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ШАНОВНІ ГОРОДИЩЕНЦІ!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС З ПРЕКРАСНИМИ СВІТЛИМИ ТРАВНЕВИМИ СВЯТАМИ.
Першотравень – свято миру і вільної праці. Це день трудівника, день
солідарності та взаємної підтримки трудящих усього світу в прагненні
жити у мирному демократичному суспільстві.
Визначальною для існування таких можливостей стала перемога
радянського народу над віроломним і надзвичайно сильним ворогом –
фашизмом. За чотири роки Великої Вітчизняної війни Україна втратила
більше десяти мільйонів своїх синів та дочок. Це була дуже велика і
єдино можлива ціна, щоб жити на своїй незалежній землі, у вільному
миролюбивому світі.
ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!
9 травня ми засвідчуємо глибоку шану вам і вашим соратникам, які не
дожили до наших днів, хто виніс на собі тягар війни, хто самовідданою
працею наближав розгром ворога, тих, хто підняв країну з руїн у повоєнні
роки. Ми маємо бути гідними цього високого подвигу, щоб своїми помислами, прагненнями і добрими справами зміцнювати дорогоцінний мир.
Нехай зігріває всіх незгасне світло Перемоги, додає сил та наснаги задля
щасливого майбутнього рідної землі.
Зичимо всім щастя, здоров'я, весняного тепла! Нехай ці свята принесуть
нам радість та задоволення.
З повагою,
міський голова Олександр ЗВАРИЧ,
виконавчий комітет,
міська рада.

Христина Олейніченко
здобула Кубок світу!
Перемогу на Кубку світу зі
східних танців здобула Христина
Олейніченко з Городища. Турнір
проходив упродовж трьох днів в
Одесі, в шикарному нічному клубі
”Паладіум”, закінчився 25 квітня.
Христина перемогла у складі танцювального колективу ”Аіша”. Це
відомий смілянський колектив,
яким керує Ілона Дякун.
Христина двічі на тиждень їздила до Сміли на репетиції. Також
учасниці за власні кошти пошили
собі яскраві костюми для виступу.
Христині костюм обій-шовся
щонайменше у тисячу гривень.
Але для улюбленої справи не
шкода ні часу, ні грошей. Христина
Олейніченко – майстер спорту
міжнародного класу зі спортивної
акробатики. Спортом захоплюється з дитинства. Успішно брала
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участь у змаганнях, які проходили
в Україні, Бельгії, Болгарії, Росії,
країнах Балтії. Закінчила Канівське
училище культури і мистецтв,
тепер працює викладачем хореографії районної ”Школи мистецтв”.
А ще Христина веде групу шейпінгу
в міському центрі культури і туризму – допомагає жінкам повірити у
власні сили, має індивідуальний
підхід до кожної учасниці.
Торік Христина Олейніченко
стала переможцем шоу-програми ”Танцюю для тебе, моє Городище”. А нинішнього року її феєричний колектив ”Аіша”, який
став володарем Кубка світу зі
східних танців, візьме участь у концерті до Дня міста. Приходьте!
Таку подію неможна пропустити!

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

САЛЮТ ПЕРЕМОЗI
Наближається 65-річниця великої Перемоги. Мій батько Андрій
Петрович Лагодін воював на Другому українському фронті рядовим
артилеристом. Форсував Дніпро в районі Черкас. Визволяв народи
Західної Європи від фашистської неволі, а після війни відбудовував
нашу країну. Працював будівельником. В Городищі, зокрема, будував кінотеатр «Жовтень», дитячий санаторій та багато інших
об’єктів, а також хати людям. Починав з фундаменту, а закінчував
дахом, бо був і муляром, і теслярем, і кровельщиком. Прожив
важке і неспокійне життя і вже давно відійшов у вічність. А як
пам’ятник по собі залишив будівлі, створені власними руками.
Ми, його діти, вдячні його невтомним рукам і гарячому серцю.
Думаю про батька і бачу весь свій народ, який вистояв війну і відбудував державу, працював не тільки за гроші, а благодійно і
натхненно, щоб створити світ комфорту, добра і миру прийдешнім
поколінням.
Своєму батькові, воїнам-визволителям, ветеранам Великої
Вітчизняної війни присвячую ці вірші.
З повагою,
Таїсія КУЖОМ.

Батьковi

Під грізні кононади бою
Закінчив шлях свій переможець-воїн,
І, розгромивши вщент ворожі лави,
Навік завмер на п’єдесталі Слави.

Співає дзвінко у руках коса,
Коли задіамантиться роса
Чи стукає в сараї молоток,
Чи пилка в дровах плаче, мов свисток…

В блакиті неба, біля сонця ближче,
Звідкіль, мов на долоні – Городище,
Звучать салюти в честь тяжкого герцю.
Дитя він пригорнув до свого серця.

В натруджених руках, немов на троні,
Злітають в небо син і доня.
Від рук твоїх у будні й свята
Достатком повна наша хата.

Нема нічого вищого на світі,
Ніж відстояти мир і щастя дітям.

І заздрять мамі молодиці,
Перехрестившись для годиться:
«Хороший в тебе, Галю, господар,
Не чоловік, а Божий дар!»

Акорды звуков, солнца люстра
Спирают дух и будоражат чувства.
В лицо пахнул весенний ветерок,
И в сердце вспыхнул огонёк.

А Божий Дар вже хитро мружить очі
Та все Галину обійняти хоче.
В його обіймах біля серця
Радіють мамині озерця.

Весна! Что в нашей жизни краше?
Она возобновит надежды ваши,
Разбудит, освежит и осчастливит,
Вы станете моложе и красивей.

Мій любий батьку, сиве моє сонце!
Хай завжди світло ллє в твоє віконце!
Хай святиться довіку твій поріг!
Я низько кланяюсь тобі до ніг.

«Весна – начало жизни», – прочат веды,
Она прекрасна праздником Победы,
Весна души – есть жизни абсолют,
Пусть будет так всегда! Салют!

ДНЮ МІСТА ГОРОДИЩА – ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
З 12.00
до 24.00

працюють атракціони
та виїзна торгівля.
3 травня о 17.00 в районному Палаці культури відбудеться урочистий концерт з
нагоди 15-ліття хору ветеранів міського центру культури і туризму.
Учасниками хору є ветерани війни і праці. Усі вони –
цікаві особистості з багатим
внутрішнім світом і життєвим досвідом. Найстаршому учаснику Олексію Старченку вже 90 років! Незмінним керівником хору є
Надія Холодняк. У 2004 році
колектив отримав звання
народного, у 2008 році
стали лауреатами районної
премії ім.С.С.Гулака-Артемовського.
Шановні жителі і гості
нашого міста, прийдіть на
концерт, своєю увагою
підтримайте талановитих
ветеранів! Організатори концерту: міський центр культури і туризму, районний
центр кіно і дозвілля.

Городищенський обелiск

Мій любий батьку, ладо дорогий,
Прозорий ранок золотиться сонцем,
А в тебе на долонях від снаги
Вже квітнуть мозолі блакитним гронцем.

Весна

Міська рада нинішнього скликання
відмовилась від практики просити у
місцевих підприємств та підприємців
спонсорську допомогу. Але цього року
у зв’язку з затримкою прийняття державного бюджету ми не в змозі самостійно провести масові заходи на
належному рівні.
Тому будемо щиро вдячні Вам за
фінансову допомогу в проведенні святкових заходів – Дня Перемоги та Дня
міста, який відбудеться 15 травня 2010
року.
Міський голова
Олександр ЗВАРИЧ,
голова міської
організації ветеранів
Володимир ЗІНЧЕНКО
Реквізити одержувача коштів для
святкування Дня міста:
Місцевий бюджет код 22809201
банк ГУДКУ в Черкаській обл.
МФО 854018
р/р 31517931700012
код платежу 50110000

Фото Василя ТИМОФЄЄВА

Реквізити одержувача коштів для
святкування Дня Перемоги:
Міська організація ветеранів
код 33191374
Ощадний банк 3278
МФО 354529
р/р 2600230152
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КОМПЕТЕНТНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНО

Анатолій Вибрик, 1964 р.н., закінчив
Городищенську восьмирічну школу № 4,
радгосп-технікум Мліївської дослідної
станції садівництва, агрономічний
факультет Української сільськогосподарської академії, без відриву від виробництва – Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю
«Фінанси» і отримав кваліфікацію економіста. Працював техніком-пальметчиком та агрономом-хіміком у колгоспі
ім.Т.Шевченка, заступником завідуючого
організаційним відділом у райкомі комсомолу, головним ревізором і головним бухгалтером відділення Ощадного банку,
державним інспектором праці в територіальній інспекції праці. Член Соціалістичної партії України. Був обраний
депутатом Городищенської міської ради
V скликання. З квітня 2006 року – заступник міського голови, з листопада 2006
року – перший заступник міського голови.
– Анатоліє Борисовичу, судячи з посадової інструкції першого заступника
міського голови, одним із головних Ваших
завдань є організація господарської
діяльності міської ради. Які успіхи і проблеми на цьому «фронті»?
– Зважаючи на стан, у якому перебуває
держава, нашу діяльність можна вважати
успішною. Про це красномовно свідчать,
наприклад, факти придбання нової техніки
для комунального підприємства. Тоді, як
протягом півтора десятків років до обрання нинішнього складу Городищенської
міської ради та міським головою О.І. Зварича, городищенці звикли лише до розпродажу комунального майна.
У той же час «Комунальник» залишається збитковим, а підтримка його функціонування – найбільш витратною для міського бюджету. Це пояснюється в першу чергу
зношеністю та моральною застарілістю
основних засобів підприємства. Тут і корозія труб водогону та витрати, пов'язані з
його ремонтом, втратою води. Тут і таке
«дороге задоволення», як вивезення
нечистот. Оскільки у нас відсутня центральна каналізація, а старі асинізаторські машини з малим об'ємом цистерн (3 м3) не є
ефективним. Примножує збитки й покража
води шляхом маніпуляцій з лічильниками
деякими недобросовісними користувачами водогону. Адже сплата за вивезення
нечистот проводиться згідно з даними про
споживання води. Тому фактичні витрати
«Комунальника» значно перевищують
оплату населенням цих послуг.
Про прибирання та озеленення центральної частини вулиці Миру, привокзальної площі та прилеглих до них вулиць

дбає бригада благоустрою міської ради. До
цієї роботи долучаються громадяни за
направленням районного центру зайнятості та Державного департаменту з питань
виконання покарань. Втім, у більшості
випадків люди прагнуть уникнути прибирання вулиць, соромлячись своїх знайомих, що є однією з причин виникнення проблеми комплектації бригади працівниками. І це за умов високого рівня безробіття
та відносно гідної платні, яку пропонує
міська рада.
– У той же час багато охочих викидати
сміття де-інде, і їхня сором'язливість
кудись зникає.
– Щоб протидіяти таким фактам, громадському інспектору з охорони довкілля
Т. А. Пасію поставлено завдання активізувати роботу з виявлення порушників та внесення пропозицій щодо накладення
штрафів. До речі, віднедавна розмір
адмінстягнень за порушення природоохоронного законодавства значно збільшився.
Також на законодавчому рівні прийнято рішення, яким передбачено можливість
стягнення з усіх громадян сплати за утилізацію побутових відходів. Незалежно від
того, чи громадянин самостійно вивозить
сміття, чи користується послугами комунального підприємства, виникають затрати на утримання сміттєзвалища. Щоправда, механізм реалізації цього положення
ще не відпрацьований.
Взагалі ж, культура поводження з
відходами є показником рівня цивілізованості громади. Тут крок за кроком нам
потрібно рухатись у напрямку європейських стандартів.
– В продовження теми благоустрою
міста Ваш коментар щодо поводження із
зеленими насадженнями.
– Одним із питань, яке ми вирішуємо є
розгляд звернень про дозвіл на зрізування
дерев з діаметром стовбура від 5 сантиметрів. На місце виїжджає комісія міської
ради. Складається акт обстеження, який
погоджується з екологічною службою району, і після цього виконком приймає відповідне рішення. Це стосується аварійних,
сухих дерев або тих, які заважають
здійсненню господарської діяльності, перешкоджають безпечному руху водіїв та пішоходів.
Якщо проблемне дерево росте на
земельній ділянці, що знаходиться у користуванні чи власності особи або підприємства, дозволу брати не потрібно.
– Отже, для прикладу, якщо під моїм
тином з боку вулиці росте дерево, яке я
колись посадив, я не маю права самовільно його зрізати? І чи можна там щось
висаджувати?
– Так, як правило, такі ділянки належать до земель міської ради, тому самовільне зрізування дерев тут є незаконним. Що стосується посадки дерев, заперечень немає, якщо вони не заважатимуть
дорожньому руху, не створюватимуть
загрозу пошкодження електричної мережі
та інших комунікацій. Також не рекомендую саджати такі дерева, як явори та осокори, бо вони виростають настільки, що
без спецтехніки при їхньому зрізуванні не
обійтись.
– Які ще звернення громадян до
міської ради можна вважати типовими?
– Часто жителі міста інформують про
наявність стихійних сміттєзвалищ. Але на

цьому їхня дієвість закінчується. Бачать
смітники, інколи бачать тих, хто викидає
сміття і, разом з тим, не бажають офіційно
свідчити проти забруднювачів міста. Без
цього покарання порушників є проблематичним.
Навесні збільшується кількість скарг
про збільшення кількості бродячих собак.
Цього року в зв'язку з неприйняттям бюджету виникли складнощі з закупівлею
необхідних препаратів.
Звертаються й з приводу заміни ламп
та розширення мережі вуличного освітлення.
Повідомляють про факти викрадення
люків. Ця пошесть віддавна охопила наше
місто. Періодично створюється значна
загроза для безпеки руху. До речі, вже пройшов експертизу проект реконструкції
колодязів інженерних мереж на суму 258
тисяч гривень. Будем встановлювати і
металічні, і полімерні люки з запірними
пристроями загальною кількістю 200 штук.
– Не може не турбувати стан міських
доріг. Початок їхнього ремонту також
пов'язаний із прийняттям бюджету?
– Дороги ремонтуються за рахунок податку з власників транспортних засобів.
Тобто не із загального, а з спеціального фонду, куди вже надійшла частина коштів.
Відбувся й тендер на проведення робіт.
Найближчим часом ямковий ремонт розпочнеться. До 9 травня та до Дня міста
постараємось підремонтувати основні
дороги.
– Як змінилась вартість ямкового
ремонту? Хто виграв тендер? Чи немає
претензій до якості цих робіт?
– У порівнянні з минулим роком ціна
ремонту квадратного метра асфальтного
покриття зросла до 120 гривень. Таку суму
запропонував переможець тендера приватний підприємець Данієлян Овік Тегранович. Він вже віддавна ремонтує міські
дороги. Дві інші пропозиції цьогорічних
учасників конкурсу – 145 та 160 гривень за
метр квадратний.
Що стосується розміру транспортного
збору, то він протягом тривалого часу не
змінюється і становить по місту близько
півмільйона гривень. У нас залишається 50
відсотків, тобто 250 тисяч гривень. Ця ж
сума фігурувала й, приміром, у 2006 році,
коли за квадрат ремонту брали лише 52
гривні. Порівняння не на користь
поліпшення стану доріг.
Та навіть за таких умов у минулому році
проведено реконструкцію вулиці Миру –
побудовано три автостоянки та обладнано
автобусну зупинку біля Обеліска. З дорученням обласного бюджету відремонтовано вулицю Кожедуба.
Вперше за часів незалежності вдалося
здійснити поточний ремонт дорожнього
покриття близько двох третин вулиці
Чапаєва. Чи вдасться при теперішніх
розцінках завершити цю роботу, щоб
закільцювати автобусний маршрут «вул.Чапаєва – Рай лікарня» – питання відкрите.
Якщо стелять суцільний асфальт, є
гарантія його довговічності. Немає претензій і до якості ямкового ремонту. Але
коли фрезою вирізається прямокутна ямка,
по її периметру зявляються мікротріщини,
які з часом під впливом води та морозів
призводять до руйнування асфальту. Такі у
нас технології, такі реалії.

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

...НЕ ЛИШЕ КУЛАКОМ

ОПТИМІЗУВАТИ РОБОТУ «КОМУНАЛЬНИКА»
23 квітня відбулася чергова 36 сесія
міської ради.
На початку роботи сесії було розглянуто лист КП «Комунальник» щодо виділення коштів для погашення заборгованості з виплати заробітної плати та за
паливно-мастильні матеріали. Варто
зазначити, що на сьогодні, ситуація є
справді досить складною, а тому, аби не
було збоїв у роботі підприємства, депутатами одностайно було підтримано рішення про виділення коштів у сумі 120 тис. гривень. На сьогодні залишається також
відкритим питання перегляду тарифів на
водопостачання та водовідведення. Адже
від 2006 року вони залишаються
незмінними, враховуючи постійне зростання цін на паливно-мастильні матеріали. Комунальне підприємство «Комунальник» на сьогодні не змогло обгрунтувати собівартість послуг, а, відповідно,
депутати не можуть розглянути питання
щодо підвищення тарифів. На сесії було
прийнято рішення, задля підвищення
виконавчої дисципліни та результатів
роботи, найближчим часом обладнати
техніку комунального підприємства, яка
займається вивозом нечистот, навігаційними пристроями. Це дасть змогу
відстежувати маршрут руху автомобілів, а
також контролювати обсяг використаного

– З якими питаннями до міської ради
звертаються підприємці?
– Міська рада надає дозволи на
розміщення об'єктів господарювання. З
більшістю підприємців вдається знаходити
спільну мову. Складніше працювати з боржниками за оренду земельних ділянок під
майном. Є й злісні неплатники. Трапляються випадки, коли підприємці свідомо затягують процес виготовлення технічної документації і проектів відведення на земельні
ділянки.
– Окрема тема – робота опікунської
ради.
– Я є головою опікунської ради при
виконкомі міської ради, до складу якої входять соціальні педагоги міських шкіл, по
одному представнику паспортного столу та
кримінальної міліції у справах дітей. Вирішуються питання про встановлення опіки
та піклування, про вилучення дітей із
неблагополучних сімей, про позбавлення
батьківських прав. Здійснюється захист
інтересів неповнолітніх стосовно продажу
майна, яке їм умовно належить. Узгоджується придбання на неповнолітніх житла.
Засідання проводяться зазвичай один раз
на місяць.
– Крім уже згаданих, до Ваших повноважень належать організація роботи
комісій при виконкомі, керівництво тендерним комітетом міської ради, підпис
різноманітних документів, багато інших
обов'язків. Щоб витримати наявні навантаження, однієї компетентності недостатньо. Потрібно мати високі моральнопсихологічні та фізичні кондиції,
необхідна оптимізація як роботи, так і
відпочинку.
–
У своїй роботі дотримуюсь принципів об'єктивності, відповідальності,
людяності, шанобливого ставлення до громадян, оперативного вирішення того чи
іншого питання. Прагну, щоб кожна людина пішла з міської ради задоволена, хоч не
завжди це вдається. Трапляються різні ситуації. У разі неможливості прийняття позитивного рішення, надаю відповідні роз'яснення. Консультую навіть з тих питань, які
напряму не стосуються моїх функціональних обов'язків.
Специфіка моєї роботи передбачає
знання великого об'єму законодавчих
актів. Стежу за змінами законодавчої бази,
у зв'язку з цим іноді через суперечливість
або неоднозначність депутатських та урядових рішень доводиться розв'язувати
справжні «головоломки».
Що стосується мого відпочинку, захоплень, нічим здивувати не можу. Просто
відпочиваю. Роботу на городі відпочинком
не вважаю, бо якби була невелика площа…
Хазяйнуємо, маємо різну живність, а найбільше мені подобається доглядати кролів.
Подобається рибальство, але не можу
похвалитись, щоб останнім часом вдавалось вибратись до водойми. Люблю море,
у дитинстві часто там бував. Зараз делегую
на курорти дітей та дружину. Люблю квіти,
особливо вазонні калачики. Колись захоплювався читанням книг, зараз їх замінили
газети й Інтернет.
Як кажуть, все тече – все змінюється.
Розмову вів Олег ПОКАСЬ

пального.
Про затвердження штатних розписів
ДНЗ міста інформував перший заступник
міського голови Анатолій Вибрик.
Міський голова Олександр Зварич
інформував депутатів про внесення деяких змін до програми «Прозора влада», а
також про нову редакцію Правил благоустрою міста. Апарат міської ради , депутати, мають намір відновити нормальну і
безперебійну роботу дротового радіомовлення і відпрацьовують для цього
законні шляхи, враховуючи те, що
«Укртелеком» є організацією, яка не належить до комунальної власності.
Депутат Ігор Швець вніс пропозицію
щодо розгляду питання будівництва автомобільної стоянки по вул. Проектній. Ця
пропозиція одностайно була підтримана
депутатами. За умови наявності відповідних коштів цей проект буде втілено в
життя.
З окремих питань порядку денного
виступили заступник міського голови
Микола Скалига, головний бухгалтер
міської ради Лариса Трохименко, голова
міської організації ветеранів Володимир
Зінченко, інженери-землевпорядники
Сергій Сокур та Михайло Ніколаєнко. Вів
сесію міський голова Олександр Зварич.
Тарас ПАСІЙ.

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
ОЧОЛИВ НОВУ
ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ
«УДАР»
Віталій Кличко очолив «Український
демократичний альянс за реформи».
Обрання відомого політика лідером всеукраїнської партії «УДАР» одноголосного
підтримали делегати з'їзду, котрий
відбувся 24 квітня у Києві.
Політик наголосив, що хоче, аби люди
не просто приєднувалися до партії Кличка, а знаходили в Альянсі команду однодумців. «Зверніть увагу на нашу назву - у
ній присутнє слово «альянс». Об'єднання
людей, які виступають за реформи.
Людей, які відстоюють принципи справжньої європейської демократії, а не її
подоби, що ми спостерігаємо в Україні.
Зрештою, людей, які просто люблять свою
країну і готові захищати її інтереси», - сказав "Доктор Залізний Кулак".
Він зазначив, що прагне бачити
«Альянс за реформи» не звичайною

партією, а потужним громадським рухом.
«В нас є команда, котра знає, як вирішувати проблеми в конкретному регіоні. Адже
така команда формується на місцях, а не
за вказівкою згори. Ми створюємо не просто партійну вертикаль, а мережу ефективних проектів, які працюватимуть і в найвіддаленішому селі, і у великому промисловому центрі», -- додав Віталій Кличко.
«Я звик досягати своєї мети. Переконаний, що так буде не лише в спорті, але й
в політиці. Кияни вже змогли оцінити
діяльність Блоку Кличка в Києві, де упродовж кількох років ми протистояли злочинним діям столичної влади. Сьогодні ж
розпочинається новий етап -- сильним та
влучним «УДАРом» я готовий розбити
стіну між суспільством та владою, що стримує розвиток України, стати точкою опори
для оновлення країни», -- переконаний
Кличко.
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ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ

ЗАСМІЧЕНА СВІДОМІСТЬ
Щороку з настанням весни, з пробудженням природи ми мимоволі стаємо свідками неприємної картини. Після
танення снігу для мешканців та гостей
міста у «всій красі» постають засмічені
вулиці і провулки, сквери і майдани,
людські городи, рівчаки і яри, канави
обабіч вулиць.
Не секрет, що, мабуть, найточнішим
показником рівня організованості і
цивілізованості країни є ставлення її громадян до проблеми утилізації сміття.
Справжнью пошестю, хворобою у нашому місті є стихійні сміттєзвалища. Стихійні
тому, що свідомі громадяни, змушені
щорічно вигрібати тонни усілякого сміття
з узбіч, вулиць, парків, а інші, всупереч
закону, людській моралі, плюючи на всіх і
кожного, щорічно, щоденно викидають
свій непотріб куди попало, збільшуючи
при цьому число тих же стихійних
смітників.
У той час, коли бригада благоустрою,
окремі жителі нашого міста якось все ж
дають раду з ліквідацією та вивезенням
сміття, то проти стихійних сміттєзвалищ
вони поки що безсилі. Останнім часом
чомусь так повелося у суспільстві, що
небайдужих і відповідальних стає усе
менше і менше. Прикро. Нині чомусь усі
мовчазно спостерігають за тими неподобствами, що здійснюють недбайливі господарі. Найрізноманітніше сміття, пластикові пляшки, усілякий непотріб завдяки
байдужості таких «господарів» і є причиною виникнення стихійних сміттєзвалищ.
Нещодавно, поглянувши на наше
міське сміттєзвалище, склалося враження, що Городище не районний центр, у
якому мешкають півтора десятка тисяч
людей, а величезний промисловий мегаполіс з півторамільйонним населенням,
яке щодня тільки те й робить що утилізує
побутові відходи. Територія, відведена
під міське сміттєзвалище, розрослася
останнім часом до неймовірних розмірів.
Усе це «добро» щодня чи то вітром, чи то
безпритульними собаками, розноситься
по довколишніх окраїнах, спотворюючи
місцевий краєвид.
Що й говорити, коли у центрі міста,
біля численних закладів, можна спостерігати подібну картину. Інколи по декілька
разів доводиться звертатися до підприємців, власників магазинів, барів, установ, організацій, писати численні приписи на їхню адресу щодо наведення елементарного санітарного порядку на прилеглій території. Добре, якщо це чинить
належний вплив. Але буває і таке, що на
подібні зауваження представників
органів місцевого самоврядування немає
бодай найменшої реакції. І не збагнеш, як
це пояснити. Чи то браком культури, чи то
цілковитою байдужістю до всіх і кожного,
чи то відсутністю елементарного страху
перед покаранням. У міській газеті друкується графік вивезення сміття. Окрім того,
у будь-який час кожен бажаючий може
замовити машину на вивезення побутових відходів. Але це, на жаль, роблять
далеко не всі. Напевно, куди простіше
викинути сміття сусідові під тин.
Нещодавно внесено зміни до деяких
законодавчих актів України у сфері поводження з відходами. Зокрема, у декілька
десятків разів збільшено розмір штрафу
за порушення вимог щодо поводження з
побутовими відходами, їхнім зберіганням, утилізацією та порушення державних стандартів норм і правил у сфері бла-

гоустрою. Відтепер, приміром, за викинуте відро сміття у невстановленому місці
розмір штрафу складає від 340 до 1360
гривень. Тож, виносячи пізнім вечором
пакет зі сміттям до найближчої канави,
варто задуматися, а чи коштує воно третину середньомісячної зарплатні.
Аби підтримувати бодай найменший порядок у місті, до порушників
будуть застосовуватися найсуворіші заходи впливу. Просимо усіх небайдужих і
свідомих повідомляти до міської ради
про будь-які факти порушення законодавства у сфері охорони навколишнього
середовища як з боку громадян, так і
посадових осіб.
Вважаю, що для наведення порядку
необхідно братися усім разом, з розумінням ставитися до природи та один до
одного.

Всі на суботник!

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

Виявляється, деякі жителі нашого
міста, судячи з усього, взагалі не виробляють побутових відходів. Чи можливо
таке? Неймовірно, але як пояснити той
факт, що приміром, жителі таких вулиць
як Гайдара, Некрасова, Пушкіна, Толстого,
Чехова, Слов´янська (крім багатоповерхових будинків), пров. Глінки, жодного разу,
за останній час, не користувалися
послугами спеціалізованої техніки КП
«Комунальник», з вивозу твердих побутових відходів. Ця невтішна інформація
надійшла до міської ради від водія
комунального підприємства «Комунальник» Анатолія Артеменка, який обслуговує вищевказані вулиці. Він обурений
таким ставленням громади до цієї справи.
Важко збагнути психологію деяких
городищенців. З одного боку, чути
неодноразові нарікання окремих громадян міста на адресу органів місцевого
самоврядування на недостатню роботу
щодо вивезення сміття з приватного
сектору, а з іншого - налагоджено роботу з
вивезення побутових відходів, відпрацьовано графік, до якого включені більшість
вулиць і провулків міста. Цими послугами,
як виявилося, далеко не кожен хоче
користуватися. Чи шкодують двох гривень? Чи, можливо, причина в іншому?
Невже простіше і безпечніше, озираючись навкруги, щоб, гляди, ніхто не
побачив, виносити сміття до найближчої
канави чи тину, замість того, аби цілком
легально і законно навантажити його на
трактор за символічну плату.
Якщо такий стан справ буде простежуватися і надалі, то вищевказані вулиці і
провулки не будуть включені до графіку
вивезення твердих побутових відходів.
Цілком справедливо. Адже навіщо
«палити» бензин, завантажувати і без
того застарілу техніку, марно витрачати
людські сили, якщо цим ніхто не хоче
користуватися. І у подальшому, коли
постане питання чи то ремонту, чи то
освітлення, перевага в першу чергу буде
надаватися тим вулицям і провулкам,
жителі яких з розумінням ставляться до
проблеми утилізації побутових відходів,
які не стоять осторонь цієї важливої і такої
актуальної нині справи. Отож, хочеться
сподіватися, що належні висновки все ж
будуть зроблені.

А КП «Комунальник» за рахунок міського бюджету вивезе зібраний непотріб.

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ
Городищенці взяли активну участь у традиційному весняному прибиранні свого
міста, зокрема у Всеукраїнській акції з благоустрою. Представники організацій, установ, підприємств, інші жителі міста організували та провели ряд суботників.
Наприклад, працівники міськради на чолі з міським головою визбирували сміття у
зоні водозабору на Піщаному розрізі. У зв’язку з цим виникає обурення з приводу поведінки наших пляжників, котрі приходять у заборонну зону, щоб не тільки відпочити, а
ще й нагадити.
Вочевидь, до суботників долучились й громадяни, які створюють стихійні звалища
та викидають пляшки, папірці, недопалки і тому подібне собі під ноги. Будем сподіватись, що участь у громадських роботах позитивним чином вплине на їхнє ставлення до
довкілля.
Приватний підприємець Олександр Мельник разом з учнями
ЗОШ № 2 продовжив
справу створення «соснового бору» біля
рідної школи. Як відомо, крім неповторної
краси, завдяки вічнозеленим деревам
повітря стає цілющим
та багатим на особливі
речовини -- фітонциди, які згубно впливають на мікроби
та віруси.
Великі купи сміття нагребли працівники ДНЗ «Зірочка»
обабіч стежки, яка з’єднує
вулиці Грушевського та Шевченка. Крім опалого листя, тут
було зібрано чимало гидоти,
підкинутої «перехожими». Навіщо створювати таку антисанітарію та ще й перед носом у
дітей?! Це навіть не запитання,
а крик відчаю.
Олег ПОКАСЬ.

Тарас ПАСІЙ.

У суботу 10 квітня учні Городищенської
ЗОШ № 2 Сергій Макаров (3-А клас), Леонід
Горбенко, Валерій Задорожній (5-Б клас),
Віталій Барабаш, Віталій Авраменко, Юрій
Константінов (6-Б клас), Людмила Лукіна,
Катерина Качан, Дарина Кириченко (7-А
клас), Владислав Авраменко (8-Б клас) під
проводом керівника гуртків райСЮТур
Наталії Плахтій утворили екологічний
десант. До них долучився чоловік Наталії
Борисівни – Сергій Макаров із власною бензопилкою. Об’єктом їхньої турботи стало
найбільш популярне серед жителів нашого
міста джерело, розміщене в урочищі
П’ятихатки. Сюди веде дорога праворуч від
кафе «Хвилинка», якщо їхати у напрямку
Сміли.
Про потужність водних запасів цієї
місцини свідчать перекази. Ще за царських
часів у луговині біля джерела (власне, тут
нараховується декілька джерел) розпочали
копати криницю. Але вдарив такий фонтан,
що засипати його вдалося після накриття
воловими шкірами.
Вода тут має неабияку чистоту і, напевне, цілющі властивості. Кажуть, що хтось здавав воду для лабораторних досліджень, які
виявили в ній вміст срібла. Після кип’ятіння
Дбати про природу, премудростям практично не залишається осаду.
Присутність любителів чистої водиці та
мандрівок і врешті решт любові до рідного
краю навчають у районній станції юних пікніків залишає свої сліди. П’ять великих
мішків пластику та іншого мотлоху зібрали
туристів.

юні туристи. Також розчистили довкілля
від сухостою та опалого листя. Попрацювали на славу. Приємно було долучитись
до цієї доброї справи. Водночас прикро за
дорослих, які забули приказку: «Не плюй у
криницю…» Для таких прикріпили табличку з проханням підтримувати чистоту.
Олег ПОКАСЬ.
P.S. Те, що ця джерельна вода є чудовою альтернативою для споживання
підтверджують дослідження районної санітарно-епідеміологічної станції. Хоч перевірити наявність срібла тут не беруться
через відсутність необхідного обладнання. Те, що ми п’ємо з криниць та свердловин має підвищену жорсткість. Кринична
вода не відповідає Держстандарту ще й за
мікробіологічними показниками. Тому що
на подвір’ях часто недалеко від джерел
водопостачання знаходяться вигрібні ями,
гноєсховища. Також у відкриті криниці
потрапляє опале листя та інше. Тому лікар
з комунальної гігієни Ольга Кучер радить
щорічно проводити чистку криниць та
двічі на рік (навесні та восени) -- хлоризацію.
Р.P.S. Учасники суботника отримали
заохочення від молодіжної організації
«Батьківщина Тараса Шевченка» у вигляді
«Живчиків» -- найкориснішого газового
напою. Так київський «Живчик» потоваришував з городищенським джерелом.

«Оболонь» підтримує
«зелену хвилю» в Україні

Компанія «Оболонь» виступила соціальним партнером міжнародної організації AIESEC
в рамках великомасштабного екологічного
проекту «Зелена хвиля», що включав проведення екологічних конференцій, освітніх
програм, просвітницьких акцій.
Також «Оболонь» стала соціальним
партнером Другого бізнес-саміту «Зміна
клімату: глобальні виклики та нові стратегії для
українського бізнесу», що відбувся 24 березня і
привернув величезну увагу громадських організацій, експертів у сфері екології та представників
бізнесу. Участь у заході також взяли почесні
іноземні гості – представники ООН, Європейської комісії, інших міжнародних організацій.
Коментуючи результати саміту, голова
ради ЗАТ «Оболонь» Сергій Блощаневич
наголосив на тому, що питання викидів у
атмосферу є актуальним для компанії «Оболонь» через те, що основне виробництво
корпорації розташоване у густонаселеному
Києві. Спрямовуються значні інвестиції в
екологічні проекти, які не лише покращують
стан навколишнього середовища, але й є
корисними для основної діяльності компанії. Це
проект переробки пивної дробини, переробки і
збору пластмасових пляшок. Однак, проблема
пластикових відходів стосується не лише одного
виробника: це загальнонаціональна біда країни.
В останні роки корпорація активізувала
роботу з виховання екологічної свідомості свого
персоналу і населення загалом. Дбайливе
ставлення до навколишнього середовища стало
однією зі складових корпоративної культури. А
внутрішня інформаційна кампанія спрямована
на заохочення до застосування принципів
ощадливого і дружнього ставлення до довкілля
не лише в офісі, але й у побуті.
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ГОРОДИЩЕ

ПРОЕКТ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

1. Загальні положення.
1.1. Правила розроблені на основі законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
благоустрій населених пунктів», «Про житловокомунальні послуги», Державних будівельних норм
(ДБН), Правил користування приміщеннями житлових
будинків і прибудинковими територіями, Правил
утримання зелених насаджень міст та інших населених
пунктів України, Правил прибирання та утримання
населених пунктів України, Правил з організації збирання,
перевезення, переробки та утилізації твердих побутових
відходів, а також з урахуванням специфіки м. Городища, с.
Набокова та структури житлово-комунального господарства .
1.2. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма
підприємствами, організаціями, установами та суб'єктами господарювання, розташованими в адміністративних межах міста, незалежно від форми їх власності,
громадянами міста та с. Набокова.
1.3.
Відповідальність за виконання цих Правил
покладається на громадян, службових осіб та керівників
підприємств, організацій, установ.
1.4. Управління благоустроєм міста здійснюється
виконкомом Городищенської міської ради.
1.5. Роботи з утримання, капітального та поточного
ремонтів об'єктів благоустрою (зеленого господарства,
проїжджої частини вулиць, вуличного освітлення та інше),
будівель, і споруд комунальної власності міста ( житлові
будинки, громадські будівлі, міські цвинтарі, міське
сміттєзвалище та ін.) виконують спеціалізовані підприємства незалежно від форм власності, визначені
виконкомом.
1.6. Роботи з утримання, капітального та поточного
ремонтів об'єктів, будинків, будівель і споруд, які не
відносяться до комунальної власності міста, виконують їх
власники або уповноважені власником особи.
1.7. Роботи з регулярного вивезення твердих
побутових відходів виконують КП «Комунальник»,
підприємства, організації та приватні підприємці
визначені виконкомом міської ради. Графік вивезення
твердих побутових відходів погоджується з виконкомом.
1.8. Роботи з вивезення опалого листя, гілок,
будівельних та великогабаритних відходів можуть
виконувати підприємства, юридичні та фізичні особи, які
мають відповідну техніку, машини і механізми, і
відповідні договори з підприємством, яке утримує міське
сміттєзвалище.
1.9. Розпорядження, приписи, вказівки голови
вуличного комітету (вуличкому) щодо дотримання норм
громадського порядку, санітарії, благоустрою, що не
суперечать чинному законодавству, є обов'язковими для
виконання всіма громадянами, які проживають або
тимчасово перебувають на закріпленій за вуличкомом
території.
1.10. Вуличком обирається громадянами, що
проживають на відповідній території, на зборах більшістю
присутніх на зборах.
Про час і місце проведення зборів ініціатор завчасно
повідомляє виконком та громадян, що проживають на
відповідній території. Результати виборів голови вуличного комітету затверджуються на засіданні виконкому
міської ради.
1.11. Повноваження голови вуличного комітету
можуть бути припинені рішенням виконкому і тривають
до затвердження нового голови вуличного комітету.
1.12. Основний обов'язок голови вуличного комітету
домагатися від всіх громадян, які проживають або
тимчасово перебувають на відповідній території, та
керівників, розташованих на ній підприємств, установ,
організацій, дотримання Правил благоустрою міста.
1.13. Розпорядження, приписи, вказівки голови
вуличного комітету можуть бути скасовані виконкомом
міської ради або оскаржені в суді.
2. Основні положення щодо користування зеленими
насадженнями та їх збереження.
2.1. Порядок надання в користування та вилучення
земель визначається Земельним кодексом України.
2.2. Відповідальність за збереження зелених
насаджень і належний догляд за ними покладається:
- щодо насаджень, які відносяться до комунальної
власності на КП «Комунальник» та бригаду міської ради з
благоустрою, у випадку інших форм власності
на
землевласників і землекористувачів;
- на вулицях перед будівлями до проїжджої частини
всередині квартальних насаджень
на власників
(орендарів) житлових, громадських і промислових
будівель та споруд, об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а також на власників будівель
побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров'я, які розташовані
у житлових районах;
- на територіях підприємств, а також на прилеглих до
них ділянках і санітарно-захисних зонах на ці підприємства;
-на територіях зелених насаджень, відведених під
будівництво, з дня початку робіт на керівників організацій,
яким відведені земельні ділянки, та керівників
будівельних організацій;
- на пустирях, берегах водоймищ та річок на керівників
приеглих підприємств із врахуванням особливого режиму
їх використання відповідно до ст.88, 89 Водного Кодексу
України згідно з рішенням органів місцевого самоврядування;
- на земельних ділянках та прилеглих до них територіях
на їх власників та користувачів.

2.3. До обов'язків власників і користувачів міських
зелених насаджень входить забезпечення збереження
насаджень, квітників, газонів, доріжок і обладнання та
належний догляд за ними відповідно до цих Правил.
2.4. Керівники підприємств, які на своєму балансі
мають парки, лісопарки, зобов'язані забезпечити охорону
і захист диких звірів та птахів, а також проведення
біотехнічних заходів для створення оптимальних умов їх
мешкання та розмноження.
2.5. За межами власних земельних ділянок
забороняється:
- складувати будь-які матеріали;
- влаштовувати звалища сміття;
- посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
- розташовувати стоянки для всіх транспортних засобів
без дозволу міської ради та затвердженого проекту;
- будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для
торгівлі, розміщення малих форм архітектури та ін. без
погодження з відділом архітектури та містобудування РДА
і виконкомом міської ради;
- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту
на газонах біля дерев та живоплотів;
- ходити, влаштовувати ігри на газонах;
- випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та
порушувати інші правила протипожежної безпеки;
- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки
для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити,
електропроводи та інші предмети, якщо вони можуть
пошкодити дерево;
- добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи,
наносити механічні пошкодження;
- рвати квіти і ламати дерева та чагарники;
- знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та
стріляти у них;
- засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати
на них загати.
2.6. Порядок видалення дерев та кущів.
2.6.1. Видалення зелених насаджень в адмінмежах
Городища здійснюється за рішенням виконавчого
комітету міської ради (далі виконкому) на підставі ордера.
2.6.2. Підставою для прийняття рішення виконкомом є
заява юридичної чи фізичної особи (далі заявник) про
видалення зелених насаджень.
Комісія виконкому визначає стан зелених насаджень і
складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають
видаленню. Акт складається у чотирьох примірниках і
подається на погодження з територіальним органом
Мінприроди. Три примірники погодженого акта
повертаються комісії, по одному з них передається
власнику (користувачу) земельної ділянки і заявнику.
Голова комісії готує проект рішення виконкому про
видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані
про кількість зелених насаджень, що підлягають
видаленню.
Виконком приймає рішення про видалення зелених
насаджень і видає заявнику копію рішення для оплати
відновної вартості зелених насаджень, що підлягають
видаленню.
2.6.3. Ордер на видалення зелених насаджень
виконком видає не пізніше наступного робочого дня
після подання заявником документа про сплату
відновної вартості зелених насаджень, що підлягають
видаленню.
2.6.4. Сплата
відновної
вартості
зелених
насаджень не проводиться у разі:
- знесення аварійних і сухостійних дерев, а також
самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої
шийки не більшим 5 сантиметрів;
- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах
населеного пункту;
- відновлення світлового режиму в житловому
приміщенні, що затіняється деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в
охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на
трансформаторній підстанції і розподільному пункті
системи
енергопостачання, мережі водо,
теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і
кабельній електромережі;
- провадження господарської діяльності на території
розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
-ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та
надзвичайної ситуації.
2.6.5. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха,
аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли
стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю
громадян чи майну громадян або юридичних осіб,
видалення зелених насаджень здійснюється негайно з
подальшим оформленням акта обстеження.
2.6.6. Видалення зелених насаджень на кладовищі
здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати
їх відновної вартості.
2.6.7. Видалення зелених насаджень на земельній
ділянці, яка перебуває у приватній власності та на
присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника
(користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної
вартості.
2.6.8. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується
під час передачі такої ділянки у власність відповідної
особи.
2.6.9. Обрізка гілок дерев та кущів, які погіршують
видимість на перехрестях доріг, звисають над тротуарами,
дорогами або знаходяться безпосередньо біля лінії
електромереж, здійснюється власниками або користува-

чами земельних ділянок, на яких ростуть ці насадження.
2.6.10. Обрізку насаджень, перерахованих у п. 2.6.9.
можуть здійснювати бригада міської ради з благоустрою,
працівники КП «Комунальник» або спеціалізована
бригада РЕМ.
3. Благоустрій міста
Усі державні, приватні, громадські організації,
установи, підприємства, незалежно від їх відомчого
підпорядкування та форм власності, а також орендарі,
індивідуальні забудовники та власники будинків
зобов'язані:
3.1. Підтримувати в належному стані будинки,
споруди, дитячі і спортивні майданчики, парки, сквери,
пляжі та інші об'єкти.
3.2. Проводити своєчасно капітальний і поточний
ремонти.
3.3. При виконанні будівельних і ремонтнобудівельних робіт огороджувати будівельні майданчики
охайними огорожами або типовими інвентарними
щитами. При виконанні цих робіт службові особи
зобов'язані не допускати забруднення території,
прилеглої до будівельного майданчика. Будівельне сміття
і ґрунт вивозити з будівельних майданчиків регулярно.
Механізми і матеріали вивозити негайно після того, як
відпаде потреба в них. Ґрунт з територій підприємств,
будівельних майданчиків і будинковолодінь вивозити і
звалювати тільки у відведених виконкомом міської ради
місцях.
3.4.
На території Городища міською радою
встановлюється режим забудови та іншого використання
земель, визначених для містобудівних потреб.
3.5. Місцеві правила забудови розробляються та
затверджуються міською радою і є обов'язковими для
суб'єктів містобудування в адмінмежах міста.
3.6. Фізичні та юридичні особи, які мають намір
здійснити будівництво об'єктів містобудування на
земельних ділянках, що належать їм на правах власності
чи користування, зобов'язані отримати від виконавчого
комітету міської ради дозвіл на будівництво.
3.7. Дозвіл на будівництво надається на підставі
комплексного висновку.
Комплексний висновок і проект рішення про дозвіл на
будівництво готуються уповноваженим органом з питань
містобудування та архітектури протягом місяця від дня
звернення зацікавленої особи. Тривалість будівництва не
може перевищувати термін, визначений у дозволі на
спорудження об'єкту містобудування.
3.8. Будівництво кіосків, палаток, ларків, павільйонів,
входів у приміщення, меморіальних дошок, малих
архітектурних форм для здійснення підприємницької
діяльності, балконів, веранд, дитячих і спортивних
майданчиків, установка малих архітектурних форм,
рекламоносіїв проводиться на підставі затвердженого
проекту та дозволу на будівельні роботи. Ремонт
підземних споруд, інженерних мереж шляхів, пов'язаний
з розкриттям ґрунту, виконується тільки на підставі
дозволу на виконання земляних робіт виданого
виконкомом міської ради.
3.9. Усі елементи зовнішнього благоустрою, порушені
при виконанні будівельних чи ремонтних робіт, повинні
бути відновлені у п'ятиденний строк після їх закінчення і
здані підприємствам, які утримують їх.
3.10. У разі проведення ремонтно-будівельних робіт
д о пускається тимчасове складування будівельних
матеріалів на прилеглій території, але не довше одного
місяця.
Якщо після закінчення вказаного терміну та попередження депутата міської ради, представника виконкому
міської ради або голови вуличного комітету виконавець
ремонтно-будівельних робіт не забере матеріали з
прилеглої території, вони можуть бути вилучені
комунальним підприємством без відшкодування їхньої
вартості. Прибирання прилеглої території, транспортування та навантажувальні роботи оплачує власник
будівельних матеріалів. Комунальне підприємство
оприбутковує будівельні матеріали та використовує їх для
потреб міста або реалізовує в установленому порядку.
3.11. Розклеювання газет, плакатів, афіш, різних
оголошень і реклами дозволяється тільки на спеціально
призначених для цього щитах чи рекламних тумбах і з
дозволу власника рекламних щитів і рекламних тумб
згідно з правилами розміщення реклами.
3.12. Власники багатоквартирних і індивідуальних
житлових, культурно-побутових, промислових та інших
будинків і споруд зобов'язані слідкувати за їх технічним
станом, зовнішнім виглядом у цілому і окремих частин
балконів, покрівель, водостічних труб, дверей, огорож і
т.д. у найкоротший строк усувати пошкодження,
своєчасно очищати покрівлі від снігу та льоду.
3.13. На фасаді кожного будинку повинні бути
встановлені таблички з назвами вулиць, провулків і
номери будинків.
3.14. При вході в житлові багатоквартирні будинки
повинні бути встановлені такі покажчики: нумерації
під'їздів і квартир, покажчик з телефонами невідкладної
медичної допомоги, міліції, пожежної охорони, аварійних
служб.
3.15. Виносна торгівля дозволена в спеціально
відведених місцях при дотриманні санітарно-гігієнічних
вимог:
- біля входу на центральний ринок;
- біля стадіону «Цукровик»;
- біля «Універмагу» квітами;
- по вул. Героїв Чорнобиля (біля маслозаводу) та на
привокзальній площі дровами;
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- в дні проведення ярмарок та під час масових заходів у
місцях, визначених міськвиконкомом.
3.16. Власники квартир у багатоквартирних будинках
заключати договір на регулярне вивезення твердих
побутових відходів з одним із суб'єктів, визначених
виконкомом міської ради згідно п.1.7.
4. Утримання і прибирання вулиць та територій дворів.
4.1. Підприємства, організації і установи, незалежно
від їх відомчого підпорядкування, а також власники і
орендарі будинків зобов'язані своєчасно з урахуванням
пори року, прибирати території закріплені за ними,
подвір'я, ділянки, що знаходяться в їхньому володінні,
утримувати їх у чистоті, а також забезпечувати своєчасну
підрізку дерев, кущів, гілля яких низько нависає над
тротуарами та місцями загального користування.
Забезпечити пропуск води (водовідведення) з вулиць та
сусідніх ділянок. Взимку прибирати сніг, зрубувати лід,
посипати піском, влітку підмітати, поливати водою вулиці,
тротуари, а також своєчасно очищати дахи, урни,
вивозити нечистоти із вигрібних ям будинків, не
підключених до каналізації, сміття із сміттєзбірників у
спеціально відведені місця для знешкодження та
виконувати всі санітарні норми і правила при виконанні
зазначених робіт.
Межі прибирання, благоустрою та озеленення
прилеглої території встановлюються від меж закріплених
територій організацій, підприємств та установ міста до
проїжджої частини доріг.
При відсутності з будь-якого боку об'єктів і споруд
інших суб'єктів господарювання межа прилеглої території
визначається на відстані 50 м від огорожі підприємства,
організації, установи.
Межами прилеглих територій до кіосків, павільйонів,
лотків визначається ділянка в радіусі 10 метрів від кутів
споруди.
Межі закріплених додаткових територій та об'єктів
загального користування визначаються міськвиконкомом.
4.2. Керівникам підприємств, організацій, закладів
(незалежно від форм власності), головам правлінь
садових та гаражних товариств, власникам приватних
будівель постійно організовувати роботу з систематичного і своєчасного знищення бур'янів та об'єктів
рослинного карантину, зокрема амброзії полинолистої,
на прилеглих та закріплених територіях.
4.3. З метою знищення шкідливих гризунів і комах в
приміщеннях і на прилеглих територіях щорічно укладати
договори із спеціалізованими підприємствами на
проведення дератизаційних робіт.
4.4. Виносна торгівля ритуальними товарами (вінки,
домовини) та їх зовнішня реклама заборонена. Під час
поминальних днів (протягом двох тижнів після
Великодня) допускається виносна торгівля вінками у
відведених місцях.
4.5. Відповідальність за утримання і прибирання
проїжджої частини вулиць міської комунальної власності
та зливової каналізації міста покладається на КП
«Комунальник».
4.6. Замовник робіт, під час яких пошкоджено тверде
покриття дороги, за власний кошт відновлює його
протягом тижня.
4.7. Відповідальність за утримання та санітарний стан
міського сміттєзвалища покладається на КП «Комунальник».
4.8. Відповідальність за утримання та санітарний стан
контейнерів для твердих побутових відходів та
контейнерних майданчиків, розташованих у приватному
секторі та житловому фонді міста, покладається на
власників.
4.9. КП «Комунальник» забезпечує миття та
дезінфекцію контейнерів для твердих побутових відходів
за рахунок власників контейнерів.
4.10. Організації та приватні підприємці (згідно з п. 1.7
Правил) вивозять тверді побутові відходи, зобов'язані
укладати договір із КП «Комунальник» на:
- приймання та переробку твердих побутових відходів;
- миття та дезінфекцію контейнерів та спеціалізованої
техніки.
4.11. Власники будинків приватного сектора міста,
приватні підприємці, а також підприємства, установи,
організації, незалежно від форм власності та відомчого
підпорядкування зобов'язані укласти договори на
вивезення твердих побутових відходів із КП «Комунальник», або з іншими організаціями або приватними
підприємцями, визначеними виконкомом міської ради
згідно з п.1.7 Правил благоустрою.
4.12. Вивезення будівельних та негабаритних відходів,
які виникли в результаті будівництва або реконструкції
квартир, будинків та споруд, здійснюється за рахунок
замовника цих робіт.
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4.13 На території будинковолодінь повинні бути
встановлені дворові контейнери для твердих побутових
відходів.
4.14. Під дворовими контейнерами повинні бути
влаштовані рівні водонепроникні (бетонні або асфальтовані) майданчики, які огороджуються живоплотом.
4.15. Контейнери розміщують на майданчиках,
віддалених від багатоквартирних житлових будинків,
дитячих закладів та місць відпочинку на відстані не менше
20 та не більше 100м.
4.16. Строк зберігання сміття у дворових контейнерах
повинен бути не більшим чотирьох діб.
4.17. Сміттєзбірники, сміттєпроводи, сміттєкамери
регулярно в літній час піддавати санітарній обробці.
4.18. Вилучення відходів із будинковолодінь
проводиться за схемою санітарного очищення міста, яка
погоджується з органами держсаннагляду і затверджується виконкомом міської ради.
4.19. Біля входів у приміщення підприємств, установ,
багатоквартирних житлових будинків, відкритих павільйонів та кіосків, магазинів, барів, кафе, ресторанів, офісів,
на вокзалах, ринках та місцях вуличної торгівлі в
обов'язковому порядку повинні бути встановлені урни
для сміття. Відповідальність за встановлення і прибирання урн покладається на власників об'єктів.
4.20.
Працівники виносної торгівлі зобов'язані
прибирати свої робочі місця та прилеглу територію на
відстані 10 м та забезпечити наявність тимчасових
сміттєзбірників.
4.21. Власники та землекористувачі земельних ділянок
повинні обирати такі способи використання земельних
ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких
власникам, землекористувачам сусідніх земельних
ділянок завдається найменше незручностей (затінення,
задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення
тощо).
4.22. Керівники установ, організацій, підприємств,
приватні власники, споруди яких розташовані в
центральній частині міста (вул. Миру від вул. ГулакаАртемовського до кінця, площа Миру, вул. Об'їзна, вул.
Героїв Чорнобиля, вул. Гагаріна, вул. Проектна, вул.
Грушевського від початку до вул. Кірова, вул. 1 Травня від
початку до вул. Желябова, привокзальна площа)
зобов'язані організувати:
- освітлення фасадів та прилеглої частини тротуару
(допускається шляхом розташування на фасаді світлової
реклами);
- заключення договору з міською радою на щоденне
прибирання прилеглої території;
- заключення договору з одним із визначених у п.1.7.
суб'єктом господарювання щодо видалення твердих
побутових відходів;
- сприяння благоустрою прилеглої території та ремонту
тротуару біля своєї земельної ділянки.
4.23. Забороняється:
4.23.1. Смітити на вулицях, у парках, скверах, інших
місцях.
4.23.2 Викидати сміття, витрушувати килими та інше із
вікон та балконів.
4.23.3 Використовувати малі архітектурні форми не за
призначенням.
4.23.4. Викидати сміття і відходи у не відведених
спеціально для цих цілей місцях, мити транспортні засоби
в дворах багатоквартирних будинків, біля річок, ставків та
інших природних водоймищ.
4.23.5. Випасати птицю і худобу в зонах відпочинку
населення, на прибудинкових територіях, в районах з
багатоповерховою забудовою, в районах джерел питного
водопостачання.
4.23.6. Розклеювати газети, оголошення, плакати в не
відведених для цього місцях.
4.23.7. Складати і зберігати у не відведених для цього
місцях товари, тару та інші вантажі.
4.23.8. Утримання на балконах і лоджіях багатоквартирних будинків тварин, птиці і бджіл.
4.23.9. Виводити собак із квартир на вулиці, на
прогулянку до спеціально виділених майданчиків без
коротких повідків та намордників, громадянами в
нетверезому стані.
4.23.10. Забруднення собаками, котами та іншими
тваринами і птахами сходових клітин, дворів, вулиць,
газонів та інше.
4.23.11. Утримання собак та котів у місцях загального
користування (коридорах, східцевих майданчиках,
горищах, підвалах).
4.23.12.
Вигулювати собак та інших тварин на
територіях лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних закладів, шкіл, оздоровчих закладів, ринків, парків,
пляжів.
4.23.13. Приводити собак у приміщення магазинів,

аптек, їдалень, спортивних майданчиків та інших місць
загального користування громадян,
4.23.14. Засмічення та загромадження місць
загального користування (в тому числі запльовування,
куріння та викидання недопалків, лушпиння, паперів і
т.д.).
4.23.15. Спалювання поліетилену та ПЕТ-пляшок та
інших штучних матеріалів, а також опалого листя, трави,
стерні, бур'яну (крім карантинного) на території міста.
4.23.16. На території житлових районів, лікарень,
вулицях, багатоквартирних будинках та гуртожитках з
22.00 до 8.00 (під час дії літнього часу з 23.00 до 8.00)
забороняється шуміти, кричати, співати, грати на
музичних інструментах, вмикати звуковідтворюючу
апаратуру, виконувати роботи та здійснювати інші дії, які
порушують спокій громадян, крім випадків, які будуть
визначатися окремими рішеннями виконкому міської
ради.
4.23.17. Проводити будь-яку діяльність на цвинтарях,
непов'язану із вшануванням пам'яті покійних та
благоустроєм. Перебування на цвинтарях в нічний час.
4.23.18 Засипати канави, призначені для стоку
дощових та паводкових вод (особливо вздовж доріг), на
узбіччях. Ця вимога стосується і канав, які проходять через
земельні ділянки, що перебувають у приватній власності.
4.23.19. Організовувати та проводити виробничу
діяльність у житлових будинках.
4.23.20. Проїзд (у тому числі велосипедами) та стоянка
автотранспортних засобів на тротуарах, клумбах, газонах,
площах, майданах, парках, скверах, крім спеціально
відведених місць. Ходити по клумбах та газонах.
4.23.21. Водозабір води із центрального водогону для
поливу городів, газонів, присадибних ділянок.
5. Режим роботи
Режим роботи торгівельних, розважальних, спортивних, виробничих закладів, закладів культури, харчування,
сфери надання послуг, розташованих в адмінмежах
Городищенської міської ради, незалежно від форми
власності та підпорядкування погоджується з міськвиконкомом. Якщо діяльність означених установ не відповідає
вимогам Законодавства України або Правил благоустрою
та при наявності скарг громадян міськвиконком може
встановлювати обмеження режиму роботи цих об'єктів .
6. Санітарний день
6.1. Окремим рішенням виконкому міської ради
встановлено щотижневий санітарний день для
прибирання території міста п'ятниця.
6.2. Щоп'ятниці керівникам підприємств, установ,
організацій, приватним підприємцям організовувати
прибирання прилеглих територій.
7. Відповідальність за порушення
7.1. За порушення Правил благоустрою передбачена
відповідальність за статтями 82, 82-4, 104, 105, 141, 142,
152, 153, ч.1 ст. 154, ст.155, ст.159, ст.160, ч.1 ст.182, 185-1
Кодексу України про адміністративні правопорушення»
(див. додаток 1).
7.2. Протоколи про адміністративні правопорушення,
передбачені вказаними статтями, мають право складати
посадові особи, уповноважені на те виконавчим
комітетом Городищенської міської ради та інші особи,
визначені статтею 255 Кодексу.
8. Рекомендації щодо поліпшення благоустрою
8.1. Рекомендується:
- зі сторони вулиці садити декоративні дерева та
влаштовувати квітники;
- в разі відсутності вуличного освітлення освітлювати
частину вулиці навпроти своєї земельної ділянки від
власної електромережі за власний рахунок;
8.2. Не рекомендується:
- будувати на присадибних ділянках зі сторони вулиці
суцільні паркани вище 1,5 м;
- складувати на своїх земельних ділянках будівельні
матеріали зі сторони вулиці;
- споруджувати зі сторони вулиці огорожі та загороди,
тимчасові приміщення для зберігання палива або
утримання домашніх тварин неестетичного вигляду;
-рекламувати тютюнові, алкогольні та слабоалкогольні
вироби.
8.3. Недотримання рекомендацій не передбачає
адміністративної відповідальності, а їх виконання буде
заохочуватись.

У цей проект внесено зміни, затверджені міською радою (виділено жирним шрифтом), а також деякі редакційні правки.
Надавайте свої пропозиції для вдосконалення Правил благоустрою міста. Тел. 2-24-27 (контактна особа – Пасій Тарас Анатолійович).
ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ СУХОГО СМІТТЯ
З ВУЛИЦЬ МІСТА (З 7 ДО 11 ГОДИНИ)

05.05.2010 р.– вул. Пархоменка, Карбишева,
Черняхівського, Мічуріна, Довженка, Артема.
06.05.2010 р. – вул. Постишева, Тургенєва,
Котовського, пров. Садовий, Шевченка, Грушевського.
07.05.2010 р. – вул. Коцюбинського, Желябова,
Кірова, Некрасова, Пушкіна, Українського.
11.05.2010 р. – вул. Куйбишева, Героїв Чорнобиля (до
маг. «Продукти»), Люксембург, Енгельса, Крупської, К.
Маркса.
12.05.2010 р. – вул. Чапаєва, Петровського,
Доватора, Вільямса, пров. Гетьманський, вул.Гетьман-ська,
пров. Ватутіна
13.05.2010 р. – вул. Горького, Короленка,
Водоп'янова, Трудова, Гамарніка
14.05.2010 р.– вул. Комарова, Тельмана, пров.
Тельмана, Боженка, Маяковського, Орлика, Мересь-єва.

17.05.2010 р.– вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8
Березня, Театральна, Індустріальна, Героїв Чорнобиля.
18.05.2010 р.– вул. 1 Травня, Павлова, Матросова,
Чкалова, Островського, Макаренка.
19.05.2010 р.– вул. Семашка, Громова, Жуковського,
Ломоносова, Корольова, Орджонікідзе
20.05.2010 р.– вул. Кошового, Ворошилова, Толстого,
Радянська, Партизанська.
19.04.2010 р.– вул. Франка, пров. Піонерський, Нова,
Галана, Г.-Артемовського, Далекосхідна.
21.05.2010 р. – вул. Б. Хмельницького, Чехова,
Кожедуба, Осипенка, Бєлінського, Заслонова.
24.05.2010 р. – вул. Миру, Мамая, Гайдара, Глінки,
пров. Садовий, Слов'янська.
26.05.2010 р. – вул. Свердлова, Героїв Хасана, пров.
Київський, Разіна, Шмідта, Лисенка.

Городищенська міська рада має намір надавати
право та укладати договори особистого
строкового сервітуту на земельні ділянки для
розміщення малих архітектурних форм (МАФ)
соціально-культурного, побутового,
торговельного призначення для проведення
підприємницької діяльності на конкурсній
основі. З пропозиціями щодо місцерозташування
та за додатковою інформацією звертайтесь
до міської ради (заступник міського голови
Микола Іванович Скалига) за тел.: 2-24-27.
• • •
Городищенська міська рада
запрошує на роботу працівників
бригади благоустрою
з місячною зарплатою 1100 грн.
Т. 2-41-27.
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ОФІЦІЙНО
ДО ВІДОМА ОРЕНДАРІВ
ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
Відділ Держкомзему у Городищенському районі на виконання
вимог листа Головного управлінні держрибохорони у Черкаській
області від 18.02.2010 року № 599/05 повідомляє, що договори оренди земельних ділянок водного фонду, на яких розміщені рибогосподарські водні об'єкти, не дають права на спеціальне використання
об'єктів рослинного і тваринного світу, що знаходиться в них (у тому
числі риби та інших ВЖР), а також проведення робіт з відтворення (вселення) водних живих ресурсів.
Згідно з вимогами ст.17 Закону України «Про тваринний світ»,
ст.32 Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою КМУ від 28.09.1996 року
№1192 «Інструкції про порядок здійснення штучного розведення,
вирощування водних живих ресурсів та їх використання», затвердженої наказом Комітету рибного господарства України №4 від
15.01.2008 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
№64/14755 від 28.01.2008 року та розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 03.10.2008 року №295 «Про окремі
питання використання водних об'єктів Черкаської області», право на
проведення рибогосподарської діяльності на орендованих водних
об'єктах надається лише за наявності науково-біологічного обґрунтування або Режиму рибогосподарської експлуатації, погоджених в
Головному управлінні держрибохорони у Черкаській області.

Винагороди матерям-героїням
Листом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від
13,04.2010 №4.1/3858 щодо виплати одноразової винагороди
жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"
повідомлено, що в проекті Закону України "Про державний бюджет
на 2010 рік " Міністерству за відповідною бюджетною програмою
передбачені видатки на виплату зазначеної винагороди, який дозволить забезпечити виплату винагороди понад 21000 жінкам, яким
почесне звання України "Мати-героїня" присвоєно у 2009 році та 8531
жінці, якій почесне звання присвоєно у 2010 році.
Виплата винагороди розпочнеться після прийняття Закону України "Про державний бюджет на 2010 рік", затвердження Міністерством фінансів України розпису асигнувань Державного бюджету
України на 2010 рік та затвердження Кабінетом Міністрів України
відповідного Порядку використання коштів державного бюджету.
Відділ соціальної допомоги управління праці
та соціального захисту населення РДА

КП «КОМУНАЛЬНИК» ПОВІДОМЛЯЄ ПРО
ЗАБОРГОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗА НАДАНІ
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ СТАНОМ НА 22.04.2010
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПРАВОМІРНО НАБУТА ВЛАСНІСТЬ ЧИ РЕЙДЕРСТВО?
Відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу
України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом. Право власності
вважається набутим правомірно, якщо інше
прямо не випливає із закону або незаконність
права власності не встановлена судом.
Але деяким ділкам підлаштувати свої незаконні дії під закон не складає великих труднощів.
Спілці колишніх працівників СТОВ «Колос»
ще у 2003 році на майнові паї було виділено в
натурі комплекси будівель та майно. Городищенська міська рада надала дозвіл на виготовлення Свідоцтва про право власності на вказане майно.
Разом з тим, як виявилось, у цього майна є й
інші власники -- ФГ «Долина» та Харенко Євген
Миколайович, які на підставі, як ми вважаєм,
липових актів передачі, підписаних головою
ліквідаційної комісії СТОВ «Колос» Кузуб Галиною Федорівною, яка мала відношення до
ліквідного майна, що було виділене під кредиторську заборгованість, та не мала ніякого
відношення до розпайованого вже та виділеного в натурі майна. Вони звернулись без нашого
відому до Третейського суду при корпорації
«Сила Закону» (м. Полтава?!!). Третейський суд
виніс рішення на їх користь та визнав їх власниками нашого майна.
Законом України від 5 березня 2009 р. №
1076-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських
судів" вилучено деякі категорії справ з компетенції третейських судів, встановлено додаткові
вимоги до третейської угоди, внесено зміни

Хто хоче все знати – той читає
газети. Зі сторінок друкованого тексту
ми дізнаємося про поточні новини та
події, а також про історію рідного краю.

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

– Нам дивно, що чимало енергійних земляків виїжджають за кордон у пошуках кращої долі, – говорить Віктор Колтуцький. – Адже на Городищині працюють росіяни, білоруси, вірмени, узбеки, кенієць,
ліванець і німець. Для них ніхто не створював тепличні умови, не дарував привілеїв.
Вони самі створили собі робочі місця. Городище стало їм притулком, що дає харчі, житло, тепло, яких не вистачало, напевно, на
батьківщині. Тим більших успіхів можуть
досягти місцеві жителі, адже вдома і стіни
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Захист екології та здоров'я людини!
Мікробіологічний високопродуктивний препарат для
очищення вигрібної ями, септика та вуличного туалету. Усуває
неприємний запах. Відновлює дренаж.
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 осадів і наростів, а
також від залишків їжі і жиру не ушкоджуючи поверхні труб.
8. Запобігти утворенню осадів на дні і згустків на
поверхні вигрібних ям, септиків і вуличних туалетів.

Городищенської міської ради Черкаської
області, виконавчого комітету, за № 455/2 від
10.12.2008 р. «Про видачу свідоцтва на право
власності на об’єкти нерухомого майна», видане на ім'я Катеруші Анатолія Олексійовича; №
335 від 25.09.2009 р. «Про внесення змін до
рішення виконавчого комітету № 455/2 від
10.12.2008 р.», видане на ім'я Артеменко Ніни
Варлампіївни; № 68/5 від 27.02.2009 р. «Про
видачу свідоцтва про право власності на об’єкти
нерухомого майна (делеговані повноваження),
видане на ім'я Грищенка Володимира Сергійовича -- скасувати».
Так в одну мить більше ста осіб завдяки
таким діям Харенка Є.М. та Воскобійника В.П.
були позбавлені свого законного права власності.
Про рішення Третейського суду було відомо
представнику (тепер уже колишньому) Городищенської РДА, Задорожньому 1.1., який неодноразово проводив збори за участю орендарів
нашого майна та Харенка Е.М. і Воскобійника
В.П., але ніякої підтримки з боку органів влади
ми не отримали.
Вважаємо, що вказані дії Харенка Є.М. та
Воскобійника В.П. схожі на рейдерські схеми
захоалення чужого майна.
Доводимо до відому читачів цю інформацію
для того, щоб застерегти інші спілки співвласників майна від подібних посягань на їхнє майно, адже в таку ситуацію може потрапити кожен.
Уповноважені від спілок
співвласників майна
колишнього СТОВ «Колос»

ВІД МИНУЛОГО – ДО СЬОГОДЕННЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
БІОПРЕПАРАТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
КАНАЛІЗАЦІЇ
В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ

щодо правил визначення компетентного суду,
врегульовано питання про преюдиційність
рішення третейського суду, розширено переліки
підстав для скасування рішення третейського
суду та для відмови у видачі виконавчого документа на рішення третейського суду, а також вирішено питання про захист прав осіб, які не були
стороною третейського розгляду, якщо третейський суд вирішив питання про їх права і
обов'язки.
Після вищевказаних змін, Харенко Е.М. та
ФГ «Долина» втратили право на наше майно,
але не зупинились у намірах його захвату шляхом звернення, теж без нашого відому, до Господарського суду Черкаської області, який на
підставі тих самих очевидно підроблених актів
передачі майна, також виніс Рішення на їхню
користь та визнав їх власниками нашого майна.
Постановою Вищого господарського суду
України вказане рішення було скасоване, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Черкаської області, до участі в якій нас
залучено як третіх осіб. Рішення по даній справі
ще не прийняте.
Те, що нами оскаржено рішення Господарського суду Черкаської області, не зупинило
Харенка Є. М. та голову ФГ «Долина» Воскобійника В.П.
6 квітня 2010 року суддею Городищенського
районного суду Синицею Л.П. ухвалено Постанову по справі № 2-а-1-10 р. за їхнім адміністративним позовом до Городищенської міської
ради, треті особи Барабаш Надія Іванівна,
Артеменко Ніна Варлампіївна, Грищенко Володимир Сергійович, за участю представника прокуратури Городищенського району: «Рішення

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

Практично усі жителі Городища, які
мають мобільні телефони, прекрасно знають братів Віктора та Ігоря Колтуцьких.
Адже у них завжди можна придбати картку
поповнення телефонного рахунку. Про
їхній потрібний людям бізнес, розповіла
“Нова Доба” (№ 27). Пропонують картки
аж дванадцяти типів! Тобто, усіх операторів, сигнал який приймається на території району. Офіційно їхня професія називається ”спеціалізовані поповнювачі”. Працюють на базарі. Хлопці відразу кидаються
в очі своїм зовнішнім виглядом. Їхній одяг
та головні убори щедро прикрашені телефонними картками. Це власна вигадка,
щоб привабити клієнтів. Вважають, що
треба не сидіти і чекати клієнта, а йти до
людей і пропонувати свої послуги. Картки
поповнення продають за вказаним на них
номіналом, не накручують жодної копійки.
Адже фірми закладають в ціну картки і
оплату реалізаторам. Брати Колтуцькі переконані, що Городище – це справді райська
земля. Тут є усі можливості добре заробити
і гарно відпочити.

ВОДОГРАЙ

ГОРОДИЩЕ

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

допомагають! Мене дивує, коли молоді,
здорові люди сидять без роботи, скаржаться на долю, хоча насправді ходять по грошах. Треба розвивати сферу послуг. Тут
непочатий край роботи, який гарантує достойну платню. Варто створити місцевий
бізнес-клуб, щоб вже успішні підприємці
ділилися досвідом з початківцями.
Дев'ятикласник Владислав Лебединець з Городища завоював золоту
медаль на чемпіонаті України зі штовхання
ядра. Про це повідомив тижневик ”ПресЦентр” (№ 15). Наш земляк кинув спортивний снаряд на 14 м 62 см. Завдяки його
перемозі команда з Черкащини, до якої
входили 25 спортсменів, піднялася з третього на друге місце. Владислав навчається у
ЗОШ №2, тренується у місцевій дитячоюнацькій спортивній школі. Тренер Неля
Прудь говорить, що хлопець надзвичайно
цілеспрямований. Вага ядра, яке він зараз
штовхає, 4 кг. А у дорослому розряді буде
аж 7 кг 257 г! Заняття спортом не заважають Владиславу добре навчатися. Він є
переможцем багатьох олімпіад із математики та фізики.
Цікаві свідчення про Городище і
його жителів дев'ятнадцятого століття опублікувала столична газета ”День” (№ 50).
Автор статті ”У якій країні ми хочемо
жити?" – Борис Філіпченко, правнук управителя Мошногородищенського маєтку.
Зокрема він пише: ”Хочу додати, що добрими справами відзначилися й мої
українські родичі. Так, Філіпченко Михайло
(мій прадід) відомий учений-агроном (енциклопедія Брокгауза і Ефрона), дбаючи
про освіту української сільської молоді,
заснував 1891 року у Городищі сільськогосподарську школу і був її опікуном. Зараз це
агрономічний коледж. Його син, теж
Михайло Філіпченко, мій дід, навчався в
Городищі, потім – у 1-й Київській гімназії,
закінчив Санкт-Петербурзький університет
і працював у 1918 році в російському
міністерстві фінансів. Світогляд діда твердо спирався на його патріотичні почуття до
України. Знищення культурної спадщини
Малоросії, приниження її мови й цензура
на малоруські видання викликали в нього
протест. Після того, як Центральна Рада
проголосила Українську Народну Республіку, дід звернувся до Генерального комісара у справах України з проханням про
надання йому українського громадянства.
У виданому посвідченні записано: ”пред'явник цього, Філіпченко /Пилипенко/ Михайло Михайлович, є українським громадяни-
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ном” (дід завжди вважав себе Пилипенком)”.
Наприкінці березня зустрів свою
50-ту весну голова Городищенської районної організації ветеранів України Сергій
Каюкін. З цієї нагоди цікавий матеріал про
його військову службу і цивільне життя надрукувала газета ”Товариш” (№ 28). Його
дитинство минуло в гарнізонах, тому змалечку мріяв про погони військового. Начитавшись книжок про легендарних льотчиків, вступив до авіаційного училища.
Потім служив у Ризькому військовому
окрузі, а згодом потрапив до Афганістану.
Транспортним літаком його екіпаж перевозив різні вантажі, десантників, вищий
офіцерський склад. Літати було дуже
небезпечно. Якось уночі, після виконання
чергового завдання, виявили на своєму
крилі вм'ятини від куль. На щастя, двигун
не зачепило… Потім льотчик-орденоносець 5 років служив у Монголії. У зв'язку зі
зменшенням кількості радянських військових баз, потрапив під скорочення. Приїхав
у Городище, де його батько працював
військовим комісаром. Активно взявся за
громадську роботу, був обраний депутатом райради (також заступником голови
районної ради. – прим.ред.). До його бойових нагород додалися грамоти обласної
ради, подяка Кабміну, почесна грамота
Верховної Ради України.
На сайті Централізованої бібліотечної системи міста Києва розповідається
про їхнього найповажнішого і найвідданішого читача. Кожного дня до Центральної
районної бібліотеки № 141 приходить
людина, яка, незважаючи на свої 90 років,
складну й важку долю, не втратила ясності
й допитливості розуму, бажання жити й розширювати свій світогляд. Це Микола Григорович Козак, який родом із Зеленої Діброви. Його життєвий шлях розпочався 6 грудня 1919 року. Пройшов війну, в боях був
контужений, отримав поранення. Після
війни вступив до Лісогосподарського інституту. Піднімав цілину в Казахстані, працював на Комбайновому заводі в Херсоні.
Виховав трьох синів. Нині, не дивлячись на
свій поважний вік і хвороби, є людиною
широкої душі й духовної теплоти. Він – найвідданіший і найстаріший читач бібліотеки
– цікавиться науковими розробками, екологією, сільським господарством. Пише
вірші, в яких згадує складні воєнні роки,
сумує за молодими роками, описує рідну
природу, переживає за долю Батьківщини.

БІЛЬЯРД-КАФЕ

ЕДЕМ

Канцелярські товари
Сувеніри
Дитячі іграшки
Парасольки
Сумки

ОДЯГ ДЛЯ
ВСІЄЇ РОДИНИ

М+

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

(097) 022-93-67

ГОРОДИЩЕ
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По вул.Об'їзній пропонує
широкий асортимент
господарських товарів та
будівельних матеріалів -більше 2000 видів.

В приміщенні
автовокзалу

з 900 до 1800
Приймаємо колективні замовлення на проведення урочистостей.
Вартість комплексного обіду від
10 грн.

Тел. (098) 272-26-54.
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МОТЕЛЬ

По вул.Об'їзній (біля маг. «Будмаркет») від 80 до 130 грн. за добу. В
номерах телевізор, душова кабіна,
туалет.

Магазин-кафе «Левада»
пропонує дешево комплексні обіди,
приймає замовлення на святкування
зустрічей, днів народжень,
поминальних обідів, та інших
урочистих заходів.
Наша адреса:
вул.Миру, 40 (біля пивзаводу).
Тел. 2-21-83 маг. 2-46-24 дом.
(067) 594-75-73.
ПП Мусієнко

під магазин або офіс приміщення площею 60 кв.м. по вул.Проектній, 1 (Торговий ряд).

Тел. 0 (96) 452-53-06

Тел. 0 (67) 470-52-72.

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

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

М. Городище, вул.Миру,65А

Т.2-09-89

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ

МАГАЗИН «М'ЯСО»
АВТОМИЙКА на території АЗС «ОWK»
Працює з 8.00 до 18.00. ціна від 30 грн.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

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

ПРИМІЩЕННЯ

ПРОДАМ
магазин-кафе (діючий) у м.Городище (р-н газ.
господ.), заг.пл. 200 м. кв., газ, 3 фази, водопровід,
зем. діл. 6 сот. 50000 у.о. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-7573.
магазин у м.Городище (р-н залізн.вокзалу), заг.
пл. 26 м. кв. 25000 у.о. Т. 0 (96) 216-49-57.
приміщення СТО (діюче): 2 бокси, магазин,
склад, під'їзні залізничні колії. Т. 0 (67) 255-52-90.
кіоск металевий. 3000 грн. Т. 2-46-24, 0 (67) 59475-73.
ЗДАМ
приміщення під магазин або офіс,
вул.Проектна, 1 (Торговий ряд), заг.пл. 60 кв.м. Т. 0
(67) 470-52-72.
виробничо-складське приміщення в передмісті
м.Городище. Т. 0 (98) 347-60-54.
приміщення в м.Городище, вул.Грушевського,
10/3 (центр), заг.пл. 50 кв.м. Т. 0 (67) 703-93-85.
приміщення в м.Городище (центр), заг. пл. 150
м.кв. Т. 2-40-16, 0 (67) 474-14-39.

БУДИНКИ

Автомийка, хімчистка та прання
килимів. Працюємо на обладнанні
та миючих засобах «KARCHER»

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

квартира 3-кімн., у м.Городище, вул.Миру,86,
автон. опал. Т. 0 (97) 515-33-32, 0 (97) 164-22-15.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

ПРОДАМ
земельна ділянка 20 сот. в м.Городище, (р-н
колишнього пивзаводу). Т. 2-18-83.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ
трактор колісний, в робочому стані, з
документами, до 10000 грн. Т. 0 (67) 133-28-98.
ПРОДАМ
мотоцикл ВІТЕР 125, новий. 6000 грн. Т. 0 (67)
647-35-44.
ВАЗ 21013, 77 р.в., червоний, роб. стан. 7500
грн. Т. 2-21-25, 0 (98) 050-13-07.
ВАЗ 21061,01 р.в., білий, 1,5, відм. стан, 3500
у.о. Т. 96-126, 0 (96) 490-76-50.
ТАВРІЯ, 95 р.в., вишневий, добрий стан, 1500
у.о. АБО ОБМІН на УАЗ легковий. Т. 0 (67) 281-4182.
ТАВРІЯ, 04 р.в., зелений металік, 1,2, сигнал., ЦЗ,
пробіг 65000 км, у добр.стані. 2850 у.о., торг. Т. 0
(67) 297-14-71, 0 (93) 872-98-14.
МОСКВИЧ 2141, 95 р.в., колір «гольфстрім»,
мотор 1700 куб. 2000 у.о. Т. 2-29-41, 0 (98) 228-3568.
МОСКВИЧ 412 («пиріжок»), 82 р.в. 4500 грн. Т.
2-16-52, 0 (98) 396-30-74.
трактор Т 40 АМ, 88 р.в., перед.вед.мост, причіп,
плуг, ковш, циркулярка. 36000 грн. Т. 0 (96) 250-4757.
ЗАЗ 1102 Таврія, 2000 р.в., червоний, нова,
40000 км пробіг. 2200 у.о., торг. Т. 2-37-80, 0 (97)
330-01-65.

ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок у с.В'язівок,
вул.Заводянська, усі надв.спор., вул.газифік.,
зем.діл. 60 сот., берег на р.Вільшанка, неподалік
Хлистунівського щебзаводу. Т. 0 (63) 204-77-22.
частину будинку, вул.Маяковського,2, газиф., усі
зручності, каналізація. Т. 2-43-42, 0 (97) 733-68-63.
недобудований будинок, вул.Радянська,39.
5000 у.о. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
будинок, (р-н залізн. вокзалу), газ, усі надв.спор.
Т. 0 (96) 375-63-66.
будинок (р-н колишнього світлофора), усі
надв.спор. Т. 0 (96) 292-73-27.
будинок, пров.Воровського,8, (Чуїха), цсі
надв.спор., зем.діл. 30 сот. Т. 2-12-50, 0 (97) 391-3094.
будинок, вул.Героїв Хасана,14, (р-н «Плотіни»),
газиф., усі надв.спор., зем.діл. 20 сот, що виходить
до берега та річки. 16000 у.о., торг. Т. 0 (97) 261-4007.
будинок, вул. Громова, 8, зем. діл. 15 сот. Т. 242-10, 0 (63) 835-80-27.
будинок, вул.Доватора, 10х11, усі зручності,
частина добудована без внутріш.робіт. 20000 у.о.,
торг. Т. 0 (96) 452-53-23.
будинок, вул.Ломоносова, 74, зем. діл. 10 сот. Т.
0 (93) 213-46-30.
будинок у с.Валява, вул.Іриніна, заг.пл. 58 кв.м.,
газиф., усі надв.спор., зем.діл. 20 сот.,
приватизована. 5000 у.о. Т. (235) 2-17-63, 0 (67)
525-77-76.
будинок у с В'язівок, не потребує ремонту, усі
надв.спор., колодязь, сад, зем.діл. 0,60 сот.,
асфальтна дорога, в 5 м газ. 5000 у.о. Т. 94-5-53, 0
(96) 438-08-49.

ПРОДАМ
комп'ютер Pentium 4, 2660 ГГц, RAM 512 МБ,
HDD 290 ГБ, відео 128 МБ, DVD-RW, монітор
Sumsung 17 дюймів, клавіатура, мишка, колонки.
2000 грн. Т. 2-09-53, 0 (67) 584-87-99.
комп'ютер CELERON, 1300 МГц, RAM 250 МБ,
HDD 80 ГБ, відео 32 МБ, DVD-RW, монітор 17
дюймів, клавіатура, мишка. 1300 грн. Т. 2-37-80, 0
(97) 330-01-65.
цифровий фотоапарат Samsung, 8 мегапікселів,
1 гБт пам'яті. 500 грн. Т. 2-37-80, 0 (97) 330-01-65.

ПРОДАМ
квартира 2-кімн., у с. Хлистунівка, вул. Садова,
50, автон. опал., всі надвірні споруди. Т. 0 (97) 69674-25.

ПРОДАМ
газове обладнання, нове, (газ-пропан) на л/а.
1000 грн. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
мотоблок. 4000 грн. Т. 2-32-87, 0 (67) 908-77-05.

КВАРТИРИ

ЗАПЧАСТИНИ

68.

КУПЛЮ
мотор до мопеда Д-6. Т. 2-38-97, 0 (98) 396-30-

ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО передній міст ЗІЛ-130. Т. 0 (67) 70393-85.
ТЕРІМНОВО двигун Т-240. Т. 0 (67) 703-93-85.
колінвал Москвич. Т. 2-40-64, 0 (97) 227-64-63.
КПП Т-150 К з ремонту. Т. 0 (67) 281-41-82.

ТЕХНІКА

ОБЛАДНАННЯ

морозильна камера, ємність 3 т, б/к. 3000 грн.
Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
холодильна вітрина. 2000 грн. Т. 2-46-24, 0 (67)
594-75-73.

РІЗНЕ

ПРОДАМ
піноблоки (з фіброю), 20х30х50, 1000 шт. 21,50
грн./1 шт. Т. 0 (66) 942-69-37, 0 (98) 999-03-19.
ліжко (2 шт.). Т. 2-16-52, 0 (98) 396-30-74.
коляска дитяча, б/к. 700 грн. Т. 0 (67) 581-74-25.
сукня весільна, 44-48 р., літня. Т. 0 (67) 581-7425.
ящики яблучні, нові. Т. 2-18-35, 0 (96) 392-49-52.

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

Городищенська міська рада запрошує на роботу
працівників бригади благоустрою з місячною
зарплатою 1100 грн. Т. 2-41-27.
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
художників-портретистів. 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) 299-80-57.
ПП у м.Городище запрошує на постійну роботу
зварювальника (з автомобілів) зі стажем роботи,
жителя м.Городища. Т. 0 (98) 407-89-12.
Пропоную посаду візажиста-косметолога з
метою подальшого кар'єрного зростання. Т. 2-03-01,
0 (97) 419-54-77, 0 (63) 980-22-64.
Запрошую до співпраці активних,
цілеспрямованих людей, які мріють створити
власне підприємництво. Т. 2-03-01, 0 (97) 419-54-77,
0 (63) 980-22-64.
Жінка, 51 рік, одинока, шукає роботу. Розгляну
будь-які розумні пропозиції. Т. 0 (98) 500-13-59.

ПОСЛУГИ

Встановлення насосних станцій, укладка
тротуарної плитки, обшивка вагонкою, сайдингом.
Якість гарантуємо. Т. 0 (97) 995-32-11.
Розпиловка дров, обрізка дерев бензопилою. Т.
2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
Послуги фотографа на весілля, випускні та
урочисті події. Т. 0 (97) 939-01-80.
Відео та фотозйомка весіль, ювілеїв та інших
урочистих подій Вашого життя. Професійний відео
монтаж, звукове оформлення, запис на DVD. Т. 0
(96) 383-75-95.

ЗАГУБЛЕНЕ

Втрачена синя папка з документами на
житло(адреса в документах: м.Городище,
вул.Кожедуба, 7, на ім'я Качан Галина Михайлівна)
за винагороду. Тел. 2-41-65, 0 (97) 143-77-78.
Загублений сертифікат на право володіння
земельною ділянкою (пай) ЧР №0143019, виданий
на ім’я Іващенка Романа Володимировича, вважати
недійсним.

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.

8

№4 (44)

НАШ КАЛЕНДАР
1-2 травня
ДЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ СОЛІДАРНОСТІ
ТРУДЯЩИХ
3 травня
Урочистості з нагоди 15 РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ
ЗАСНУВАННЯ ХОРУ ВЕТЕРАНІВ МЦКТ у районному
Палаці культури. Початок о 17.00
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СВОБОДИ ПРЕСИ
ДЕНЬ СОНЦЯ
115 років від дня народження Тодося
ОСЬМАЧКИ, письменника, перекладача
4 травня
СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ
ЗА УЧАСТЮ АНСАМБЛЮ «ЛЬОНОК»
(м.Житомир) у районному Палаці культури

ТЕАТРАЛІЗОВАНЕ СВЯТО «Вклонімося
великим тим рокам» з 10.00 до 11.40 у
районному Палаці культури
НАРОДНІ ГУЛЯННЯ, КОНКУРСИ
ПАТРІОТИЧНОЇ ПІСНІ, МАЛЮНКУ НА АСФАЛЬТІ з
10.00 до 13.00 у міському сквері та на площі
Миру
1-10 травня
ДЕКАДА ПЕРЕГЛЯДУ КІНОФІЛЬМІВ «Роки
опалені війною» у кінотеатрі «Жовтень»
10 травня
ДЕНЬ МАТЕРІ
12 травня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МЕДСЕСТЕР

5 травня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ АКУШЕРСТВА
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА ПРАВА
ІНВАЛІДІВ

13 травня
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
ДЕНЬ ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ РОСІЇ

7 травня
КОНЦЕРТ-ВІТАННЯ «З роси й води на добру
сотню літ» хору ветеранів МЦКТ в актовому залі
районної лікарні. Початок о 13.00
ДЕНЬ РАДІО
170 років від дня народження Петра
ЧАЙКОВСЬКОГО (1840-1893), російського
композитора і диригента

15 травня
ДЕНЬ МІСТА ГОРОДИЩА
ДЕНЬ ЄВРОПИ
ДЕНЬ НАУКИ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМ'Ї
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ КЛІМАТУ

8 травня
ВЕЛОЕСТАФЕТА ПАМ'ЯТІ «Ніхто не забутий,
ніщо не забуте» по населених пунктах району
ФАКЕЛЬНА ХОДА з нагоди 65 річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні «Вогонь
Перемоги іде Городищеною». Початок о 18.30.
З б і р б і л я п а м ' я т н и к а С е м е н а Гул а к а Артемовського
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА І
ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ
9 травня
ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
СВЯТКОВА ДЕМОНСТРАЦІЯ з нагоди Дня
Перемоги. Початок о 9.00. Збір о 8.30 біля
маслозаводу
ПОКЛАДАННЯ КВІТІВ до Пагорбу Слави з
9.20 до 10.00

ГОРОДИЩЕ

1 травня 2010 року

16 травня
ДЕНЬ МОЛОДІЖНИХ ТА ДИТЯЧИХ
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
17 травня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
18 травня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗЕЇВ
19 травня
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПІОНЕРСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

20 травня
ДЕНЬ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГА
21 травня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО
РІЗНОМАНІТТЯ В ІМ'Я ДІАЛОГУ І РОЗВИТКУ
22 травня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БІОЛОГІЧНОГО
РІЗНОМАНІТТЯ
Д Е Н Ь П Е Р Е П О ХО В А Н Н Я ТА РАС А
ШЕВЧЕНКА НА ЧЕРНЕЧІЙ ГОРІ
170 років від дня народження Марка
КРОПИВНИЦЬКОГО, видатного українського
драматурга, режисера і актора
23 травня
ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ. П'ЯТИДЕСЯТНИЦЯ
24 травня
ДЕНЬ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І
КУЛЬТУРИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ ПАРКІВ
70 років від дня народження Йосифа
БРОДСЬКОГО (1940-1996), російського поета,
лауреата Нобелівської премії (1987)
150 років із дня смерті Йосифа
ЛЕВИЦЬКОГО (1801-1860), українського
письменника, мовознавця, публіциста,
громадсько-культурного діяча
180 років від дня народження Олексія
САВРАСОВА (1830-1897), російського живописця
28 травня
ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА

30 травня
ДЕНЬ МІСТА КИЄВА
ДЕНЬ ХІМІКА
31 травня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЕЗ ТЮТЮНУ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЛОНДИНОК

Життєві історії, які розповідають учасники
другої світової війни, могли б здатися фантастичними, але вони реальні і підтверджені
документами.
Так, 82-річний житель півночі Німеччини,
віруючий іудей, прослужив війну капітаном вермахту, таємно дотримуючись єврейських
обрядів в польових умовах.
Довгий час нацистська преса друкувала на
своїх обкладинках фотографію блакитноокого
блондина в касці. Під знімком значилося: "Ідеальний німецький солдат". Цим арійським ідеалом і був вищезазначений боєць вермахту Вернер Гольдберг.
Ще історія. Зухвалий командир танка,
мабуть напідпитку, вирішив повоювати самостійно. Він увірвався на своєму танку до
Калініна (зараз Тверь) і, просуваючись на танку
по вулицях, став обстрілювати з гармати і кулемета будинки, де розташовувалися німці.
У супротивника піднялася тривога. Вирішили, що радянські війська увірвалися в місто.
Паніка була така велика, що командувач
німецькими військами спішно вилетів на літаку
з міста.
Після цього рейду танку пощастило без
ушкоджень повернутися назад. Генерал Конєв
(тоді ще не маршал) викликав до себе цього
танкіста, вилаяв його, а потім зняв з себе орден
Червоної Зірки і приколов його на груди
танкіста.

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ, УЧАСНИКИ ВІЙНИ І ПРОСТО НАШІ ЛЮБІ ДІДУСІ І БАБУСІ!
ЩИРО ВІТАЄМО ВАС ІЗ СВЯТОМ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ. ЗИЧИМО МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я І ЩАСТЯ! МИ ПИШАЄМОСЯ ВАМИ!

Співаю для тебе,
моє Городище!

Фото Василя ТИМОФЄЄВА
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29 травня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРОТВОРЦІВ
ООН
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВИДАВНИЦТВ,
ПОЛІГРАФІЇ І КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ВОЄННІ КУРЙОЗИ
Війна - це завжди страшно. Велика світова
Коли почався концерт, цей товариш продевійна - це страшніше в мільйон разів. Але і на монстрував мені свою "музичність". Гармати
війні завжди було місце сміху, дотепам і курй- його батареї включилися в ритм нашої музики,
причому робив він це з такою майстерністю,
озам.
що кожен постріл припадав на сильну частку
такту. Це була незабутня "увертюра", яку
Слава радянським мишам-партизанам!
Напевно верхом анекдотичності слід вва- можна було б назвати: "Слава зброї свободи"».
жати пояснювальну записку командира 13 танЯкось на початку війни, у 41-му, хтось виркової дивізії Германії щодо причин, по яких він
не виконав наказ про своєчасний контрудар по ішив зробити донос на Жукова, мовляв, у того
радянських військах, що оточували 6-у армію. жінок багато на фронті... Так донощик і пішов
Він заявив, що його дивізія не змогла виконати до Сталіна (цей самий донощик був з вищого
нічний марш для заняття вихідних позицій для керівництва).
Проте вождь відчув досить неприємну
контратаки через те, що миші "перегризли
усмішку, що мимоволі слизнула по обличчю
дроти зовнішнього освітлення танків".
донощика, і на питання "Що ж робити будемо?" відповів: "Заздрити будемо...".
Леонід Утьосов, народний артист СРСР
(зі статті "Музи і гармати"):
«...На фронт Калінінський джаз-оркестр приЗгадують ще один випадок. 41-й рік. Наш
був влітку 1942 року, в ту пору, коли наші
війська наполегливо просувалися до Ржева, танк КВ-1 зупинився через негаразди у двигуні
перетвореного ворогом в могутню фортецю. на нейтральній смузі. Німці довго стукали по
Ми приїхали виступати в одну артилерійську броні, пропонували екіпажу здатися, але ті
частину. Перед концертом до мене підійшов відмовились. Тоді німці зачепили КВ двома своїми легкими танками, щоб відтягнути наш танк в
командир батареї і каже:
своє розташування, і там без перешкод розкри- Товаришу Утьосов, я теж колишній музи- ти.
кант-тромбоніст, але зараз я граю на іншому
Розрахунок виявився не зовсім вірним.
інструменті. Дозвольте мені включитися у ваш Коли вони почали буксирування, наш танк
оркестр?
завівся (мабуть мав місце "запуск з штовхача"),
- На чому ж ви збираєтеся грати? - запитав я і потягнув німецькі танки в наше розташування.
його.
Німецькі танкісти вимушені були залишити
- А ви почуєте!
свої танки, і КВ притяг їх до наших позицій.

ГОРОДИЩЕ

15 травня о 19.00 в районному Палаці культури відбудеться яскрава шоу-програма
“Співаю для тебе, моє Городище”.
Концерт присвячений Дню міста. Змагатимуться талановиті співаки, професіонали та аматори сцени: пара №1 – Олександр Марченко і
Аліна Джаловян, пара №2 – сестри Людмила і
Наталя Мостепанюк, пара №3 – подружжя Володимир і Яна Майстренки, пара №4 – Олександр
Парасюк і Катерина Атаманенко.
Учасники та організатори готують багато
цікавих сюрпризів! Генеральним спонсором
свята є Городищенська міська рада, спонсори –
депутати міської та районної ради, приватні
підприємці.

Інформацію про спонсорів Дня міста, про
хід святкових заходів,
про переможців
змагань читайте у
наступному
номері газети
«Городище».

Зам. №

АНЕКДОТИ
Клієнт– офіціантові:
– Це рахунок за обід, чи ви намагаєтесь продати мені весь ресторан?
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Молоді домовилися, що будуть говорити один одному
тільки правду.
Ось чоловік їде в поїзді додому з відрядження. Раптом з верхньої полиці звішується витончена ніжка. Мужик помацав за п'ятою. Ніжка не прибралася. Помацав вище, потім ще вище ... На
першій же станції зійшли вони з
поїзда, зняли номер у готелі. І все
закрутилося. Потім чоловік вирішив повідомити додому правду.
І шле дружині телеграму:
– «Їхав додому, підвернулася
нога, лежу в ліжку, обіймаю,
цілую. Твій чоловік»
– Дівчино, а чому ваш чоловік з собакою не гуляє?
– Йому і баб вистачає!
Чиновник Міноборони розглядає заявки на купівлю озброєнь: "100 одиниць безвідкатних
гармат". Він хапає телефонну
трубку:
– Дивлюся я твою заявку, ти
дурку-то мені не жени! Усі пушки
закупимо, як завжди, з відкатом в
20 відсотків!
Чоловікові потрібна дружина, тому що не все на світі можна
звалити на уряд ...
Розумні – це ті, хто заробляє
гроші своїм розумом, а мудрі – це
ті, на кого ці розумні працюють.
Окрім повної зупинки усіх
північно-європейських аеропортів, вулкан Эйяфьялдаекюдль паралізував і більшість теле- і радіоканалів: диктори просто не можуть вимовити його назву.
– Знаєш, Петро, ти мені нагадуєш Пушкіна.
– Чим? Бакенбардами?
– Застрелити тебе хочеться!
Вийшла нова книга Дейла
Карнегі «Як позбутися від друзів,
придбаних за допомогою моєї попередньої книги». М.: Псіхіздат,
2010.
Хороший спеціаліст валяється на дорозі тільки в день зарплати.
Школярка приходить додому
після дня народження.
Мати (грізно):
– Пила?
Донька:
– Шампан стаканського.

