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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ЗГАДАТИ ВСЕ

І ЗНОВУ ЗУСТРІЧ
Добра давня
традиція випускників навчальних закладів –
зустрічатись
через кожні 5
років – цього літа
знову звела до
купи колишні
учнівські класи та
студентські групи. Кожна така
зустріч – романтичне побачення
з юністю, відновлення стосунків,
підсумок
прожитого.

ІТАЛІЯ – ГОРОДИЩЕ

Вшанували тренера
Третій рік поспіль відбувся волейбольний турнір на честь
тренера Сергія Герасименка, започаткований його колишнім
учнем, а нині бізнесменом із Італії Ігорем Пономарем. Цього
разу за перехідний кубок боролись городищенський «Кристал» та команди з Балаклеї і Старосілля.
Крім безпосередніх учасників (до речі, Ігор Пономар також
зіграв у складі «Кристалу»), на змагання у спорткомплекс «Колос» завітали почесні гості, вдячні учні Сергія Панасовича,
яким він дав «спортивну путівку» у життя – Людмила Ващенко
(Ліненко) із Полтави, яка під час навчання в інституті кооперації
грала за збірну цього закладу, і вчитель фізвиховання, директор школи м. Городні Чернігівської області Григорій Смоляр.
Свого часу Григорій Леонідович залучався до молодіжної
збірної України з волейболу, грав у команді «Буревісник»
(м.Чернігів). А найбільшою його гордістю є успіх сина Артема,
гравця волейбольної команди «Локомотив-Бєлогорьє» (м.
Бєлгород) – срібного призера російської суперліги.

НА ФОТО: люди поважного віку зібрались до рідної Чкаловської школи через 45 років після її закінчення.
Чим більша ця дата, тим зворушливіші спогади.
Учасники зустрічі відвідали музей школи. Подарували музею м'яч зі своїми автографами (символічно, що
це було під час чемпіонату світу з футболу). А тим, хто займався підготовкою заходу, були вручені стрічки з написом «суперорганізатор». Тож, до нової зустрічі – через п'ятирічку.

«ЗІРОЧКА»

ЕНЕРГІЯ ЛІТА

Сергій Герасименко зі своїми учнями – Григорієм
Смоляром, Наталією Цебренко, Людмилою Ващенко,
Ігорем Пономарем.
Міська рада завжди прихильно і з вдячністю ставиться до
організаторів та учасників подібних заходів, адже їхня громадська ініціатива є суттєвим позитивом в іміджі Городища.
Олег ПОКАСЬ.

НАША КУЛЬТУРА

ЩОБ НЕ ЖИТИ В СМІТНИКУ

НА КОРИСТЬ ДІТЯМ
Оздоровлення дітей в літній період – складова частина роботи
міського дошкільного навчального
закладу № 4 «Зірочка».
Оздоровча літня кампанія спрямована на зміцнення фізичного,
духовного, психологічного комфорту, позитивне самопочуття, спокій,
задоволення дітей. Розв'язанню цих
завдань, сприяє поєднання медичних засобів, повноцінного харчування, оптимальної системи педагогічних впливів.
Протягом оздоровчого періоду з
01.06 по 30.07.2010 року у
дошкільному закладі перебувало
167 дітей. Які кожного дня із задоволенням прямували у «Зірочку», де
на них чекали ігри, розваги, веселощі,купання у басейнах.
Час, звільнений від грандіозних і
суперефективних задумів, вихователі використали для підтримки
дитячих ініціатив ігрових, трудових,
дослідницьких, для ситуативного
спілкування на різні теми та за різними приводами, стимулювання дитячої активності.

Діти були активними учасниками
багатьох заходів, а саме: музичне
дозвілля «Всім дітям щастя, миру»,
фізкультурне дозвілля «Будь здоровим» та «Веселі старти»,конкурсу
«Кличем друзів у танок»,лялькових
вистав «Арлєкін» та «Зелений вогник», конкурсу дитячого малюнку
«Фарби літа»,театралізованого
дійства «Ой на Івана та й на Купала»
тощо, за що дякуємо музичному
керівнику Лабик С.П., хореографу
Харенко Н.І., психологу Вольській
Ю.І. та всім працівникам, хто брав
активну участь.
Належне місце в режимі дня
посідало виконання комплексного
плану загартовуючих та оздоровчих
заходів, який складений медичною
сестрою Шаповал Л.А. та вихователем з фізичного виховання Царіннік
В.П. Водні процедури були провідними в оздоровлюючих заходах,
які разом з повітрям та сонцем дали
найбільший ефект.
До застосування оздоровчих
заходів вихователі підходили диференційовано та індивідуально, тобто

з урахуванням стану здоров'я кожної дитини, психічних та фізичних
особливостей, принципів загартування тощо.
Про ефективність оздоровчої
кампанії свідчить ряд показників
фізичного розвитку дітей, серед
яких – динаміка антропометричних
даних; бадьорий настрій дітей та
позитивна оцінка роботи закладу
батьками.
І якщо проведені заходи у дитячому садочку запам'ятались дітям,
якщо збагатились дитячі голівки
новими знаннями, якщо тіло здорове, а очі сяють – мети досягнуто!
Марія ШМАТКОВА,
завідуюча ДНЗ «Зірочка»
P.S. Хоч оздоровчий період для
дітей завершився, але робота в
дитячому садочку в розпалі, Тривають ремонтні роботи , групи оснащуються новими матеріалами,
необхідними для навчальновиховної роботи з дітьми, та прикладаються всі зусилля для зустрічі
дітей у новому навчальному році.

Йдучи по місту, приємно бачити ошатні будинки, озеленені
прибрані двори. Але не у всіх доходять руки, щоб навести лад
біля своєї оселі. Особливо це стосується багатоквартирних
будинків, де іноді панує колективна безвідповідальність.
На щастя, маємо й яскраві позитивні приклади, як то у ставленні мешканців будинку № 17 по вул.1 Травня до місць
cпільного використання. Хоч їхній двір навряд чи підійде для
зйомок сцен з життя олігархів, зате тут затишно, чисто, комфортно. З чого робиш висновок, що і в головах тамтешніх господарів повний порядок. Вони не перекладають свої побутові проблеми на владу, а дружно їх вирішують. Очолює цей процес громадський «управдом» Микола Шланчак.
Нещодавно зусиллями співвласників будинку побудовано
гарну огорожу. Ще раніше вони виготовили сміттєвий бак, яким
користуються й деякі інші жителі міста. «Це дуже зручно і для
нас, і для комунальників, які вивозять сміття, -- каже Микола
Олексійович. -- Тому рекомендую всім вуличкомам скористатися нашим досвідом».
Олег ПОКАСЬ

Не задля слави, а для задоволення внутрішніх потреб кожної культурної людини не жити в смітнику, працюють Микола
Шланчак з внуком Олександром (майбутнім футболістом!)
разом з їхнім колегою по спорту та сусідом Олександром Яремчуком. І сміття на узбіччі біля свого будинку прибрали, і газон
покосили.
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ПЕРСПЕКТИВА
Так казали про довговухих пухнастиків відомі гумористи ще «на зорі» незалежності України. Що змінилося з тих
пір? Які перспективи має кролівництво?
Про це розмовляємо з лікарем ветеринарної медицини, головою районної
організації кролівників і звірівників- рівень. Адже в країні існує дефіцит м'яса, а
кролик досягає товарної маси за 5-6
любителів Олександром МАРЕНИЧЕМ.
місяців (з приміненням нових технологій –
за 4 місяці). Рентабельність кролівництва
становить від 100 до 150% і поступається
лише такій галузі тваринництва, як бджолярство. Цього не дає ні корова, ні свиня, ні
курка… Плюс якісне дієтичне м'ясо, незамінне у дитячому харчуванні і для багатьох
категорій хворих людей.
– Найперше, стримує непосвячених у
примудрощі кролівництва господарів – це
масова загибель кролів.
– Головне у цій проблемі – людський
фактор, умови утримання кролів. Потрібно
дотримуватись ветеринарно-санітарних
правил. Це важливо у кожній галузі тваринництва, а тут – особливо. Бо чим цінніший
продукт, тим більшу йому потрібно приділяти увагу.
Наприклад, свіжу або навіть прив'ялену
траву давати кролям не рекомендується.
Це має бути сіно, тому що деякі шкідливі
організми можуть там зберігатися до
шести місяців. Бажано, щоб у кролів не
вибував корм; така у них потреба – їсти без
перестанку. Щоб постійно, особливо
– Олександре Володимировичу, влітку, була прохолодна свіжа вода.
почнімо з історії, від часу створення Вашої
У спекотну погоду кролики можуть гинуорганізації.
ти від теплового удару. З їхнім хутром тем– Організацію було створено в 70-ті пература вища від 300С є екстремальною.
роки минулого століття під егідою МіністеВсіх факторів ризику можна позбутися,
рства сільського господарства УРСР. У якщо дотримуватись порад фахівців.
районному осередку тоді нараховувалось
– Чи відповідає істині формула: «Кроблизько півтори тисячі членів. То був час лики – це не лише цінне хутро, а й 3-4 кг
розквіту кролівництва, коли Україна дава- дієтичного м'яса».
ла половину експорту кролятини з Радя– Не зовсім. Тому що колись закупівельнського Союзу.
на вартість першосортної шкурки становиНині ця, так звана, мала галузь тварин- ла 5 рублів 20 копійок (американський
ництва занепала. Тому потрібно акцентува- долар тоді був меншим від радянського
ти увагу на її великому потенціалі. Приє- рубля). Це прекрасна сировина, для вигомно, що питання відродження кролівниц- товлення дитячих шуб, шапок, шкіргалантва знову піднімається на державний терейних виробів. Наприклад, у Чигирині

була велика фабрика з обробки шкурок і
пошиву хутряних виробів. Пух – чиста
шерсть, яка йшла на носки, шарфи, светри,
неякісні шкірки на клей столярний.
Зараз кролячу шкурку ви зможете здати
лише за 1 гривню, вона йде переважно на
експорт в Китай. Зате м'ясо – в ціні.
– Якою є закупівельна ціна на кроляче
м'ясо?
– Київські оптовики закуповують кролятину не менш, ніж по 40 грн. за кг. Але тут
діє принцип – чим більше здаєш, тим
більше отримуєш. Скажімо, якщо я здаю 20
кг м'яса, мені платять по 45 грн., за 50 кг
ціна зросте до 50 грн. за кілограм. Закупівельники враховують транспортні витрати.
Отже, коли ми, кролівники, скооперуємося, підрахуємо, яку кількість м'яса зможемо виробляти щотижня, тоді й ціна буде
відрегульована на нашу користь. А попит
на нашу продукцію є стабільний.
Донедавна передові позиції у кролівництві займали такі європейські країни,
як Франція та Чехія. Зараз, схоже, їх
відтісняє Китай. Чотири роки тому я закупив у Росії нову технологію вирощування
кролів. Тоді починали й китайці. Але ж як
вони прогресують! Лише за півріччя Китай
експортує до України близько 2 тис.тонн
кролятини. То чому б нам самим не заробляти.
– Таким чином, Ви закликаєте до вступу в організації кролівників?
– У першу чергу я закликаю городищан
займатися вирощуванням кролів. У свою
чергу ми надамо безплатні поради з цього
питання. А за бажання можете й вступити в
організацію. Всім бажаючим буде надано
для ксерокопіювання пакет документів з
описом передової технології кролівництва.
(Дехто з моїх знайомих купував ці матеріали за 350 грн.) Також ми робимо і продаємо

клітки, відстежуємо всі новини у цій галузі.
Для членів організації плануємо реалізовувати комбікорм за цінами виробника.
Членство в організації потрібне не лише
для контролю кількості кролів і їх вигідного
збуту. Важливим фактором є й налагодження системи вакцинації. Щоб упорядкувати рух кролепоголів'я в районі.
– Які породи кролів найбільш привабливі для розведення? Де можна їх придбати?
– На мою думку, вітчизняні породи,
виведені в СРСР, найбільш пристосовані до
наших умов – сірий велетень, білий велетень, новозеландська, шиншила, чорнобура… У нас є адреси, де їх можна придбати.
Ми можемо продати породистих кролів
для розведення за оптовою ціною. Нехай
людина розводить, поповнює організацію,
гуртом же дуже багато чого можна вирішувати.
– Скільки я можу виростити кролів
закупівельної маси?
– Пересічний господар протягом року
може виростити близько 200 кролів і отримати тисяч 15 прибутку. Це реально. Не за
горами час, коли люди зрозуміють
наскільки вигідно розводити кролів і
будуть значно активніше цим займатися.
Олег ПОКАСЬ.

Городищенська районна організація кролівників і звірівників-любителів знаходиться за адресою
вул.О.Українського, 7А (за центральним ринком). Телефон голови організації 0 (67) 971-18-31.
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ВИРОЩУЄШ
КРОЛИКІВ?
Сучасне кролівництво є
високотехнологічним, надійним, прибутковим і надає
можливість кожній бажаючій
безробітній сім'ї створити
робоче місце з вирощування
кролів на присадибній кролефермі.

Як підвищити
прибутковість
присадибного
кролівництва

відгодовуйте, їх потрібно реалізувати або використати для
відтворення.
Не забувайте про регулярне напування, бо кроленята не
Відповідь на це запитання будуть рости.
Закупівельні підприємства
залежить від конкретних умов
заохочують
реалізацію кролів
господарства й особистості господаря. Але кілька загальних живою масою понад 3 кг. Кролі
інтенсивно ростуть. Тому їх
порад будуть такими.
вирощувати
треба так, щоб до
Суворіше вибраковуйте кро90-денного
віку
одержати 2,6лематок, не тримайте довго
холостих. Якщо після 5-6 спроб 2,7 кг живої маси і зразу ж реалсамка не спарується з самцем ізувати. Із збільшенням здаабо 2-3 рази виявиться нез- вальної маси і подовженням
аплідненою, її слід негайно виб- строків вирощування підвищується собівартість та й якість
ракувати.
Кроленят, які народилися у шкурки в 110-денному віці
першому півріччі, до осені не нижча, ніж у 90 днів.

СПЕЦІАЛІСТ РАДИТЬ

Непристосовані приміщення, клітки та обладнання стримують на сучасному етапі розвиток присадибного кролівництва. Кожний кролівник виготовляє клітки як може, але не кожний має потрібний матеріал і
знайомий із світовим досвідом
у цій справі. Чи не тому зарубіжний фермер може при
неповній зайнятості обслуговувати 40-50 маточних кліток з
приплодом, а у нас більшість
кролівників утримують 4-5
самок з приплодом і лише деякі
– 10-15. Це в основному пенсіонери, які можуть цілий день доглядати кролів.
За матеріалами
інтернет-видань.

Тріснута чашка?

На днях моя добра знайома
щасливо, як мені здавалось, проживаючи в громадянському шлюбі
два роки, здивувала мене новиною:” Мабуть ми з Сашком розлучимось!”. “Він, що тебе ображає,
чи зрадив?” – запитала я її.
“Ні, та від цього не легше!”, –
засмутилася вона. Як виявилось,
проблема була в тому, що за два
роки їх відносини пройшли романтичний цукерково- букетний період, а в щось нове перетворюватись не спішать.
“Розумієш, ми ніби зависли в
повітрі, ні про весілля, ні про розлучення мова не йде, заїдає
буденність. Що робити?..”
На перший погляд, здається ця проблема дещо надумана. Романтика перших місяців
спільного життя закінчилась, ось і
придумує “молода панянка” серіальні страсті- мордасті, щоб не
було так буденно жити. На жаль, це
не так.

Відчуваючи, що зовсім
недавно прекрасні стосунки
завмерли на мертвій точці, кожна
жінка починає нагадувати собі казкового героя на роздоріжжі: “направо підеш – партнера загубиш,
наліво підеш – себе погубиш...” Так
що ж робити, розривати уже складені стосунки чи вимагати від
свого обранця, в даному випадку
заяви в РАЦС? Щодо другого, якось
неромантично, треба самій робити пропозицію, ну не тягнути ж на
руках свого “мужчину”, а от
розібратись, чого до цього часу він
не зробив це сам просто
необхідно, і тільки після цього приймати рішення.
Тобі здається, що ви з коханим нікуди не рухаєтесь? Значить
так і є. Та зверни особливу увагу –
тільки для тебе. А твій партнер
може ні сном ні духом не знати про
твої переживання.
Як висновок: вихід може бути
один – обговорювати зі своїм пар-

тнером все, що тебе хвилює. І ще
дуже важливий момент: ніяких
натяків. Щоб бути почутою і зрозумілою треба викладати своє
бачення спокійно і чітко, бо
чоловіки сприймають тільки
такий формат. Розкажи йому,
чого хочеш ти. Подумай, а чого,
власне тобі не вистачає? Спілкування? Уваги? Турботи? Нових вражень? Опиши в деталях картину
бажаного майбутнього. Думаю,
така розмова все розставить по
своїх місцях.
З моєю знайомою так і трапилось. Бідний Саша і не підозрював,
що сучасна і незалежна моя знайома, хоче зв'язати себе вузлом Гіменея... З датою вони ще не визначились, але, як кажуть, старт уже
дано.
Любов ХОЛОДЕНКО,
головний спеціаліст
РЦСССДМ

Анекдоти в тему
– Як визначити стать кролика?
– Дуже просто: візьміть його на руки, а
потім відпустіть. Якщо побігЛА, значить самка, якщо побіГ – самець.
J J J
Пітон проковтнув двох кроликів (самця і
самку)… і більш не потребує харчування.
J J J
Зіткнувся ЗАЗ з мерсом (ледь доторкнувся). З іномарки виходять «качки» і давай права
качать. Дід їм 1 тис. у.о. за мовчання, плюс 1
тис. у.о. компенсації, плюс 10 тис. у.о., щоб
швидко звільнили дорогу. У потерпілих волосся дибки і запитання до діда:
– Чим займаєшся дідуля?
Відповідь спокійного діда:
– Кроликів розводжу.
Невгомонні хлоп'ята:
– Ми всю Москву розводим, але таких грошей не бачили!

РИМОВАНИМ РЯДКОМ
Мрійниця Асоль
Вітре-баламуте! Поцілуй мене.
Погладь мої очі, небо голубе.
Нехай щохвилини раює душа,
Нехай в кожну днину радість поспіша.

А час біжить…

Бо землю-красуню раєм називаю,
Хоч і жить нелегко, про це кожний знає. Яке красиве небо влітку
В кожної людини є радощі й жалі,
Та ще й після грози.
Пошли того щастя трошечки й мені. Повітря чисте, чисте, чисте…
Росинки ж – дві сльози.
Щоб могла я інколи чайкою злітать,
Щоб могла, як вмію, ці рядки писать А сонце красне посилає
Щоб надію мала, – як закрию очі,
Ласкаві промінці,
Що хтось прочитати ці рядки захоче. Теплом тіло обгортає,
Гладить по щоці.
У надії, що десь буде мрійниця Асоль,
Шукатиме щастя в одиноких доль.
В таку чудову пору року
Відшукає Долю – буде дорожить
Забула про літа,
Бо не можна в світі одинокій жить.
Хоч стука осінь у віконце,
Вона ж бо – золота.
Любити треба те, що маєш,
Й роками дорожить.
Хвилинку, навіть,
не вернути,
Бо час біжить, біжить…
Галина КОВТУН
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11 СЕРПНЯ – 330 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ІВАНА СІРКА (БЛ.1610-1680), КОШОВОГО ОТАМАНА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ

ІНОЗЕМЦІ ПРО
УКРАЇНЦІВ

Петро І, російський цар: "Малороссийский народ и зело умен и лукав: он, яко пчела
любодельна, дает российскому государству и
лучший мед умственный, и лучший воск для
свечи российского просвещения, но у него
есть и жало. Доколе россияне будут любить и
уважать его, не посягая на свободу и язык,
дотоле он будет волом подъяремным и светочью российского царства, но коль скоро
посягнут на его свободу и язык, то у него
вырастут драконовы зубы".

ВИХОВАННЯ
СИЛИ

Для того щоб пробудити в майбутньому козаку-характернику неймовірну
силу, йому влаштовували складне випробування. Раннього ранку, коли ще не встало сонце, козака садили біля колодязя, і
його вчителі до сходу сонця дружно виливали на нього весь колодязь джерельної
води. Козак таким чином зливався з
силою води. Як тільки сонце сходило,
козака садовили на на високий пагорб, і
сонце висушувало його до самого вечора.
Такою була методологія налиття фізично-

5 ст. Прокопій Кесарійський, візантійський історик: "Ці племена (територія
сучасної України) – дуже волелюбні і ніколи не
давалися запрягти себе в ярмо. Вони великий
нарід, витривалий, пристойний, до чужинцівгостей ставились приязно і не дозволяли їх
кривдити. Полонених не обертали на рабів, як
це робили всі інші народи, а пропонували їм
або викупитися, або лишитися жити в них як
вільні люди. Їхні жінки є чесні аж понад міру".

1599 р. Б.Папроцький, польський письменник, у своїй книжці про лицарське виховання в Україні писав: "Не думайте, що я
підлещуюсь до них, просто, я правдиво оцінив
їх славні діла, які заслуговують вічної пам'яті
нащадків. Як відважні леви, захищають вони
християнство... Тому-то послухайте моєї радидумки: негоже розумній людині домагатися
чужого. Не претендуйте на землі й багатства
України".
1650 р. Гійом де Боплан, французький
мандрівник та картограф: " Українці є
розумні, щирі, щедрі і надзвичайно купаються
у своїй свободі, без якої не уявляють життя"...
"Козаки смерть вважають кращою за рабство і
для оборони незалежності... Сотня українських козаків у таборі, огороженому возами, не боїться ні тисячі ляхів, ні кількох тисяч
татар"."У країні Запорізькій ви знайдете
людей, що знають усі ремесла, потрібні для
громадського життя... Козаки – великі митці у
виготовленні селітри та гарматного пороху. Усі
козаки вміють орати, сіяти, жати, косити,
пекти хліб, виготовляти страви, варити пиво,
мед, вино та ін."
1720. Вебер написав спогади про події в
Україні і Московії: "Дорошенко досяг того, що
Україна була звільнена від усяких громадських тягарів, користувалась магдебурським
правом, "жила довго добром і молоком". Козаки мали тільки одну повинність – доставляти
цареві 60 000 кінноти, що мало тоді велике значення для царя, бо козаки вважались тоді найкращим військом".
1736 р. Клавдій Рондо, англійський дипломат у Петербурзі, у своєму звіті лорду Гарринґтону писав: "Під час московськотурецької війни українська козацька сила була
першорядним фактором та опорою цілого
московського війська".
1760. Самуель Ґотліб Ґмелін, німецький
лікар, написав книжку "Подорож по Росії",
подорожував і Україною, де вивчав козаків:
"В Україні дуже давно уміють лікуватися
народними та хімічними ліками, розповсюджене прищеплення від віспи".
1769 р. Й.Ґ.Ґердер, німецький письменник, дослідник, етнограф, записав у своєму
щоденнику: "Україна стане колись новою
Елладою (Грецією): прекрасне положення
цього краю, весела вдача народу, його музичний хист, родюча земля, колись прокинуться...
і повстане велика, культурна нація, і її межі простягнуться від Чорного моря, а відтіля ген у
далекий світ".

був вовк-сіроманець, якого вигодовував з
малих літ. Перед випробуванням, вовка
замкнули у клітку. Але він відчув загрозу
для господаря, вирвався і поспішив на
допомогу. В останній момент, коли Іван
здолав дванадцять яничарів, він почув
шерхіт у кущах. Подумав, що наближається ворог, а тому кинув ножа. Гострий
метал проткнув вовка. Так загинув сірий
побратим Івана Сірка. Довго козак картав
себе за таку втрату. Але душа вовка не
загинула і неодноразово допомагала
йому в майбутніх характерницьких випробовуваннях.
Вони йшли у бій без злості і помирали без страху в очах.
Борис СИДОРЕНКО.

Продовження. Початок у №6 (46).

Л.Готьє, французський єпископ, приїздив до Києва сватати Ганну Ярославну за
Генріха І свідчив: "Київська держава була могутнішою, щасливішою і культурнішою за Францію".
1474 р. Амвросій Контаріні, посол Венеційської Республіки: "Київ переповнений
хлібом і всякого роду м'ясом. Мешканці звичайно проводять час з ранку до третьої години
за справами, а потім ідуть до шинків, де залишаються до самої ночі..."

го тіла козака силою сонця. Як тільки
вечоріло, козака відводили до лісу і садовили під могутнім столітнім дубом. Сила
дуба вливалася в нього. Перед світанком
з усіх сторін на козака влаштовували
напад, і він змушений був відбиватися.
Вчителі не наважувались бути в якості
нападників, тому для цього використовували полонених яничар, котрих озброювали до зубів. Налитий силою води, сонця
та столітнього дуба зір та слух козака ставав значно гострішим, крок в десятеро
більшим, а фізична сила рук ламала хребет нападника, як гілку ліщини.
Наш славний отаман Іван Сірко пройшов таке випробування десь у віці 13
років. Його захисником і вірним другом

Іван Сірко
Недаремно і Запорозька Січ виникла
на острові Хортиці. Ще в першій половині
Х ст. візантійський імператор Костянтин
Багрянородний розповідав, що руси
мають пристань на острові Святого Георгія
(Хортиці), де біля велетенського дуба
покладають свої жертви. Про те, що шанували і запорожці це місце, пише також Я.
Новицький: «Легенда розповідає, що багатовіковий святий дуб був місцем, де збиралися запорожці і козацька рада для
обговорення політичних та громадських
питань; під дубом лунали запорозькі
молитви; інколи вони бралися за зброю
проти ворогів. В 1775 році, після Троїцьких
свят, запорожці в останній раз віддали
шану святому дубові, де вони розпили
кілька бочок горілки і в останній раз
відтанцювали запорозького козачка».
Доказом того, що багато хто з характерників не був християнином, було те,
що «їх ніколи не ховали попи, а ховали їх
запорожці по-своєму». Навіть декотрим,
як розповідають легенди, забивали в
груди кілок, щоб вони по смерті не вставали, а тоді засипали землею. Однак найпоширенішим похованням характерників
було поховання лицем донизу.
Цей звичай склався ще зі скіфських
часів. Як стверджує С. Бессонова, так ховали «небезпечних людей-чаклунів, тобто
осіб, чиє посмертне відродження було
небажаним. Для того їх обертали обличчям вниз, щоб сонце не торкнулось їх
своїм животворним промінням». Одне з
таких поховань козака-характерника, як
повідомляє П. Лаврів, було розкопано в
1936 році біля с. Архангельська, Ясинуватського району Донецької області. Козак
лежав у дубовому гробі, зробленому без
жодного цвяха. Коли відкрили труну, побачили останки козака в червоних шароварах і синьому жупані, підперезаному зеленим поясом. Він лежав лицем донизу, а за
поясом мав горобчик горілки, запечатаний сургучем. Прості люди називали
характерників чаклунами, галдовниками,
а попи вважали, що в них «вселився біс».
Створюючи свою систему бойового
вишколу, козаки-характерники були продовжувачами справи волхвів.
Крім того, українці мали можливість
ознайомитись і з бойовими мистецтвами
інших народів, адже серед запорожців
були представники 20 націй. Наприклад,
гетьмана Предслава Лянцкоронського
сучасники величали як лицаря, вишколеного в рицарській штуці сучасної Європи
(«пройшовши цілу Європу, побував також
в Єрусалимі і різних варварських краях, і
там багато навчився з воєнної штуки, і вернувшись додому, користувався тим: в
воєнній штуці багато відмінив і нового
завів»).

Все це дійшло до наших днів у вигляді
бойових танців – гопака, метелиці, козачка. Порівнюючи багатство рухів китайської системи ушу з гопаком, І. Лебедєв
дійшов висновку, що для того, щоб виконати гопак, потрібно «багато ще дечого,
що виходить за рамки китайської гімнастики». На його думку, гопак є наслідком
розвитку системи фізичної і психічної
підготовки наших предків-воїнів.
Репутацію характерника мали деякі
історичні особи. Зокрема, сучасники вважали галдовником наказного гетьмана
Івана Золотаренка, який прославився в
роки Визвольної війни своїми успіхами в
боях з поляками. Його смерть оповита
багатьма таємницями. Як оповідає автор
«Історії русів», Золотаренко, повертаючись з військом за наказом в Білорусію і
проходячи місто Старий Бихов, пострілом
з рушниці, зробленим з однієї дзвіниці
засівшим там католицьким органістом
Томашем, вбитий на смерть, а органіст
признався добровільно, що підготовлений до цього злодійства католицькими
ксьондзами, які дали йому кулю зі священної чаші, за його словами, освячену і
укріплену спеціальними замовляннями…
І справді, після огляду виявилась та куля
незвичайною, і в ній середина була срібна
з латинськими літерами! Тіло вбитого
Золотаренка відвезли на батьківщину в
місто Корсунь на поховання в тамтешній
дерев'яній церкві, його коштом збудованій. Але коли почалось поховання в присутності багатьох людей і духовенства, то
громовим ударом запалена церква, і тіло
вбитого разом з церквою згоріло в попіл».
Багато чудернацьких історій розповідали про запорозького кошового Івана
Сірка. За час свого отаманування з 1659 по
1680 роки Сірко брав участь у 55 битвах і
скрізь виходив переможцем, не рахуючи
безлічі дрібних сутичок з ворогами, не
занесених до літописів і виграних ним.
Тому найчастіше його з усіх інших кошових
обирали запорожці на Валних (головних)
Радах. За 22 роки обирали Сірка 22 рази!
Турецький султан видав фірман (указ) про
моління в мечетях на загибель Сірка. А.
Кащенко писав про нього: «Чи зміг би простий чоловік з такою невеликою купкою
товариства самостійно, без чужої допомоги відбитись від далеко більшого і краще
озброєного війська турецького і татарського, і більше 30 тисяч яничарів, мов
баранів, вирізати між січовими курінями?
А хто ж, як не характерник, зміг би вскочити з купкою товариства у самий Крим,
кубло великої орди, поруйнувати його
городи, вирятувати невільників, що
зігнані туди з усіх земель, і взяти велику
здобич?» (У газеті «Городище» № 8 (36)
ми детально розповідали про Сірка, зокрема, про його поранення в бою з татарами під Городищем – ред.)
Про запорозького кошового Григорія
Сагайдачного говорили, що «його ні куля
не брала, ні шабля не рубала. Він такий
був, що із води виходив сухим, а з вогню
мокрим. Він знав усі броди і чаклунські
засоби. Одне слово, він був знаючим
чоловіком».
Славу характерника мав і фастівський
полковник Семен Палій.
За допомогою характерництва козака Кравчини раптово був схоплений Гнатом Голим зрадник Сава Чалий, який,
вирісши у Січі, перекинувся до поляків і
став найзлішим ворогом запорожців. За
переказами, Голий і Кравчина, «як
од'їжджали з Запорожжя, то насипали в
сап'яни (чоботи) своєї землі, понабивали
її коням під копита і пообтикалися терном.
От вона й одводе очі, мов вони за лісами у

своїй землі». Взагалі, у козаків був звичай
перед походом насипати своєї землі під
устілку чобіт і в шапки. Вважалося, що «хто
чоботи скине, тому смерть, а хто шапку
зніме, тому голову знімуть».
П. Петерсон, швед, що був у Московщині в 1608 році і написав історію заворушень на Московщині в часи боротьби претендента на московський трон Дмитра,
зазначає велику роль українських козаків.
«Провідником козаків, – каже П. Петерсон, – був Кореля, спритний «чорнокнижник», котрий чудодійством багато допоміг
Дмитрові».
Чимало характерників взяли участь у
гайдамацькому русі. Сучасник поляк Корятович розповідав, що не один раз жовніри
бачили, як гайдамаки збирали з себе кулі,
які попадали їм у груди або обличчя, і кидали їх назад у ворога. Тому поляки, вирушаючи на гайдамаків, святили кулі.
Саме характерники, коли московські
війська у 1775 році підійшли руйнувати
Січ, на відміну від старшини і духовенства,
які умовляли запорожців не проливати
християнської крові, закликали вчинить
ворогам опір.
За переказами: «Як стало військо
проти запорожців, а характерники і вийшли. «Ну, – кажуть, – здаватися не будемо,
бийте!» Москалі за рушниці, цілять їх, а
рушниці – клац, клац, клац! – і не палять.
Глянули, аж порох мокрий… «Ну, – кажуть,
вас, мабуть, і чортяка не звоює». Характерники зовсім не хотіли здаватися Катерині». Однак більшість запорожців пристало на умовляння старшини з духовенством і здалися. Але найнепокірніші, очолювані характерниками, покинули Січ і
втекли за Дунай в Туреччину, де вони
заснували Задунайську Січ (на території
сучасної Румунії).
Чимало старих характерників залишилося на Великому Лузі і після зруйнування Січі. В народних оповіданнях збереглися прізвища декого з них: Джерелівський – «сам кував рушниці і умів заговорювати їх, був великим стрільцем і мисливцем, не боявся ні хмари, ні грому», а
також Канцибера, Гайдук та інші. Прожили вони більше ста років. До нас дійшли
деякі географічні назви, пов'язані з ними:
Джерелівське урочище, Канциберівське
озеро й урочище.
Характерництво, безумовно, приховує багато таємниць для істориків, лікарів,
біологів, хіміків, фізиків, інженерів. Те, що
нам відомо, тільки вершок айсберга, основа якого ховається в темних глибинах
містики і парапсихології. На думку О. Бердника, «…характерництво було не винятком, а втаємниченим духом буття Січі
Запорозької; вся Січ була «братерством
Характерників».
Євген ЛУЦІВ,
АРАТТА, Український
національний портал.
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РЕТРОСПЕКТИВА
Після круїзу навколо Європи радянський
турист зустрічає приятеля. Той його й запитує:
– Як воно – ”за бугром”? Як там
”загниваючий капіталізм”?
– Та ти знаєш, – відповідає турист, – гниє,
гниє, але чомусь не смердить, а виключно
пахне.
(Радянський анекдот
70-80-х років ХХ ст.)

Радянський громадянин початку
1980-х років міг би позаздрити сучасному
українцю в можливостях побачити інші
країни. Велика кількість туристичних
агенцій може задовольнити будь-яку забаганку і відправити нас у найвіддаленішу
точку світу. 28 років тому громадяни СРСР
таких можливостей не мали. Адже ще тривала "холодна війна", складовою якої було
ідеологічне протистояння двох систем.
Радянські ЗМІ пропагували ленінську тезу
про "загниваючий імперіалізм вищу і
останню стадію капіталізму, переддень
соціалізму". А тому поїздки за кордон були
обмеженими і дозованими. Кожного майбутнього туриста за анкетними даними і
характеристикою перевіряли відповідні
органи. А в складі кожної групи була людина, що співпрацювала з КДБ.
Далеко не кожен бажаючий міг побувати за кордоном, а особливо в капіталістичних країнах. Вершиною можливостей для радянського туриста був круїз
навколо Європи, під час якого він міг
відвідати аж 7 країн західного (!) світу.
Волею долі, як і герой відомої кінокомедії
"Діамантова рука", таку можливість отримав колишній житель м. Черкас, а нині Городища Іван Васильович Чубаренко.

"Теплохідний рай"
і перші враження

Доплата за путівку була до 500 карбованців. Гроші не маленькі, але в сімейному бюджеті знайшлися. Із собою можна
було брати дві пляшки вина, одну горілки
та гроші в сумі 40 крб. 94 коп., які обмінювалися на долари за тодішнім курсом: 1
дол. = 95 коп!
Делегацію від Черкащини, в
кількості близько 80 осіб, очолював старший групи, начальник облздороввідділу
Анатолій Іванович Горкун. Всі члени делегації прослухали окремий інструктаж про
належну поведінку радянських туристів за
кордоном.
А далі, в порту Одеси, туристів
зустрічав теплохід "Карелія". Цей білосніжний красень приймав на борт 1200
пасажирів і мав 1500 чоловік обслуги (від
капітана до офіціанта). Іван з приятелем
розмістилися в двомісній каюті з окремим
умивальником і душем. На кораблі було
декілька їдалень та окремі кафе і буфети.
Харчування було чотирьохразове і доволі
смачне. На палубі в будь-який час можна
було скупатися в одному з басейнів.
Справжній рай для відпочивальника.
Першою зупинкою була Туреччина.
"Палаюча" путівка
Протягом доби радянські туристи знайопродовжила відпустку
милися зі Стамбулом. Вразив Східний
ринок, що мав 6 тисяч магазинів, а ще сподобався міст через Босфор. Він споруджувався за англійським проектом спільними
зусиллями фірм з Англії, Італії, Франції та
ФРН. Вартість його будівництва 100 млн.
дол. Але вже за перший рік експлуатації ці
витрати окупилися. Пропускна спроможність мосту 22 тисячі автомобілів на
добу. Вартість проїзду 2 долари. Довжина
мосту 1560 м, висота 64 м, ширина 33 м.
В Туреччині тоді діяв сухий закон і за
пляшку горілки можна було виміняти
шкіряне пальто. Але пронести її було не так
Іван Чубаренко народився у 1928 просто діяв митний контроль.
році. Ще підлітком почав трудову
діяльність. У 19461948 роках служив у Ризі.
Був водієм і після демобілізації залишився
Римське автозвалище
ним працювати у латвійській столиці. Коли
ж у 1954 році утворилася Черкаська
та іспанський презент
область, Іван прислухався до прохань
Наступною країною була Італія, де
батьків "бути ближче до дому" і приїхав до члени делегації перебували в Римі і прожиЧеркас. Наступні 45 років він пропрацював
водієм підприємства "Союззаготтранс" вали в готелі "Сивілія". Було чимало
екскурсій по місту, зокрема до Ватикану.
(надалі АТП-17162).
Був і вільний час для самостійних прогуляДо 1982 року, як водій, Іван Чубарен- нок. Бачили і місцевих безробітних, які
ко побував у республіках Прибалтики, в демонстративно лежали біля під'їздів житЛенінграді, Москві та інших містах СРСР. Як
член профспілки, лише один раз, по лових будинків, виявляючи в такий спосіб
путівці, відпочивав у санаторії-профілак- протест до влади. Але це були поодинокі
торії "Родон" у Звенигородці. Про закордо- випадки. Зустрічалися й українці, що залини не мріяв. Та й часу не було: одружився, шилися в Італії з повоєнного часу. Їх цікавибудувався, піднімав на ноги двох синів. І ли українські речі, сувеніри. Але чогось подібного, на жаль, не було. Та й діяла усна
раптом такий випадок…
На початку жовтня на підприємство заборона на спілкування з емігрантами.
прийшло дві путівки, які оплатив профком. Був випадок, коли Іван з товаришами не
Повинні були їхати водій і моторист колеги змогли відвідати найближчий універмаг,
Івана по роботі. Але під час медкомісії оскільки його тимчасово закрили через краостаннього "забракували" за станом здо- діжку джинсів.
ров'я. Треба було терміново знайти заміну.
Але найбільше запам'яталося ІваІван на той час вже три тижні був у нові, як водію, римське автозвалище. На
відпустці. Залишався ще тиждень і він зай- невеликій, мінімально огородженій теришов на 5 хвилин до начальника, щоб уточ- торії, височіла гора старих, відпрацьованих
нити дату виходу на роботу. І саме тоді про- автомобілів. Той італієць, який здавав сюди
звучала пропозиція щодо круїзу. Іван не своє авто, отримував довідку з правом
відмовився, але попросив дозволу порадитися з родиною. Часу йому дали до ранку. купити нове зі знижкою. І ніяких "автомаДружина і діти його підтримали і порадили родерів". Дивина та й годі!
Далі були дві доби в Іспанії. Саме в
їхати.
Через чотири дні, пройшовши мед- той час йшла виборча компанія до місцекомісію і оформивши всі необхідні доку- вих органів влади і на очі весь час потрапменти, Іван Чубаренко був готовий до подо- ляла наглядна агітація з портретами і всілярожі. Йому й самому ставало все цікавіше: кими обіцянками від кандидатів. Для радя"Як воно там "за бугром"? Яка вона Євро- нських людей такий плюралізм був ще не
звичним.
па?"

Чоловічій частині делегації особливо сподобалася екскурсія до іспанського
винзаводу з відвідуванням винних
погребів і дегустацією кращих місцевих
марок. Дегустували по повній програмі. На
зворотній дорозі чоловіки поділилися враженнями з гідом: "Вина гарні, але чому ж в
дорогу не дали?" Ці слова гід передав
керівництву заводу і перед відплиттям на
корабель доставили бутлі з вином. По 20 л
на кожну групу!
Наступною країною була Португалія.
В портовому місті був музей, де виставлялися брички колишніх королів Португалії. А
у парку стояли стаціонарні біноклі, з яких
було видно Лісабон.

Французькі поцілунки
і англійська пунктуальність
Далі були три доби у Франції. Жили
туристи у столичному готелі, на окраїні. З
вікон було видно корпуси заводу "Рено" та
подвір'я незвичного для СРСР заводу по
переробці побутових відходів. Дивувало,
що працівники там ходили у білих халатах.
В Парижі відвідали Лувр, побували
біля Тріумфальної арки та Ейфелевої вежі.
Вразили її характеристики: 15 тис. частин,
25 млн. склепок, 7 тис. т маси. Кожні 7 років
вежу перефарбовують, витрачаючи на це
40 т фарби.
Під час особистих прогулянок були
на Монмарті. Французькі художники були в
захваті від пишногрудих українок, і за
поцілунок можна було отримати миттєвий
малюнок-портрет.
Ввечері, в чоловічій компанії, пройшлися і по вулиці "червоних ліхтарів".
Навіть наважилися зайти до одного з борделів, але на улесливе запрошення стати
їхніми клієнтами змушені були відповісти:
"Совєтік турист нєт!" І справа була не лише
в "обліко морале", а в цінах на послуги.
Кошти у наших були обмежені…
Наступною країною була Англія, в
якій туристи перебували три доби. В програмі був Лондон та обов'язкова зустріч з
робітничим класом містечка Тільбері. Сталося так, що через туман місцевий водій
проґавив необхідний поворот і радянська
делегація запізнилася. За це англійці підняли їх на свист. Яка непунктуальність, аж 20
хвилин запізнення! Проте після пояснення
причини ситуація розрядилася. Приймали
туристів у пабі з пивом, вином і місцевою
горілкою "Московська Смірнофф". Після
години бурхливого спілкування наші турис-

ти дістали бубон, гармошку і запропонували свої народні танці. Англійські робітники
підтримали. У підсумку зустріч пройшла в
теплій і дружній атмосфері.

Про смерть Брежнєва
ми дізналися в морі
Вночі, посеред Північного моря,
туристи почули по радіо про смерть
керівника радянської держави генерального секретаря Леоніда Брежнєва. Особливо не сумували, адже всі були налаштовані
на відвідини Данії і розуміли, що цей "рай"
скоро закінчиться.
По Копенгагену гуляли пішки.
Відвідали музей, собор та палац королеви.
Здивувало, коли при туристах під'їхав автомобіль, королева вийшла з палацу, сіла в
машину і спокійно поїхала. І не було при
цьому десятка поліцейських, очіплення,
перекриття руху так звичних для радянських людей. А ще на столичному бульварі гід показав туристам заржавілий велосипед, що вже другий рік стояв біля лави.
Господар його чомусь покинув, а ніхто
інший не позарився.
Пунктом прибуття теплоходу була
вже знайома Іванові Васильовичу Рига. За
ті невеликі кошти, які в нього лишилися,
мусив придбати презенти: начальнику
автопарку авторучку з електронним
годинником, синам по джинсах, собі
захисні окуляри (всі ці речі коштували по 3
долари), дружині хустину, покривало
тощо.
А взагалі враження від подорожі
були дуже гарні. Неначе побував в зовсім
іншому світі. Сподобалося, що в усіх країнах був порядок, а людей праці цінує держава.
Життя так склалося, що Іван Васильович більше ніколи не був за кордоном. А
ось його син Ігор таки побачив світ: служив
в Афганістані, а тепер вже 12 років живе у
Нью-Йорку.
Микола ЩЕРБИНА

На фото: 1. Іван Чубаренко (в центрі) серед членів черкаської делегації. Іспанія, 1982 рік. 2. Туристична путівка. 3. Вхідна візитка римського готелю.

НАШ КОМЕНТАР
Факти, наведені у статті, спонукають до порівнянь
життя у Радянському Союзі і «за бугром», у сучасній
Україні і в СРСР. Чи все так однозначно на користь якоїсь із
означених систем? На фоні огульної критики соціалізму
варто зупинитись на його позитивах.
Перефразовуючи перше речення статті, можна
стверджувати: «Сучасний український робітник чи простий селянин міг би позаздрити радянському громадяни-

ну початку 1980 років»… Це стосується можливостей
будівництва власного житла, лікування, здобуття освіти і,
як виявляється, поїздок за кордон – не на заробітки, де
нині наш брат береться за найбруднішу роботу, а в ранзі
туриста. Нам перекрили кордони навіть з Росією та Білорусією (я не кажу вже про решту 12 колись братніх республік), де в багатьох є родичі, друзі.
Щодо супроводу туристичних груп агентами Комітету державної безпеки. Очевидно, вони їздили не тільки,
щоб «русо турісто» не «продавали батьківщину», а й для

убезпечення їх від потенційних загроз та неприємностей у
незнайомих краях.
Також виявляється, що у нас колись був шикарний
лайнер «Карелія». А зараз, скоріш за все, немає – накрився
«мідним тазом» разом з усім Одеським пароплавством…
Тому, образно кажучи, нам перш ніж вказувати на
сміття в минулому, потрібно бачити, на якому звалищі
живемо сьогодні, і шукати вихід із такої ситуації.
Олег ПОКАСЬ

ГОРОДИЩЕ

№7 (47)

5

5 липня 2010 року

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ГАЗЕТИ ПАПЕРОВІ
Й ЕЛЕКТРОННІ
Літня спека б'є усі рекорди. Ртутний стовпчик підскочив значно вище
тридцятиградусної позначки. Не
відстають за рівнем спекотності і сторінки популярних газет.
Про закриття з 1 вересня школи у Набокові повідомила “Нова Доба” (№ 56).
Рішення одноголосно прийняли на позачерговій сесії районної ради. Учні будуть
навчатися у Городищі, їх возитиме
шкільний автобус. Для педагогів вже
підібрали нову роботу. Майно школи (комп'ютери, холодильник, музичний центр)
передадуть до інших навчальних закладів.
Сподіваючись на демографічний вибух,
ліквідовану школу заборонено перепрофільовувати. Наказано зберегти приміщення, не допустити його знищення.
Набоківській школі 100 років. Її побудували
селяни за свої гроші. Колись була церковно-приходською. Вже тривалий час школа
вважалася малокомплектною. Її закривали
у 1986-му й 2004 роках, але швидко відновлювали. У Набокові за останні 3 роки народилося всього 5 дітей. Школу закрили на
підставі Бюджетної декларації № 315, схваленої Кабінетом міністрів України 19 квітня
цього року. Там сказано про початок роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх
навчальних закладів. В новому навчальному році до Набоківської школи малися б
піти лише 25 учнів. Це давало підстави дати
навчальному закладу нижчий ступінь. Але
батьки перевели багатьох дітей до двох
шкіл у Городище. Тому на два початкових
класи залишилося тільки 5 учнів. Довелося
школу взагалі закривати. Утримувати її надалі було б вкрай збитково. Торік витрати на
школу влетіли в 366 тис грн., а на шкільний
автобус потрібно лише до 30 тис грн. Під
”оптимізацію” можуть потрапити й деякі
інші школи району. Ситуація вивчається на
рівні Міністерства освіти.
Про страшні факти загибелі людей під
колесами потягів розповіла “Нова Доба”
(№ 60). В Городищі 16 липня о 23.40 на
залізничному переїзді пасажирський потяг
№ 122 ”КиївМиколаїв” скоїв наїзд на жінку.
Від жахливих травм бідолашна загинула на
місці. Наразі обставини трагедії з'ясовує
Шевченківська лінійна міліція. Про випадок повідомила прес-служба ГУ МНС України в Черкаській області.
Нинішнього літа це вже друга смерть
під колесами потяга в Городищі. 13 червня
близько 2.00 години ночі на 162 кілометрі
перегону Корсунь-Шевченківський – Городище загинув 17-річний хлопець. Існує версія, що юнак повертався з дискотеки і слухав плеєр. Музика в навушниках могла завадити почути сигнали вантажного потяга,
що швидко наближався.
Тижневик “Прес-Центр” (№ 30) розповідає, що 30 років тому в Москві відбувалися Олімпійські ігри. Проходили вони
вперше на території Східної Європи, а тим
більше в соціалістичній країні. Олімпіада
тривала з 19 липня по 3 серпня. Учасником
легендарної Олімпіади був Петро Іванович
Боговик з Городища. Звісно, він не спортсмен. Але як співробітник міліції (на той
час працював начальником карного розшуку Городищенського райвід ділу
внутрішніх справ), брав участь у забезпеченні громадського порядку на спортивному форумі. Був включений до Дніпропетровського зведеного загону. Там їх було до 1
тис. осіб: з Черкаської, Дніпропетровської,
Вінницької, Київської областей. Із Городища було тільки двоє. Петро Іванович бачив
на власні очі яскраву церемонію відкриття і
закриття Олімпіади. Минуло 30 років, а
ніби й зараз бачить, як у вечірнє небо
велично злітає олімпійський ведмідь. Зі
спортсменами і зарубіжними гостями під
час Олімпіади не сталося жодного інциденту. Є в цьому заслуга і Петра Боговика. За це
отримав Подяку від міністра внутрішніх
справ Радянського Союзу.
До речі, Україна мала безпосереднє

відношення до Олімпіади-80. Траса
олімпійського вогню йшла з Молдови
через Київ і Харків на Москву. Тому за
кілька років в Україні відремонтували
близько 6,5 тис. км шосейних доріг.
Олімпійський вогонь побував у Києві 11
липня, в Харкові – 13 липня. В Україні до
Олімпіади збудували чи відремонтували
47 стадіонів, 114 готелів, гуртожитків та
кемпінгів. У Києві під новобудови знесли
742 старих будинки. Також у Києві проходили відбіркові матчі олімпійських збірних по
футболу. Радянські спортсмени здобули
найбільшу кількість золотих медалей.
Половина цих нагород належить українцям.
Що не змогли зробити телепрограми
”Чекай мене” і ”Ключовий момент”, те виявилося під силу популярному сайту
”Однокласники”. Тижневик “Прес-Центр”
(№ 29) розповів, яка довгоочікувана зустріч
відбулася у Городищі. Рідні сестри Катерина Міщенко та Лідія Коваленко нарешті
змогли обійняти свою племінницю Марину, яка на 2 тижні прилетіла з далекого
Казахстану. Зустрічали її в аеропорту ”Бориспіль”. Зрозуміло, що побачення видалося дуже теплим. Племінницю вони шукали довгих 10 років. Вона донька їхнього
брата Миколи. Він розлучився з дружиною,
коли Марина була ще малою. З дитиною на
руках Маринина мати виїхала в Казахстан,
де жили її родичі. Зв'язки з Городищем припинилися. Але тіточки зажди знали, що
десь у Казахстані живе їхня племінниця.
Переживали, уявляли, що Марина вже
доросла, хотіли дізнатися, як склалася її
доля, чи потрібна їхня підтримка. Зверталися за допомогою на телебачення. Але
Марина вже вийшла заміж і змінила батькове прізвище. Проте Марина також знала,
що в Городищі живе її рідня! Тягнулася до
них своїм серцем. І в лютому цього року
знайшла своїх тіточок через сайт ”Однокласники”. Почалося листування, спілкування по телефону. Марині вже 38 років, вона
працює бухгалтером на автопідприємстві в
Алматинської області. Має власну сім'ю,
двох доньок. Марина вперше у своєму
житті гостює в Україні. Шкода, що цієї
зустрічі не дочекався її батько. Він теж брав
участь у багатолітніх пошуках доньки, але
торік помер. Марину тепло зустріли її
тітоньки, їхні сім'ї. Організували поїздки
Шевченківськими місцями. Гостюючи у
Городищі, Марина по-справжньому відчула, що нарешті знайшла свою велику, дружну родину.
До речі, газети ”Нова Доба” і ”ПресЦентр” мають свої електронні версії. Тому
їх можна читати не тільки гортаючи паперові сторінки, а й з моніторів комп'ютера.
Підтримуючи взяту лінію на інтернетизацію, варто повідомити, що почали діяти
два нові інтернет-ресурси, пов'язані з
нашим містом. За адресою ztgorod.blog.net.ua
знаходиться сайт ”Туристична Городищина”. На його сторінках можна знайти інформацію про туристичні маршрути району,
пам'ятники й історичні місця, музеї, вказані
адреси й телефони кафе, ресторанів та
готелів. Детально розписані послуги, які
надають оселі зеленого туризму. Всі ці садиби вже сьогодні доступні для будь-якої
туристичної групи, сім'ї або окремих відпочиваючих. За перші дні роботи сайту, його
відвідувачами стали не тільки українці, а й
жителі США, Ізраїлю, Іспанії, Чехії, Росії.
Набравши у пошуковому рядку комп'ютера адресу gorodische.net, можна
вийти на ”Портал Городищини”. Ідея і розробка сайту належить Ігорю Ільченку.
Автор говорить: ”Я завжди любив місто
Городище, воно завжди було, є і буде моїм
другим рідним містом. Я буду дуже радий і
вдячний, якщо хтось відгукнеться і допоможе в розвитку сайту, подасть цікаві ідеї, які
я зможу легко реалізувати”.

У НАШИХ СУСІДІВ
С п і в р о б і т н и к и Ге н п р о к у р а т у р и
спільно зі Службою безпеки України 24
липня затримали прокурора Шполянського району за підозрою у вимаганні
та отриманні 783 тис. гривень хабара.
У прес-службі СБУ заявили, що якийсь
приватний підприємець звернувся до прокурора із заявою про те, що його конкуренти незаконно заволоділи його майном на
підставі підробленого рішення суду. Представник прокуратури пообіцяв вирішити це
питання і порушити відповідну кримінальну справу за матеріальну винагороду в
розмірі 100 тис. доларів. 27 липня Печерський райсуд Києва обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання
під вартою строком на 2 місяці, тобто до 28
вересня.
Оперативники черкаського УБОЗу викрили у Лисянському районі земельних
аферистів. Масштаби цієї оборудки були
великими незаконно передано державних земель у приватну власність більш ніж
200 га, завдано збитків державі на 3 млн.
гривень. Убозівці встановили причетність
до цього розкрадання державних земель
групи зловмисників, троє з яких є жителями Київської області. Спритники мали справу з десятьма головами сільських рад, на
територіях яких вони придивилися собі
землю. А екс-голова Лисянського району
давав дозвіл на відбір та передачу земельних ділянок у власність іншим особам. По
факту придбання права на земельні ділянки шляхом обману учасниками злочинної
групи порушено кримінальну справу.
25 липня, вдень, двоє жителів Корсуня-Шевченківського вирішили спалити
сміття. Проте, всупереч вимогам пожежної безпеки, робили вони це практично
впритул до металевого торгівельного
павільйону та адміністративної будівлі, в
якій орендували приміщення редакція
газети «Надросся» і районна рада ветеранів.
Через поривчастий вітер іскри від спаленого сміття потрапили всередину
торгівельного павільйону, що належав
місцевому поліграфічному підприємству і
на дах адміністративної будівлі, що й спричинило загорання. Про пожежу рятувальникам Корсунь-Шевченківського
райвідділу МНС повідомили, коли вогонь
уже охопив дах споруди. Проте, навіть за
таких умов їм вдалось з охоплених вогнем
приміщень провести повну евакуацію
обладнання районної газети. Бібліотека,
архів, обладнання, оргтехніка та меблі
редакції від вогню не постраждали.
Боротьба з вогняною стихією тривала
понад шість годин.
Селищного голову Лисянки черкаські
убезівці затримали при отриманні хабара
у 4 тис. доларів США від одного з
підприємців -- нібито за передачу в оренду земельної ділянки.
Це повідомлення правоохоронців спричинило в районі ефект вибуху бомби. Одні
вбачають у цьому чиєсь політичне замовлення для дискредитації мера напередодні виборів до місцевих рад і збирають
підписи на його захист. Прихильники 34річного мера пригадують його конфлікти з
районною владою і ставлять йому в заслугу
успіхи в розвитку комунального господарства селища. Інші обережно натякають,
що "диму без вогню не буває". Наразі звинувачений перебуває у Черкаському
слідчому ізоляторі.
Піймати зловмисників, які торгували
фальшивим золотом на території не
тільки України, а й Європи, вдалось чер-

каським правоохоронцям. Останньою
"торговою" точкою для шахраїв стало
село Вільховець Звенигородського району.
Селяни спочатку з недовірою поставились до заїжджих незнайомців "східної
національності". Але змога порадувати
своїх близьких золотими прикрасами за
мізерною ціною все ж спонукала селян
купитись на фальшиві ювелірні вироби.
Проте, як кажуть, не довго музика та грала.
На групу гастролерів натрапили звенигородські правоохоронці, які, швидко зметикувавши, що й до чого, затримали зловмисників. В одязі жінок було знайдено 22 000
гривень, а в автівці у коробці передач "ховались" фальшиві прикраси та липові
печатки золотих проб. Нині гастролерів
депортували з України, ними тепер опікується Інтерпол.
На 5 мільйонів гривень зробив ремонт
приміщення підприємець з смт. Лисянка.
Проте, як з'ясували податківці, ремонт
відбувся лише на папері.
Директор ТОВ придбав у збанкрутілого
підприємства приміщення та будівлі лише
за 131 тисячу гривень. На його замовлення
одне з підприємств Дніпропетровська нібито провело там ремонтно-будівельні роботи на суму 5,2 млн грн., які фактично не
виконувались. Згодом "бізнесмен" вирішив продати приміщення, але вже за чималеньку суму 5,4 млн грн. Таким чином,
чоловік ухилився від сплати податків на 2
мільйони гривень.
Ще одних "бізнесменів", що також не
сплатили 2 мільйони податків, податківці
викрили завдяки операції "Бюджет".
Ними виявились службові особи одного з черкаських підприємств, що займається прокладанням доріг. Попередньо
встановлено, що вони протягом 4 кварталу
2008-2009 років відобразили у звітності
підприємства операції з дніпропетровським підприємством, яке має ознаки
фіктивності. За юридичною та фактичною
адресами знайти фірму податківцям не вдалося. А черкащанам вона нібито надала
послуги та матеріали на суму понад 10
мільйонів гривень. У результаті махінацій
службовці ухилились від сплати податків
на загальну суму 2,1 млн грн.
Чого тільки не вигадують зловмисники, щоб розжитись легкими грошима. Так, у місті Кам'янці за реконструкцію
будинку культури держава заплатила
двічі. Першого разу -- після ремонту, а
іншого разу -- також за цей же ремонт, але
за іншим договором. Черкаським убезівцям такі розрахунки "не сподобались".
Відродити Кам'янський будинок культури вирішили у травні 2009 року і уклали
договір між одним з АТП та відділом культури і туризму Кам'янської райдержадміністрації. Вартість цієї угоди склала 449
тис. гривень. Згодом було укладено інший
договір, де було зазначено, що приймати
роботу будівельників та здійснювати за
нею технічний нагляд має управління капітального будівництва Черкаської ОДА.
Проте ніхто з посадовців не звернув уваги
на те, що будинок культури в Кам'янці вже
реконструювали у 2008 році. Причому тоді
було заплачено аналогічну суму.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
Запрошуємо на відпочинок до моря! На 7 та 10 днів!!!
Туристична агенція Лариси Гаврик
Офіс: вул. Героїв Чорнобиля,30-б,
м. Городище
Тел/факс: (04734) 20779
моб: 067 2715811, 067 4740435
E-mail: gavrikla@ukr.net
www.amigotyr.net
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Південний берег Криму!!!
Пансіонат «Улыбка» с. Рибаче,
розташоване на відстані 30 км
від Алушти. Відстань до моря 30 метрів. Вартість путівки: в
трьох місному номері з однієї
особи 1600 грн., в двохмісному номері з однієї особи 1700
грн.

База відпочин
Міжводне, Чорн ку „Ельвіна” с.
ом
ну, Крим. Відста орського районь до моря 30
метрів. Вартість
путівки – 1250
грн.

УВАГА! У вартість входить: проживання (2-х, 3-х, 4-х місні кімнати), харчування (триразове), проїзд в 2 сторони
комфортабельним автобусом (марки
«Сканія», «Мерседес», «Неоплан» з
кондиціонером), курортний збір, страхування від нещасного випадку.

ГОРОДИЩЕ
ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

№7 (47)

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

«ЕДЕМ»

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

Виготовляємо
-тротуарну плитку
-бордюри
-криничні кільця
-цямрини
-кришки каналізаційні
-стовпчики бетонні
-шапки
на парканні
стовпчики

Увага! Увага!!!

ШКІЛЬНИЙ
ЯРМАРОК
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П/п Порожняк В.П. запрошує

Дизайн
букетів
Орел Любов Ми

колаївна

Замовлення: вул.Толстого, 26.
Тел. дом. 2-47-73,
моб. 0 (97) 467-43-95.

БІЛЬЯРД-КАФЕ

ДО 31 СЕРПНЯ
ДІЮТЬ ЗНИЖКИ
НА ЗОШИТИ ТА РУЧКИ
ЦІНИ НА ШКІЛЬНІ
ТОВАРИ НИЖЧІ ЗА РИНКОВІ

ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 1

М+

продуктовий відділ
відділ побутової хімії
Т. 0 (97) 386-56-57.
відділ дитячої іграшки,
м. Городище,
вул. Маяковського, 2
в асортименті –
(колишня дитяча
лікарня).
велосипеди, самокати.
Відпочинок
для всієї родини
БІОПРЕПАРАТ
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
з 12.00 год.
КАНАЛІЗАЦІЇ
вул. Героїв Чорнобиля, 17
В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ
(біля старої поліклініки)

ВОДОГРАЙ
Захист екології та здоров'я людини!
Мікробіологічний високопродуктивний препарат для очищення вигрібної ями,
септика та вуличного туалету. Усуває
неприємний запах. Відновлює дренаж.
Розрахунки показують, що постійно
застосовуючи біопрепарат «Водограй» для
підтримки чистоти в септику, туалеті,
вигрібній ямі об'ємом від одного до п'яти
кубічних метрів витрати в місяць біопрепарату складають всього: у масі 20 грам, а в
сумі 16 гривень 70 коп.
Застосування біопрепарату серії «Водограй» дозволяє:

ПРИМІЩЕННЯ
ПРОДАМ
магазин у м.Городище (центр), заг. пл. 176 кв. м.
Т. 0 (67) 759-33-26, 0 (67) 662-80-13.
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, вул. Г. Чорнобиля, 92. Т.
0 (96) 216-49-57.
магазин (діючий) у с.В'язівок. Т. 0 (96) 471-4158.
виробничо-складське приміщення, заг.пл.
1000 кв.м. АБО ЗДАМ Т. 0 (98) 347-60-54.
ЗДАМ
приміщення магазину в м.Городище (центр), 5080 м кв. Т. 0 (96) 278-26-02.
виробниче приміщення в м. Городище,
1276,89 м кв., з усіма комунікаціями, зем. діл. 2,2
га. Т. 2-16-75, 0 (67) 501-21-12.

БУДИНКИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок у м.Городище,
вул.Жуковського,51, газиф., усі надв.спор.,
недалеко річка. Т. 0 (67) 164-61-15.
ТЕРМІНОВО ½ будинку в м.Городище,вул.Миру
82/2 (центр, біля ринку), зем.діл. 8 сот. Т. 0 (97) 91908-64.
½ будинку в м.Городище, вул.Боженка,11А, усі
надв. спор. АБО ОБМІН на будинок в центрі. Т. 203-90.
½ будинку в м.Городище, вул.Героїв
Чорнобиля, 145, (навпроти магазину Орла), є
гараж, погріб, надвірні споруди. 45000 у.о. Т. 0 (67)
470-81-84.
будинок у м.Городище (центр), газ, усі надв.
спор., зем. діл. 30 сот. Т. 2-18-94, 0 (67) 182-37-29.
будинок у м.Городище, вул.Куйбишева,3,
газиф., усі надв.спор., зем.діл. 9 сот., затишний і
комфортний. Т. 2-16-71.
будинок у м.Городище, вул.Макаренка,7, заг.
пл. 63,7 кв.м, підвал, сарай, криниця, зем. діл. 5
сот. 1600 у.о.,торг. Т. 0 (96) 757-16-63.
будинок у м.Городище, вул.Матросова, усі
зручн., усі надв.спор., газифік., приватизована
зем.діл. 30 сот., поруч річка. Т. 0 (98) 250-56-32.
будинок у м.Городище, вул.Панфілова,30
(Чуїха), вул. газ., всі надв. спор., сауна, садок, зем.
діл. 60 сот. Т. 2-14-91, 0 (067) 491-40-17.
будинок у м.Городище, пров.Разіна,4 (поруч
бару «Світлана») усі зручн., усі надв. спор. Т. 0 (96)
304-90-19.
будинок у м.Городище, вул.Толтого,19 (р-н
автовокзалу), усі зручн., газифік., усі надв.спор.,
зем.діл. 30 сот. Т. 0 (67) 608-07-67.
будинок у м.Городище, вул.Чапаєва,37, 4 кімн.,
8х12, під залізом, облиц. плиткою, усі надв.спор.,
великий підвал, криниця, зем.діл. 20 сот.,
можливість підвести газ. Т. 2-04-45.
будинок у м.Городище, пров.Шмідта,11, 7х10,
газифік., телефон, спутн.антена, каналізація,
обкладений цеглою, л.кухня гафизік., усі
надв.спор., зем.діл. 26 сот. приватиз. 22500 у.о.,
торг. Т. 2-33-02, 0 (93) 813-03-05, 0 (93) 934-32-12.
будинок у с.Воронівка,вул.Чапаєва,78, газифік.,
усі надв.спор., зем.діл. 40 сот., город до річки,
поруч ліс. З села є автоб.маршрут до Києва. Т. 0
(93) 800-88-35.
будинок в райському куточку в селі Шевченкове
(колишня Кирилівка) Звенигородського району.
Новий, 8х10 м, газифікований, з усіма зручностями.
Є гараж, сарай, підвал, криниця з дуже смачною
водою. Садиба 45 сот., садок, горіхи. 70000 у.о.,
можливий торг або обмін на квартиру. Т. 0 (97) 36519-00, 0 (97)-368-45-36.
ЗДАМ
будинок у м.Городище (р-ну залізн. вокзалу). Т.
0 (96) 452-53-23.

КВАРТИРИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО квартира 1-кімн., 5 пов. у
м.Городище, вул.Слов'янська,29 (центр), заг. пл. 34
м.кв. 10000 у.о. (торг). Т. 0 (96) 496-53-31, 0 (63)
792-46-23.

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,
ВИНАЙМУ
житло у центрі міста. Т. 0 (63) 421-48-85.
молода сім'я винайме будинок або квартиру у
м.Городище (центр або залізн.вокзал). Т. 0 (96) 46350-55.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 0,08 сот. в м.Городище,
вул.Володимирська. Т. 0 (98) 520-23-67.
земельна ділянка 9 сот. в м.Городище,
вул.Об'їзна. Т. 0 (98) 794-67-66.
земельна ділянка 35 сот. в м.Городище,
вул.Чапаєва,109, є криниця, поруч річка і ліс. 12000
грн. Т. 2-31-48, 0 (97) 703-12-97.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
велосипед гірський (Італія), з нікел. щитками,
21 передача, мало експлуатувався. 700 грн. торг. Т.
0 (96) 223-85-52.
мотопед ЯМАХА, 99 р.в. 3000 грн., торг. Т. 0
(97) 755-10-41.
мотоцикл М-9 „Днепр”, 73 р.в., у добр.стані.
250 у.о., торг. Т. 2-47-07, 0 (96) 857-08-27.
мотоцикл М-9 „Днепр”, 74 р.в., у добр.стані.
250 у.о., торг. Т. 2-47-07, 0 (96) 857-08-27.
мотоцикл МІНСЬК, у добр.стані. Т. 0 (67) 99584-16.
ВАЗ 2103, 75 р.в., у доб.стані. Т. 0 (96) 922-6378.
ВАЗ 2103, 78 р.в. синій, 1,5 карб., 10000 грн.
АБО ОБМІН на МОСКВИЧ 2141. Т. 0 (96) 420-8467.
ВАЗ 21063, 87 р.в., сірий, добр.стан. Т. 0 (97)
250-59-56.
ВАЗ 21013, 84 р.в., 1,2 карб. 1250 у.о. Т. 0 (96)
335-54-24.
ВАЗ 2106, 91 р.в. беж. 2000 у.о. Т. 0 (97) 650-4910.
ГАЗ 2410, 90 р.в. білий, добр. стан. 18000 грн.,
торг. Т. 0 (96) 316-02-68 (Корсунь).
Газель, 05 р.в., пасажир, 14 місць, газ/бензин,
добр. стан. Т. 0 (93) 931-72-83.
FORD Granada, 79 р.в., темно-синій, 1,6,
капремонт 08 р., добр. стан. 8500 грн. Т. 2-48-13, 0
(96) 531-77-80.
OPEL Vektra, 93 р.в. ГБО, 4800 у.о. Т. 0 (97) 65049-10.
причіп, 95 р.в., шполянський. Т. 0 (96) 471-4158.

ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
двигун ЗІТ, новий. Т. 0 (97) 857-11-24.
двигун Д-240 в розібраному стані. Т. 0 (96) 34054-96.
задня гума від трактора Білорусь. Т. 0 (96) 34054-96.

ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
компресор гаражний АБО ОБМІНЯЮ на інший.
Т. 0 (98) 347-60-54.
насос для скважини, ручний, новий. 500 грн.,
торг. Т. 2-39-38, 0 (98) 078-32-89.
січкарню з електродвигуном. Т. 0 (96) 354-1616. (с. В'язівок)
холодильні вітрини, морозильні камери,
стелажі. Т. 0 (97) 278-26-02.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
будівельні матеріали, б/к (шифер, деревена
тощо). Т. 0 (67) 600-03-61.
бруски, 0,6х0,9х2,5 м, 10 шт. Т. 0 (97) 048-49-88.
(Звенигородка)
дошка шліфована. Т. 0 (97) 048-49-88.
(Звенигородка)
плитка „кабанчик”, 20 кв.м. Т. 0 (97) 525-51-24.
цела нова, виробництво с.Валява. Ціна за
домовленістю. Т. 0 (97) 557-99-78
цегла. Т. 0 (97) 250-59-56.
цегла. Т. 2-44-91, 0 (98) 396-30-74.
шифер. Т. 2-44-91, 0 (98) 396-30-74.

септика або туалету на вулиці в
екологічно чисту рідину, придатну для зливу до дренажних
систем.
7.Очистити каналізаційні труби від
опадів і наростів, а також від залишків їжі і
жиру не ушкоджуючи поверхні труб.
8.Запобігти утворенню опадів на дні і
згустків на поверхні вигрібних ям, септиків і
вуличних туалетів.
Біопрепарат «Водограй» ви можете придбати за ціною виробника
в магазині «Будмаркет «OWK» по
вул.Об'їзній. Тел. 2-02-02.

ТЕХНІКА
ПРОДАМ
телевізор «Славута-Ц-208», кольоровий,
впаяний Palsikam. 400 грн. Т. 2-48-13, 0 (96) 53177-80.
стерео-магнітофон «Весна-Ц-212», касетний, у
добр.стані. 150 грн. Т. 2-48-13, 0 (96) 531-77-80.

РІЗНЕ
КУПЛЮ
бубон-барабан з латунними або мідними
тарілками. Т. 0 (96) 223-85-52. (с. В'язівок)
ПРОДАМ
автоцистерна з під дизпалива, 5 тонн. 3000
грн., торг. Т. 0 (97) 525-51-24.
м'яка частина «Жаклін» (диван і 2 крісла), б/к,
у дуже хорошому стані. 12000 грн., торг. Т. 0 (67)
581-74-25.
баян, новий, 700 грн.; бубон; гармошка нова,
виготовлена на замовлення. 600 грн.; акордеон;
вугілля. Т. 0 (97) 250-59-56.
гітара. Т. 0 (96) 223-85-52. (с. В'язівок)
дерево горіхове на корінні. Т. 0 (97) 048-49-88.
(Звенигородка)
дерево на корінні, під зріз і самовивіз. 350
грн./машина. Т. 0 (97) 048-49-88 (с.Петрики).
контейнер для зберігання та продажу овочів,
фруктів. 300 грн. Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
ящики для яблук, нові. Т. 2-18-35, 0 (96) 392-4952.

РОБОТА
ТЕРМІНОВО потрібен менеджер для співпраці в
міжнародній компанії. Т. 2-03-01, 0 (97) 419-54-77, 0
(63) 980-22-64.
ВАТ «Городищенський маслозавод» запрошує
на роботу водія І класу категорії А, В, С, Е,
машиніста аміачно-холодильних установок,
електриків, слюсарів КІПіА.. Т. 2-25-82, 0 (95)
274-97-75.
ПП Кожушко (смт.Вільшана) запрошує на
роботу водіїв категорії Е віком не старше 40
років, Т. 0 (67) 470-94-87.
Потрібен продавець у продуктовий магазин
(центр) м.Городище. Т. 0 (97) 062-50-90, 0 (67) 93271-20.
Потрібні: робітник на пилораму,
торцювальник на деревообробний цех. Т. 0 (97)
355-48-41.
ПОСЛУГИ
Виконаємо внутрішні оздоблювальні роботи,
установка станцій, водогонів, утеплення
будинків, фасадні роботи. Т. 0 (98) 275-68-87.
Розпиловка дров, обрізка дерев бензопилою.
Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
Шлифовка полов любой сложности. Сделаем
Ваш старый пол новым. Т. 0 (67) 420-86-57.

Замовлення за тел. 0 (97) 022-93-67

ТОВ "КРИСТАЛ" Надає послуги з
перевезення сипучих вантажів
автомобілями (самоскиди) КРАЗ – 20 т, МАЗ
– 35 т, ЗІЛ – 7 т. Трал довжиною 9 м для
транспортування техніки масою до 25 т.
Виконуємо всі види дорожніх робіт:
реконструкція стоянок, тротуарів,
майданчиків, автомобільних доріг, ямковий
ремонт та суцільне асфальтне покриття.

Тел. 0 (67) 470-78-70
ВАТ «Городищенське
АТП-17147» здійснює
вантажні перевезення
автомобілями
КАМАЗ-5320 з причіпом
та ЗІЛ ММЗ (самоскид).
Довідки та замовлення за тел.

2-21-84, 0 (98) 224-73-42.
Філія «Городищенський райавтодор» пропонує послуги з перевезення
вантажів автомобілями КРАЗ, КАМАЗ, МАЗ, а також виконання робіт
автокраном вантажопід'ємністю 6,3
т., бульдозером Т-150 та автогрейдером. Довідки за телефонами: 2-22-86, 200-17.
ПП Мусієнко

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

Т.2-09-89
Всі на розпродаж
у приміщення готелю "Україна"!

ТВАРИНИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО поросята. Т. 2-45-88, 0 (96) 94602-27.
мінісвині в'єтнамські, вислобрюхі. Т. 0 (50)
226-35-78.
кролі (різних пород). Т. 0 (234) 2-45-88, 0 (96)
946-02-27.
кобила. 5000 грн., торг. Т. 0 (98) 438-45-98.
телиця, тільна. Т. 98-4-65, 0 (98) 228-35-21.
телиця, 2 міс., від продуктивної корови. Т. 0 (98)
881-98-28, 0 (97) 622-60-33.

ВТРАЧЕНЕ
втрачений атестат про середню освіту №
554528, виданий Городищенською вечірньою
школою (наказ № 4 від 21.04.1986 р.) на ім'я
Марейчевої-Резніченко Лариси Петрівни, вважати
недійсним.
втрачений паспорт серії НС № 511514,
виданий Городищенським РВ УМВС в Черкаській
області на ім'я Царенко Ольги Петрівни, вважати
недійсним.

• Оновлено колекцію чаю та кави
• Помірні ціни

Глибоко сумуємо з приводу смерті
учасників бойових дій у Великій
Вітчизняній війні Дергоусова
Степана Івановича і Лисенка Івана
Карповича. Висловлюємо співчуття
близьким та рідним покійних.
Міська рада,
міська організація
ветеранів України.
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ГОРОДИЩЕ
«ЗОРЕНОСЦІ»

ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ ГАСТЕЛО

МАМАЙ
Микола Васильович
(1914-1945)
народився в м.Городищі
Старшому лейтенанту Миколі
Мамаю навіть не вірилось, що
пощастить звільняти рідні місця.
Знав, яка то примхлива фронтова
доля. А коли начальник штабу
поставив перед пілотами бойове
завдання, серце забилось тривожно і радісно – полк мав прийняти
участь у розгромі фашистського
угруповання, оточеного під Корсунь-Шевченківським.
У ті дні літак Мамая птахом проносився над Городищем, де все
було з дитинства знайоме Миколі:
і заводські труби, і вокзальна площа, і рідна вулиця, де народився і
виріс. Мабуть, саме через це такий
біль у серці народжувала кожна руїна, кожне попелище. Ще не так

давно ходив він по зелених затишних вулицях рідного містечка і
мріяв про шахтарську професію.
Уявляв, як водитиме під землею
вугільні комбайни...
Багато живої сили і техніки
ворога було знищено під КорсуньШевченківським відважним екіпажем бомбардувальника, в складі
якого був штурман Мамай.
У попередніх боях уже не раз
відмічався мужній воїн умінням
наносити точні й дошкульні удари
по противнику. У фронтовій обстановці повною мірою розкрились
здібності молодого офіцера, його
штурманський талант.
Однополчанам Миколи
Васильовича надовго запам'ятались бої за Великі Луки. Фашисти
одягли місто в бетон і залізо численних дотів, вищирились у небо
сотні стволів гармат. Здавалось,
що крізь суцільний вогонь зенітної
артилерії не те що літак, а й птах не
пролетить. А треба було будь-що
прорватись, прокласти шлях піхоті.
І офіцер Мамай попросився на
виконання цього складного
завдання. Вісім разів водив він
свою групу бомбардувальників на
місто. Після останнього польоту
його літак нагадував решето, але
завдання було виконано, бомби
змели все.

Друзі від щирого серця поздоровляли Миколу з бойовим
успіхом, а незабаром штурман
Мамай прикріпив до гімнастерки
перший орден Червоного Прапора.
Потім знову були бої і навчання, навчання і бої. Миколі Васильовичу, якого вважали найхоробрішим і найскромнішим у полку,
доручили навчати молодих льотчиків. Особистим прикладом він
довів, що для радянських пілотів
немає неможливого.
...Йшов квітень 1944 року.
Ворог відкочувався на захід. Через
два мости на річці Прут у районі
міста Унгени він спішно виводив зпід флангового удару свої піхотні й
танкові дивізії, щоб зайняти
оборону на протилежному березі
ріки. Розгадавши задум ворога,
наше командування поставило
завдання розбомбити мости.
– Мости буде знищено, – запевнив командир ланки Микола
Мамай, і три бомбардувальники
піднялися в повітря. Непомітно
підійшли до річки, зробили кілька
прицільних заходів над мостами.
Точний штурманський розрахунок,
міцна воля, залізна витримка
екіпажів досягли мети: від перших
же бомб мости злетіли в повітря.
На лівому березі річки залишились

НАШ КАЛЕНДАР
1 серпня
ДЕНЬ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

го піонера комп'ютерних технологій,
конструктора одного з перших персональних
комп'ютерів у світі

2 серпня
ДЕНЬ ПРОРОКА ІЛЛІ
ДЕНЬ АЕРОМОБІЛЬНИХ ВІЙСЬК
УКРАЇНИ

12 серпня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МОЛОДІ
200 років від дня народження
Аполлона МОКРИЦЬКОГО (1810-1870),
українського і російського живописця

4 серпня
120 років від дня народження Еріха
ВАЙНЕРТА (1890-1953), німецького поета,
переклав на німецьку мову 68 творів Тараса
Шевченка:
Мы стали холодным, мертвым гранитом,
Спали века веков.
Они разбудили нас динамитом,
И товар был для них готов…

14 серпня
ВИНЕСЕННЯ ЧЕСНИХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО.
ПЕРШИЙ СПАС (МАКОВІЯ)
15 серпня
ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

(Переклад Олександра Вознесенського)

135 років від дня смерті Ганса
АНДЕРСЕНА (1805-1875), датського письменника-казкаря, драматурга, поета
5 серпня
160 років від дня народження Гі де
МОПАССАНА (повне ім'я – Анрі Рене
Альберт Гі (1850-1893), французького письменника: Життя – гора: піднімаєшся
повільно, спускаєшся швидко.
100 років від дня народження Євгена КОЧИША (1910-1984), українського письменника Сербії
6 серпня
ДЕНЬ БОРИСА Й ГЛІБА
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА
ЗАБОРОНУ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ. ДЕНЬ
ХІРОСІМИ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ «ЛІКАРІ
СВІТУ ЗА МИР»
7 серпня
130 років від дня народження Володимира ВИННИЧЕНКА (1880-1951), українського письменника, громадського,
політичного і державного діяча: Українську
історію не можна читати без брому.
8 серпня
ДЕНЬ ВІЙСЬК ЗВ'ЯЗКУ
ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
9 серпня
ДЕНЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ПАНТЕЛЕЙМОНА-ЦІЛИТЕЛЯ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КОРІННИХ
НАРОДІВ СВІТУ
11 серпня
60 років від дня народження Стіва
ВОЗНЯКА (1950), українського і російсько-

16 серпня
1030 років від дня народження Ібн
СІНИ (Авіценна) (980-1037), арабського вченого-енциклопедиста, філософа, лікаря, поета:
У цій пустелі серце немало мандрувало.
Заглянуло в найглибше – й нічого не узнало.
Не довелось пилинці на іскру обернутись,
Дарма що в серці в мене
сто тисяч сонць палало.

сотні ворожих танків, тисячі автомашин.
Другий бойовий орден Червоного Прапора засяяв на грудях
відважного льотчика. Пізніше
Микола Мамай був нагороджений
орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня і кількома медалями. Слава
про нього лунала по всій
повітряній армії.
На німецькій землі Микола
Васильович воював уже майоромштурманом полку. Наближався
День Перемоги. Війська 1-го Українського фронту приступили до
форсування ріки Нейсе. Бомбардувальники 6-го гвардійського полку
могутніми ударами з повітря перешкоджали ворогові зайняти
оборону на ділянці КотбусШпремберг. На землі і в небі точилися запеклі бої з приреченим
фашизмом. В одному з них 16
квітня 1945 року ворожа зенітка
підбила літак Миколи Мамая. І тоді
майор повторив подвиг Гастелло,
направивши палаючий літак у колону фашистських автомашин.
За цей подвиг гвардії майору
Миколі Васильовичу Мамаю було
посмертно присвоєно звання
Героя Радянського Союзу.
З книги «Зореносці»,
видавництво «Промінь»,
1971 р.

130 років від дня народження Олександра ГРІНА (справж. Гриневський Олександр) (1880-1932), російського письменника: …Если любов велика, все должно умолкнуть, все другие соображения. Пусть другие судят о наших поступках как хотят, если
есть это вечное оправдание. Ни разница положений, ни состояние не должны стоять на
пути и мешать. Надо верить тому, кого
любишь, нет высшего доказательства любви.
24 серпня
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
(1991)
70 років від дня народження Миколи
ЖУЛИНСЬКОГО (1940), українського літературознавця і критика
80 років від дня народження Георгія
ДАНЕЛІЯ (1930), грузинського кінорежисера
240 років від дня народження Шарля
ЛЕСЮРА (1770-1849), французького історіографа, публіциста, дослідника історії українського козацтва: Для політиків історія
козаків подає приклад незвичайного урядування на зразок Спарти та Риму.
265 років від дня смерті Олекси
ДОВБУША (1770-1745), легендарного українського народного героя, керівника руху
опришків у західноукраїнських землях

26 серпня
17 серпня
100 років від дня народження Матері
75 років від дня народження Олега ТЕРЕЗИ (Агнес Гонджа Бояджиу) (1910ТАБАКОВА (1935), російського актора, педа- 1997), громадської діячки, лауреата Нобгога, театрального діяча
елівської премії миру (1979): Найбільша
вбогість – це вбогість серця.
18 серпня
260 років від дня народження Антоніо
27 серпня
САЛЬЄРІ (1750-1825), італійського компо240 років від дня народження Георга
зитора
ГЕГЕЛЯ (1770-1831), німецького філософа:
Людина виховується для свободи.
19 серпня
ПРЕОБРАЖЕННЯ ГО СПОДНЄ.
СПАС
28 серпня
ДЕНЬ ПАСІЧНИКА
УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРО230 років від дня народження П'єра ДИЦІ. ПЕРША ПРЕЧИСТА
Жана БЕРАНЖЕ (1780-1857), французького
ДЕНЬ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ
поета: Ніщо так не освітлює шлях уперед, як
полум'я спалених рукописів.
29 серпня
22 серпня
ПЕРЕНЕСЕННЯ НЕРУКОТВОРДЕНЬ ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ НОГО ОБРАЗУ ГОСПОДА ІСУСА
ЗАГИБЛИХ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ
ХРИСТА. ТРЕТІЙ СПАС (СПАС НА
90 років від дня народження Рея ПОЛОТНІ)
БРЕДБЕРІ (1920), американського письменДЕНЬ ШАХТАРЯ
ника: Не судіть про книжки по обкладинках.
23 серпня
ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА
УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ
Ж Е Р Т В РА Б О Т О Р Г І В Л І Т А Ї Ї
ЛІКВІДАЦІЇ

30 серпня
75 років СТАХАНІВСЬКОГО РУХУ
(1935)
150 років від дня народження Ісака
ЛЕВІТАНА (1860-1900), російського живописця-пейзажиста
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Життя схоже на проспект
Перемоги в Києві: йдеш по ньому – спочатку Політехнічний
інститут, потім рагс, потім –
цирк…
J J J
Теща говорить до зятя:
– Що це у вас в каструльці
було, ледве відмила?
– Це? Тефлонове покриття!
J J J
Існує кримінальна стаття
«За спробу державного перевороту», а за державний переворот статті немає.
J J J
Якщо мурашка піднімає в
10 разів більше своєї ваги, то
50 грам мурашок можна
відправити за пляшкою пива.
J J J
– Розкажіть, як втратила
розум ваша дружина?
– Ми подорожували в горах, де чудове відлуння. Але
дружина звикла, щоб останнє
слово завжди залишалось за
нею.
J J J
–Колінька, а ким ви працюєте.
–Слюсарем, Наташенька.
–О, це повинно бути дуже
цікаво! Всі ці ваші рашпілі, керни, штихелі, фланцеві притирки, різьба під муфту, стопаріння калібровочним шпунтом… Я в цьому зовсім нічого
не розумію!
J J J
Розмовляють два товариші:
– Я зустрів дівчину, яка обіцяє оточити мене любов'ю,
турботою і ласкою. Що ти про
це думаєш?
– Я думаю, – як ти будеш
виходити із оточення…
J J J
Данила Багров (граючись
пістолетом):
– От скажи мені, мужик, в
чому сила?
Мужик (трясучись від страху):
– Я думаю, в грошах…
Данила Багров:
– От і мій брат каже, що в
грошах. А сила, вона в Ньютонах.
J J J
… І про погоду: дуже сонячно, але нічого не ясно.

