ВЛАДУ - РАДАМ!

ГОРОДИЩЕ
29 листопада 2010 року
ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
31 жовтня 2010 року ви врахували мій
практичний досвід, знання
законодавства, толерантність у
спілкуванні, перспективне бачення
розвитку та намір підтримувати приватні
ініціативи, спрямовані на створення
соціально-комфортних умов життя у
нашому рідному місті.
З розумінням ставлюсь до рішення
кожного виборця. Щиро дякую всім, хто
проголосував за мою кандидатуру на
посаду міського голови. Окрема вдячність
моїм соратникам і однодумцям, які
допомогли здобути перемогу. Цей вияв
довіри ми розуміємо як аванс, що
зобов'язує перетворити ваші сподівання
на дійсність, працювати з людьми і для
л ю д е й . То м у з в е р т а є м о с ь д о
представників всіх політичних сил з
пропозиціями про співпрацю, щоб
виконувати свої передвиборчі обіцянки
максимально ефективно та оперативно.
З повагою, міський голова
Володимир МИРОШНИК
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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ГОРОДИЩА

Впродовж чотирьох з половиною років міську раду очолювали соціалісти.
За цей час вдалось стабілізувати стан комунального господарства,
відмовитись від практики розбазарювання землі та майна, від накопичення
боргів. Натомість придбано нову техніку, земельні ділянки для розширення
центрального ринку. Запроваджено систему вивезення побутових відходів.
На виконання програми «Світле місто» в десятки разів збільшено кількість
освітлених вулиць. Відремонтовано значну частину вул.Чапаєва, що після
завершення цієї роботи дозволить розширити мережу автобусного
сполучення. Реконструйовано вул.Кожедуба… Перелік успішних
напрацювань стосується усіх сфер життєдіяльності міста. Створено декілька
перспективних інфраструктурних проектів.
Тому нам не соромно дивитися в очі своїм землякам. Ми маємо досвід,
сили, ідеї, бажання і надалі сумлінно та відповідально працювати на благо
громади.
Я вдячний усім, хто 31 жовтня прийшов на виборчі дільниці і віддав свій
голос за мене та кандидатів у депутати від СПУ (із 30 депутатів міської ради 9 –
соціалісти).
Місто зробило свій вибір. Вітаю Володимира Петровича Мирошника з
обранням на посаду міського голови. Вітаю оновлений депутатський корпус.
Сподіваюсь, що нам вдасться продовжити розпочате заради добробуту
городищенців.
Дякую всім за сумлінну працю у галузях життєзабезпечення міста, за
персональний внесок кожного у загальну справу, яку ми разом робили
впродовж каденції 2006-2010 років.
Я бажаю кожному із вас, дорогі земляки, міцного здоров'я, родинної
злагоди, достатку та тепла у ваших оселях.
З повагою, Олександр ЗВАРИЧ

ПРИКЛАД

ДВА БІДОНИ ЖИВОГО СРІБЛА
Підприємець Юрій Нечипоренко впродовж п'яти
років орендує 2-гектарну водойму, в живописному
місці за Набоковим (поблизу Мліївської Грузької), так
званий Любочкин став. Він вирощує різні породи
коропа, товстолоба, білого амура. Також тут водиться
карась, плотва, окунь.
Після вилову товарної риби залишається чимало
дрібноти, особливо карасиків, якими Юрій
Миколайович вирішив поділитися зі своїми
земляками. Таким чином два бідони «живого срібла»
знайшли собі прихисток у Вільшанці.
– Хтось на його місці цю рибу продав би за безцінь,
скормив би свиням або просто б викинув, – коментує
Олександр Гудзь. – Ми ж вирішили вкинути її у річку.
Нехай росте, щоб згодом порадувати рибалоклюбителів. Якби кожен, хто займається
вирощуванням риби, випускав у Вільшанку хоча б по
відру малька, наскільки цікавіше було б ходити на її
береги з вудкою. Якщо в тебе є лишки – поділись,
залишиш про себе добру згадку. Коли людина дбає,
має і думає не лише про власну вигоду – це заслуговує
на високу оцінку.
У своїй справі орендар ставка має підтримку від
товаришів і, насамперед, від дружини Ірини
Віталіївни. А ентузіастами зариблення «нічийних»
водойм є ще й городищенці Олексій Кириченко і
Анатолій Недобер. З цією метою вони неодноразово
закуповували на базарі певну кількість дрібної риби.
Олег ПОКАСЬ
На фото: Юрій Нечипоренко і Олександр Гудзь
зариблюють Вільшанку.

До відома депутатів Городищенської
міської ради

9 грудня 2010 року о 10 годині в приміщенні міської ради
відбудеться 2 сесія Городищенської міської ради VI скликання
з таким порядком денним:
1. Про затвердження Регламенту Городищенської міської
ради VI скликання.
2. Про затвердження складу постійних комісій
Городищенської міської ради VI скликання.
3. Про розгляд заяв громадян.
4. Різне.
Землекористувачам, які мають ділянки в адміністративних
межах Городищенської міської ради. Нагадуємо, що 15
листопада закінчився термін сплати земельного податку за
2010 рік. Тим, хто не сплатив земельний податок, необхідно
з'явитися у приміщенні міської ради з 8 до 17 години, у п'ятницю
– до 16 години (перерва – з 13 до 14.00). Телефон для довідок 2-

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
Віднині ви маєте нагоду щоп’ятниці отримувати
свіжий оновлений ”Вісник Городищини” разом з
додатком. Передплатити видання можна у будьякому поштовому відділенні до початку грудня. На
1 місяць – 6,90 грн., на 3 місяці – 20,10 грн. на
півроку – 38,55 грн., на рік – 75,90 грн.
Триває передплата міської інформаційної газети
«Городище» на 2011 рік – тільки для жителів
м.Городища.
Передплатний індекс 99974.
Вартість передплати складають лише витрати на її
оформлення та послуги пошти.
Газета «Городище» безкоштовно розмістить ваші
оголошення.

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ
23 ЛИСТОПАДА
ВІДБУЛАСЬ ПЕРША
СЕСІЯ МІСЬКОЇ
РАДИ VI СКЛИКАННЯ
Голова міської виборчої комісії Галина Галич
інформувала про обрання на посаду міського голови
Володимира Мирошника та депутатського корпусу
міської ради у кількості 30 осіб. Після складання
присяги вони приступили до виконання своїх
повноважень.
Таємним голосуванням (20 голосів – за) було
підтримано пропозицію міського голови про обрання
депутата Андрія Оверченка секретарем міської ради.
Наступні рішення приймались шляхом відкритого
голосування. Було затверджено кандидатуру Сергія
Гави на посаду першого заступника міського голови і
Миколи Скалиги на посаду заступника міського голови,
а також персональний склад виконавчого комітету
міської ради у кількості 15 осіб (список додається).
Затверджено категорії та ранги новообраних
посадових осіб місцевого самоврядування.
Згідно зі Статутом газети «Городище» до складу її
редакційної колегії увійшли міський голова Володимир
Мирошник (голова редколегії), спеціаліст зі зв'язків з
громадськістю Олег Покась (відповідальний за випуск
газети), а також депутати, представники політичних
партій, які увійшли до складу міської ради: від ВО
«Батьківщина» – Марія Шматкова, від Соціалістичної
партії України – Олександр Зварич, від Партії регіонів –
Галина Діхтяр, від партії «Сильна Україна» – Сергій
Скалига, від партії «Нова політика» – Юрій Юрін.
На виконання рішення державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при районній державній
адміністрації було вирішено надати дозвіл районній
організації Українського товариства мисливців та
рибалок проводити відстріл бродячих котів і собак за
межами м.Городища в адмінмежах міської ради.
Також створено депутатську робочу групу у складі
Галини Діхтяр, Оксани Сенецької, Бориса Онопрієнка,
Анатолія Вибрика, Олександра Зварича, Лариси
Малишко, Любові Білан для внесення пропозицій щодо
складу постійних комісій міської ради та прийняття
Регламенту Городищенської міської ради VI скликання.
На сесії міської ради був присутній голова районної
ради Олександр Ганжа, який висловив вдячність
колишньому міському голові Олександру Зваричу за
його вагомий внесок у розвиток місцевого
самоврядування, побажав новообраному керівництву
та депутатам міської ради плідної роботи над
вирішенням наявних проблем.
У обговоренні окремих питань порядку денного
взяли участь депутати Олександр Зварич, Сергій
Скалига, Віктор Томіленко, Марія Мельник, Андрій
Биба, Галина Діхтяр, Борис Онопрієнко, Оксана
Сенецька, Олег Покась. Вів сесію міський голова
Володимир Мирошник.

Склад виконавчого комітету
міської ради VI скликання

1. Мирошник Володимир Петрович – міський
голова.
2. Оверченко Андрій Володимирович – секретар
міської ради.
3. Гава Сергій Іванович – перший заступник міського
голови.
4. Скалига Микола Іванович – заступник міського
голови.
5. Зінченко Володимир Семенович – голова міської
організації Ветеранів України.
6. Шевченко Володимир Прокопович – керуючий
справами районної ради.
7. Охріменко Володимир Анатолійович – приватний
підприємець.
8. Нечитайло Петро Миколайович – начальник
Корсунь-Шевченківського МРЕВ.
9. Філоненко Костянтин Олександрович –
начальник відділу архітектури та містобудування РДА.
10. Бондаренко Вячеслав Михайлович – заступник
головного лікаря РТМО.
11. Лупашко Олександр Вікторович – депутат
обласної ради.
12. Дяченко Василь Володимирович – директор ВАТ
«Городищенський маслозавод».
13. Барабаш Олександр Іванович – заступник
начальника РВ УМВС.
14. Чабан Сергій Тихонович – начальник районного
відділу освіти РДА.
15. Мельник Олександр Федорович – приватний
підприємець.
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ПОСТФАКТУМ

НІ – БРЕХНІ

Ось і в нашому місті в ніч на 28 жовтня був розповсюджений буклет «Людина яка зраджує». І одночасно розміщені
в Інтернеті наклепницькі матеріали, в
яких мене безпідставно звинувачують в
занедбаному стані міста та у розтраті
бюджетних коштів.
Буклет підписано вигаданим прізвищем – Микола Малишків. Очевидно, в
розрахунку на неуважного читача, адже
в Городищі добре знають авторитетного
політика Миколу Малишка. В той же
день Микола Андрійович по районному
радіо повідомив, що ніякого відношення
до «чорних» передвиборчих технологій
не має.
У вихідних даних буклета зазначено,
що він надрукований підприємцем Чабаненко Ю.А., замовлення № 783. На мій
запит Юлія Анатоліївна відповіла, що
замовленням № 783 є листівка Сергія
Ковели «Село – колиска України», а до
ганебної практики «чорного піару» вона
не опускається – вистачає замовлень від
порядних людей. День розповсюдження
– 28 жовтня – вибрано не випадково.
Для відповіді залишився один день 29
жовтня, а розповсюдити її вже не було
часу. Адже 30 жовтня заборонено будьяку передвиборну агітацію.
Можна сказати, що 31 жовтня городищенський виборець проходив перевірку на розбірливість та мудрість.1282
виборця не повірили анонімці та обіцянкам інших кандидатів, вони оцінили
зроблене мною і командою соціалістів в
міській раді за ці чотири роки, за що я їм
щиро вдячний.
Хочу відповісти на звинувачення, які
надруковані в буклеті.
До сторінки 1.
Щодо засміченості та занедбаності
нашого міста.
За результатами обласного конкурсу
на кращий благоустрій населених
пунктів м.Городище зайняло почесне
третє місце і було нагороджене премією
(10 тисяч гривень). Це результат діяльності бригади благоустрою міської ради.
Раніше бригада благоустрою складалася
із сезонних працівників, а з 2006 року
працює на постійній основі.
До сторінки 2.
Сміття біля «Торгового ряду» (з боку
хлібзаводу) знаходиться на прилеглій
території об'єктів господарювання, і
згідно з міськими Правилами благоустрою відповідальність за утримання прилеглої території покладається на власників цих споруд.
Поряд з автостанцією дійсно є руїни
банно-прального комбінату. Вони належать приватній особі, і наводити порядок на чужій території ми не маємо права.
До сторінки 4.
Баюри по вулиці Чапаєва. Вулиця не
ремонтувалася з радянських часів. Лише
в 2008 та 2010 роках було проведено
ямковий ремонт ділянок цієї вулиці. В
2011 році було заплановано відремонтувати всю вулицю з метою відновлення на
ній автобусного маршруту.
На виведення з аварійного стану
будівлі міського будинку культури виготовлено проектно-кошторисну документацію, оформлено дозволи та виділено
необхідні кошти. До кінця 2010 року
заплановано освоїти 55 тисяч гривень.
До сторінки 5.
Водонапірна башта вирізана на металобрухт ще до 2006 року, як і ще дві, що
були на балансі райлікарні.
В місті викрадено близько 300 люків
колодязів інженерних мереж, в тому

Відбулися місцеві вибори. На жаль, відзначилися вони брудом і непорядністю
деяких учасників перегонів. Очевидно, так і має бути в «демократичному»
суспільстві. Адже, щоб мати бодай якийсь шанс на виграш, треба нашукати
негативу, компромату на людину чи команду, що знаходиться при владі.
Якщо «гріхів» недостатньо, їх вигадують і подають під чужим прізвищем,
тому що ці дії містять ознаки злочину, передбаченого Кримінальним Кодексом
України.

числі каналізаційних. Жоден люк не знайдено міліцією і не повернуто до комунальної власності міста, що свідчить про
«кришування» цього бізнесу міліцією.
Нами виготовлено проект реконструкції колодязів інженерних мереж з
метою встановлення 200 люків з композитних матеріалів або із запірними пристроями. Ці роботи обійдуться міському
бюджету приблизно в 250 тисяч гривень.
В жовтні почали очищати колодязі і встановлювати люки на цепках по вул.Олега
Українського.
Дійсно, біля кінотеатру «Жовтень»
немає туалету, адже рада попереднього
скликання надала дозвіл на його місці
побудувати гараж городищенському
судді.
Смітник по вул.Чапаєва в районі
«провалля» виник не тому, що туди звозила сміття міська рада чи міський голова. Міська рада лише прибирає стихійні
сміттєзвалища. До «провалля» знизу
під'їзду немає, отже і прибирати смітник
ми не маємо змоги. Якби громадяни не
соромилися повідомляти про своїх
сусідів, що зносять туди сміття, або мали
сміливість зробити їм зауваження, то
наше місто було б чистішим.
До сторінки 6.
Ставки колишнього цукрозаводу надані в оренду, і орендар в міру своїх сил
наводить порядок.
«Плотіна» надана в безоплатне
користування громадській організації,
яка регулярно проводить суботники, але
громадяни з навколишніх осель так само
регулярно виносять туди сміття.
Міською радою організовано вивезення
сміття за символічну плату з тих вулиць,
де є хоч один бажаючий скористатися
цією послугою. Але очевидно, що і 2
гривні за мішок сміття для деяких громадян забагато.
На піщаному кар'єрі міською радою
та КП «Комунальник» неодноразово проводилися суботники. Щонайменше двічі
за рік прибирається санітарна зона. За
висновками санепідемстанції питна
вода з пісочного кар'єру відповідає стандарту, крім показника жорсткості. Вода з
водозабору, що знаходиться в піщаному
кар'єрі, набагато краща, ніж в колодязях
більшості громадян.
До сторінки 7.
Вода забирається зі свердловин, які
знаходяться не ближче 20 м до водойми,
і відповідно через такий шар ґрунту
ніяке сміття чи щурі у водогін потрапити
не можуть. Тим паче, що водяні щурі в
піщаному кар'єрі не водяться.
Жодної копійки з міського бюджету
не було витрачено на виготовлення проекту по будівництва парку на Татарці.
Цей проект зроблено в радянські часи.
Міське сміттєзвалище дійсно
напівлегальне, адже хтось додумався
передати його до лісового фонду.
До сторінки 8.
Будівля готелю збережена і були
покупці, які за 1,5 мільйонів гривень
погоджувалися викупити 1, 3 і 4-тий
поверхи. На другому поверсі планувалося розмістити міську раду. Але світова
фінансова криза внесла свої корективи.
Недобудова на центральній площі
викуплена торговою мережею
«Абсолют». Через два роки на її місці
буде супермаркет, будинок побутової
техніки та фізкультурно-оздоровчий
центр.
До сторінки 9.
Будівництво зупинки біля Пагорба
Слави обійшлося міському бюджету в 47
тисяч гривень, а не 80 тисяч, як ствер-

д ж ує « М и кол а М а л и ш к і в » . С а м
павільйон коштував 5 тисяч, а будівництво асфальтованого тротуару та «карману»для зупинки автобуса – решта.
Дві автобусні зупинки біля маслозаводу збудовані на моє прохання приватними підприємцями. Відповідно і кошти
витрачали вони, але свої, а не бюджетні.
«Лежачі поліцейські» біля центрального гастроному не коштували місцевому бюджету ні копійки, адже кошти виділені з районного бюджету і виконавець
робіт був їхній.
До сторінки 10.
На Софіївській площі в Києві укладено не гранітну плитку, а керамічну. У Городищі біля «Діаніса» та гастроному № 1
виконані роботи згідно з проектнокошторисною документацією, і жодних
зауважень контролюючих органів не
було.
Фірми «Армяндорбуд» чи «Вірмендорбуд» не існує. Роботи по ремонту
вулиць виконують ті організації чи
підприємці, які виграють тендер, тобто
запропонують найнижчу ціну ремонту
одного квадратного метра вулиці. Традиційно вартість ремонтних робіт у Городищі – одна з найнижчих в області, а
якість ремонту чи не найкраща.
Екскаватор придбано через тендер,
оскільки купувався за бюджетні кошти.
Продавці техніки у вартість закладають
витрати на участь у тендерних процедурах, а це, як правило, призводить до
збільшення вартості приблизно на 10
відсотків. На той час без тендеру можна
було придбати екскаватор за 210 тисяч
гривень.
До сторінки 11.
Електровелосипед купили за кошти,
які надійшли з обласного бюджету за зайняте третє місце в обласному конкурсі на
кращий благоустрій населених пунктів. 5
тисяч витратили на електровелосипед, 5
тисяч – на преміювання працівників бригади благоустрою. Велосипед не подарували, а дали в користування бригадиру
цієї бригади Надії Грицай.
Земельна ділянка біля автостанції
продана підприємцю Келеберді М.П. за
ціною не 50, а 59 гривень за метр квадратний, згідно з оцінкою, виготовленою
незалежним експертом.
Місце для стоянки таксі та зупинки
автомобілів громадян тепер виділено на
майданчику за автовокзалом. Площа стоянки така ж, як і площа земельної ділянки, що продана Келеберді М.П.
До сторінки 12.
На реконструкцію штучних та водовідвідних споруд по вул.Кожедуба і примикання вул.Кожедуба до вул.Героїв Чорнобиля виділено з міського бюджету
більше 150 тисяч гривень та з державного бюджету – близько 600 тисяч гривень.
Якщо вулиця розбита – винен міський
голова, а якщо відремонтована, то
«міська рада абсолютно ніякого відношення до цього асфальтування не мала і
не має».
На реконструкцію освітлення вулиці
Миру з міського бюджету в 2009 році витрачено згідно з проектно-кошторисною
документацією 92 тисячі гривень. Дійсно
всеукраїнська програма «Світле місто»
діє з 2004 року, але чомусь у Городищі до
2006 року діяла програма «Темне місто»
з трьома ліхтарями біля міліції.
Саме рада п'ятого скликання знайшла порозуміння з Городищенським
РЕМ і було освітлено всі вулиці, де люди
виявили бажання співпрацювати з нами.
Жодної копійки, крім міського бюджету
та грошей громадян, ніхто зі сторони не

дав. Ми змогли заробити кошти і вирішити хоч одну міську проблему. Навіть
після виборів вже освітлено провулок
Разіна та вулицю Конституції і підготовлено матеріали для включення вулиці
Рози Люксембург та ділянки вулиці
Чапаєва (від Обеліска до Об'їздної).
До сторінки 13.
Для перевезення дітей існує загальнодержавна програма «Шкільний автобус», а міська рада не має ліцензії для
перевезення пасажирів. «Форд» придбано не для міського голови, а для
міської ради, в якій він і залишиться,
навіть, коли я там не буду працювати.
За все життя я жодного разу не був
позивачем у суді. Якщо і був стороною в
суді, то лише тоді, коли захищав інтереси
громади або її окремих громадян.
Заробітна плата була в мене не 7
тисяч, а 5, і розмір премії завищено «Миколою Малишківом» щонайменше
вдвічі.
На фінансування КП «Комунальник»
дійсно йдуть великі кошти, але більшість
робіт по місту виконує ця організація.
Вже чотири роки не підвищувалися тарифи на комунальні послуги, а відповідно
компенсовувати збитки повинна міська
рада.
Володимир Мирошник мені не кум і
перевірки прокуратурою, іншими контролюючими та правоохоронними органами проводились регулярно, але серйозних порушень ні з моєї сторони, ні зі
сторони моїх підлеглих виявлено не
було.
Пилораму придбано не за 90 тисяч
гривень, а за 30, разом з півсотнею
стрічкових пилок та іншим допоміжним
обладнанням.
Білоруський трактор з італійським
двигуном для очищення тротуарів від
снігу придбано за 99 тисяч гривень.
Виготовлено проект реконструкції
містка через Татарку по вул.Героїв Чорнобиля. Тепер, витративши лише 25
тисяч гривень, можемо мати міст з широкою пішохідною частиною та безпечними і красивими перилами.
Міський водозабір з-під села Драбівки планували будувати в радянські
часи, а з міського бюджету на цей проект
не витрачено жодної копійки. Так само
не виготовлявся при мені проект міської
централізованої каналізації. Лише 30
тисяч гривень було витрачено на виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної
мережі по вулиці Гагаріна. Ці два проекти, як стверджує «Микола Малишків»,
обійшлися городищенцям у 265 тисяч
гривень.
До сторінки 14.
«Микола Малишків» назвав мене
людиною, яка нездатна сформувати
команду професіоналів, але чому ж саме
членам моєї команди пропонують знову
зайняти керівні посади в міській раді?
Всі мої заперечення на звинувачення мають документальне підтвердження. Кому необхідні додаткові факти чи
роз'яснення, прошу звертатись за телелефоном (096) 370-97-26 або до «Миколи Малишківа». На жаль, його телефон
мені невідомий. До речі, кому відоме
його місцезнаходження прошу мені
повідомити.
Олександр ЗВАРИЧ
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ФУТБОЛ. ПІДСУМКИ СЕЗОНУ

НАЙМОЛОДША КОМАНДА –
ПРИЗЕР ЧЕМПІОНАТУ
13 листопада у Палаці культури вшановували переможців районного чемпіонату з футболу – ФК «Городище- Буревісник» (60
очок), ФК «Русич» (50 очок), «Садівник», с. Мліїв (44 очки).
Кращими гравцями турніру визнано воротаря ФК «Русич» Антона Тичка, захисника ФК «Городище-Буревісник» Володимира
Стародуба і півзахисника цієї ж команди Сергія Сукача, нападника ФК «Дирдин» Романа Подгорського. Кращий бомбардир
турніру – Максим Царіннік (мліївський «Садівник»), кращий арбітр – Валерій Кам'янський.
Медалі, грамоти, кубки, цінні призи вручали міський голова Володимир Мирошник, перший заступник голови райдержадміністрації Віталій Горідько, голова районної федерації футболу Іван Недоступ, директор районного ФОСК «Колос» Олександр
Яремчук.
Феноменом турніру став успіх срібного призера – футбольного клубу «Русич». З
огляду на те, що цей клуб створено лише
рік тому, до його складу увійшли гравці, не
задіяні в інших командах, а тренувальний
процес розпочався у лютому цього року,
реальним було завдання посісти 5-6 місце.
Втім, ігрова та тренувальна дисципліна,
налаштованість на перемогу, самовіддача
внесли свої корективи. Також «козирною
картою» виявився молодечий запал
команди, адже за середнім віком гравців
вона наймолодша у чемпіонаті.
– Я радий, що в стислі терміни нам вдалося створити боєздатний колектив, який
став одним із найавторитетніших у районі,
– підсумував результат спільної роботи громадський тренер ФК «Русич» Микола
Шланчак. – Головне, що нас об'єднує футбольне братерство, що кожен здатен
відстояти свого одноклубника як під час
гри, так і поза футболом.
Дуже приємно, що на засіданні районної федерації футболу, коли затверджували кращих гравців, серед номінантів були
Антон Тичко,Сергій Шовковий, Володимир
Шланчак, Олександр Срібняк, Микола Корнусь. У всіх наших юних гравців є потенціал
і перспективи, як свого часу у Кості Махновського, вихованця городищенського футболу, гравця варшавської «Легії». (До речі,
на початку цього сезону Костянтин Махновський подарував команді «Русич» футбольні бутси та м'ячі – авт.) Якщо у вас з'явиться бажання перевірити власні сили на
вищому рівні, я кожного візьму за руку і
відвезу в команду майстрів для проходження тренувальних зборів. Скажімо, у черкаський «Славутич», який створюється на

базі колишнього клубу першої ліги
«Дніпро». Цю команду має очолити мій
давній приятель Олександр Кирилюк.
Також потрібно віддати належне ветеранам футболу – воротарю Миколі Шевченку, захисникам Руслану Дмитренку і
Володимиру Зінченку, нападнику Олександру Корнусю, чий практичний досвід став
взірцем для молоді.
Безпосередню участь у грі в якості
польового гравця брав і президент ФК «Русич», спеціаліст Комітету арбітрів Федерації футболу України Олег Білоус:
– Ми зібрали хорошу команду переважно з молодих хлопців Городища і досягли успіху. Дехто з них вперше виходив на
велике поле. Я люблю футбол, люблю своє
рідне місто. І дуже хотілось би, щоб жителі
міста частіше відвідували матчі, активніше
долучались до занять спортом. Щоб на
стадіонах ми збирались частіше, ніж у
барах.
Виконавчий директор ФК «Русич»
Володимир Зінченко:
– Ми створили команду, щоб грати.
Про матеріальне забезпечення ми не говорим. Тому що, де починається розмова про
гроші, там закінчується команда. А
оскільки держава не взмозі належним
чином підтримувати подібні ініціативи,
доводиться самим про це дбати. Виходячи
з наявних можливостей, я хочу, щоб команда грала на районному рівні, а мрії про
«Нью-Васюки» мене не влаштовують.
Ще однією особливістю «Русича» є те,
що всі ігри чемпіонату за його участю

«Русичі» святкують перемогу
знімались на відео (відеооператор команди Петро Моргун). Записи найбільш яскравих епізодів демонструвались під час проведення урочистостей. Цей, прекрасно зрежисований, сповнений дотепних жартів
святковий вечір відбувся у спортбарі
«Арена М+». Цього вечора також транслювались «в прямому ефірі» відгуки про гру
«русичів» з вуст найвидатніших світових
футбольних авторитетів в авторському
перекладі ведучого – поліглота і ще одного
прихильника «гри мільйонів» Володимира
Роговенка (м. Вишгород).

Наявну у залі спортбару експозицію
Олег Білоус поповнив сувенірами з символікою футбольної збірної України. Власник «Арени М+» Олександр Мельник,
також вітав своїх гостей з успіхом у чемпіонаті. Приєднуємось до його побажань
наснаги, терпіння, прагнення до перемоги,
успішних виступів нашій молодій команді.
ФК «Русич» запрошує городищан
відвідати матчі за його участю у наступному сезоні.
Олег ПОКАСЬ
Фото Костянтина ЦАРЕНКА

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

НЕ ЗАЛИШАТИСЯ ОСТОРОНЬ
Днями до міської ради звернувся
житель нашого міста, який проживає по вул.
Набережній. Він висловив занепокоєння
тим, що останнім часом хтось з упертою
послідовністю викидає сміття біля його
земельної ділянки.
Відразу після цього звернення було
створено комісію у складі Головного спеціаліста державного управління охорони
навколишнього природного середовища у
Черкаській області Василя Скринника, старшого дільничного інспектора РВ УМВС Олександра Василенка, керівника громадського
формування міської ради з охорони правопорядку Тараса Пасія та здійснено виїзд на
місце події для з'ясування ситуації.
У купі непотребу було виявлено докази, які підтверджували причетність до цієї
«справи» одного місцевого жителя, ім'я
якого з етичних міркувань все ж згадувати
не будемо. Невдовзі він зізнався працівникам міліції та представникам природоохоронних органів у скоєному. Враховуючи
його молодий вік, те, що стихійний смітник
ним було негайно прибрано, а також те, що
цей молодий чоловік щиро розкаявся,
йому було винесено попередження про
недопустимість скоєння у подальшому подібних ганебних вчинків.
Відрадно те, що не перевелися ще
свідомі небайдужі громадяни, такі, приміром, як цей житель з вулиці Набережної.
Хоч зазвичай, буває таке, що ми нарікаємо
на порушників, висловлюємо обурення з
приводу їхніх вчинків, але не кожному вистачає чи то сміливості, чи то наполегливості
більш дієво виявляти свою громадянську
позицію. Люди знають, хто виносить
сміття, хто порушує санітарні норми, а коли

доходить до діла, «вмикається задній хід»,
мовляв, нічого не знаємо, нічого не чули.
Що поробиш, як не прикро, але це одна з тих
показових рис нашого менталітету, яка не
робить нам честі.
Письмові приписи все ж справляють
належний вплив, адже за їхнє невиконання
настає більш суворе покарання. Принагідно
нагадуємо, що сьогодні згідно з чинним
законодавством суми штрафів за порушення Правил благоустрою та санітарних норм
зросли у декілька разів. Якщо раніше він становив від 17 до 51 грн., то сьогодні адмінкомісія має право оштрафувати порушника на

суму від 20 до 80 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян (неоподаткований мінімум – 17 грн.).
Втім, головне завдання полягає не у
тому, щоб неодмінно покарати порушника
шляхом стягнення штрафу, а в тому, аби він
усвідомив протиправний характер своїх дій
та не повторював їх. Адже культура поведінки поводження з побутовими відходами
є показником рівня цивілізованості
суспільства.

САД
Колись в минулі ті роки
Поруч з колгоспом виріс сад.
І був для вулиці він святом,
Йому раділи всі – ще й як!
Про нього дбали, поливали
Деревця в засуху малі,
Кущі дбайливо підстригали
Завжди о весняній порі.
Сад пам'ятав дитинство мами,
Він розцвітав і зеленів.
Та все змінилося з роками,
І ось тепер він почорнів.
Рубають деревця сусіди,
Щоб взимку чим було топить.
Тополі зникли вже без сліду,
Й деревам дуже це болить!
Рідіє сад, кущі всихають,
Пташок не чути голоси.
Сміття в той сад тепер зсипають, –
Не повернуть оті часи…
Я хочу, щоб проснулась совість
У тих, хто заподіяв зло.
Я б написала тобі повість
Про те, що в світі є добро.
Світлана ГРИЦАЙ
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ГОРОДИЩЕ

З ПРОТОКОЛІВ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ В ОДНОМАНДАТНОМУ
Качур Василь Іванович – 9.
Куренко Володимир Петрович – 18.
ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ З ВИБОРІВ
Моргун Віталій Володимирович – 11.
ГОРОДИЩЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Ніколюк Валентина Василівна – 16.
Кількість виборців, включених до списків – 11202, взяли участь у голосуванні –
4807, не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови – 262. Кількість
виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 66.
Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду
міського голови:
Біба Олександр Олексійович – 1031.
Зварич Олександр Іванович – 1282.
Кам′янець Василь Тимофійович – 207.
Карпенко Володимир Михайлович – 223.
Мирошник Володимир Петрович – 1417.
Москаленко Олександр Олександрович – 208.
Попович Павло Олександрович – 111.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник районної організації
Партії регіонів – Мирошник Володимир Петрович, 26.03.1961 р.н., освіта вища,
старший помічник прокурора Городищенського району.

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
В ОДНОМАНДАТНОМУ МАЖОРИТАРНОМУ
ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
Округ № 1 (вул. Мічуріна, Довженка, Пархоменка, Артема, Черняховського,
Карбишева, Котовського, Постишева, Володимирська, Желябова).
Кількість виборців, включених до списків – 769, які взяли участь у голосуванні –
358, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 29. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 13.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Боговик Петро Іванович – 34.
Воскобійник Вадим Петрович – 30.
Доник Сергій Павлович – 40.
Корнусь Олександр Вікторович – 10.
Луценко Віктор Федорович – 25.
Петренко Ігор Володимирович – 9.
Попович Світлана Василівна – 5.
Сокур Сергій Іванович – 64.
Сукач Катерина Леонтіївна – 29.
Телевань Микола Петрович – 70.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник партії «ВО
«Батьківщина» Телевань Микола Петрович, 05.09.1957 р.н., освіта – вища, фізична
особа-підприємець.
Округ № 2 (Миру (№№42-132), Слов'янська, Кірова, Грушевського, Тургенєва,
пров. Котовського).
Кількість виборців, включених до списків – 856, які взяли участь у голосуванні –
398, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 51. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 7.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Близнюк Олекса Олексович – 51.
Божок Лариса Михайлівна – 40.
Боровик Володимир Володимирович – 10.
Малишко Лариса Миколаївна – 107.
Однокоз Костянтин Іванович – 41.
Пащенко Людмила Володимирівна – 13.
Покась Олег Миколайович – 72.
Чехов Олександр Юрійович – 6.
Найбільшу кількість голосів виборців набрала представник партії «ВО
«Батьківщина» Малишко Лариса Миколаївна, 09.12.1958 р.н., освіта – вища,
заступник директора кредитної спілки.
Округ № 3 (вул. Шкільна, Шишкіна, О.Вишні, Садова, Коцюбинського, Гагаріна,
Воїнів Афганців, Конституції, Толстого, Белінського, Заслонова, пров. Шкільний,
Шишкіна).
Кількість виборців, включених до списків – 793, які взяли участь у голосуванні –
324, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 37. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 5.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Атаманенко Раїса Дмитрівна – 20.
Білявська Валентина Анатоліївна – 49.
Грицай Надія Петрівна – 14.
Лебединець Ірина Ігорівна – 17.
Мамай Вікторія Василівна – 48.
Мельник Марія Володимирівна – 73.
Мусін Сергій Миколайович – 3.
Нечипоренко Юрій Миколайович – 13.
Сидоренко Олександр Купріянович – 45.
Найбільшу кількість голосів виборців набрала представник партії «ВО
«Батьківщина» Мельник Марія Володимирівна, 29.11.1955 р.н., освіта – вища,
вчитель ЗОШ № 2.
Округ № 4 (вул. О.Українського, Некрасова, Пушкіна, Куйбишева, Г. Чорнобиля
(№№3-115,2-46), Р.Люксембург, Жуківська, Петровського (№№1-51,2-56), К.Маркса,
Крупської, Нахімова, Миру (№81-157), пров. Некрасова).
Кількість виборців, включених до списків – 724, які взяли участь у голосуванні –
355, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 50. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 3.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Гарбар Анатолій Сергійович – 68.
Гладкова Людмила Павлівна – 9.
Градоблянська Лариса Петрівна – 82.
Кириченко Олексій Віталійович – 30.
Ніколаєнко Михайло Михайлович – 33.
Скорик Віра Василівна – 25.
Сокирко Леонід Анатолійович – 26.
Фещук Ірина Григорівна – 16.
Хоменко Віталій Едуардович – 13.
Найбільшу кількість голосів виборців набрала представник партії «ВО
«Батьківщина» Градоблянська Лариса Петрівна, 19.07.1959 р.н., освіта – вища,
директор хлібокомбінату.
Округ № 5 (вул. Чехова, Переяслівська, Кожедуба, Б.Хмельницький, Осипенка,
Пугачова, Залізнична, Г.Чорнобиля (№№117-157), Індустріальна, Театральна,
Фізкультурна, Челюскіна, Рафінадна, пров. Індустріальний, Робочий, Менделєєва,
Комсомольський, Кожедуба).
Кількість виборців, включених до списків – 765, які взяли участь у голосуванні –
326, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 23. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 13.

Пилипей Микола Васильович – 23.
Півняк Олег Васильович – 4.
Погрібний Анатолій Іванович – 7.
Скалига Сергій Андрійович – 137.
Степанов Вячеслав Анатолійович – 54.
Цюпка Микола Іванович – 11.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник партії «Сильна
Україна», позапартійний Скалига Сергій Андрійович, 14.11.1954 р.н., освіта – вища,
вчитель ЗОШ № 1.

Округ № 6 (вул. Гетьманська, Петровського, Комарова, Гамарніка, Трудова,
Доватора, 8 Березня, Боженка, П.Орлика, пров. Комарова, Гетьманський).
Кількість виборців, включених до списків – 690, які взяли участь у голосуванні –
274, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 35. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 8.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Козюра Сергій Вікторович – 72.
Корецька Тетяна Василівна – 7.
Мельник Олександр Федорович – 60.
Миколенко Тетяна Миколаївна – 6.
Мохнацька Зоряна Григорівна – 40.
Чеботарьов Сергій Микитович – 46.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник Партії регіонів Козюра
Сергій Вікторович, 18.09.1970 р.н., освіта – середня спеціальна, президент ФК
«Цукровик».
Округ № 7 (вул. Свердлова, Г.Хасана, Горького, Короленка, Д.Народів, пров.
Г.Хасана, Ватутіна, кінець Чапаєва, Київський, Водоп'янова, Лермонтова, Тельмана).
Кількість виборців, включених до списків – 703, які взяли участь у голосуванні –
302, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 54. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 1.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Білан Любов Миколаївна 73.
Бондаренко Тетяна Володимирівна 34.
Гаврик Лариса Петрівна 12.
Козюра Ігор Володимирович 30.
Томіленко Юрій Володимирович 10.
Трохименко Валерій Іванович 63.
Трохименко Олег Валерійович 13.
Шланчак Володимир Миколайович 12.
Найбільшу кількість голосів виборців набрала представник Партії регіонів,
позапартійна Білан Любов Миколаївна, 26.09.1954 р.н., освіта – середня спеціальна,
завідуюча ДНЗ «Джерельце».
Округ № 8 (вул. Тельмана, Маресьєва, Маяковського)
Кількість виборців, включених до списків – 724, які взяли участь у голосуванні –
289, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 29. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 0.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Близнюк Тарас Олексович – 36.
Гейко Борис Миколайович – 5.
Іванченко Олексій Анатолійович – 13.
Карелін Ігор Іванович – 33.
Каштан Станіслав Янович – 22.
Лободюк Юрій Петрович – 9.
Олексійчук Вячеслав Володимирович – 45.
Почтар Олена Миколаївна – 14.
Тесленко Валерій Миколайович – 83.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник партії «ВО
«Батьківщина» Тесленко Валерій Миколайович, 02.02.1950 р.н., освіта – вища,
вчитель ЗОШ № 1.
Округ № 9 (вул. Чапаєва (№№81-267,54-238), Г.Артемовського (№№61-145,52128), Шмідта, Папаніна, Щорса, Попова, Івана Ле, пров. Суворова, Г.Артемовського,
Південний, Шмідта, Папаніна, Вільямса, Лисенка, Разіна, Щорса).
Кількість виборців, включених до списків – 862, які взяли участь у голосуванні –
380, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 18. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 0.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Василенко Микола Миколайович – 9.
Марчак Іван Романович – 71.
Негрун Микола Григорович – 12.
Савенко Олександр Анатолійович – 80.
Сенецька Оксана Анатоліївна – 190.
Найбільшу кількість голосів виборців набрала представник Соціалістичної партії
України Сенецька Оксана Анатоліївна, 10.05.1970 р.н., освіта – вища, секретар
міської ради.
Округ № 10 (вул. Воровського, Володарського, Панфілова, Миру (№№1-67,240), Г.Артемовського (№№1-59,2-50), Гоголя, 9Січня, Я.Галана, Далекосхідна,
Сеченова, Комунарська, Чапаєва (1-79,4-50), пров. Кутузова, Воровського, Панфілова,
Лісний, Гоголя).
Кількість виборців, включених до списків – 759, які взяли участь у голосуванні –
323, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 28. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 16.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Карвацький Олексій Ялисійович – 16.
Коваль Олександр Олександрович – 45.
Козюра Роман Вікторович – 48.
Немикіна Людмила Федорівна – 31.
Пащенко Оксана Володимирівна – 37.
Штепа Ігор Іванович – 20.
Юрін Юрій Миколайович – 82.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник партії «Нова політика»
Юрін Юрій Миколайович, 27.04.1983 р.н., освіта – вища, лікар РТМО.
Округ № 11 (вул. Л.Українки, Дімітрова, Добролюбова, Гончара, Семашка,
Громова, Корольова, Жуковського, Ломоносова, М.Артеменка, Гайдара, пров.
Л.Українки, Громова, Корольова, Ломоносова).
Кількість виборців, включених до списків – 809, які взяли участь у голосуванні –
339, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 22. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 4.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Атаманенко Олександр Сергійович – 60.
Вибрик Анатолій Борисович – 65.
Грицай Світлана Григорівна – 58.
Нечитайло Лариса Іванівна – 48.
Орлов Василь Олексійович – 29.
Тарануха Анатолій Валерійович – 53.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник Соціалістичної партії
України Вибрик Анатолій Борисович, 28.06.1964 р.н., освіта – вища, перший
заступник міського голови.
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Округ № 12 (вул. 1 Травня (№№17-149,2-196), Шевченка (№№1-53,2-52),
Мамая, Вінніченка, площа Миру, І.Франка, Незалежності, Нова, пров. І.Франка,
Піонерський, Садовий, Глінки).
Кількість виборців, включених до списків – 811, які взяли участь у голосуванні –
351, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 72. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 6.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Акопян Лариса Петрівна – 31.
Бондар Микола Миколайович – 13.
Волощенко Валентина Василівна – 18.
Гейко Валентин Михайлович – 84.
Дудник Сергій Миколайович – 52.
Зализа Василь Миколайович – 23.
Михайленко Валерій Андрійович – 15.
Співак Галина Григорівна – 13.
Шланчак Наталія Григорівна – 18.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник Партії регіонів Гейко
Валентин Михайлович, 22.12.1964 р.н., освіта – середня, фізична особа-підприємець.
Округ № 13 (вул. Тімірязєва, кінець вул. 1 Травня (№№151-283, 198-334),
Будьонного, Набережна, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Відродження,
пров. Тімірязєва, Будьонного, Ціолковського, Зої Космодем'янської, Матросова).
Кількість виборців, включених до списків – 857, які взяли участь у голосуванні –
373, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 32. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 6.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Дяченко Наталія Петрівна – 21.
Камінських Вадим Анатолійович – 81.
Корж Григорій Михайлович – 37.
Короп Леся Борисівна – 56.
Милаш Наталія Володимирівна – 6.
Мірошник Володимир Андрійович – 36.
Турло Володимир Михайлович – 87.
Шаповал Олег Іванович – 11.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник партії «ВО
«Батьківщина» Турло Володимир Михайлович, 23.01.1959 р.н., освіта – вища,
тимчасово не працює.
Округ № 14 (вул. О.Кошового, Котляревського, Макаренка, Правика,
Молодіжна, Соціалістична, Ворошилова (Сагайдачного), Партизанська, Радянська,
Шевченка (№№53-103, 54-118), 1 Грудня).
Кількість виборців, включених до списків – 777, які взяли участь у голосуванні –
262, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 28. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 13.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Гейко Віталій Володимирович – 36.
Дудник В′ячеслав Володимирович – 17.
Скалига Микола Іванович – 69.
Сухоруков Сергій Миколайович – 23.
Трунов Іван Якович – 26.
Шматкова Марія Вікторівна – 50.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник Соціалістичної партії
України, позапартійний Скалига Микола Іванович, 17.12.1958 р.н., освіта – вища,
заступник міського голови.
Округ № 15 (вул. Крилова, Симиренка, Фурманова, Фрунзе, С.Щедріна,
Колгоспна, Степанова, пров. Крилова, Симиренка, Байдукова, Колгоспний).
Кількість виборців, включених до списків – 261, які взяли участь у голосуванні –
159, які не підтримали жодного кандидата у депутати – 2. Кількість виборчих
бюлетенів, визнаних недійсними – 2.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Артеменко Марія Данилівна – 100.
Барабаш Юрій Миколайович – 2.
Могильний Василь Андрійович – 6.
Онопрієнко Борис Борисович – 3.
Півняк Василь Іванович – 8.
Царіннік Леся Петрівна – 36.
Найбільшу кількість голосів виборців набрала представник Соціалістичної партії
України, позапартійна Артеменко Марія Данилівна, 08.10.1953 р.н., освіта – середня
спеціальна, фельдшер ФАП с.Набоково.
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ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
В БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Кількість виборців, включених до списків 11202, взяли участь у голосуванні –
4807, не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі від
жодної місцевої організації партії – 450.
Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 98.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати від місцевої
організації партії:
1. Городищенська районна організація Соціалістичної партії України – 886.
2. Городищенська районна організація Партії регіонів – 979.
3. Городищенська районна організація Української соціал-демократичної
партії – 78.
4. Городищенська районна організація Всеукраїнського об'єднання
«Батьківщина» – 1017.
5. Городищенська районна організація Народної партії – 121.
6. Городищенська районна організація Політичної Партії «Фронт Змін» – 130.
7. Городищенська районна організаця Громадянської партії «ПОРА» – 97.
8. Городищенська районна організація партії Християнсько-Демократичний
Союз – 47.
9. Городищенська районна організація Політичної партії «Сильна Україна» –
108.
10. Городищенська районна організація політичної партії «Наша Україна» –
99.
11. Городищенська районна організація Української Народної Партії – 113.
12. Городищенська районна організація політичної партії «Союз лівих сил» –
184.
13. Городищенська територіальна організація Єдиного Центру – 108.
14. Городищенська районна організація Комуністичної партії України – 175.
15. Городищенська районна організація Соціально-екологічної партії «Союз.
Чорнобиль. Україна.» – 117.
За результатами голосування три партійні організації отримали
по п'ять депутатських мандатів. Депутатами в багатомандатному виборчому окрузі
стали
– від Городищенської районної організації Соціалістичної партії України:
Зварич Олександр Іванович, 27.09.1956 р.н., освіта – вища, міський голова;
Покась Олег Миколайович, 24.07.1964 р.н., освіта – вища, спеціаліст
Городищенської міської ради, позапартійний;
Гарбар Анатолій Сергійович, 13.10.1953 р.н., освіта – вища, вчитель ЗОШ №
2, позапартійний;
Щибря Ігор Григорович, 03.07.1970 р.н., освіта – вища, приватний
підприємець;
Мусієнко Надія Яківна, 01.01.1942 р.н., освіта – вища, пенсіонер;
– від Городищенської районної організації Партії Регіонів:
Биба Андрій Борисович, 04.12.1963 р.н., освіта – вища, президент
футбольного клубу «Цукровик»;
Діхтяр Галина Володимирівна, 19.04.1966 р.н., освіта – вища, редактор КП
«Городищенське районне радіо»;
Оверченко Андрій Володимирович, 13.08.1972 р.н., освіта – вища, начальник
відділу РДА;
Джаловян Ольга Валентинівна, 11.04.1965 р.н., освіта – вища, лікар РТМО;
Мусієнко Олександр Васильович, 22.10.1975 р.н., освіта – середня
спеціальна, директор ПП «Мус»;
– від Городищенської районної організації Всеукраїнського об'єднання
«Батьківщина»:
Онопрієнко Борис Борисович, 03.07.1968 р.н., освіта – вища, тренер ДЮСШ;
Томіленко Віктор Володимирович, 27.04.1967 р.н., освіта – вища, директор
ТОВ «Укргорнафта», позапартійний;
Шматкова Марія Вікторівна, 14.02.1971 р.н., освіта – вища, завідуюча ДНЗ
«Зірочка», позапартійна;
Ніколаєнко Віра Степанівна, 17.06.1963 р.н., освіта – вища, заступник
директора Городищенської вечірньої школи, позапартійна;
Крупна Ольга Миколаївна, 14.12.1965 р.н., освіта – вища, керівник
громадської приймальні РО «ВО «Батьківщина».

ПРИСЯГА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

«РЕГІОН-ГОРОДИЩЕ»

Вступаючи в права депутата Городищенської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми
діями дбати про благо міста Городища та добробут його жителів, гідно представляти
виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватись Конституції України,
законів України, Статуту територіальної громади міста Городища, виконувати свої обов'язки в
інтересах міської територіальної громади.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАІНИ
(ст. 140,141, 143)

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади -- жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду
жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Місцеве самоврядування здійснюється
територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і
через органи місцевого самоврядування:
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі
органи.
До складу сільської, селищної, міської
ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири
роки.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком
на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.
Територіальні громади села, селища,
міста безпосередньо або через утворені
ними органи місцевого самоврядування

управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціальноекономічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюдже т и в і д п о в і д н и х а д м і н і с т р а т и в н о територіальних одиниць і контролюють їх
виконання; встановлюють місцеві податки і
збори відповідно до закону; забезпечують
проведення місцевих референдумів та
реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують
та ліквідовують комунальні
підприємства, організації і установи, а також
здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення,
віднесені законом до їхньої компетенції.
Органам місцевого самоврядування
можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава
фінансує здійснення цих повноважень у
повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення
до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних
податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

ПЕРЕМОГА ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

28 листопада у Черкасах відбувся 1-й тур волейбольного турніру «Златогор
ліга» у першому дивізіоні. Наш волейбольний клуб «РЕГІОН-Городище»
зустрівся із сильною командою «Фаворит» (м. Боярка, Київська обл.) і здобув
нелегку, але переконливу перемогу з рахунком 3:0.
ВК «РЕГІОН-Городище» вдячний за фінансову підтримку Городищенській
районній раді та її колишньому голові, а нині депутату обласної ради О.В. Лупашку. Також покладаємо надії на підтримку з боку новообраних міської та районної
рад і їх керівників, які небайдужі до спорту і здорового способу життя.
Запрошуємо всіх бажаючих займатись волейболом на тренування у спортивний зал міської ЗОШ № 3 (понеділок, середа, п'ятниця о 18.30).
Вадим КАМІНСЬКИХ,
президент клубу
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З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

КП «КОМУНАЛЬНИК»
ПОВІДОМЛЯЄ
ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ ЗА НАДАНІ
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
СТАНОМ НА 23.11.2010

ГАЗЕТА ”НОВА ДОБА” ЗНАЄ ВСЕ
ПРО ЖИТТЯ ГОРОДИЩИНИ!
Триває передплата обласних газет на наступний 2011 рік. В Городищі лідером читацьких симпатій зпоміж усіх видань Черкащини залишається “Нова Доба”. Нічого дивного – газета виходить двічі на тиждень,
практично у кожному номері містяться матеріали про життя Городищенського району.
Наприклад нещодавно ”Нова Доба” повідомила цікаву новину – у Городищі почала працювати державна аптека
”Медичний кошик”. Ціни тут нижчі, ніж в приватних аптеках.
Торгівельна накрутка на медпрепарати вітчизняного виробництва складатиме не більше 10% їхньої вартості, на
імпортні – 15%. Це стосується препаратів, внесених до ”Національного формуляру системи забезпечення лікарськими
засобами закладів охорони здоров'я”. Всього там близько
250 назв. Для порівняння – законодавство дозволяє комерційним аптекам накручувати ціни до 35%.
– Це перша в області аптека подібного типу, яку створили з нуля, – говорить головний лікар районного територіального медичного об'єднання Василь Кравченко. – Для неї
виділили приміщення в районній поліклініці. Зробили
ремонт, встановили необхідне обладнання, отримали
ліцензію. Державна аптека є неприбутковою структурою,
існуватиме за рахунок кращого товарообігу. Виручка покриватиме лише зарплату аптекаря і транспортні витрати.
Аптека звільнена від орендної плати за приміщення. Це
також вплине на здешевлення ліків. Аптека ”Медичний
кошик” працюватиме цілодобово.
Соціальний працівник іде до тих, хто вже не може
дати собі ради. Тож прив'язуються старенькі одинокі люди
до своїх помічників, як до рідних дітей. Газета ”Нова Доба”
склала рейтинг найкращих соціальних працівників Черкащини. Нам приємно, що до почесної двадцятки потрапила і
Наталія Осауленко з Городища. У Територіальному центрі
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян вона працює з часу його відкриття. А ще обрана головою профспілкової організації. Нині під
її опікою 12 одиноких пенсіонерів. Жінка дуже відповідальна, уважна до їхніх старечих проблем.
В традиційній рубриці ”Приватна справа” ”Нова
Доба” № 91 розповіла про талановиту городищанку Юлію
Жиліну, яка створила універсальну майстерню, де шиє й
вишиває. Адже в людини все мусить бути прекрасним, і одяг
– у першу чергу. Цю прописну істину Юлія запам'ятала ще з
дитячих років. І на шкільних уроках господарювання старанно засвоювала основи швейної майстерності. Потім пішла
навчатися до Богуславського профтехучилища, здобула
спеціальність закрійник-швея. Тепер пані Юлія вже професійний майстер. У рідному місті відкрила своє невеличке
ательє. Орендує простору кімнату в колишньому універмазі
в центрі міста. Працює на сучасних імпортних швейних
машинках. На них виконує навіть найскладніші замовлення.
В неї справді золоті, невтомні руки. Вона ще й майстер
художньої машинної вишивки! Підібрати найбільш вдалий
узор допомагає комп'ютер. Займається декором усіх видів
одягу. До Новорічних свят одягне усіх бажаючих у яскраві
карнавальні костюми.
Відкривши власну справу, ініціативні люди самі собі
створюють робоче місце. Своєю працею здобувають хоч і
невеликі, але все-таки гроші для сім'ї. Вже цим знімають
значний соціальний тягар з держави. Тому приватні
підприємці фізичні особи прагнуть, щоб і новий Податковий
Кодекс не був до них надто суровий. ”Нова Доба” інформує,
що представники Городища беруть участь в акціях протесту
проти деяких норм нового головного податкового документу.
– Ми постійно підтримуємо зв'язок з нашою Черкаською профспілкою та районними організаціями, – розповіла
голова Городищенської громадської організації підприємців
”Приватна справа” Людмила Василенко. – Підприємці
налаштовані надзвичайно рішуче! Якщо треба, ми всі припинимо торгівлю і поїдемо на Київ! Адже новий Податковий
Кодекс позбавляє нас права на роботу. Ми платимо всі податки, але просто не зможемо поставити касові апарати на
ринку і віддавати ще 300 грн. щомісяця до пенсійного фонду. Жителі Городища мають низьку купівельну спроможність, багатьом торговцям і так доводиться згортати

бізнес.

Не менші пристрасті розгортаються й довкола нового Трудового Кодексу. ”Нова Доба” наводить слова слюсаря
Віктора з Городища:
– Мене серйозно лякає новий Трудовий Кодекс, який
планує ухвалити парламент. Звісно, я проект не читав. Але
вмикаю телевізор, радіо, розгортаю газети, а там нагнітається, що робочий тиждень збільшиться ще на 8 годин, що
це буде узаконене рабство… Як хтось з посадовців і береться
заспокоювати, що це лише упорядкування давно існуючих
норм, що все погоджено навіть з Міжнародною організацією праці – я не вірю! Якщо така сила людей по всій Україні
піднялася протестувати – значить там якщо не прямо, то між
рядками записана якась гидота. У нас і так роботяга безправний – начальство може зарплату урізати, на небезпечну
роботу поставити. Треба щоб Трудовий Кодекс захищав
людину праці.
Проблему наступної епідемії грипу та застуди (яка
буде обов'язково!) розглянула “Нова Доба” № 88. Городищанин Валерій поділився своїм вистражданим засобом профілактики – сопливих гостей слід рішуче виганяти з хати! Під
час минулої епідемії грипу він ледве не віддав Богу душу. На
власній шкірі відчув правдивість вислову, що грип страшний
своїми ускладненнями. У нього почався жахливий бронхіт.
Досвідчений лікар, який слухав легені, сказав, що це найсильніший кашель у районі! На лікування пішло 2 місяці й 1,5
тисячі гривень. Потогінних та відхаркувальних фіто-чаїв
випив аж 17 видів! Там були калина, малина, бузина, шавлія
та ще довгий список різноманітних лікарських рослин.
– Останні 5 років мені взагалі вдавалося уникати
грипу та застуди, розповідає пан Валерій. – Весь цей час
допомагав лимон. Колись почув рекламу, що найкраще захищає імунну систему вітамін С. Тоді й подумав: навіщо купувати драже в аптеці, якщо можна вживати натуральний
вітамін С у вигляді цитрусових? З того часу я п'ю щоденні чай
і каву тільки з лимоном! Упродовж року так насичую
організм вітаміном, що нормально переживаю загальну
епідемію. Але коли ставив ялинку – забрела знайома гроші
віддати. Хоч і грипувала, але в рік новий не хотіла йти з боргами. Вона побула у хаті 5 хвилин, але так накашляла і начхала, що я теж заразився. І відхворів, як за всі попередні роки!
Тепер навіть найближчих друзів виганяю з хати, як тільки
чую, що вони носом шморгають чи кашляють. Нехай ображаються, але мені здоров'я дорожче!
Стосовно культурного життя, ”Нова Доба” повідомляє, що прозу городищанина Андрія Тегерешвілі висунуто
на здобуття літературної премії імені Василя Симоненка. Це
збірка оповідань ”Диверсант Патарашвілі”. З-поміж усіх претендентів це єдина книга прози, решта запропонувала поезію. Книгу нашого земляка висунули в номінанти науковціфілологи Києво-Могилянського ліцею.
Добра поінформованість обласної газети про життя
Городищини закономірна. З часу створення видання (а це
більше 10 років) тут діє кореспондентський пункт, сюди
частенько навідуються спецкори газети. Редакція отримує
багато листів від жителів району.
Шановні жителі Городища, запрошуємо Вас стати
передплатниками популярної газети “Нова Доба”! Ви першими будете дізнаватися про всі важливі та цікаві новини
району та області. Газета надходитиме до Вашої домівки
двічі на тиждень: у вівторок і четвер. У кожному номері
знайдете захоплюючі й сенсаційні новини, актуальні
матеріали. Газета веде діалог з читачами, ми не уникаємо
гострих тем, а відстоюємо інтереси читачів. Тому поспішіть
зайти на пошту або зверніться до листоноші. Передплативши ”Нову Добу”, Ви отримаєте найсвіжіші новини! Приєднуйтеся до нас!
Володимир ЧОС,
власний кореспондент газети “Нова Доба”.

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ
ЯКЩО Я ВІДМОВЛЮСЬ
ВІД ПОЇЗДКИ ПОЇЗДОМ З
ОСОБИСТИХ ПРИЧИН,
ЧИ БУДЕ МЕНІ
СПЛАЧЕНО ВАРТІСТЬ
КВИТКА І ПЛАЦКАРТИ?
Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 27.12.2006 року №
11196 (із змінами від 04,03.2008 року №
252) затверджено Правила перевезення
пасажирів, багажу, вантажобагажу та
пошти залізничним транспортом України,
якими у розділі 19 передбачено умови
повернення платежів.
Повернення платежів за невикористані проїзні документи провадиться у будьякому пункті продажу проїзних документів
залізниць України з пред'явленням до каси
повернення платежів проїзного документа
та документа, що посвідчує особу (паспорт,
військовий квиток, студентський квиток,
посвідчення водія, службове посвідчення).
Повернення проїзних документів до
відправлення поїзда може здійснювались
як особисто, так і іншими особами.
Якщо пасажир відмовився від
поїздки з особистих причин у термін не
менше ніж за 24 години до відправлення
поїзда, то йому сплачується повна вартість
квитка і плацкарти; від 24 до 6 годин до
відправлення поїзда – повна вартість квит-

ка і 50 відсотків вартості плацкарти; менше
ніж 6 годин до відправлення поїзда, але не
більше, ніж через три години після його
відправлення – сплачується тільки вартість
квитка, а вартість плацкарти не сплачується.
У всіх випадках повернення проїзних документів, крім випадків, що сталися з вини залізниці, пасажир вносить плату
за послуги (комісійний збір). Кошти, сплачені за послуги, пов'язані з резервуванням
місць і продажем проїзних документів, не
повертаються, за винятком випадків, коли
повернення здійснюється з вини залізниці.
У разі повернення проїзних документів з вини залізниці пасажиру повергають у повному обсязі кошти, сплачені ним
під час придбання проїзного документа, у
тому числі за послуги, пов'язані з резервуванням місць.
Якщо сума, що підлягає поверненню після вирахування, є рівною або меншою від плати за послуги з повернення платежів за невикористаний проїзний документ, то плата за послуги з повернення не
сплачується.
Ольга БОЙКО,
провідний спеціаліст
районного управління юстиції,
завідувач громадської правової
приймальні по наданню
безкоштовної правової допомоги

ЩО ТАКЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СТВОРЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ?
Відповідно до статті 14 Закону
України «Про об'єднання громадян»,
легалізація (офіційне визнання) об'єднань
громадян є обов'язковою і здійснюється
шляхом їх реєстрації або повідомлення
про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які не легалізовані, є протизаконною.
Частина 2 статті 14 Закону України
«Про об'єднання громадян» передбачає,
що у разі реєстрації об'єднання громадян
набуває статус юридичної особи. Якщо
громадська організація легалізується шляхом повідомлення про заснування, вона не
набуває статусу юридичної особи, отож, не
може мати печатки, відкривати рахунки
банках тощо. Однак легалізація громадської організації шляхом повідомлення
свідчить про те, що діяльність такої організації є законною.
Повідомлення про заснування є
спрощеним способом легалізації громадської організації. Відповідно до статті 17
Закону України «Про об'єднання громадян» громадські організації, їх спілки
можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідно

міністерству юстиції України, місцевим
органам державної виконавчої влади, виконавчим комітетам сільських, селищних,
міських рад.
Детальніше легалізація визначається Положенням про порядок легалізації
об'єднань громадян, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 26
лютого 1993 року №140.
Відповідно до п. 9 цього Положення
для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до
легалізуючого органу подається заява,
підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками.
В заяві вказується прізвище, ім'я, по
батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників,
рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна
мета діяльності громадської організації.
Підписи в заяві повинні бути засвідчені
нотаріусом.
Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення про її заснування, вноситься до книги обліку громадських
організацій, що ведеться легалізуючим
органом.
Людмила ДУДКО,
головний спеціаліст районного
управління юстиції

ГОРОДИЩЕ
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Спортбар «Арена М+» пропонує:
- перегляд спортивних змагань
на широкоформатному
телеекрані;
- більярд, настільний теніс;
- комплексні обіди від 15 грн;
- корпоративи, урочистості
за попереднім замовленням.

Ми знаходимось за адресою: вул.Героїв Чорнобиля, 56
(біля залізничного вокзалу). Тел. 0 (98) 505-76-52.

ШВЕЙНЕ АТЕЛЬЄ
надає послуги з художньої машинної
вишивки автомобільних чохлів, виготовлення
одягу з українським орнаментом, декор всіх
видів одягу.
Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Ми знаходимось за адресою:
вул.Миру, Універмаг (вхід з двору).
Тел. 0 (98) 259-26-84.
ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

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

ПРИМІЩЕННЯ
КУПЛЮ
контейнер в м.Городище з місцем на
Базарній площі. Т. 0 (67) 988-15-06.
ПРОДАМ
магазин-кафе (діючий) у м.Городище (р-н
газ. господ.), заг. пл. 200 м.кв., газ, 3 фази,
водопровід, зем. діл. 6 сот. 50000 у.о. Т. 2-46-24,
0 (67) 594-75-73.
магазин діючий у с.В'язівок
Городищенського р-ну. Т. 0 (96) 471-41-58.
приміщення виробниче у м.Городище, заг.
пл. 700 кв.м. Т. 0 (96) 216-49-57.
ЗДАМ
торгівельне приміщення у м.Городище (рн залізн. вокзалу), заг. пл. 80 кв.м. Т. 0 (96) 21649-57.
контейнер у м.Городище (на Базарній
площі, вул.Миру), у контейнерному ряду, 2,80 х
3,00. Т. 0 (98) 313-92-65.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
частина будинку у м.Городище,
пров.Кожедуба, 7, заг.пл. 58 кв.м., усі
надв.спор., зем.ідл. 9 сот. Т. 2-41-65, 0 (97) 88923-60.
будинок у м.Городище, усі надв.спор.
18000 у.о., торг. Т. 0 (96) 375-63-66.
будинок у м.Городище, вул.Героїв
Чорнобиля, 87 А, гараж, зем.діл. 4 сот.,
вул.газифік. та асфальтована. 5000 у.о. Т. 0 (97)
295-65-58.
будинок у м.Городище, вул.ГулакаАртемовського,62, заг.пл. 12,5 х 10 м, цегляний,
обкладений плиткою, газифік., усі надв.спор.,
зем.діл. 35 сот. 30000 у.о. Т. 2-26-79, 0 (67) 58225-21.
будинок у м.Городище, вул.Доватора,
10х11, усі зручн., частина добудована без
внутрішн. робіт. 17000 у.о., торг. Т. 0 (96) 452-5323.
будинок у м.Городище, вул.Карла
Маркса,28, заг. пл. 42 м.кв., газиф., усі надв.
спор., приват. зем. діл. 9 сот. 7000 у.о. Т. 0
(4733) 4-26-06, 0 (63) 287-77-01.
будинок у м.Городище, вул.Нова, 7 (центр),
газифік., парове опалення, обкладений цеглою,
усі надв.спор., погріб під будинком, зем.діл. 16
сот. 100000 грн. Т. 0 (67) 985-76-88.
будинок у м.Городище, вул.Нова,12, усі
надв.спор., вул..газифік., зем.діл. 49 сот. 5000
у.о. Т. 0 (93) 161-15-33.
будинок у м.Городище,
вул.Островського,16, газифік., усі зручн., усі
надв.спор., телефон, зем.діл. 30 сот. Т. 2-07-33,
0 (67) 873-91-19.
будинок у м Городище, вул.Тургенєва, 27,
усі надв.спор., зем.діл. 15 сот. Т. 2-44-27, 0 (96)
412-15-59.
будинок у м Городище, вул.1Травня,64,
заг.пл. 84 кв.м., газифік., каналізація, усі
надв.спор., зем.діл. 18 сот. 20000 у.о., торг. Т. 200-71, 0 (98) 224-73-87.
будинок у м Городище, вул.1Травня,242, усі
надв. спор., зем. діл. 36 сот., вихід до берега
річки Вільшанки. Т. 2-40-64, 0 (97) 227-64-63.
будинок у м.Городище, вул.Франка, 79.
3000 у.о. Т. 0 (93) 161-15-33.
будинок у с В'язівок, вул.Набережна,15, усі
надв.спор., ставок (5 м від будинку). Т. 0 (96)
420-84-93.
будинок у с В'язівок, вул.Кірова, 125,
газифік., вода, усі надв.спор., зем.діл. 51 сот. Т.

7

29 листопада 2010 року
КП «Комунальник»
надає послуги:
-з викачки та вивезення
нечистот,
-ритуальні послуги (автомобіль з ковром, найдешевші
труни),
-пробивка каналізації,
-перевезення вантажів до 4 т,
-вивезення твердих побутових відходів,
-послуги екскаватора,
-розпилювання лісоматеріалу,
-послуги спецмашини «вишка» (на висоту до 11 м).
«Комунальник» дякує
споживачам за вчасно
сплачені комунальні послуги.
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

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

• Оновлено колекцію чаю та кави
• Помірні ціни

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, КА-МАЗ, МАЗ, а також виконання робіт автокраном вантажопід'ємністю
6,3 т., бульдозером Т-150 та автогрейдером.
Довідки за телефонами: 2-22-86, 2-00-17.

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

0 (96) 243-21-69.
будинок у с.Старосілля,
вул.Воровського,69, заг.пл. 60 кв.м., газиф., усі
надв.спор., зем.діл 46 сот. Т. 0 (97) 899-30-30.
ЗДАМ
будинок в м.Городище (центр), 2 кімн.,
веранда, пічне опал., усі надв. спор., поруч
автобусна зупинка. Т. 0 (98) 313-92-65.
ОБМІНЯЮ
будинок-= будинок або 2 квартири,
будинок у м.Золотоноша, вул.Комунарська,
цегл., заг. пл. 76.м.кв., 4-кімн., усі зручн., усі
надв.спор., зем. діл. 6 сот. - на будинок у
м.Городище на 2 входи або на 2 квартири. Т. 0
(237) 5-29-74.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
квартира 1-кімн., у м.Городище (центр), під
офіс чи комерційну діяльність, є місце для
добудови. Т. 0 (99) 530-23-79.
квартира 1-кімн., 5 пов. буд. у м.Городище,
вул.Героїв Чорнобиля, 157, (р-н залізн. вокзалу),
євровікна, кухня-євро, газ, вода, світло
(лічильник), встановлений бойлер гарячої води,
підвал, балкон. Т. 0 (67) 424-16-52, 0 (96) 32696-00.
квартира 2-кімн., 1 пов. у м.Городище,
вул.Героїв Чорнобиля, 19/4 (2-пов.буд.). 25000
у.о., торг. Т. 0 (96) 425-42-73.
квартира 3-кімн., у с.Мліїв, 2 пов.цегляного
будинку, заг.пл. 62,7 кв.м., кімнати роздільні,
скляна лоджія, автономне опалення. Т. 0 (98)
313-92-65.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 15 сот. в м.Городище,
вул.Мічуріна, 50. 15000 у.о. Т. 0 (97) 295-65-58.
земельна ділянка 17 сот. в м.Городище,
вул.Мічуріна,95 (центр) -- під забудову. Т. 0 (67)
874-90-45, 0 (93) 340-30-72.
земельна ділянка 12 сот. в м.Городище,
вул.Шевченка, 89А - під забудову. Т. 2-20-75, 0
(96) 303-79-75.
земельна ділянка 12 сот. в м.Городище,
вул.Шмідта -- під забудову, є погріб, цоколь,
недалеко ліс, річка, вул.газифік. Т. 0 (97) 284-2423.
земельна ділянка 7 сот. в м.Городище,
вул.Щорса. Т. 0 (96) 463-50-70.
земельна 30 сот. в с.Воронівка
Городищенського р-ну, вул.Шевченка,9 - під
забудову Т. 2-42-24 (після 18.00).
земельна ділянка (пай) 4 га між с.Квітки та
с.Валява Городищенського р-ну. 20000 грн.,
торг. Т. 0 (96) 316-02-68
ГАРАЖІ
ПРОДАМ
гараж, метал. 7400 грн. Т. 0 (97) 647-62-34,
0 (93) 977-76-83.
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) 437-71-45.
три капітальні гаражі під вантаж. авто на
території Городищенського цукрового комбінату.
Т. 0 (98) 313-92-65.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
японські мопеди, 2 шт. «Honda-Dio 34» і
«Honda-Pal». Т. 0 (99) 530-23-79.
ТАВРІЯ, 93 р.в., білий. Т. 0 (97) 193-45-85.
FORD Granada, 79 р.в., темно-синій, 1,7,

капремонт 08 р., добр. стан. 10000 грн. Т. 2-4813, 0 (96) 531-77-80.
HYUNDAI-Pony, 93 р.в., синій, 1,5, сигнал.,
магнітола, ЦЗ, титан. диски, зимова гума. 3000
у.о. Т. 0 (67) 418-51-80.
LANCIA Thema, 86 р.в., сірий, 0,2, добр.
стан. АБО ОБМІН. 1300 у.о. Т. 2-30-55, 0 (96)
443-30-29.
MERСEDES Vito-108, 03 р.в., білий, 2,2,
СD,кондиціонер, грузовий. 11300 у.о. Т. 0 (67)
124-61-15.
ROBUR 300, 89 р.в., вантажн., пр. 80 тис.
км. 1500 у.о. Т. 0 (234) 2-39-38, 0 (98) 078-32-89.
VW Passat Variant 1,8 B-3, 90 р.в., зелений
«металік», в комплектації, повний привід,
турбоінжектор, борт.комп'ютер, ABS, г/п керма,
клімат-контроль, підігрів сидіння, ел.люк,
ел.дзеркала, магнітола на всі формати, зимова
гума. 5800 у.о., торг. Т. 2-06-42, 2-27-08, 0 (93)
658-58-83.
ВАЗ 2106 по запчастинам. Т. 0 (97) 152-0411.
ГАЗ 69, 67 р.в., у відм.стані+причіп. Т. 2-0540, 0 (98) 586-96-38.
трактор МТЗ 82. Т. 0 (97) 295-65-58.
трактор Т 40. Т. 0 (97) 295-65-58.
причіп 1ПТС-2. 3200 грн. Т. 0 (97) 295-6558.
причіп 2ПТС-45. 7100 грн. Т. 0 (97) 295-6558.
причіп 2ПТС 4, 90 р.в. 8500 грн. Т. 0 (97)
295-65-58.
сівалка СЗ 3,8. 6200 грн. Т. 0 (97) 295-6558.
культиватор однокінний і дві борінки. Т. 0
(97) 327-17-80.
ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
борони, малі, конні, (6 шт.), 1 шт./200 грн. Т.
0 (97) 295-65-58.
гума до ГАЗ-53, 240 х 508. 1 шт./250 грн. Т.
0 (97) 295-65-58.
двигун ВАЗ 2103, 1,5. 1300 грн. Т. 0 (96)
420-84-67.
двигун ВАЗ 2103 з капремонту. 2000 грн.,
торг. Т. 0 (97) 152-04-11.
задній міст МОСКВИЧ-412, б/к, у роб.стані.
Т. 2-16-52, 0 (98) 655-65-36.
задній міст Т-40. 4000 грн. Т. 0 (97) 295-6558.
задня гума з дисками, 14,9 х 30, до
трактора МТЗ, ЮМЗ, Т-40, нова. 1 шт./3000 грн.
Т. 0 (97) 295-65-58.
запчастини на мотоблок «Муравей» на
мотор новий. Т. 0 (234) 2-16-52, 0 (98) 655-65-36.
ТЕХНІКА
ПРОДАМ
модем USB. 310 грн. Т. 0 (67) 705-30-06.
приставка Sony Playstation, 2 джойст.,
карта пам'яті, 5 дисків. Т. 0 (98) 461-88-47 (після
15.00).
телевізор «Славутич-Ц-208», кольор.,
впаян. Palsikam. 400 грн. Т. 0 (96) 531-77-80.
ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
електродвигун, 7,5 кв -- 1450 обертів. Т. 211-01, 0 (97) 210-69-48.
мотоблок. Т. 0 (97) 193-45-85.
станок для виготовлення шлакоблоків
(на 2 шлакоблоки). 3000 грн. Т. 0 (98) 525-93-36,
0 (3) 424-60-94.
приставка для газових котлів «Іскра-16»
економна, б/к. 700 грн. Т. 0 (234) 2-16-52, 0 (98)
655-65-36.

МЕБЛІ
ПРОДАМ
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.
ліжко (2 шт.) «полуторки», панцирна сітка,
дерев'яні спинки. 150 грн./шт. Т. 2-16-52, 0 (98)
655-65-36.
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. 0 (234) 2-25-62.
стіл письмовий, б/к, 4 шухлядки, добр.стан.
150 грн. Т. 2-37-80, 0 (97) 238-86-43.
РІЗНЕ
ПРОДАМ
вугілля антрацит марки АО і АС, 0,5 тонни.
Недорого. Т. 2-28-47, 0 (97) 022-98-71.
вугілля. Т. 0 (234) 2-30-83, 0 (93) 829-29-52.
комбінезон дитячий і куртка, рожевий, 86
см. 300 грн., торг. Т. 2-08-01, 0 (97) 657-42-81.
ПОСЛУГИ
масаж (лікувальний, протицелюлітний,
баночний). Т. 0 (67) 849-18-70.
РОБОТА
ТЕРМІНОВО потрібен менеджер для
співпраці в міжнародній компанії. Т. 2-03-01, 0
(97) 419-54-77, 0 (63) 980-22-64.
На роботу потрібні продавціконсультанти. Т. 0 (97) 506-73-31, 0 (63) 805-5105.
Потрібен продавець у продуктовий
магазин (центр). Заробітна плата від 2000 грн.
Т. 0 (97) 062-50-90, 0 (67) 932-71-20.
ТОВ «Фаворит-Інвест» запрошує на роботу
продавця-касира у м.Городище та КорсуньШевчнківський. Т. 0 (67) 982-07-75.
ПП Кожушко (смт.Вільшана) запрошує на
роботу водіїв категорії Е, віком не старше 40
років, Т. 0 (67) 470-94-87.
Потрібні: робітник на пилораму,
торцювальник в деревообробний цех. Т. 0
(97) 355-48-41.
Пропоную роботу майстру з укладки
гранітної плитки, художнику по граніту,
різнику по граніту. Т. 0 (67) 509-88-90.
ПП потрібні різноробочі (чоловіки). Т. 2-0780, 0 (67) 406-50-76.
На постійну роботу потрібні: газорізчики,
вантажники. Т. 0 (93) 056-60-75.
У спорт-бар потрібні: кухар, офіціант,
бармен, адміністратор, бухгалтер. Т. 2-09-22,
0 (96) 216-49-57.
Потрібен жіночий перукар у «Волошку» Т.
0 (67) 599-24-35.
Пропоную власне підприємництво без
значного стартового капіталу колишнім
вчителям, лікарям, економістам, інженерам
та амбіційним і відповідальним людям. Т. 2-0301, 0 (97) 419-54-77, 0 (63) 980-22-64.
ТВАРИНИ
КУПЛЮ
ВРХ, телята, коні, дорізи. Т. 0 (67) 283-0502.
ПРОДАЮ
поросята. Т. 0 (98) 460-39-63.
нутрії, вік – 1,5 міс. Т. 0 (97) 431-68-23.
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ОЛЕКСАНДРА
ВІКТОРОВИЧА
ЛУПАШКА,
члена виконкому міської ради,
депутата обласної ради,
ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Бажаємо міцного здоров’я та життєвої
наснаги, професійних успіхів та сімейного
затишку, злагод та добробуту у Вашій оселі.
Нехай здійсняться всі заповітні мрії, а будь-які
повороти долі завжди відкривають
лише нові обрії майбутніх перспектив.
Щастя Вам, радості,
добра і благополуччя!
Міська рада.

Присвячую цей вірш
СОКУР ТЕТЯНІ СТЕПАНІВНІ

ВЧИТЕЛЬЦІ
Перша вчителька моя,
Класна керівничка.
Шкільна партонька моя,
Хоч і невеличка.
Перша вчителька моя
Найдорожча в світі.
Перша буквонька твоя,
Що у алфавіті,
Не забудеться мені
До кінця навчання.
Я знання беру в життя
Для використання.
Обіцяю вчитись гарно,
Не чіпати менших
Час не гаяти свій марно,
Поважати старших.
Євген ШЕВЧЕНКО,
учень 6-А класу ЗОШ № 1

НАШ КАЛЕНДАР
13 листопада
160 років від дня народження Роберта
3 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ
СТІВЕНСОНА (1850-1894), англійського
письменника: Спогади -- це чарівний одяг, який
4 грудня
від використання не зношується. Лев -- цар
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ
звірів, але для домашньої тварини він навряд
чи згодиться. Так само і любов -- занадто БОГОРОДИЦІ. ТРЕТЯ ПРЕЧИСТА
175 років від дня народження Семюела
сильне почуття, щоб стати основою
Б АТЛ Е РА ( 1 8 3 5 - 1 9 0 2 ) , а н г л і й с ь к о г о
щасливого шлюбу.
письменника: Бог не може змінити минуле,
але історики можуть. Будь-яка комерція -- це
22 листопада
120 років від дня народження Шарля де спроба передбачити майбутнє. Гроші -ҐОЛЛЯ (1890-1970), французького політичного, останній друг, вірний до кінця. Будь-яке
державного і військового діяча: Без великих людське творіння, будь це література,
людей не зробиш нічого великого. Гинуть м у з и к а ч и ж и в о п и с , - - ц е з а в ж д и
завжди найкращі. Тому Вам нічого не автопортрет. Розбійники вимагають
загрожує! Як правило, розумні люди гаманець або життя, жінки -- і те, і інше.
позбавлені мужності, а мужні -- розуму!
5 грудня
Завжди вибирайте найскладніший шлях -МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦІВ В
там ви не зустрінете конкурентів.
ІМ'Я ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
25 листопада
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СТАТИСТИКИ
200 років від дня народження Миколи
190 років від дня народження Афанасія
ПИРОГОВА (1810-1881), російського та
українського хірурга, анатома, педагога і ФЕТА (1820-1892), російського поета:
Что такое день иль век
громадського діяча: Найвищий талант може
Перед тем, что бесконечно?
зганьбитися, якщо занадто самовпевнено
Хоть не вечен человек,
захоче з першого разу застосувати свої сили в
То,
что вечно, -- человечно.
такій справі, яка вимагає величезних
попередніх відомостей, зрілості розуму в
судженні і досвіду в житті.
6 грудня
ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
28 листопада
190 років від дня народження Фрідріха
ЕНГЕЛЬСА (1820-1895), німецького філософа,
економіста: Уже сам факт походження людини
із тваринного світу спричиняє собою те, що
людина ніколи не звільниться повністю від
особливостей, властивих тварині, і, отже,
мова може йти тільки... про різний ступінь
тваринності або людяності.
130 років від дня народження
Олександра БЛОКА (1880-1921), російського
поета:
Твой взгляд -- да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты -И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, -- поймешь, где тьма.
Пускай же все пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
30 листопада
175 років від дня народження Марка
ТВЕНА (1835-1910), американського
письменника: Краще мовчати і видатися
дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви.
Я ніколи не дозволяв школі втручатись в мою
освіту. Немає нічого простішого, ніж кинути
палити. Я вже 100 разів кидав. Ніколи не
відкладай на завтра те, що можеш зробити
післязавтра. Бути добрим -- благородно. Але
показувати іншим, як бути добрим, -- ще
благородніше і не так морочливо. Горе можна
пережити наодинці, але радість -- щоб
пізнати її повною мірою -- потрібно
розділити з іншою людиною.
1 грудня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ
2 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА
СКАСУВАННЯ РАБСТВА

ГОРОДИЩЕ

29 листопада 2010 року

7 грудня
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ КАТЕРИНИ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ
ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
110 років від дня народження Катерини
БІЛОКУР (1900-1961), української художниці.
Весь світ облетіли слова Пабло Пікассо:«Якби
ми мали художницю такого рівня
майстерності, то змусили б заговорити про
неї цілий світ». Це звучало дивовижно, тим
більше, що про сучасне мистецтво Пікассо
зазвичай відзивався абсолютно конкретно і
зовсім інакше: «Я тону в лайні». А Катрю
Білокур назвав геніальною.
9 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З
КОРУПЦІЄЮ
10 грудня
ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ
180 років від дня народження Емілі
ДІКІНСОН (1830-1886), американської поетеси:
Душа обере собі власну громаду
І двері замкне туди,
Аби до божественного її саду
Ніхто не зміг увійти.

Вірю!

Посміхайтеся, друзі, частіш,
Хай біль серце ніколи не тисне,
Попідручки хай щастячко ходить,
Сіре небо над вами не висне.
Посміхайтеся, люди, частіш,
Не хитріть, не хаміть, не кривляйтесь,
Намагайтеся гідно прожить,
Обікрасти когось не старайтесь.
Я не вірю, що скінчиться світ,
Але вірю в життя і людину.
На хапуг скоро мода пройде,
Щиро вірю в мою Україну!
Бо не може красива Земля
Довго так манівцями блукати.
Вірю я в молодих і красивих,
Віру цю хочу й вам передати.
Стука тихо годинник вночі,
А я вірю й надію плекаю.
Вірю я, що так будемо жить,
Цю надію і вам посилаю.
Галина КОВТУН
ДЕНЬ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
220 років від дня народження Олексія
МАРТОСА (1790-1842), українського історика,
автора тритомної (за іншими даними -п'ятитомної) «Історії запорозьких козаків»
13 грудня
АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО
14 грудня
ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ
АЕС
170 років від дня народження Михайла
СТАРИЦЬКОГО (1840-1904), українського
письменника, режисера, актора, театрального і
громадсько-культурного діяча: А славні тут
дівчатка-міщаночки, доложу вам: чистоє
амбре! Думав, що знайду між ними ту, що коло
Владимира бачив, -- дак нема, а вона,
здається, з цього кутка. От пипочка, що
просто тільки -- а-ах та пере-ах! Одно слово -канахветка, только смокчи! Трохи чи я даже не
улюбився у єйо, чесне слово: просто з голови не
йдьоть…
15 грудня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ
40 років тому (1970) вперше здійснено
посадку космічного апарату Землі на іншу
планету. (Міжпланетна станція «Венера-7»,
запущена 17.08.1970 р. з космодрому
«Бойтконур). За результатами вимірів були
розраховані тиск і температура на поверхні
планети Венера, вони складали 90±15 атмосфер
і 475±20 0С.
17 грудня
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ ВАРВАРИ
Д Е Н Ь П РА Ц І В Н И К А Д Е Р Ж А В Н О Ї
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
240 років від дня народження БЕТХОВЕНА
(Людвіг Ван Бетховен) (1770-1827), німецького
композитора, піаніста, диригента
180 років від дня народження Жуля
ҐО Н К У РА ( 1 8 3 0 - 1 8 7 0 ) , ф р а н ц у з ь к о г о
письменника: Сміх -- це веселість розуму,
посмішка -- веселість серця. Англійці
колективно, як народ, шахраї, індивідуально - чесні. Навпаки, французи, чесні як народ, а
індивідуально -- шахраї. Якщо Бог існує, то
атеїзм повинен здаватись йому меншою
образою, ніж релігія.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Коли на твоє запитання
відповідає філософ, перестаєш
розуміти, про що запитував.

J

19 грудня
СВЯТОГО МИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦЯ
ДЕНЬ АДВОКАТУРИ
ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА
20 грудня
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ

11 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ГІР
21 грудня
200 років від дня народження Альфреда
ДЕНЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
де МЮССЕ (1810-1857), французького
письменника: Фізичні вправи можуть
22 грудня
замінити безліч ліків, але ніякі ліки не замінять
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ
фізичних вправ. Закохатись нескладно, СЛУЖБИ
складно в цьому зізнатись. Хто кохав, той
носить шрами. Якщо жінка хоче відмовити,
24 грудня
вона каже «ні». Якщо жінка вдається до
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ АРХІВНИХ УСТАНОВ
пояснень, вона хоче, щоб її переконали.
29 грудня
12 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БІОЛОГІЧНОГО
ДЕНЬ БЛАГОДІЙНИЦТВА
РІЗНОМАНІТТЯ

J

J

J

J

Компанія «Нескафе»
залишається кращим
виробником банок для
недопалків.

J

J

J

В ресторані:
-- Брм… е-е… брм… Хм…
-- Слухаю вас.
-- Вдк... вдк… гм… дв… вдк…
-- Водки?
-- Млдц…

J

J

J

Холостяк -- це людина, яка
щоранку приходить на роботу з
різних напрямків.

J

J

J

На вулиці в дядька
запитують:
-- Не могли б ви мені
розміняти 200 доларів?
-- На жаль ні, але дякую за
комплімент!

J

J

J

Все, що в житті добре, -- або
незаконно, або аморально, або
призводить до ожиріння.

J
18 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ
(МІГРАНТІВ)

J

У розпал вечора на естраду
виходить господар ресторану і
оголошує:
-- А зараз -- біла вечеря: пані
пригощають кавалерів!

J

J

-- Лікарю, що мене чекає?
Операція? Ампутація?
-- Я не можу вам усього
розповісти. Вам потім буде
нецікаво.

J

J

J

Сидять зять з тещею,
пельмені їдять. Зять один візьме,
теща -- два. Зять -- два, теща -три. Зять -- три, теща взяла
чотири і вдавилася. Теща
здавленим голосом:
-- Зятьок, поплескай!
-- Браво, мамо. Браво!!!

J

J

J

СМС від дівчини: «Вибач,
любий, не можу зараз відповісти
на твій дзвінок, на жаль, я за
кермом».

J

J

J

У реанімацію привозять
пораненого з ножем, що стирчить
у спині. Лікар запитує:
-- Боляче?
-- Тільки коли сміюся, лікарю!

