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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

З ДНЕМ ЗНАНЬ
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Ця малеча із «Веселки» теж готується до школи – відвикає від пустушок

До привітань учням, їхнім батькам та вчителям з нагоди
Дня знань долучились представники міської ради. Кожному
з 109 першокласників наших трьох міських шкіл були вручені набори необхідних їм для навчання канцелярських
товарів. Вітаючи «першачків» з початком навчання міський
голова Олександр Зварич закликав їх любити своє рідне
місто, дбати про нього, досягати високих результатів, щоб
прославити його.
Також були відвідані дитсадки «Джерельце», «Зірочка»
та «Веселка», в яких 107 дітей п'ятирічного віку розпочинають навчання за програмою «Я у Світі». Першочергове
завдання – привити вихованцям навички адаптації в колективі, співдружності, співпраці, вміння зосереджуватися,
засвоїти матеріали, виконувати поставлені завдання.

ЛЮДИНА ПРАЦІ

Красиво і корисно
Їхня робота в усіх на виду. Прибираючи наші вулиці,
вони стараються довести, що ми таки маємо певні
ознаки цивілізованості.
Так скромно можна сказати про міську бригаду благоустрою, де ось уже майже рік добросовісно трудиться
Любов Буджерак. До цього вона тривалий час працювала листоношею. Виховує трьох доньок і п'ятьох внуків. А
ще з натхненням малює нитками на полотні – створює
неповторні вишивки.
Ми з Людмилою Андріївною домовились зустрітись
на її робочому місці, біля пам'ятника Семена ГулакаАртемовського, який надихає до роздумів про високе. А
пізнього вечора цей затишний куточок перетворюється
на «гарячу точку», де полюбляє тусуватись наша гіперактивна молодь.
– Хіба пам'ятник будували, щоб отак біля нього…гадили? – скаржиться Любов Андріївна. – Ви ж у
цьому місті живете, приходите ввечері у чисте, неподалік – дві урни. Зранку ж приходиш сюди й таке відчуття, наче в душу тобі наплювали. Тротуарна плитка устелена лушпинням, недопалками, розкидані пакети та
обгортки, тара з-під напоїв, бите скло.
Тут мені доводиться прибирати по півтори-дві години. Буває, по дві торбини сміття вивожу. Не знаю, що й
сказати. Така от «культура». І звідки воно береться?
Коли ми з дітьми, а тепер з внуками йдемо по вулиці,
хтось з них їсть цукерку чи морозиво, а поруч немає
09/08/2010 р.
урни, звертаються до мене: «Бабусю, я тобі обгортку в
сумку вкину». Не тому, що я працюю прибиральницею;
так було й раніше. Є якесь внутрішнє прагнення не смітити.
– У моєї бабусі – талант до вишивання, – каже Нас– Очевидно, на дітей впливає й Ваше захоплення тя, онука Любові Андріївни.
вишивкою?
Того дня Анастасії виповнилося 10 років. Вона
– Вишивати я почала років з п'ятнадцяти. З часом успадкувала бабусине стремління до прекрасного,
наловчилася, вдосконалила свою техніку вишивання. Та засвоює ази роботи з бісером.
й матеріалу, ниток колись таких не було, як зараз. Спочатку вишивала рушники, наволочки, а останні п'ять Христа дала перешити одній сільській учительці, яка
мені її не повернула…
років захоплююсь вишивкою ікон.
– А як щодо участі у виставках?
Ця робота вимагає наполегливості і натхнення,
вимогливості до своєї творчості. Я вірю у нашу правос– На виставки мене запрошували, зокрема, у ценлавну церкву, у наші молитви. На моєму рахунку десять тральну районну бібліотеку. Я дала на це згоду, та ще
ікон – Матері Божої, Андрія Первозванного, Тетяни Вели- потрібно дошити деякі ікони.
комучениці, Володимира Великого, Ангела-охоронця,
Тож, побажаймо Любові Андріївні успіхів. Хочеться
Покрови… Зараз дошиваю лик Миколи Чудотворця. вірити, що будь-яку працю – і творчу, і фізичну – ми
Деякі з цих полотен подарувала родичам. Але не про- навчимось належним чином шанувати.
даю, мені чомусь здається, що це гріх. А от ікону Ісуса
Олег ПОКАСЬ

ДО УВАГИ
Землекористувачів, які мають ділянки в
адміністративних межах Городищенської міської
ради, просимо з'явитися для сплати земельного
податку в приміщення міської ради. Ми працюємо з 8 до 17 год., перерва з 13 до 14 год. Тел. для
довідок 2-03-11.
Просимо врахувати,що після 15 серпня збільшується розмір сплати у зв'язку з нарахуванням пені.
Городищенський районний Будинок дітей
та юнацтва оголошує набір вихованців
на 2010-2011 н.р.
За такими напрямками:
-декоративно-прикладний (бісероплетіння,
паперопластика, флористика, в'язання);
-художньо-технічний (різьба по дереву, початкове технічне моделювання, вишивка);
художньо-естетичний (гра на інструментах, вокальноестрадний та народний спів, хореографія);
гуманітарний (народознавчий і драматичний гуртки,
робота з комп'ютером).
Навчання безкоштовне. Телефон для довідок: 2-00-15.
Будемо раді зустрічі з вами!

Премію
в діло
За третє місце в
обласному конкурсі
«Черкащина – край
квітів і добра» наше
місто нагородили
премією у розмірі 10
тис. грн. Її було використано на придбання електровелосипеда, яким віднедавна
користується керівник бригади благоустрою Надія Грицай
(на фото), та на заохочення працівників
бригади благоустрою.

03/09/2010 р.

ГАНЬБА!

Природна аномалія

Тих, кому властива неадекватна агресія, у народі охрестили «відморозками». Але ганебну подію, що трапилась
спекотного 12 серпня, пов'язувати з зимовими явищами
якось не з руки.
Лише спеченими мізками можна додуматись підійти
ззаду до працівниці бригади благоустрою, яка в людному
місці білить бордюр, і з усієї дурі вдарити її ногою. Віриться,
що ні в сім'ї, ні в школі чи навіть у підворітті цього 14річного… (не підберу слова) такому не вчили.
Висловлюємо вдячність громадянам, які затримали
зловмисника і передали його до райвідділу міліції.
Олег ПОКАСЬ

Ікони Любові Буджерак вишиті дрібним хрестиком, у яскравих гармонійних кольорах та відтінках, з любов'ю та натхненням
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11 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ.

ДЮСШ «КОЛОС»:
ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
– З 22 по 27 червня 2010 року у
м.Скадовську відбулися всеукраїнські змагання з волейболу, присвячені 65 річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні та 60річчю утворення сільського фізкультурноспортивного товариства «Колос».
Збірну Черкащини представляла
команда 1995 року народження ДЮСШ
«Колос» м.Городища (тренер-викладач
Андрій Андрійович Сабалдаш), яка була
сформована на базі Хлистунівського НВК.
На фінальні змагання приїхало 14 збірних
обласних команд. В першій зустрічі наші
юнаки перемогли команду Запоріжжя з
рахунком по партіях 2:0. В другій зустрічі
також обіграли команду Кіровограда. У
півфіналі наші програли херсонцям, а в
боротьбі за 3-4 місце поступилися
чернівчанам. Все ж однозначно – 4 місце з
25 областей України – це велике досягнення. А найголовніше, що діти цілий тиждень
відпочили на морі.
До нашої команди входили Валентин Луценко, Віталій Запорожець, Олександр Сабалдаш, Олександр Кайсин, Максим Бугайов, Роман Бугайов, Олександр
Смотритель, Анатолій Решетня, Віталій
Гора. Дякую за допомогу в організації цієї
поїздки батькам дітей, приватному підприємцю Сергію Даниловичу Анацькому
та директору Хлистунівського кар'єроуправлінння Георгію Семеновичу Шевченку, –
розповідає Микола ШЛАНЧАК, директор
ДЮСШ «Колос», Почесний працівник
фізичної культури і спорту України. – Неабияких успіхів досягли і наші футболісти
1995-1996 років народження (тренери
Володимир Миколайович Шланчак і Олександр Васильович Яремчук). Вони стали
першими в області й здобули право на
участь у першості України. Також футболісти брали участь у турнірі в м. Южному,
де здобули гідний результат. Всього ж
цього літа оздоровлено близько 40
відсотків наших учнів, переважно за кошти
своїх батьків.

– Отже, у закладі, який Ви очолюєте, функціонує дві секції. Чи є можливості для розширення сфери діяльності,
для долучення до спорту більшості
кількості дітей, на чому неодноразово
акцентував увагу голова райдержадміністрації?
– У нашій спортивній школі навчається 270 учнів. З них 72 особи займається
волейболом та 198 осіб – футболом. З
початком нового навчального року всі тренери і учні пройдуть медичний огляд.
Головне завдання, щоб діти були здорові,
тоді серед них виявляються успішні спортсмени.
Ми культивували б інші види
спорту, зокрема баскетбол, настільний
теніс, шахи, якби було відкрито додаткові
ставки. Поки що маємо лише чотири ставки тренера. Шість тренерів працюють на
півставки. У нас багато бажаючих працюва-
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ти за сумісництвом. Бо ніхто, особливо з
молодих спеціалістів, на зарплату тренера
(943 грн.) працювати не хоче, тоді як учитель фізичного виховання загальноосвітньої школи отримує значно більші
кошти.
ДЮСШ «Колос» забезпечується
необхідним спортивним інвентарем за
рахунок районної ради та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. А от власної спортивної бази у
нас немає. На велику вдячність заслуговують керівники закладів, з якими ми
співпрацюємо – ПТУ-10 (Анатолій Миколайович Лисенко), ЗОШ № 3 (Вікторія Миколалаївна Сиченко), аграрний коледж (Іван
Іванович Хоменко), Хлистунівська ЗОШ,
стадіон «Колос» (Олександр Васильович
Яремчук). Наявні в них спортивні споруди
нам надаються безплатно.
Користуючись нагодою, хочу привітати з професійним святом не лише своїх
підлеглих, а й тренерів ДЮСШ відділу
освіти, вчителів фізвиховання, ветеранів
спорту, які часто нам допомагають у проведенні змагань. Всім мої найкращі побажання.
Олег ПОКАСЬ

25/06/2010 р.

Наші волейболісти у Скадовську – позмагались і відпочили

ОГЛЯД ПРЕСИ

КІНЕЦЬ СПЕКОТНОГО ЛІТА

Якщо погортати пресу за
останній місяць літа, то побачимо, що
скрізь переважає суцільна чорнуха.
Навіть статті про події на Городишині
стало страшнувато читати. Де ж подівся позитив? Ніби живемо не у тихій
провінції, а в якомусь містичному ТвінПіксі.

Наркобізнес на Черкащині «кришують» правоохоронці, говорять представники Всеукраїнської спілки громадських
організацій під назвою «Рух протидії
наркоманії та наркокорупції». Так, під
час проведення акції «Україна без наркотиків і наркопритонів» громадські діячі
на території Черкаської області виявили
14 точок активної наркоторгівлі. За фактом продажу наркотиків активісти подали заяви до міліції, утім належної реакції
від правоохоронців не дочекалися.
Міліціонери ж заперечують звинувачення і говорять, що роботу проводять.
Подібна ситуація склалася і в багатьох інших регіонах країни, через те, говорять активісти, що наркобізнес діє під
«прикриттям».
Євген Корольов, регіональний представник в Черкаській області:«Черкасская
область – не исключение. Наркотик продается, наркотик, к сожалению, «крышуется»».
Наприклад, в Умані громадські діячі
виявили 3 точки продажу наркотиків. За
кожним фактом злочину, говорять активісти, вони направили звернення до
міліції, утім жодної відповіді від правоохоронців досі не отримали. Аби хоч якось
вплинути на ситуацію, діячі вирішили посадити за стіл переговорів уманських чиновників. Проте і ця спроба зазнала фіаско.
Костянтин Дацик, регіональний представник ВСГО «Рух протидії наркоманії та
наркокорупції» в Уманському районі: «Я
не знаю, как это расценивать: либо как безразличие, что происходит в городе, либо
что наркотик в Умани легализирован».
Результати роботи активістів – на оперативному відео. Зусилля громадськості
вплинути на ситуацію з наркозлочинністю
черкаські правоохоронці оцінили позитивно.
Артем Труба, заступник начальника
Управління боротьби з незаконним
обігом наркотиків ГУМВС України в Черкаській області: «Приємно, що громадськість приєднується до боротьби з
наркотиками, наркозлочинністю. Хочу
прозвітувати про роботу УБНОНу, щоб ви
не думали, що ми бездіємо. У нас є
реальні показники нашої роботи». Так, за
7 місяців цього року, каже Артем Труба,
оперативники УБНОН УМВС в Черкаській
області виявили 962 злочини у сфері незаконного обігу наркотиків і психотропних
речовин. «Нашим підрозділом за 7
місяців поточного року з незаконного
обігу вилучено 112 кг наркосировини. Це
дуже велика сума».
Також УБНОНівці викрили 45 наркопритонів та притягнули до кримінальної
відповідальності 500 осіб. Гучні заяви про
факти прикриття наркоторгівлі правоохоронці пообіцяли розглянути.
Аби врегулювати ситуацію, активісти
запропонували створити в області координаційну раду з наркоконтролю, до складу якої мають ввійти представників громадськості, облдержадміністрації та міліції.
ВІККА-НОВИНИ, 26.08.2010
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Нещодавно дружина священика Богдана
Жигала зареєструвалася підприємцем.
Привид Лозинського вештається
Городищенським районом! Під таким
моторошним заголовком з'явився
матеріал на сайті «Провінція»
(22.08.2010). Виявляється, нещодавно на
засіданні колегії УМВС області нардеп
Володимир Олійник проінформував про
надзвичайну криміногенну ситуацію на
Городищині. Він розповів, як ще 6 жовтня
2007 року в Орловці біля магазину спокійно розмовляли двоє чоловіків. Раптом до них під'їхала «Нива», вийшов
один київський бізнесмен з пляшкою
пива й автоматом Калашникова в руках.
Одному з чоловіків він сказав: «Тільки
що їздив стріляти кабана в поле, а тепер
тебе уб'ю!» І зробив кілька пострілів. Тоді
чоловіки відібрали в нахаби зброю і викликали міліцію. На цьому орловецькі
пристрасті не закінчилися. Сільський
голова Василь Гребінний написав нардепу Олійнику: «11 грудня 2007 року підпалили магазин, що належить моїй сестрі.
26 грудня 2007 року підпалили ще один
магазин в Орловці, що належить моїм
родичам. 31 січня 2010 року перед магазином моєї сестри зупинився темний
«Джип». З вікон машини почали стріляти… Місцеві жителі перестали заходити в
магазин: на стінах і вікнах досі видно
сліди куль». Коментуючи ситуацію, сайт
«Провінція» запитує: якщо спірні питання вирішуються за допомогою автомата
Калашникова, то як скоро в районі з'явиться свій доморощений «Лозинський»? Відповідь, на думку «Провінції»,
очевидна – це може статися у будь-який
момент.
Як виявляється, кожна шафа
ховає свої скелети. Варто тільки
трішки привідкрити дверцята – і…

НАРКОБІЗНЕС
«ПІД ПРИКРИТТЯМ»?

ОП
СТ

Біля аварійних пам'ятників визволителям перебувати небезпечно! Про це
застерігає обласна газета «Нова Доба»
(№ 66). Виготовляли їх з бетону, гіпсу,
паленої цегли, керамічної облицювальної плитки. Ці матеріали мають обмежений строк експлуатації. Тому нині
технічний стан окремих пам'ятних знаків
вкрай незадовільний. В аварійному стані
пам'ятники у Вільшані, Журавці, Ксаверовому, Орловці. Пам'ятники можуть
впасти від різкого пориву вітру, вібрації
від руху автотранспорту. Необхідно вирішити питання про їхній демонтаж.
Демонтувати такі споруди теж дуже
складно, потрібні консультації спеціалістів, можливо підривників.
Територіальне відділення Антимонопольного комітету України в Черкаській області зобов'язало трьох виробників спредів та сумішей припинити
недобросовісну конкуренцію під час маркування продукції, йдеться у «Новій
Добі» (№ 72). Відтепер ВАТ «Шполянський молокозавод», ВАТ «Христинівський молокозавод» і ВАТ «Городищенський молокозавод» зазначатимуть
повну інформацію про товар на упаковках. До цього вони інформували про вид
товару лише на боковій частині упаковки
дрібним шрифтом, а на лицьовій
поверхні розміщували назву «Христинівське», «Шполянське» тощо. Назва
продукту, вжита в родовому відмінку,
асоціюється у покупців зі словом «масло», а не «спред» і «рослинна суміш».

Тож, за висновками спеціалістів територіального відділення, такі дії виробників
можуть увести споживачів в оману. Тобто, покупець може придбати товар як
масло, бо така продукція на полицях
магазинів зазвичай розміщується поряд
із маслом. Тому підприємства зобов'язані надавати споживачам чітку й однозначну інформацію про свої товари.
Тижневик «Прес-Центр» (№ 32)
розповів, як співробітники патрульної
служби в Черкасах затримали 58-річного
городищанина, який вкрав з готелю «Черкаси» картину «Соборна площа». Вартість полотна – 600 гривень. Сказав, що
картину вирішив забрати «до власної
колекції». Правоохоронці швидко затримали крадія та повернули картину на
стіну готелю. Тепер «любителю прекрасного» доведеться відповідати за крадіжку згідно з законом.
У Городищі закриваються заклади,
які справляли поминальні обіди, продавали труни, вінки. Віднедавна такі послуги надають місцеві священики. Поряд із
церквою звели їдальні для поминальних
обідів. Про це повідала «Газета поукраїнськи» (13.08.2010). Десять підприємців поскаржилися губернатору,
що священики використовують методи
нечесної конкуренції. Статут церкви дозволяє нам заробляти», – каже кореспонденту газети 50-річний Іван Жигало. Його
дружина показує простору їдальню, кухню, мийки, посуд. Каже, що санепідеміологи назвали їхній заклад найкращим у
місті. «Для нас немає різниці – торгує священик чи фізична особа-підприємець, –
каже начальник городищенської податкової адміністрації Ірина Білан. – Церква
– юридична особа, теж платить податки.
А якщо люди перестали йти до підприємців, то хай ті переглянуть якість і
ціни своїх послуг. Вони ж беруть за обід
до 70 гривень із людини, а в церкві – 38».

ГОРОДИЩЕ

P.S. Городищенська міська рада звертається до всіх небайдужих громадян із
закликом допомогти нашим правоохоронцям у боротьбі з епідемією наркоманії.
Якщо вам відомі місця знаходження
наркопритонів, особи, які розповсюджують «дурман», інформуйте про них РВ
УМВС або, якщо не довіряєте міліції –
міську раду (у тому числі анонімно) за
адресою вул.Грушевського, 11, тел. 2-2569 (міський голова). Ці дані будуть передані для належного реагування. Також
відстежуватиметься дієвість відповідних
заходів.

ГОРОДИЩЕ
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ЛЮДИ І ДОЛІ

«Шахтарська хвороба»
забрала батька

Народилася Галина 29 березня 1926
року на кутку Гейківка у Городищі в робітничо-селянській родині. Батько, Олександр
Филимонович Штепа, працював спочатку
чоботарем, а потім на шахті у Кривому Розі.
Мати, Ольга Василівна Штепа (Корж), працювала в колгоспі, а ще підробляла шиттям
одягу. В їхній сім'ї були і старші діти: брат
Володя та сестра Василина.
Мати тримала корову, свиней, що
допомогло вижити голодного 1933 року.
Батько вже тоді не працював через хворобу, і саме вона, «шахтарська хвороба», вкоротила йому життя. Володимир тоді
навчався в Одеському сільськогосподарському інституті, а Василина вийшла
заміж і жила окремо.
Восени 1933 року Галина пішла до
Городищенської школи № 4. До сих пір пам'ятає і згадує добрим словом свою першу
вчительку Марію Пилипівну Олійник,
чоловік якої був районним керівником.
Дівчинка була старанною і дуже активною
ученицею: вчилася на «5», любила математику і природознавство, займалася
фізкультурою, танцями і співом.

Я намагалася врятувати
подругу-єврейку
У 1941 році Галина закінчила семирічку і подала документи до Корсуньського
педучилища. Мріяла стати вчителькою,
але не судилося…
22 червня вона сиділа у подруги Каті
Скалиги біля криниці. В цей час її батьки
поверталися з базару. Вони були стривожені, а з їхньої розмови Галина дізналася,
що почалася війна. Вона тоді й уявлення не
мала, що це за страхіття.
В середині липня червоноармійці, на
машинах і при зброї, пройшли через
містечко на захід. Але вже через декілька
днів відступили на схід. Згодом в Городище
зайшли німці. Частина із них розселилася
по хатах. По сусідству з Галиною жив вчитель Мілоданов, у якого дружина і дочка
були єврейками. Спочатку їх не чіпали, але
хтось все-таки доніс. В хаті Галини в той час
переховувалася єврейська дівчина Соня.
Вона була ровесницею Галини. Дівчата
були чорняві і схожі одна на одну.
Одного разу вони були самі в хаті. Аж
тут німці. Сховатися Соня не встигла. Німці
поставили обох дівчат до груби, навели на
них зброю і давай випитувати: «Хто з вас
єврейка?» Дівчата злякалися. Але мовчали. Німці тричі повторили запитання і, не
отримавши відповідь, пішли. Галина ввечері дала Соні українське вбрання і провела додому.
Через тиждень німецька влада запропонувала всім євреям Городища взяти
цінні речі і вийти на дорогу. Обіцяли, що
відправлять до Палестини. Але це була
смертельна пастка. Того дня всім жителям
містечка заборонили виходити на вулицю.

А життя триває…

В ЖИТТІ,
ЯК НА ДОВГІЙ НИВІ
ПРО СВОЄ ДИТИНСТВО І ЮНІСТЬ, ЩО ПРИПАЛИ
НА 1930-50-ТІ РОКИ, ПРИГАДУЄ КОЛИШНЯ ЖИТЕЛЬКА
М. ГОРОДИЩА ГАЛИНА АРТЕМЕНКО
Галина Олександрівна проживає в охайному, доглянутому будинку в мікрорайоні Мліївського НДІ садівництва ім. Симиренка. А її дитинство і юність промайнули в Городищі. Багато вона пережила у своєму житті. Але завжди залишалася
щирою і доброзичливою, працьовитою і порядною. Це її невід'ємні риси характеру. І пригадати їй є що із власного життя.
поліцай і попередив матір: «Дівчину не
ховай. Не віддаси до Німеччини – буде погано». Тому, почувши про збір, дала на дорогу харчі і провела дочку до технікуму. Далі
пішки до залізничного вокзалу і у товарних
вагонах на захід. Привезли їх спочатку у
місто Галле. Остарбайтерів помили у лазні,
обробили їхній одяг і направили на біржу.
Весь цей час Галина була з вірною подругою Катериною. Хлопців і дівчат розбирали
німецькі бауери аж поки не лишилося їх
двоє. Галина мала тоді лише 16 років, була
невисокою і худенькою. І коли під'їхав ще
один німецький господар, то вказав лише
на Катерину. Але подруга проявила
впертість і декілька раз повторила: «Я без
неї не поїду!» Довелося німцеві взяти їх
обох.
Працювали дівчата на фермі у невеликому селі. Там уже були остарбайтери з
Білоцерківщини, Харківщини, Ленінграду,
Польщі, а також наймити-німкені. Господар вирощував на своїх полях зернові,
овочі, картоплю. Останню, до речі, садили і
вибирали технікою. Взимку перебирали
квасолю з-під комбайну. Її треба було очистити і розсортувати.
Був випадок, коли Галина з дівчатами з
Ленінграду «проштрафилися». По вихід-
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Лише з горища чи здалеку, з берегу річки,
можна було побачити сумну і тривожну картину: колона з євреями рушила в напрямку
до села Мліїв. І там, перед Млієвом, поруч з
дорогою, вони всі були розстріляні. Були
там і Мілоданови, і Соня.

В Німеччині я чекала
материнського коржика
У 1941 році, при німцях, Галина навчалася у Городищенській гімназії, що діяла в
приміщенні сільськогосподарського
технікуму. А у 1942 році в їхню хату зайшов
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них ці дівчата бігали у сусіднє містечко Гетштед до знайомих хлопців. Одного разу
вони взяли їм на гостинець квасолі, а у
мішки додали до ваги солі. Через декілька
днів німець помітив це і викликав Галину,
як старшу по їхній «бригаді». Проте вона
сама про цю підміну нічого не знала. Тоді
допиту були піддані всі остарбайтери. Господар заявив: «Поки не зізнаєтеся, хто це
зробив, будете працювати без грошей, подарунків і з обмеженим вихідним». В таких
умовах дівчата прожили місяць, аж поки
одна з винуватців не зізналася. Після цього
всі обмеження були зняті. Дівчата знову
отримували 8 марок в місяць, а на свята

німець робив ще й подарунки, наприклад –
плаття.
Під час перебування в Німеччині Галина листувалася з мамою і подругами. І всі
листи доходили. Мати, в свою чергу, теж
намагалася підтримати доньку і раз в
місяць пекла маковик, обшивала його
білою матерією і надсилала Галині. Як же
чекала дівчина маминих гостинців!
У травні 1945 року їх звільнили американці, а згодом Галина повернулася додому, до мами, у Городище.

З Миколою Михайловичем Артеменком Галина Олександрівна прожила 44
роки. Куди призначали чоловіка, туди їхала
і вона. Жили й працювали вони у Петропавлівці, Калинівці, В'язівку та КорсуніШевченківському.
За цей час Галина Олександрівна
закінчила заочно Білоцерківський сільськогосподарський інститут за спеціальністю
вчений-зоотехнік. Пішла в аспірантуру
інституту ім. Шліхтера в Києві. Але довчитися не вдалося, оскільки отримала призначення головним зоотехніком району.
Саме тоді, у 1966 році, сім'я
Артеменків повернулася на Городищину.
Микола Михайлович став директором Науково-дослідної садстанції ім. Л.П.Симиренка. У 1983 році сюди перейшла працювати і
Галина Артеменко. Тяжкою втратою для неї
стала передчасна смерть чоловіка у 1991
році. Живучи поряд з такою відомою людиною, Галина Олександрівна не залишалася
на другому плані. Вона невтомно працювала, виховувала дітей, понад 20 років очолювала районну жіночу раду.
За роки спільного життя Артеменки
виростили двох дітей. Донька Людмила
(1948 р.н.) за освітою інженер-електромеханік, працювала у відділі механізації українського НДІ садівництва, проживає в
Києві. Син Олег (1951-1999) мав таку ж спеціальність, жив і працював у Києві.
Має Галина Олександрівна і п'ятьох
онуків. Андрій і Антін – діти Олега. Андрій
закінчив Київський інститут цивільної
авіації, працює інженером-системотехніком. Антін закінчив автодорожній
технікум, працює автомеханіком у власній
майстерні. Микола, Тетяна і Дмитро – діти
Людмили. Микола закінчив КПІ, працює
тренером успіху. Тетяна закінчила Київську
державну консерваторію по класу фортепіано. Певний час мала проблему з працевлаштуванням. Але все змінив випадок –
зустріч з іноземцем. Нині вона проживає у
Великобританії у власному будинку. Нещодавно закінчила факультет бізнесу і
фінансів Портсмутського університету.
Дмитро закінчив КПІ і працює директором
компанії «Парк електроніки» в Києві.
Дочекалася Галина Олександрівна і
правнуків. Їх у неї троє: Катерина, Антін і
Омар. Останній вже англійський підданий.

З Миколою Артеменком
ми розписалися таємно
Ще у Німеччині Галині приснився сон:
по смертельному полі йде наш солдат.
Лунають вибухи, свистять кулі, а він вперто
йде вперед…
І ось в Городищі, біля воріт технікуму,
вона зустріла солдата на милицях. Був він
після госпіталю, худий і з синцями під великими очима. Галина помітила, що не зважаючи на це все хлопець гарний на вроду і
такий схожий на того, якого вона бачила у
сні. Молоді люди обмінялися поглядом, і
відразу ж якась іскра пройшла через їхні
серця.
Хлопець і дівчина почали частіше
зустрічатися. Неначе випадково, але обох,
ніби магнітом, тягнуло один до одного.
Обох проймало приємне відчуття першої
закоханості від кожної такої зустрічі. Одного разу він підсів до неї на лекції, а після
пари залишив записку із запрошенням на
побачення. Звали хлопця Микола
Артеменко. Дядько і брат Галини були тоді
викладачами у технікумі. Вони опікувалися
дівчиною і не вважали Миколу за достойного кавалера. Навіть надумали розлучити
закоханих.
Микола був інвалід війни. Їхню сім'ю
складала мати та ще двоє братів: менший –
школяр, а старший – інвалід війни. Він все
життя прожив з осколком в грудях. А тому
Микола намагався хоч трохи підробити.
Їздив до Києва, купував там ручки, чорнило, паперові мішки. З останніх він робив
зошити і всі ці речі продавав однокурсникам. Із-за цього «бізнесу» доводилося пропускати лекції, але Микола наганяв пропущене і вчився на відмінно. Проте потрібен
був привід, і за прогули хлопця виключили
з технікуму. Він перевівся в Бобринецький
технікум на Канівщині.
Однак рано раділи родичі, що позбулися такого нареченого для Галини. Труднощі розлуки ще більше їх зблизили.
Молоді закохані зрозуміли, що вони не зможуть жити один без одного. І 1 листопада
1947 року, в Городищі, вони тихенько розписалися. При цьому був свідком лише
товариш Миколи – Олександр Кулініч. В
маленькому містечку «шила в мішку не
втаїш», і через три тижні про це дізналася
мати. Але дочку не сварила, бо поважала
Миколу, лише промовила: «Ну що ж, доцю
поздоровляю тебе із законним шлюбом».

2

З 1991 року Галина Артеменко на
заслуженому відпочинку. Вона ветеран
праці, учасник «Великої Вітчизняної
війни», має урядові нагороди, знак
Відмінник сільського господарства, звання
«Заслужений зоотехнік України». Всупереч
віку вона жвава і життєрадісна. Сама займається господарством, бере участь у святкових заходах, допомагає музею родини
Симиренків оформити кімнату Миколи
Артеменка, постійно надає благодійну
допомогу, зокрема церкві, лікарні, школі,
колишнім працівникам інституту і всім, хто
в скрутній життєвій ситуації її потребує. Хай
же Господь береже її здоров'я і сприяє усім
її справам.
Микола ЩЕРБИНА, краєзнавець.
На фото:
1. Галина Артеменко під час перебування в м.Госпорт, Великобританія,
2006 р.
2. Студенти технікуму Микола
Арте-менко і Галина Штепа. Городище,
1946 р.
3. Галина (друга справа у нижньому
ряду) з подругами остарбайтерами.
Німеччина, м. Гетштед, 1943 р.
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ПОГЛИБЛЕННЯ
СПІВРОБІТНИЦТВА
З КИТАЄМ
Президент України Віктор Янукович і
голова Китайської Народної Республіки Ху
Цзіньтао підписали спільну заяву щодо
підвищення рівня українсько-китайських
відносин. Підписання документа відбулося
в Пекіні у рамках державного візиту президента України до Китаю.Окрім цього, країни
підписали 13 документів з актуальних
питань розвитку політичної і економічної
співпраці. Зокрема, підписані Основні
напрями українсько-китайських відносин
("дорожня карта") на 2010-2012 рр.
Голова КНР упевнений, що візит українського президента "слугуватиме сильним поштовхом до подальшого посилення
взаєморозуміння, а також дружби між
Китаєм і Україною, і виведе наші відносини
дружби і співпраці на вищі рівні".При цьому
він зазначив, що в Китаї високо оцінюють
позицію українського президента щодо

МОВОЮ ЖЕСТІВ
Між особливостями спілкування, насамперед
спілкування за допомогою жестів, на Заході на Сході є
чимало суттєвих відмінностей. Європеєць, споглядаючи розмову двох арабів, може подумати, що один із них
або глухий, або короткозорий, настільки близько вони
зазвичай стоять. Панібратське поплескування по шиї
для арабів є дуже образливим, особливо для чоловіків.
Ображаються араби й тоді, коли після жарту чи дотепу простягають руку співрозмовникові, аби той ударив
по ній долонею, а європейці й американці цього не знають і сприймають такий жест як прощальний. Коли
араби дивуються, вони плескають долонями, а не розводять руки. Араби кажуть «ні», підносячи голову (турки при цьому ще й клацають язиками), а щоб висловити
цілковите заперечення, кусають ніготь на великому
пальці правої руки і швидко викидають руку вперед. У
Японії стиснутий кулак із відведеним великим пальцем
позначення наркомана, що курить опіум, а в Росії що
все гаразд. Якщо ви, опинившись у котрійсь із арабських
країн, захочете прикликати до себе потрібну людину
звичним жестом, тобто піднісши руку на рівень грудей
долонею вгору і ворушачи пальцями в напрямку до себе,
то досягнете протилежного ефекту. Араб вирішить,
що ви наполягаєте на його негайному уході. Сам він,
щоб підкликати кого-небудь, перевертає руку долонею
вниз і робить пальцями «риючі» рухи. Так само чинять у
цьому випадку в Гонконзі, Японії, Китаї. Японець і не
ворухнеться, побачивши, що хтось зі співвітчизників
кличе його до себе вказівним пальцем, тому що цей
жест у Японії звертають тільки в бік тварин.

ГОРОДИЩЕ

9 вересня 2010 року
того, що співпраця з Пекіном є пріоритетом
для Києва. Лідер КНР особливо підкреслив,
що таку позицію Віктор Янукович висловлював і до вступу на посаду президента України. "Я вельми ціную цей час і години спілкування з вами", – додав Ху Цзіньтао..
За інформацією прес-служби президента, Візит сприятиме активізації подальшого українсько-китайського діалогу на
вищому рівні, виведенню українськокитайських відносин на рівень стратегічного
партнерства, створенню політичного ґрунту
для подальшого розвитку двосторонньої
співпраці у всіх сферах, що становлять взаємний інтерес для обох країн, і досягненню
домовленостей з керівництвом КНР про
активізацію взаємодії в перспективних галузях економіки, а також у торгівлі й інвестиційній сфері. Приміром, нова програма
українсько-китайської спiвпраці в космiчнiй
галузi на 2011-2015 роки мiстить понад 50
спiльних проектiв.
Разом з українськими високопосадовцями у КНР перебували понад 80 представників українських ділових кіл і керівників
провідних вітчизняних підприємств.

У книгарнях Китаю
можна придбати всю найновішу наукову літературу, яка є на
європейському і американському ринках, тільки у п'ять
разів дешевше. Для зміцнення
інтелекту і освіченості нації
китайська влада грошей не
шкодує. Китайців багато.
Між ними вел и ка ко н к уренція за місце в житті, тому і «рвуть землю
під ногами». Високі конкурси у
всі університети. Вступні іспити
– традиційні, незалежного тестування там немає. У студентському середовищі «халява» не проходить, лекції не прогулюють. Про рівень дисципліни може свідчити така
деталь. Кілька разів на тиждень студенти Шанхайського
університету – і юнаки, і дівчата – одягають уніформу і марширують довкола пам'ятника
Мао Цзедуну у центрі студентського містечка.

Китайські комуністи – прагматики. Зважаючи на реалії
життя, Комуністична партія
Китаю офіційно визнала приватну власність. Тут добре
усвідомили слова Ден Сяопіна:
«Неважливо якої масті кішка,
головне, щоб
мишей ловила».
Але рівень
свободи, прав
людини такі,
якими їх окреслювала КПК.
Вільної преси немає. Попри це
для китайців характерне почуття громадської відповідальності. У мене є китайський друг
Кай Ксу. Він відвідував мої
лекції у Відні. Шла до завершення його дисертація. І раптом отримує від нього листа:
«Богдане! Я перериваю своє
навчання в аспірантурі, щоб
взяти участь у спорудженні тимчасового житла для жертв землетрусу. Партія й народ дали
мені і так багато. Тепер маю
прислужитися своєму народові…»
Богдан ЧЕРКЕС

ЩОБ
"ЛОВИТИ
МИШЕЙ"

КИТАЙСЬКЕ
ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО –
НАЙЦІКАВІШЕ
ДЛЯ ЧИТАЧІВ
Американські експерти, проаналізувавши
публікації в англомовних ЗМІ дійшли висновку, що
в кількісному відношенні з великим відривом лідером у новинах є згадування росту економічної
потужності Китаю.
Війні в Іраку, що займає друге місце рейтингу,
присвячено в чотири рази менше статей, ніж китайському економічному диву.
На думку медіа-аналітиків, підкорення Китайською Народною Республікою нових економічних вершин продовжує кидати виклик міжнародному світовому устрою. Саме тому повідомлення про ці дивовижні успіхи є лідером серед усіх
новин про війни, теракти і смерті знаменитостей.

КИТАЙ
СКУПОВУЄ СВІТ
Китай більше не хоче залишатися світовою
майстернею – він скуповує марки і концерни, набуваючи разом з ними західні ноу-хау. Китайці вибрали шлях, по якому у свій час пройшли Sony в
Японії або Samsung в Південній Кореї: вони вирішили скуповувати західні компанії, а разом з
ними і їхні технології.
Шість років тому китайський уряд склав список пріоритетних іноземних інвестицій, а в 2009
році на злиття й купівлі компаній було виділено 46
млрд. доларів – в 5 разів більше, ніж у 2005 році.
Раніше пріоритетними напрямками інвестицій
були сировинні концерни. Проте з часом тенденція змінилася, і сьогодні, наприклад, найбільший
світовий виробник телевізорів, китайський концерн TCL, об'єднує під своїм дахом марки з
Франції, Німеччини та США.
Китайці накопичили валютних резервів на
суму 2,4 трлн. доларів. А завдяки купівлі доларів і
американських державних позик керівництву вдається блокувати зростання юаня. При цьому страх
перед обваленням американської валюти стимулює Китай шукати нові форми вкладень.
Купівля «Volvo» – це всього лише частина
великої стратегії. Вигода від придбання компаній,
які терплять скруту сумнівна – як у випадку з
«Volvo»: ще 11 років тому «Ford» втридорога придбав концерн. Однак повчитися у шведського автовиробника точно є чому.

ГОРОДИЩЕ – УХАНЬ (КНР)

Ухань – одне з найбільших міст Китаю з населенням більше 10 млн. осіб. Створене через об'єднання у 1950 р. стародавніх міст Ганькоу,
Ганьянг та Учанг. Столиця провінції Хубей. Порт. Знаходиться на місці злиття річок Янцзи та Гань. Торговий та промисловий осередок Китаю.
Головні галузі індустрії – залізна та сталева промисловість. Університет Уханя засновано у 1913 р. Ухань – місто-побратим Києва.

НАВЧАННЯ У «КИТАЙСЬКОГО ДРАКОНА»
Сезон
відпусток і
найдовших
канікул подарував нам чимало зустрічей. У Городищі побували жителі всіх
регіонів України та багатьох інших
країн світу, люди, які мають тут родинні та
дружні зв'язки.
З'явилась навіть наша «перша ластівка» із Піднебесної – Анастасія ЦАРЕНКО,
студентка факультету міжнародної економіки і торгівлі Уханьського університету,
минулорічна випускниця Чкаловської школи, віце-міс Городища-2008. Саме два
роки тому під час презентації на конкурсі
краси в День міста Настя озвучила мрію
побувати в Китаї, на своїй другій батьківщині. З того, як їй вдалося втілити і
навіть перевиконати свій, здавалося б,
фантастичний план, ми розпочали нашу
розмову.
– Головним кроком до здійснення цієї
заповітної мрії було і залишається навчання. У школі предметом № 1 була англійська
мова (учитель Дацюк Тетяна Андріївна), з
якої я здавала вступний тест. Також знадобилися родинні зв'язки – мій батько працює ректором університету фізичної культури та спорту у місті Ухані. А щоб стати студентом китайського вузу, необхідні рекомендації двох тамтешніх професорів. Були
й інші формальності, які узгоджували мої
батьки. Вони забезпечують й фінансовий
бік справи, оскільки вища освіта для іноземців є платною.
– Що Ви можете сказати про рівень
нашої, української, шкільної освіти?

– Із 50 тисяч студентів мого університету 3 тисячі іноземців (не китайців). З України
я одна. Також я там одна із наймолодших
студенток; у моїй групі навчаються люди,
яким вже за 20 років, є навіть 65-річний
француз. На мою думку, рівень нашої
освіти є досить високим, але не ідеальним.
Найбільший мінус – відсутність належної
мотивації, прагнення вчитися. У школі ми
недостатньо усвідомлюємо необхідність
успішно навчатися для майбутнього професійного, кар'єрного просування.
– Про працелюбність китайців ходять
легенди. Таке ж у них ставлення й до
навчання?
– У них немає розуміння відпочивати.
Постійно потрібно навчатись, навчатись і
навчатись з невеликими перервами на харчування. Тому що конкуренція дуже висока.
Якщо ти хочеш отримати хорошу посаду,
повинен належним чином проявити себе.
Якщо ви побачите китайського студента в
наушниках – він прослуховує лекцію. Якщо
він сидить, то, як правило, при цьому читає
конспект або літературу за своєю спеціальністю.
Іноді вони можуть дозволити собі
відпочити, поспілкуватись з друзями з 8 до
10 вечора. Потім ідуть, кажуть, що треба учитись.
– А спати?
– От із цим у них проблема. Вони не
жаліють себе. Дуже багато китайських студентів в окулярах.
– Ви теж працюєте в такому режимі?
– Намагаюсь гармонійно поєднувати
навчання і відпочинок. Бо якщо себе перевантажувати, бажання навчатись вже не
буде. Все ж приклад китайців дисциплінує,
дає додатковий стимул до наполегливого
оволодіння знаннями.

Анастасія Царенко та її батько Тан Чіюйя, м.Ухань, 2010 рік
– Чи вдається триматись в «середняках»?
– Як і всі іноземці, на першому курсі я
зосереджувалась на вивченні китайської
мови. Мою успішність можна оцінювати як
вищу середньої. Надалі буду навчатись за
спеціальністю і вдосконалювати знання
китайської.
– Кажуть, що це найскладніша мова у
світі.
– Одна з найскладніших, як і всі
азіатські мови, специфічні для європейців.
А для китайців дуже складною є російська
(також і українська); не так володіння нею,
як правопис.
Китайська мова має більше шести

тисяч ієрогліфів. Але щоб вільно спілкуватися, читати достатньо знати три тисячі. Я вже
пройшла загальний курс, засвоїла півтори
тисячі найбільш уживаних ієрогліфів й
можу порозумітися з китайцями, а от газет
ще не читаю – важкувато.
Якщо стараєшся, всі складнощі можна
здолати. Більше того, сподіваюсь досягти
високих результатів, що дасть можливість
продовжувати навчання на безоплатній
основі. Таким чином держава Китай стимулює найкращих іноземних студентів.
– Розкажіть про побутові умови Вашого проживання у Китаї.
– Я проживаю у гуртожитку, більш схожому на будинок з фешенебельними квар-
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В листопаді 2010 року
розпочнеться будівництво
Wuhan Energy Flower – нової
будівлі дослідного центру
університету Уханя (Wuhan
University). Як випливає з
назви, це буде вежа, що нагадує квітку білокрильника.
Але окрім цікавої зовнішзовнішності, ця споруда буде ще й
однією з найбільш енергоефективних у світі. Зведуть її
голландські компанії
Grontmij і Soeters Van Eldonk
Architecten.

Р

укостискання як вітальний жест використовується в багатьох країнах, але, як правило, в кожній з-посеред них має свої нюанси. У Японії й Китаї воно узвичаєне тільки серед
рівних за соціальним статусом. Усіх, хто стоїть на вищому соціальному щаблі, вітають ввічливим поклоном. У країнах, де все ще підкреслюють пошану до жінки, чоловік першим руку їй не подає, чекає, коли вона сама зволить це зробити. В арабських країнах практикують рукостискання
на будь-який смак від короткого до тривалої процедури, коли міцно стиснуті долоні двох людей
багато разів струшуються рухами вгору-вниз. Жінки ж лише торкаються одна одної прямими
долонями. Європейці, як правило, не вітаються поцілунками, хіба що близькі друзі або родичі
після тривалої розлуки. А жителі півдня Європи, Південної Америки й особливо країн Сходу цілуються під час зустрічі багато й охоче. Лише після поцілунку приступають до рукостискання. А
от поцілунки рук, навіть між особами протилежної статі, вважаються непристойними. Так
само обурливо сприйматимуть араби американську звичку сидіти, схрестивши ноги цифрою
чотири, бо на Близькому Сході вважається образою показувати іншому підошви свого взуття.

Деякі китайські
друкарські машинки
мають до 5700 знаків.
Ширина клавіатури на
них складає близько
одного метра, найш в и д ш і й н а й п р офесійніші друкарки
досягають швидкості
друку тільки 11 слів за
хвилину.

ЗІ СКАРБНИЦІ МУДРОСТІ
•Не турбуйся про те, що в тебе немає високого
чину. Турбуйся про те, чи гідний ти мати високий
чин. Не турбуйся про те, що тебе не знають.Турбуйся
про те, чи гідний ти того, щоб тебе знали.
•Люди в давнину не любили багато говорити.
Вони вважали ганьбою для себе не встигнути за власними словами.
•Шляхетний чоловік стійко переносить біди, а
низька людина в біді розпускається.
•Шляхетний чоловік знає про свої переваги,
але уникає суперництва.
•Будувати стосунки найважче з жінками і низькими людьми. Якщо наблизити їх до себе – вони стануть розв'язними, якщо ти відкинеш від себе – зненавидять.
•Люди хочуть для себе багатства і слави. Якщо
те й інше не можна здобути чесно, їх треба уникати.
Люди бояться бідності і безвісності. Якщо того і іншого не можна уникнути, не втрачаючи честі, слід їх
прийняти.
•Шляхетний чоловік живе у злагоді з усіма, а
низька людина шукає собі подібних.
•Той, хто шукає близьке, не помітить далекого.
Той, хто вслухається в шурхіт, не почує, як гуркоче
грім. Мудрий ні на що не дивиться і тому все бачить.
Він нічого не слухає і тому все чує.

тирами. Таку чотирикімнатну квартиру з
спільною залою, кухнею, ванною і санвузлом ми розділяли спочатку разом з
в'єтнамкою і двома кореянками, а останнім
часом – з в'єтнамкою і двома росіянками.
Росіяни приїздять здебільшого на стажування. Із ними спілкуюсь на російській, а
взагалі намагаємось більш використовувати англійську і китайську мову, щоб була
мовна практика. Допомагаємо, коректно
підказуємо одна одній. Ніякого расизму не
спостерігається. Не важливо, який у тебе
колір шкіри, яка віра, з якої ти країни. Всі ми
приїхали з однією метою навчатись, і живемо як єдина інтернаціональна сім'я.
– Які принади азіатської кухні Ви вже
випробували на власному шлунку?
– Найбільш яскраві враження від
Китаю – це його гастрономічні принади. Їжа
у них гостра, багата на спеції, надзвичайно
смачна. Споживають усе, що росте і ворушиться. Але ніяких жучків-черв'ячків чи,
скажімо, собачатини я не їла. По-перше, на
це потрібно відважитись, по-друге такі екзотичні для нас страви трапляються лише в
спеціальних закладах і коштують дуже
дорого. Китайці полюбляють, наприклад,
пиво з равликами-павликами, яких подають гірками у великих мисках.
Молока і кефіру у магазинах немає, є
лише йогурти. Дуже рідко і за великі гроші
можна знайти твердий сир, а домашнього
«творогу» зовсім не бачила (може, у селах
є). Вершкове масло – теж дуже дорого, його
фактично не їдять. Оскільки майже все смажиться, багато використовують олії – кукурудзяної, соняшникової, оливкової (остання дорожча). Свиняче сало – також лише
для зажарювання.
Зі страв, які мені найбільше подобаються і які я можу собі дозволити у повсякденному житті, вирізняється курятина у кисло-солодкому соусі. Дуже вразили мене
смакові якості м'яса страуса, але воно дуже
дороге, як для студента.
Закладів харчування там багато, як
кажуть, трапляються на кожному кроці, а
цінова політика дуже демократична. Умовно кажучи, за 10 гривень ви можете поїсти
тричі. І це не просто якісь напівфабрикати –
все готується у вашій присутності, і ви може-
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•Хороший торговець ховає свої багатства і здається жебраком.
•Качок, вишитих на килимі, можна показати
іншим, але голка, якою їх вишивали безслідно пішла
з вишивки.
•Друзям залиш втричі більше, ніж собі. Для
себе бережи хоча б крихту первозданної чистоти
серця.
•Отримуючи, не бери більше, ніж треба. У добрих справах не роби менше доступного тобі.
•Чисте завжди виходить з бруду, світле народжується з темряви.
•Коли, вчинивши зло, людина боїться, що про
нього дізнаються інші, вона ще може знайти шлях
до добра. Коли, зробивши добро, людина намагається, щоб про нього дізналися, вона породжує зло.
•Вчися знаходити в житті радість – ось найкращий спосіб привернути щастя.
•Краще оберігати вже досягнуте, ніж мріяти
про ще не звершене. Краще запобігти майбутній
помилці, ніж шкодувати про минулі огріхи.
•Лише коли осягнеш радість в печалі, зрозумієш, чим живе серце.
•Помилки інших треба прощати, а власні
помилки прощати не треба. Власні втрати можна стерпіти, але вигляд чужих втрат терпіти не можна.

те визначити склад інгредієнтів. Плюс надзвичайна кулінарна майстерність.
Ціни на основні види продуктів смішні,
порівняно з нашими. Наприклад, кілограм
курятини коштує 8 юанів (це трохи більше
американського долара).
Але, як би там не було, дуже хотілось
нашого домашнього борщу, сала з чорним
хлібом.
– Які напої вживають китайці?
– Чай зелений – обов'язково. Також
п'ють інші сорти чаю, каву, соки, воду,
тільки негазовану. З алкогольних напоїв
найбільш популярне їхні специфічні пиво та
горілка.
– Але ж п'яні там на дорозі не валяються?..
– Буває й таке, навіть частіше, ніж у нас
– особливо цим грішать представники старшого покоління. Жінки, на відміну від
чоловіків, практично не п'ють і не курять.
Дівчата у них дуже стримані, скромні, виховані в суворих традиціях.
А от на вулицях завжди прибрано.
Чисто не тому, що не насмічують, а тому, що
прибирають. Хоч загальна екологічна ситуація у такому промисловому гіганті як Ухань
залишає бажати кращого.
– І все ж у Китаї таки є чим розважитися?
– Звичайно є й нічні клуби, ресторани
як міжнародні (для іноземців), так і
китайські з відповідною музикою, стравами та напоями. Багато кінотеатрів, де демонструються новинки кінематографу на
китайській та англійській мовах. Діють концертні зали і філармонії (китайці полюбляють класичну музику), зоопарки, цирки…
Найбільш змістовною розвагою можна вважати подорож по КНР, де дуже багато історичних місць, архітектурних пам'яток, красивих парків, чарівних краєвидів.
– Стосовно фільмів. Чи допускаються
цензурою сцени кохання та насильства?
– По телевізору, в кінотеатрах відвертостей не демонструють, навіть поцілунків.
Щоправда, останнім часом дещо з'являється. І в Інтернеті заблоковано багато
сайтів, зокрема, еротичного змісту.
Чим ще вирізняється Китай поміж
інших країн, то це транслюванням у прямо-

Перший рейс найшвидшого у світі поїзда серії "Хесе", яким
тепер володіє Китай, подолає маршрут з Ухані в Гуанчжоу менш ніж
за три години на середній швидкості 341 кілометр на годину, раніше
цей шлях займав близько десяти годин.
Швидкісна залізниця, що зв'язала місто Ухань в центральній частині країни і південно-китайський мегаполіс Гуанчжоу, була відкрита
в кінці 2009 року. Її будівництво було розпочате в червні 2005 року.
На ній споруджено 684 мости довжиною 468 км і 226 тунелів завдовжки 177 км. На початку грудня під час тестових пробігів поїзд на
цьому маршруті розгонився до 394 кілометрів на годину. Як підкреслюють китайські ЗМІ, на сьогодні це найшвидший поїзд у світі.
Китай активно створює по всій країні мережу швидкісних
залізниць, скорочуючи відстані між містами, а також стираючи різницю в цінах на авіа- і залізничний транспорт. Для порівняння, ціна проїзду на супершвидкому поїзді досягає 790 юанів (близько 120
доларів), тоді як авіаквиток економкласу по цьому маршруту можна
купити за значно меншу суму, та і час в дорозі займе лише 1,5 години.
Довжина залізниць у Китаї досягла 86 тис.км, за цим показником
Китай посів 2-е місце в світі.
Частина залізничної траси Цинхай-Тибет проходить на висоті 5
тис.метрів над рівнем море (пасажири користуються кисневими масками), що не має аналогів у світі. У Шанхаї побудовану найвищу у світі
телевізійну вежу. На річці Янцзи споруджують одну з найбільших у
світі гребель довжиною 2 км.

му ефірі страт злочинців. Вища міра покарання застосовується до корупціонерів,
шахраїв, убивць, тих хто розповсюджує та
вживає наркотики. Це зайвий раз переконує громадян, що закон один для всіх, і він
створений для того, щоб його виконували.
Тож, головними особливостями менталітету китайців, крім працелюбності є
законослухняність, загострене почуття справедливості, повага до старших, колективізм
і патріотизм. Колективні, державні інтереси
у них на вищому щаблі, ніж особисте. Але й
держава, Комуністична партія Китаю працює на людей, про що, свідчать пільги для
пенсіонерів, можливість придбання житла
завдяки кредитам у державних банках (комерційних банків у Китаї немає), безплатна
медицина та освіта. Навіть, якщо китайці
їдуть навчатися за кордон, їм оплачується
навчання, проживання, стипендія. Тут їм
можна позаздрити.
– А ще Китай є родоначальником
ефективної системи єдиноборств та оздоровчих вправ. Чи зберігаються ці традиції?
– Якщо фізкультура входить до програми навчального закладу, ніяких поблажок
на кшталт звільнення від занять на підставі
«липових» довідок, як у нас, немає. Якщо
треба, то треба – всі тренуються, здають
нормативи.
Також серед обов'язкових вузівських
предметів для китайців є військова підготовка. Перші чотири місяці навчання вони
присвячують саме цьому заняттю – ходять у
формі, підйом о 6:00 і т.п. Тільки після цього
вчаться за спеціальністю і щорічно тиждень-два також готуються, здають нормативи з військових дисциплін. У разі виникнення загрози у Китаї може бути мобілізовано близько шестисот мільйонів осіб.
У народі дуже поширені різновиди
ушу. Близько шостої години ранку в парках,
біля будинків, де тільки можна, спостерігається скупчення людей (до 30 осіб) переважно старшого віку, які займаються
гімнастикою під керівництвом майстрів –
кунфу-шифу.
– Повернімось до теми освіти, її престижності та перспектив працевлаштування після закінчення факультету міжнародної економіки і торгівлі Уханьського
університету.

– Випускники Уханьського університету котируються на рівні Оксфордського та
Гарвардського, а кращі з них не поступаються вихованцям Кембріджського університету. Після закінчення навчання перспектива
стати безробітною мені точно не загрожує.
Фахівців з такою спеціальністю потребує
безліч установ та фірм з усього світу, в тім
числі і китайські. Я зможу працювати й у
будь-якому посольстві спеціалістом з
торгівельних зв'язків, експертом з економічного стану країн (адже вивчатиму не
лише китайську економіку).
– Чи можна сподіватись на Ваше
повернення в Україну з омріяним дипломом?
– Спочатку треба отримати цей диплом, тому ще зарано визначатись з місцем
роботи.
У Городищі, в Україні знаходяться
майже всі мої родичі, друзі. Протягом часу,
проведеного у Китаї, постійно сумую за
ними, за своїм рідним містом. Іноді трапляються припливи депресії. Але на цей
момент я не уявляю свого майбутнього в
Україні. Просто побачила як можна жити, як
можуть оцінювати твої знання і старання. І
це порівняння явно не на користь нашої держави.
Можливо, з ростом її економічного стану, зі зміною умов зміняться й мої наміри.
Принаймні, деяке просування у цьому
напрямку останнім часом спостерігається.
Приємним моментом є візит Президента
України до КНР.
– 12 вересня Ви знову плануєте
відправитесь до Китаю. Опишіть свій маршрут.
–З Києва до Пекіна – літаком, політ
займає 10 годин. Потім – потягом до міста
призначення Ухань, протягом такого ж часу.
І на таксі – до університетського містечка.
До речі, його площа значно більша за
Городище, по містечку курсують автобуси.
– Бажаю м'якого приземлення у
Пекіні та успіхів у навчанні.
Олег ПОКАСЬ
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ОФІЦІЙНО

УВАГА! НЕЯКІСНИЙ ТОВАР

ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ У ПРИВАТНОМУ
СЕКТОРІ (З 7 ДО 11 ГОДИНИ)
01.10.2010 р. – вул. Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Мічуріна, Довженка, Артема.
04.10.2010 р. – вул. Постишева, Тургенєва, Котовського, пров. Садовий, Шевченка, Грушевського.
05.10.2010 р. – вул. Коцюбинського, Желябова, Кірова, Некрасова,
Пушкіна, О. Українського.
06.10.2010 р. – вул. Куйбишева, магазин «Продукти» (вул.Героїв Чорнобиля), Р. Люксембург, Енгельса, Крупської, К. Маркса.
07.10.2010 р. – вул. Чапаєва, Петровського, Доватора, Вільямса, пров.
Гетьманський, вул.Гетьманська, пров. Ватутіна, Франка, Нова
08.10.2010 р. – вул. Горького, Короленка, Водоп'янова, Трудова, Гамарніка
09.09., 11.10.2010 р. – вул. Комарова, Тельмана, пров. Тельмана,
Боженка, Маяковського, П. Орлика, Мересьева
10.09., 12.10.2010 р. – вул. Челюскіна, Фізкультурна, 8 Березня, Театральна, Індустріальна, Героїв Чорнобиля.
13.09., 13.10. 2010 р. – вул. 1 Травня, Павлова, Матросова, Чкалова,
Островського, Макаренка.
14.09., 14.10. 2010 р. – вул. Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова, Корольова, Артеменка
15.09., 15.10. 2010 р. – вул. О. Кошового, Ворошилова, Толстого, Радянська, Партизанська.
16.09., 18.10. 2010 р. – вул. Свердлова, Героїв Хасана, пров. Київський,
С.Разіна, Шмідта, Лисенка.

КП «Комунальник» повідомляє про
заборгованість населення за надані
комунальні послуги станом на 1.09.2010

ЗМІНА ІМЕНІ
Глава 26 Сімейного Кодексу України визначає
місце і порядок реєстрації зміни імені.
Реєстрація зміни імені громадян України проводиться відділом РАЦС за місцем постійного проживання на підставі дозволу, виданого в порядку, передбаченому Положенням про порядок
розгляду клопотань про зміну громадянами
України імені. Відповідно до зазначеного положення переміна імені громадянам України дозволяється після досягненя ними 16-річного віку.
Заява про зміну імені подається до органу РАЦС
за місцем постійного проживання заявника. До
заяви додаються:
– свідоцтво про народження заявника;
– свідоцтво про шлюб (якщо заявник одруження), свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо
шлюб розірваний);
– свідоцтво про народження дітей (якщо заявник має неповнолітніх дітей);
– фотографія.
При подачі заяви на зміну імені заявник
також пред'являє паспорт або інший документ,
що посвідчує особу, а особи, які недосягли 16річного віку (за рішенням суду) – паспорт або
свідоцтво про народження.
Існують випадки коли зміна імені не допускається:
– перебування заявника під слідством,

ГОРОДИЩЕ

судом або наявність у нього в минулому судимості;
– наявність заборони на зміну імені, виданої
органами внутрішніх справ.
Після надання всіх необхідних документів
відділ РАЦС надсилає необхідні матеріали до
органів внутрішніх справ за місцем проживання
заявника для встановлення його особи і запобігання можливості використання зміни імені з
метою ухилення від слідства, суду, сплати
аліментів або з іншою корисливою метою.
Органи внутрішніх справ здійснюють відповідну перевірку й у місячний строк повертають до
органу РАЦС всі надіслані їм матеріали з висновком про можливість зміни імені.
В разі відмови у зміні імені орган РАЦС складає висновок, копію якого видає заявнику. Така
відмова може бути оскаржена в судовому порядку. В разі задоволення клопотання заявнику пояснюється, що він має у тримісячний строк зареєструвани зміну імені. При недотриманні цього
строку без поважних причин дозвіл на зміну
імені втрачає свою силу. Повторне клопотання
може розглядатися лише через рік.
Реєстрація зміни імені проводиться відділом
РАЦС, який прийняв колопотання, при пред'явленні квитанції про сплату державного мита.
Сніжана ОРЕЛ,
начальник відділу
реєстрації актів цивільного стану
районного управління юстиції

ЯК ЗАПОБІГТИ КУПІВЛІ НЕДОБРОЯКІСНИХ ТОВАРІВ,
КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ, ЯКЩО ВАМ
НЕ ПОЩАСТИЛО, ТА ЯКИМИ ЗАКОНАМИ
МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ?
Статистика вперто стверджує, що найбільше
браку в побутовій техніці. Якщо недавно придбаний товар виявився неякісним, то відповідно до
статті 17 Закону України “Про захист прав споживачів”, потрібно звернутися до продавця (або до
виробників, але це не завжди реально для покупця) і пред'явити товар, а також чек для підтвердження факту купівлі. У письмовій заяві на ім'я
керівника магазину чи продавця треба вказати
недоліки товару, які виявилися під час експлуатації протягом гарантійного терміну, та висунути
вимогу провести незалежну експертизу для з'ясування причиниполомки.
Також неякісний товар можна:
1. Обміняти.
Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого був придбаний, якщо товар не задовольнив за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути
використаний покупцем за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості
протягом чотирнадцяти днів, не враховуючи дня
купівлі. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не був у використанні та коли збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий
документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Законодавством визначено перелік товарів належної якості, що не підлягають
обміну (поверненню), – додаток № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994
року № 172.
2. Повернути і отримати назад свої гроші.
Якщо на момент обміну аналогічного товару
немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або
розірвати договір та отримати назад гроші у
розмірі вартості повернутого товару, або обміняти товар на аналогічний у випадку його першого
ж надходження у продаж. Продавець зобов'язаний того самого дня повідомити про це покупця.
За наявності товару вимога споживача про
його заміну підлягає негайному задоволенню, а у
випадку виникнення потреби в перевірці якості –
протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.
Якщо товару немає, вимога споживача про
його заміну підлягає задоволенню у двомісячний
термін з часу подання відповідної заяви. Коли ж
задовольнити вимогу про заміну товару у встановлений терміін неможливо, споживач має
право на свій вибір висунути продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їхні функції) інші
вимоги.
Під час заміни товару з недоліками на товар
аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася,
перерахунку вартості не здійснюють.
Під час заміни товару з недоліками на такий
самий товар іншої марки (моделі, артикулу,
модифікації) належної якості вартість товару з
недоліками у випадку його подорожчання перераховують відповідно до ціни на час обміну, а в
разі подешевшання – на час купівлі. Буває так, що
ціна на товар збільшується або зменшується. Тоді
повертають суму, вказану в чеку. Якщо продавець
відмовляється прийняти товар або відправляє
вас у сервісний центр по висновок щодо несправності, знайте: він просто лукавить! Продавець
зобов'язаний прийняти товар і самостійно перевірити якість. Ви як покупець маєте повне право
бути присутніми під час цієї перевірки, що важливо.
Окрім того, якщо товар важить більше ніж 5
кілограмів, доправляти його до сервісного центру продавець зобов'язаний власним коштом. Те
саме правило діє, якщо ви хочете відмовитися від
товару.
Коли ж продавець наполягає на тому, що
поломка або дефект сталися з вашої вини, вихід
один – провести незалежну експертизу. І наполягайте, щоб її здійснили в незалежному центрі, а
не в сервісних пунктах виробника, оскільки ті є
зацікавленою стороною у спірній ситуації. Якщо
експертиза підтвердила вашу вину в пошкодженнях, однак ви все-таки впевнені у власній правоті,
проведіть ще одну експертизу, але вже своїм коштом. Тоді зможете оскаржити висновок першої
експертизи, але в суді, де буде призначено ще
одну перевірку.
Ще важливо пам'ятати ось що: незважаючи
на суворі попередження на деяких товарах про
те, буцімто без пакувальної тари гарантія не діє,
зберігати упаковку товару протягом усього гарантійного періоду ніхто не зобов'язаний. Закон не
визначає таких вимог до споживача.
3. Віднести до сервісного центру.
Ще раз нагадаємо: якщо вага товару перевищує 5 кілограмів, працівники центру зобов'язані
самостійно цей товар доправити в сервіс. На час
ремонту товару сервісний центр зобов'язаний
надати вам у безоплатне користування товар аналогічної якості, за винятком товарів, які не видають замість поламаних на час ремонту.
Куди скаржитися
На жаль, не завжди заміна або ремонт товару
відбувається швидко і безболісно. Незважаючи
на те, що Закон “Про захист прав споживачів”
чітко прописує права споживача та обов'язки продавця, права часто зневажають, а обов'язків не
виконують. Тож якщо спілкування з продавцем
(або виробником) не дало жодного результату,

споживач має право подати на нього скаргу в
обласне управління з питань захисту прав споживачів (детальніше про це ви можете дізнатись у
спеціаліста міської ради зі зв'язків з громадкістю
Олега Покася). Також можна звернутися за допомогою до громадських організацій споживачів за
місцем проживання або в регіональніїї осередки.
Якщо звернення до Держспоживзахисту не допомогло, тоді в незадоволеного споживача дорога
до суду.
Ринок
Більшість неприємних ситуацій виникає, коли
купують товари на ринках. Проблема з торгівлею
на них полягає в тому, що там ніхто не дає чеків. А
довести, що недоброякісний товар ви купили
саме в цього продавця, практично неможливо.
Тому у відділі захисту прав споживачів радять громадянам просити і зберігати будь-які чеки. Їх ви
можете взяти і на ринку, коли вимагатимете у продавця чи в адміністраторів.
Багато скаржаться покупці й на те, що на ринках міста обважують.
Інтернет
Придбавши недоброякісний товар через
інтернет, людина має чек, а іноді ще й гарантію.
Ось тільки адреси магазину не знає. І коли співробітники споживзахисту починають з'ясовувати, то
кінців не знаходять.
“Купуючи товари через інтернет, люди хочуть
заощадити гроші. Коли виявляється, що товар
поганої якості і немає кого притягти до відповідальності або поміняти виріб, то звертаються до
відділу захисту прав споживачів, не знають, як
знайти фірму-реалізатора. Адже адреси інтернетмагазинів не вказують. Людина приходить у
сервісний центр, там складають акт, що товар
потрібно замінити або повернути за нього гроші,
але вийти на магазин просто неможливо.
Основні поради фахівців у випадку придбання неякісного товару зводяться до такого:
–знати про існування Закону України “Про
захист прав споживача”;
–звертатися до державних органів, які відповідають за виконання Закону “Про захист прав споживачів”;
–уважно читати етикетки;
–зберігати чеки – документи, які підтверджують акт купівлі-продажу;
–захищати свої права.
Зверніться з чеком і товаром безпосередньо
до продавця з проханням повернути гроші. Якщо
продавець лише загинає пальці, йдіть із проблемою до завідувача магазину.Тоді проблеми з'являться вже у власника магазину.
P.S. І насамкінець ще одна порада: будьте
уважні під час купівлі товарів. Ліпше не економити, а придбати його з гарантією якості в
ліцензійній торговій точці. Очікувати від держави
та бізнесу поваги до прав споживача населення
реально тільки тоді, коли покупці будуть активними і грамотними. Будьте активними, цікавтеся
законами – і ви почуватиметеся значно впевненіше. Нехай продавці та виробники, котрі сподіваються збути сумнівний або недоброякісний
товар, залишаться без покупців.
Додаток № З до постанови Кабінету
Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172

ПЕРЕЛІК
товарів належної якості, що не підлягають
обміну (поверненню)
Продовольчі товари, лікарські препарати та
засоби, предмети сангігієни
Непродовольчі товари:
фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір; корсетні товари; парфюмернокосметичні вироби; пір'яно-пухові вироби;
дитячі іграшки м'які та гумові надувні; зубні
щітки; мундштуки; апарати для гоління;
помазки для гоління; розчіски, гребенці та
щітки масажні; сурдини (для духових музичних
інструментів); скрипічні підборіддя; рукавички; тканини; тюлегардинні і мереживні
полотна; килимові вироби метражні; білизна
натільна; білизна постільна; панчішношкарпеткові вироби; товари в аерозольній
упаковці; друковані видання; лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція;
пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті
та деревностружкові плити, фанера) і скло,
нарізані або розкроєні під розмір, визначений
покупцем (замовником); аудіо-, відеокасети,
диски для лазерних систем зчитування із записом вироби з натурального та штучного
волосся (перуки); товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо);
інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо); ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення
та напівдорогоцінного каміння.
(Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1317 (1317-2003-п) від 20.
08.2003, N 1642 (1642-2004-п ) від 13.12.2004, IV
1113 (1173-2005-п) від 07.12.2005 )
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ПРИВАТНІ
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Сергій (097) 556-51-05 Леонід (097) 182-67-90
Андрій (096) 758-05-63 Геннадій (067) 986-34-68

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

Дизайн
букетів
Орел Любов Ми

колаївна

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

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

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

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

БІЛЬЯРД-КАФЕ

М+

ТОВ «ГЕОЗЕМПРОЕКТ»
ВСІ ВИДИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТА ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ
Топографічні зйомки
Топографічні роботи для забезпечення
основи різних кадастрів
Кадастрові зйомки
Приватизація земельних ділянок
Виготовлення технічної документації
із землеустрою
Надання консультаційних послуг
в сфері земельних відносин
Надання допомоги у вирішенні земельних спорів
Ріелторські послуги при купівлі-продажу
земельних ділянок

Готель "Україна", вул. 1 Травня, 18
Тел. 0 (97) 57-38-225
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. 2-4624, 0 (67) 594-75-73.
магазин у м.Городище, вул.Героїв
Чорнобиля, 92. Т. 0 (96) 216-49-57.
магазин, діючий, у с.В'язівок
Городищенського р-ну. Т. 0 (96) 471-41-58.
ЗДАМ
виробниче приміщення в м.Городище,
заг.пл. 1276,89 м кв., з усіма комунікаціями,
зем. діл. 2,2 га. Т. 2-16-75, 0 (67) 501-21-12.
КУПЛЮ
контейнер в м.Городище з місцем на
Базарній площі. Т. 0 (93) 808-66-81.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
недобудований будинок у
с.Петропавлівка, вул.Леніна,25 (центр),
8,3х12,3, крин., погріб, зем. діл. 25 сот. вул.
газ., асфальт., поряд ставок, 10 км від
райцентру та 160 км від м.Києва. 6000 у.о.,
торг. Т. 0 (97) 742-58-22.
½ будинку в м.Городище (центр). Т. 2-2921, 0 (67) 549-61-61.
½ будинку в м.Городище,
вул.Г.Чорнобиля,145, усі надв.спор. 45000
грн. Т. 0 (67) 470-81-84.
будинок у м.Городище,
вул.О.Кошового,37, газиф., зем.діл. 18 сот.
АБО ОБМІН на 1-кімн.квартиру. Т. 2-21-66.
будинок у м.Городище, вул.Котовського,
усі зручн., усі надв.спор. 18000 у.о. Т. 2-15-00
(ввечері).
будинок у м.Городище, вул. Лесі
Українки, 62. Т. 2-11-69, 0 (98) 383-82-53.
будинок у м.Городище, вул.Івана Ле,73,
газиф., гараж, літ. кухня, сарай, сауна, зем.
діл. 17 сот. 25000 у.о. Т. 0 (97) 459-74-12.
будинок у м.Городище, вул. Панфілова,
вул. газ., зем. діл. 70 сот. Т. 0 (93) 812-73-03.
будинок у м.Городище, вул.Тургенєва,16
(центр), телефон, Інтернет, газифік., усі
надв.спор., криниця, зем.діл. 11 сот. Т. 0 (63)
258-38-07.
будинок у м.Городище, вул.Толтого,19 (рн автовокзалу), усі зручн., газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 30 сот. Т. 0 (67) 608-0767.
будинок у м.Городище, вул.Свєрдлова,
15, розмір 9х12, зем.діл. 7 сот., вул.газифік.
10000 у.о. Т. 0 (67) 609-32-00.
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.
ТЕРМІНОВО квартира 1-кімн., 1 пов. 2пов.будинку (новий) у с.Мліїв (сад-станція),
усі зручн., газиф., лічильник на воду,
бойлер, телефон, засклений балкон, з
меблями, заг.пл. 40,2 кв.м., житлова пл. 19,5
кв.м. Т. 95-5-80, 0 (98) 086-25-61.
квартира 1-кімн., у м.Городище,
вул.Котовського,1/7. Т. 0 (98) 228-35-37.
квартира 4-кімн., у м. Городище, 1- пов
будинок, є літня кухня, підвал, гараж, садок.
Т. 2-22-92, Т. 0 (96) 400 -54-21
ВИНАЙМУ
квартиру або будинок в м.Городище
(центр). Т. 0 (63) 421-48-85.
молода сім'я винайме будинок або
квартиру у м.Городище (центр або
залізн.вокзал). Т. 0 (96) 463-50-55.
будинок в м.Городище (центр, бажано
біля ЗОШ №2). Т. 2-09-22, 0 (97) 278-26-02.
квартиру або невеликий будинок в
м.Городище (бажано центр). Т. 2-17-64, 0 (63)
831-60-77.
будинок у м.Городище (бажано центр), з
усіма зручн. Т. 2-40-20, 0 (66) 632-75-48.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 0,08 сот. в

м.Городище, вул.Володимирська. Т. 0 (98)
520-23-67.
ГАРАЖІ
ПРОДАМ
гараж, метал., з оцинков. профнастилу, 3х
5х2. 7500 грн. .Т. 0 (97) 750-78-13.
гараж у м.Городище, вул.ГулакаАртемовського,99А, заг .пл. 70 м.кв., зем.
діл. 25 сот. Т. 0 (96) 463-50-70, 0 (96) 437-7145.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
скутер вайпер «Шторм», 50 куб. 3000
грн. Т. 0 (67) 607-49-82.
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.
ВАЗ 21043, 02 р.в. 3100 у.о. Т. 0 (96) 43771-45.
MAZDA 626 “хеджбек», 87 р.в., синійметалік, електродзеркала, скло підйомники,
сигналізація, люк, нова гума, у добр.стані.
3200 у.о., торг. Т. 0 (98) 259-36-03.
FORD Granada, 79 р.в., темно-синій, 1,7,
капремонт 08 р., добр. стан. 10000 грн. Т. 248-13, 0 (96) 531-77-80.
FORD Orion, 86 р.в., білий, ТО до 2012 р.,
ремонт двигуна 07 р., нові амортизатори, у
добр.стані + комплект зимової гуми. 2800
у.о., торг. Т. 0 (97) 268-93-16.
VW Jettta 83 р.в., седан, сріблястий
«металік», 1,6, ТО 11 р., + запчастини. 13000
грн., торг. Т. 0 (63) 981-88-80.
причіп, 95 р.в., шполянський. Т. 0 (96)
471-41-58.
ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
двигун Д-240 в розібраному стані. Т. 0
(96) 340-54-96.
задня гума від трактора Білорусь. Т. 0
(96) 340-54-96.
корінний лист задньої ресори ГАЗ51,52, 120 грн.; лист №2 передньої ресори
ГАЗ-51,52. 80 грн.; ричаг переключення КП
ГАЗ-51,52, б/к, 40 грн.; КПП ГАЗ-51 після кап.
рем. 500 грн.; коробка відбору потужності
з насосом в зборі, б/к, 200 грн.; корінний
лист №1 ГАЗ-51,52 передній,100 грн.;
серьга ГАЗ-51,б/у, 20 грн.; паливний бак
125 л ЗІЛ -130В, б/к, 150 грн.; ричаг ручного
гальма ГАЗ -51, 53 б/к, 30 грн.; ресора в
зборі Москвич 412,б/к,100 грн.; прокольна
рульова тяга ГАЗ-51, б/к, 80 грн.; масляний
радіатор ЗІЛ 130, б/к,50 грн.; заливна
горловина до паливного баку ГАЗ 51-53,
б/к, 20 грн.; лист корінний б/к Москвич -412,
70 грн.; лист корінний б/к Москвич -407, 70
грн.; кришка пічки обігрівача кабіни ГАЗ51,52, 10 грн.; двигун ГАЗ -52 потребує
заміни поршневої групи, 800 грн.; задній
міст ГАЗ -53 після кап.рем., 1000 грн.; гідро
вакуумний підсилювач гальм ГАЗ-53 в
зборі, 100 грн.; каністри мет. у доброму
стані 20л, 100 грн./шт. Т. 0 (66) 932-03-40.
ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
станок для виготовлення шлако- та
керамзитоблоків, тротуарної плитки та
форми для тротуарної плитки. Т. 0 (63) 05375-75.
ТЕХНІКА
ПРОДАМ
комп'ютер MBISUS P5B INTE CORE
2DUO, 512 МБ, монітор Sumsung 940 BF 19”,
клавіатура, колонки, мишка. 3200 грн., торг.
Т. 2-03-73, 0 (93) 208-01-15.
комп'ютер CELERON, 1300 МГц, RAM
250 МБ, HDD 80 ГБ, відео 32 МБ, DVD-RW,
монітор 17”, клавіатура, мишка. 1300 грн. Т.
2-37-80, 0 (97) 330-01-65.
комп'ютер Pentium 4, 2660 ГГц, RAM 512
МБ, HDD 290 ГБ, відео 128 МБ, DVD-RW,

В приміщенні
автовокзалу
00

00

з 9 до 18

Приймаємо колективні замовлення на проведення урочистостей.
Вартість комплексного обіду від 10 грн.

Тел. (098) 272-26-54
монітор Sumsung 17”, клавіатура, мишка,
колонки. 2000 грн. Т. 2-09-53, 0 (67) 584-8799.
модем USB. 310 грн. Т. 0 (67) 705-30-06.
телевізор «Славутич-Ц-208»,
кольоровий, впаяний Palsikam. 400 грн. Т. 0
(96) 531-77-80.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
плитка „кабанчик”, 20 кв.м. Т. 0 (97) 52551-24.
цегла М-100, нова, 30000 шт., 0,8 грн./шт.
Т. 0 (97) 557-99-78.
цегла. Т. 2-44-91, 0 (98) 396-30-74.
шифер. Т. 2-44-91, 0 (98) 396-30-74.
МЕБЛІ
ПРОДАМ
диван. 100 грн. Т. 0 (66) 574-72-22.
крісло для відпочинку. Т. 0 (67) 582-24-36.
комп'ютерний стіл. Т. 0 (93) 213-48-30.
ліжко дерев. (в-во Львів), ручна робота (2
шт.). Т. 0 (234) 2-25-62.
ліжко (2 шт.). Т. 2-16-52, 0 (98) 396-30-74.
м'яка частина «Жаклін» (диван + 2
крісла), б/к, відм. стан. 12000 грн., торг. Т. 0
(67) 581-74-25.
сервант (в-во Чехословаччина), б/к,
відмін. стан (2 шт.). Т. 2-25-62.
РІЗНЕ
ПРОДАМ
автоцистерна з під дизпалива, 5 тонн.
3000 грн., торг. Т. 0 (97) 525-51-24.
гриль, вир-во Україна, потужність 3,2. Т. 0
(97) 278-26-02, 0 (93) 486-05-99.
дошка «Євмінова» для лікування спини,
нова. Т. 0 (96) 223-85-52 (с. В'язівок).
картопля дрібна. Т. 2-28-66.
коляску, дитячу, салатового кольору,
зимово-літню, у добр. стані, ходунки і
манеж. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 566-27-74.
контейнер для зберігання та продажу
овочів, фруктів. 300 грн. Т. 2-47-67, 0 (97)
571-71-83.
сіно садкове, люцерна, 1 тонна. Т. 0 (93)
812-73-03.
ящики для яблук, нові. Т. 2-18-35, 0 (96)
392-49-52.
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 аміачнохолодильних установок, електриків,
слюсарів КІПіА.. Т. 2-25-82, 0 (95) 274-9775.
ПП Кожушко (смт.Вільшана) запрошує на
роботу водіїв категорії Е віком не старше
40 років, Т. 0 (67) 470-94-87.
Кафе-бар «Піцерія» запрошує на роботу
кухаря. Т. 2-41-72, 0 (97) 976-92-24.
Запрошую на роботу жінку для догляду
за садом та огородом (м.Городище). Т. 0
(97) 278-26-02, 0 (93) 486-05-99.
Потрібен продавець у продуктовий
магазин (центр) м.Городище. Т. 0 (97) 06250-90, 0 (67) 932-71-20.
Потрібні: робітник на пилораму,
торцювальник на деревообробний цех. Т.
0 (97) 355-48-41.
ТВАРИНИ
ПРОДАМ
свині корейської породи, поросні. 800
грн. або бартер. Т. 39-2-82, 0 (97) 723-62-98.
коза безрога, після 1-го окоту. 500 грн.,
торг. Т. 2-46-77.
мінісвині в'єтнамські, вислобрюхі. Т. 0
(50) 226-35-78.
кролі (різних пород). Т. 2-45-88, 0 (96)
946-02-27.
ВТРАЧЕНЕ
Втрачений атестат про середню освіту
№858997, виданий Городищенською вечірньою
школою на ім'я Єрещенко Наталії Миколаївни,
вважати не дійсним.

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

• Оновлено колекцію чаю та кави
• Помірні ціни

«Городищенський райсількомунгосп»
виробництво вібропресованої тротуарної
плитки (кирпичик, ромб, «старе місто»,
«римський камінь»,
бордюри 65х8х18 см),
укладання.

м.Городище,
вул.Толстого, 4.
Т. 0 (67) 251-08-35.
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НАШ КАЛЕНДАР
5 вересня
425 років від дня народження Армана
Жана дю Пле'ссі РІШЕЛЬЄ (1585-1642),
французького державного діяча, кардинала,
на прізвисько Червоний Кардинал, прототипа
відомого героя романів Александра Дюма:
Нехай попрацює час, і в цьому очікуванні
варто знаходити втіху. Можна стверджувати, що суми, стягнуті королем з народу,
до нього ж і повертаються у вигляді користування своїм спокоєм і своїм майном, що
не може бути йому забезпечено, якщо він не
буде сприяти збереженню держави. Дайте
мені шість рядків, написаних рукою самої чесної людини, і я знайду в них те, за що її можна
повісити.
7 вересня
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ РОЗВІДКИ
140 років від дня народження Олександра КУПРІНА (1870-1938), російського
письменника: Почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Для
нее, если она любит, любовь заключает весь
смысл жизни – всю вселенную! Нельзя оставить о себе хорошего впечатления, придя к
женщине с пустыми руками.
8 вересня:
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТІ
ДЕНЬ ФІНАНСИСТА
630 років тому (1380) відбулась
КУЛИКОВСЬКА БИТВА
9 вересня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КРАСИ
80 років від дня народження Юрія
ГУЛЯЄВА (1930-1986), українського і
російського співака
11 вересня
УСІКНОВЕННЯ ГЛАВИ ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧІ ТА ХРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ІОАННА
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КІНО
ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І
СПОРТУ
110 років від дня народження Семена
ЛАВОЧКІНА (1900-1960), російського авіаконструктора
12 вересня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ
ЖЕРТВ ФАШИЗМУ
ДЕНЬ ТАНКІСТІВ
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ НАФТОВОЇ,
ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
ДЕНЬ ПРОГРАМІСТА
14 вересня
ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА
СТОВПНИКА
15 вересня
120 років від дня народження Агати
КРІСТІ (Мері Кларісса МІЛЛЕР 18901976), англійської письменниці: Існує приказка, що про мертвих потрібно говорити або
добре, або нічого. Помоєму, це дурниця.
Правда завжди залишається правдою.
Якщо вже на те пішло, стримуватись
потрібно, розмовляючи про живих. Їх
можна образити – на відміну від мертвих.
Брехня відкриває тому, хто вміє слухати, не
менше ніж правда. А інколи навіть більше.
Стомлює, коли людина весь час виявляється права. У старих гріхів довгі тіні.
16 вересня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ
ОЗОНОВОГО ШАРУ
17 вересня
ДЕНЬ РЯТІВНИКА
18 вересня
ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
ДЕНЬ ВИНАХІДНИКА І РАЦІОНАЛІЗАТОРА
19 вересня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ
21 вересня
РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.
ДРУГА ПРЕЧИСТА
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ
90 років від дня народження Яна
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ФРЕНКЕЛЯ (1920-1989), російського композитора
22 вересня
ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ
25 вересня
90 років від дня народження Сергія
БОНДАРЧУКА (1920-1994), українського
та російського кіноактора, режисера
26 вересня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МОРЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ МОВ
ДЕНЬ МАШИНОБУДІВНИКА
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27 вересня
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИТТЄДАЙНОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ
30 вересня
ДЕНЬ МУЧЕНИЦЬ ВІРИ, НАДІЇ,
ЛЮБОВІ ТА ЇХНЬОЇ МАТЕРІ СОФІЇ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПЕРЕКЛАДАЧА
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК
ДЕНЬ УСИНОВЛЕННЯ
ДЕНЬ ІНТЕРНЕТУ
1 жовтня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗИКИ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ГРОМАДЯН
ПОХИЛОГО ВІКУ
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА
2 жовтня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРОТИ
НАСИЛЛЯ
3 жовтня
ДЕНЬ ДИТИНИ
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
110 років від дня народження Томаса
ВУЛФА (1900-1938), американського письменника: Каждый из живущих на земле
итог бесчисленных сложений: четыре тысячи лет назад на Крите могла начаться
любовь, которая закончилась вчера в Техасе.
Каждая жизнь – миг, открытый в вечность.
75 років від дня народження Армена
ДЖИГАРХАНЯНА (1935), вірменського і
російського артиста театру й кіно: Ни вы, ни я
самих себя, по сути, не знаем. Более того,
никто не в состоянии предупредить: "Будьте осторожны, потому что завтра вам грозит то-то и то-то". Да и нужно ли нам подобное знание? Нет, я ни в чем не считаю себя
обделенным... Очень люблю жизнь, хочу удивляться, радоваться, делать глупости. Мне
что-то почудилось – я должен немедленно
пойти проверить. Опасно: можно – и в грязь,
можно – и в нечисть. Но другого выхода
нет... Боясь совершить поступок, мы,
думаю, больше теряем, чем обретаем. Если
вы закрылись, потому что боитесь грязи и
нечисти, то и хорошее прошло мимо. Но если
вы распахнуты, если не страшитесь впустить в себя это "вдруг", – вы, на мой взгляд,
счастливый человек.
4 жовтня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛІКАРЯ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ АРХІТЕКТУРИ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЖИТЛА.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СЕРЕДОВИЩА
ПРОЖИВАННЯ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ
ТВАРИН
5 жовтня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
130 років від дня народження Жака
ОФФЕНБАХА (1819-1880), французького
композитора
80 років від дня народження Павла
ПОПОВИЧА (1930-2009), українського та
російського льотчика-космонавта, громадського діяча, голови Українського товариства «Славутич» у Москві. Вражали його
скромність, неконфліктність у відносинах з
будь-якими людьми і притаманне українцям
почуття гумору – м'якого, добродушного, але
тим не менш гострого. Космонавт № 4 не
любив фотографуватися, тому в ілюстраціях книг на космічну тематику було дуже
мало його знімків – раз-два і край. Молодий
Попович завжди мав вигляд молодецького аса
– зрушений набік льотний кашкет, бездоганно випрасувана військова форма, красива
сонячна усмішка, діяли на всіх так, що спілкування з ним було просто приємним. А ще його
називали "Добра людина із Зоряного" – за гос-

тинність і хлібосольність. Квартиру Поповичів в Зоряному містечку сусіди охрестили
"Будинком селянина" – в радянські часи в
багатьох містах були такі недорогі готелі
недалеко від вокзалу. Друзі постійно жартували: "Паша! Як у тебе в квартирі півУкраїни розміщується?"
70 років від дня народження Володимира ЗАБАШТАНСЬКОГО (1940-2001),
українського поета, перекладача:
На паперті волі, он бач,
Жебруще вистоює днину :
“Подайте медальку хоча б за те,
що люблю Україну”.
Щодень, мов на працю тяжку,
По-рабськи згинаючи спину:
“Хоч премійку киньте яку за те,
що люблю Україну”.
То лаври хапав горлодер
За глум, за ненавидь, за кпини.
Чому б жебракові тепер
Не дать за любов до Вкраїни?
7 жовтня
125 років від дня народження Нільса
БОРА (1885-1962), данського фізика, лауреата Нобелівської премії(1922): Протилежність правильного висловлювання –
помилкове висловлювання.
Але протилежністю глибокої істини може бути інша
глибока істина. Зрозуміло, я не вірю, що
підкова приносить удачу. Але я чув, що вона
допомагає незалежно від того, вірять у неї
чи ні. Експерт – це людина, яка скоїла всі
можливі помилки в дуже вузькій спеціальності. Ця теорія недостатньо божевільна,
щоб бути вірною.
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АНЕКДОТИ
Влився у новий колектив.
Особливо сподобалась їхня традиція: кожне зауваження шефа
вважається тостом.
J J J
Діалог у вищому товаристві:
– А ви чому кавун не їсте?
– Вуха забруднює.
J J J
Маленький хлопчик просить
старшого брата:
– Попроси в мами грошей на
«Снікерс»!
– Попроси сам… Мама не
тільки моя, а й твоя…
– Та воно то так, але ти з нею
довше знайомий!
J J J
– Лікарю, лікарю! Скажіть, а
мені пиво можна?
– Яке пиво?!
– Ну, а в майбутньому?
– Яке майбутнє?!
J J J
Усе почалося з жертвоприношення богам і завершилося податком на додану вартість…

8 жовтня
ДЕНЬ ЮРИСТА
9 жовтня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОШТИ
175 років від дня народження Шарля
СЕН-САНСА (1835-1921), французького композитора, піаніста, диригента, музичного критика: Якщо у мистецтва і немає батьківщини, у художників вона є.
70 років від дня народження Джона
ЛЕННОНА (1940-1980), англійського рокмузиканта: Те, кто сидит на дешёвых местах, хлопайте. Остальные просто побренчите своими драгоценностями (на концерте
«Королевское варьете» 4 ноября 1963 года, в
присутствии королевы-матери, принцессы
Маргарет и лорда Сноудона). Жизнь – это
то, что происходит с тобой, пока ты оживлённо строишь другие планы. Сон кончился. Пора браться за дело. Талант – это способность верить в успех. Полный бред,
когда говорят, что я вдруг открыл в себе
дарование. Я просто работал.

10 жовтня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ
ЗА СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я
ДЕНЬ ХУДОЖНИКА
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ
СЛУЖБИ
Д Е Н Ь П РА Ц І В Н И К І В
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ

Зам. №

J J J
Фірма виконує роботи:
– швидко;
– якісно;
– недорого.
Вибирайте будь-які два пункти.
J J J
Виникає таке відчуття, ніби
перші три класи в школі у вашої
дитини – це змагання між батьками: хто краще малює, ліпить,
клеїть…
J J J
Життєвий анекдот від
Марії Іванівни (м.Городище):
Йде зі своїм батьком мій внучок, два рочки йому, і плачеплаче.
–Чому ти плачеш, Сергійко?
– Бо мене Ігол набив.
– А чому ж ти не дав йому
здачі?
– Бо в мене глошей нема…
J J J
Іноді однакові дії призводять
до абсолютно різних результатів.
Наприклад, якщо вмивається чоловік,то він матиме кращий вигляд. А якщо вмивається жінка?
J J J
Недовго пропрацювала на Заході Алла Д., яка спокусилася газетною об′явою про набір дівчат у
посудомийки. Яким же було її
обурення, коли після перетину
кордону у неї не відібрали, як
заведено, паспорт і не продали її
в закордонний бордель, а дійсно
привезли в ресторан і змусили
мити брудний посуд.

