЯ ВСЕСВІТНЯ!
Сновидіння

Мені наснився дивний сон:

По лісі йду, ярами,
З кошовкою, гриби збирать
Для жінчиної мами.

Покусать мене не встигла,
Бо розплющив очі.
Таке страшне мені сниться
Не кожної ночі!

Полювання

Спостереження: чим пізніше приїжджає «швидка», тим точніший діагноз.

Кошика наповнив вмить,
Ледь доніс до хати.
Вирішив сюрприз зробить,
Пішов їх готувати.

Вже почав потроху злитись:
Де ж ділися звірята?
Коли гульк, очам не вірю –
Маленькі поросята.

В казані гриби киплять,
Звісно ж без цибулі.
Зразу видно, любий зять
Готує для мамулі.

Такі чорненькі і прикольні,
Де їсть там і гадить.
Захотілося ж мені
Піти їх погладить.

Свиня відразу пішла геть,
А кабан не здався,
Я по ньому цілий день
Шишками кидався.

Юшку приготував вдалу
І на вид нічого.
Тарілку мамі дав чималу
Й побажав смачного.

Так із ними було весело,
Радісно і мило,
Поки з-за кущів не вилізло
Здоровенне рило.

Все закінчилося добре –
Повтікали хряки.
З тих пір я люблю дерева,
Сучки, дровиняки.

Я проснулся очень радостный и бегом
побежал в душ. С улыбкой на лице я вышел на
кухню с мыслью, а что же подарит жена. Но она
даже забыла меня поздравить.
– Ни фига себе, – подумал я. – Ну ничего.
Дети не забудут.
Но дети забыли.
Вы представляете, с какими чувствами я
ехал на работу. Но когда я зашел в свой
кабинет, секретарша Юля сказала мне нежно:
– Доброе утро, Шеф. С Днем Рождения!
И я почувствовал себя немного лучше.
Где-то в середине дня Юля постучалась ко мне
и сказала:
– Шеф, давайте пойдем пообедаем
вместе! Это ведь ваш День Рождения!
И мы пошли. После третьего мартини Юля
сказала:
– Шеф, поехали-ка ко мне домой. Ведь
дел на работе нет, а у вас День Рождения!
И мы поехали. Когда мы приехали, Юля
прошептала мне на ухо:
– Шеф, садитесь вот здесь на диван, а я
схожу и надену на себя что-нибудь более
удобное!
И она ушла.
Через минут пять открылась дверь и
вошла Юля с тортом. За ней шли моя жена,
дети, родители, теща, коллеги, друзья и
многие другие. А я сидел на диване голый и
думал: «УВОЛЮ С…!»

ВСЕЗАГАЛЬНИЙ ТАТО

Зам. №

Затремтіло в грудях серце,
Бачу – лихо не мине:
Раніше я сальце любив,
Тепер воно мене.

В лісі пташечки співають,
Білки стрибають раді,
А зайців нема й одного –
Поховались гади.

Американський мільйонер Джон Лоуелл, який став багатим у кінці XIX століття,
прославився величезною кількістю скандальних любовних зв'язків. Власник заводу,
газет, пароходів міняв дружин, як рукавички.
Точніше, рукавички багач, який добре знав
ціну грошам, носив набагато довше. Не раз
Лоуелл ставав героєм скандальної світської
хроніки. Дами самі шукали його прихильності. Причому гроші Лоуелла цікавили їх
далеко не в першу чергу. Деякі коханки
Джона навіть не здогадувалися, що мають,
справу з мільйонером.
Він не припинив свої
походеньки, навіть коли,
йому стукнуло 70 років.
Причому віддавав перевагу дівчатам до 20-ти років.
Одна з дівчат подала до
суду на старого Лоуелла,
вимагаючи визнати його
батьком своєї дитини. Зробивши нехитрі розрахунки,
Лоуелл зрозумів, що немає
до немовляти ніякого
відношення. Але захищатися навіть не намагався. Марнославного старого улестило таке обвинувачення, і
він визнав дитину своєю.
Після цього у суді почали
з'являтися матеріодиначки, які сподівалися
таким чином трішки заробити. За два роки задоволе-
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Життя дається нам тільки
раз, і прожити його треба так,
щоб не нудно було сусідам.

І лисички, і опеньки,
І поганочку бліду,
Справжнє асорті для неньки
У кошовочку кладу.

День рожденья

Віддруковано на Смілянському
КВПП "Тясмин", м.Сміла, вул.Перемоги,
16. Тел. (04733) 4-40-20.

Той що справа, мабуть, мама,
Бо сосків багато,
А ліворуч небагато,
Зразу ясно – тато.

Ранок, тиша, сонце встало,
Пора й собі вставати.
Беру рушницю й йду до лісу
М’ясця вполювати.

Думав, що то був міраж
Бо довго йшов, втомився.
Заплющив очі, відкриваю –
Ще один з'явився.

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
достовірність реклами несе рекламодавець. Редколегія залишає за собою
право на мовностилістичні скорочення
матеріалів.

АНЕКДОТИ

А мухоморів як багато
Росте після дощу!
Сьогодні буде справжнє свято,
Як тещу пригощу.

Мама їсть – радію я,
Гадав, що стане чуйна.
Колись була проста змія,
А тепер отруйна.

Адреса редакції:
19500, м. Городище,
вул. Грушевського, 11
E-mall:
gormrada@ukrpost.ua
Телефон 2-24-27

26 квітня
ДЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

18 квітня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ'ЯТОК І
ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ
22 квітня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ
140 років від дня народження
Володимира ЛЕНІНА (справжнє прізвище
Ул ь я н о в , 1 8 7 0 - 1 9 2 4 ) , р о с і й с ь к о г о
громадського і політичного діяча: Больших
слов нельзя бросать на ветер. Война есть
испытание всех экономических и
организационных сил каждой нации.
Капиталисты готовы продать нам
веревку, на которой мы их повесим.

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

23 квітня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ І АВТОРСЬКОГО ПРАВА
90 років від дня народження
Григорія ТЮТЮННИКА (1920-1961), українського письменника: Він ішов тихо, іноді
зупиняючись і вдихаючи свіже весняне
повітря. Почував себе збудженим і трохи
схвильованим від того, що перед ним
розкривається нове життя…

МІСТ
4 квітня
СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ.
ВЕЛИКДЕНЬ
ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ГОРОДИЩЕ

Политика есть самое концентрированное
выражение экономики. Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни.
Честность в политике есть результат
силы, лицемерие – результат слабости.

Випала гвинтівка з рук,
Патронів ціла пачка,
Як рвучко стартував сікач,
А за ним сікачка.
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– Я тут учора на Вільшанці
бачив двох дівчат у купальниках…
– У такий холод?! Напевно
моржі!
– Ну, одна точно – морж, а
друга – нічого, симпатичненька…

Реготали в лісі звірі –
І лисиця, і їжак,
Як побачили Володьку,
За яким біжить свіжак.
Але так й не наздогнали
Ті голодні свині,
Дякуючи переляку
Й високій деревині.

На охоту не ходжу,
Сиджу, читаю книжку
І все гадаю, де взялись
На тій березі шишки!

J

– Ну, час і гроші заробляти,
– сказав Гаррі Поттер та й пофарбував свою чарівну паличку
в чорні і білі смужки.

Мужик звертається до бармена: – У вас тут насправді
дівчата такі гарні, чи я так напився?

Володимир ПІСТУН,
с.Хлистунівка.

ний собою містер Лоуелл був визнаний батьком 62-ох дітей.

У НАГОРОДУ – РОГИ
Перші рогаті чоловіки з'явилися при візантійському імператорі Андроніку, який
вибирав собі коханих серед вельможних
жінок. А чоловік за відшкодування моральних збитків отримував величезні мисливські
помістя і на знак свого права прибивав до
воріт маєтку оленячі роги. За такою «рогатою» садибою усі здогадувалися, звідки
вітер дує...

Дід розповідає:
– Знаєте, чому я так довго і
щасливо живу? Тому, що в своєму житті я тричі вчасно смикнув
за кільце: спочатку – парашутне, потім – від гранати, і втретє –
обручальне з пальця.
У Німеччині пройшов фестиваль пива. Найбільше його випив житель Городища Петро Ж.,
який дивився фестиваль по телевізору.
На суді зачитують обвинувачення: злочинець одного сусіда вбив лопатою, другого – гайковим ключем, третього – сокирою… Щоразу в залі хтось викрикує:
– От гад!
–Хто це там порушує порядок у залі?
–Та я теж його сусід. Як не
попрошу то лопату, то сокиру, то
гайковий ключ, то він усе: «Нема-а-а-ає!» Жаднюга!
Оголошення : «Найму квартиру. Порядок в районі гарантую»

ту!

–Застрайкували шахтарі!
–Видати шахтарям зарпла-

–Застрайкували вчителі!
–Видати зарплату вчителям!
–Застрайкували колгоспники!
–Видати зарплату колгоспникам!
– Застрайкували одночасно
шахтарі, вчителі і колгоспники!
–Видати зарплату ОМОНу!

