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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ
ТА ГОСТІ ГОРОДИЩА!
Прийміть мої найщиріші вітання
з Новим роком та Різдвом Христовим
Озираючись назад, можна сміливо сказати, що 2010 рік прожитий не дарма.
Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей й відкриттів, перемог і досягнень,
новий професійний і життєвий досвід.
Нехай новорічні свята принесуть добро, мир і порозуміння. Щоб у 2011 році ви
відчули турботу з боку колег, тепло друзів та близьких людей. Бажаю кожній родині
добробуту, дитячих усмішок, любові, щастя, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших бажань.
Веселих вам свят!
З повагою,
міський голова
Володимир МИРОШНИК

Вітаємо всіх
з Новим 2011 роком!
НЕХАЙ НІЖНО НА ВАШІ ВІКНА ПАДАЮТЬ
СНІЖИНКИ, КОЖНА З ЯКИХ ДАРУЄ ЛАСКУ,
РАДІСТЬ ВІДЧУТТЯ СВЯТА!
Хай у Вашому житті не метуть хурделиці,
Хай у щасті і добрі все життя простелиться,
Хай удача і натхнення Вас не залишає,
Щедрість, радість і завзяття Бог Вам посилає!

Шановні
ветерани!
Від щирого серця вітаю вас з Новим
роком та Різдвом Христовим!
Напередодні Нового року прийнято
загадувати бажання і вірити, що вони
обов'язково здійсняться. Щире дружнє
слово, душевна зустріч, теплі обійми – найкращий подарунок в такі дні, найцінніше,
що є у святі.
Від усієї душі зичу вам міцного здоров'я і великого
людського щастя.
З повагою,
Володимир ЗІНЧЕНКО,
голова міської організації ветеранів України.

З повагою, Дід Мороз, Снігуронька
та щедрувальна група МЦКТ.

ШАНОВНІ ГОРОДИЩЕНЦІ
ТА ГОСТІ НАШОГО МІСТА!

Міський центр культури і туризму та футбольний клуб «Цукровик» запрошують на народне гуляння «НОВИЙ РІК З ЦУКРОВИКОМ», яке відбудеться 1
січня 2011 року о 1-й годині ночі біля новорічної ялинки міського центру культури і туризму.
В програмі свята:
- вітання Діда Мороза і Снігурочки;
- різноманітні конкурси, ігри;
- святковий феєрверк .

24 грудня відбулось урочисте відкриття головної ялинки міста. З
вітальним словом до присутніх на святі – малечі, їхніх батьків та
інших жителів Городища – звернувся міський голова Володимир
Мирошник. Культурну програму забезпечили працівники МЦКТ.
Наша вдячність спонсорам яскравого старту новорічних свят –
депутату обласної ради Олександру Лупашку, депутату міської ради
Віктору Томіленку, члену виконкому міської ради, директору ВАТ
«Городищенський маслозавод» Василю Дяченку, приватним
підприємцям Олександру Орлу і Сергію Гудзю.

МАТИ-ГЕРОЇНЯ

ТІЙ , Щ О Р О Д И Н Н И Й
ВОГОНЬ БЕРЕЖ Е…

Не дарма у народі говорять, що все в
цьому світі тримається на тендітних
жіночих плечах. Бути матір'ю – це велике щастя і, разом з тим, постійні турботи
про те, як виховати достойну людину,
людину з великої літери.
Валентина Пожар одна з тих жінок,
до яких особливе ставлення. Вона матір
шести дітей. Сьогодні вони вже дорослі,
самостійні люди, яким дала путівку у
життя Валентина Микитівна разом зі

своїм чоловіком Миколою Яковичем.
Нещодавно її сердечно привітали, а
також вручили почесну державну
відзнаку «Мати-героїня» міський голова Володимир Мирошник та секретар
міської ради Андрій Оверченко. Присвоєння цього почесного звання – це подяка та винагорода за її недоспані ночі,
за багаторічну працю у справі виховання дітей. Валентина Микитівна виховала дітей цілеспрямованими, працьови-

тими, привила їм любов до рідної
землі, повагу до людей. Вона добра господиня, лагідна і чуйна мати.
Дивлячись на неї, на її натруджені
руки, є віра й надія, що спільними
зусиллями ми збудуємо для наших
дітей і онуків таку Україну, яку ми хочемо бачити.
Тарас ПАСІЙ
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РАДА

НАГОРОДЖЕНІ

ДВІ ГРУДНЕВІ СЕСІЇ
9 ГРУДНЯ відбулась друга сесія
міської ради VI скликання.
Першим ділом було прийнято регламент міської ради, документа, що
встановлює порядок діяльності, правила і процедури роботи Городищенської
міської ради, її органів і посадових осіб,
зокрема, порядок скликання і роботи
сесій міської ради, підготовки та розгляду нею питань, організації роботи
постійних комісій. При розробці регламента були враховані зміни законодавства, пропозиції фракцій та окремих
депутатів.
Потім було затверджено Положення про постійні комісії, їхній персональний склад та обрано керівників комісій
(список додається). Розглянуто питання
про встановлення порядку виплати
розмірів надбавок, преміювання та надання матеріальної допомоги посадовим особам міської ради. Внесено
з м і н и до б юд же т у в з в ' я з к у з
необхідністю перерозподілу коштів за
статтями витрат. Також було розглянуто
ряд земельних питань.
Після обговорення стану справ у КП
«Комунальник» (про що інформував
перший заступник міського голови
Сергій Гава, текст його виступу публікуємо окремо) депутати підтримали пропозицію про виділення підприємству 30
тис.грн.

У зв'язку з тим, що депутат, обраний
в одномандатному мажоритарному
окрузі № 14, Микола Скалига став
заступником міського голови, було достроково припиненно його депутатські
повноваження. Розглянувши відповідну заяву голови міської виборчої
комісії Галини Галич, депутати проголосували за недоцільність проведення
проміжних виборів в означеному
окрузі. Таке рішення дозволило запобігти витраті близько 20 тис.грн. бюджетних коштів. А інтереси виборців
округу № 14 згодилась представляти
депутат Надія Мусієнко.
Доповідачами з питань порядку
денного сесії були міський голова Володимир Мирошник, секретар міської
ради Андрій Оверченко, головний бухгалтер міської ради Лариса Трохименко, заступник міського голови Микола
Скалига, начальник земельного відділу
міської ради Сергій Сокур. В обговоренні брали участь депутати Галина
Діхтяр, Марія Мельник, Олександр Зварич, Лариса Градоблянська, Любов
Білан. У роботі сесії взяв участь начальник відділу містобудування та архітектури РДА Костянтин Філоненко –
офіційний представник райдержадміністрації у міській раді.
Вів сесію міський голова Володимир Мирошник.

23 ГРУДНЯ на третій позачерговій
сесії розглянуто 5 фінансових питань з
яких доповідала головний бухгалтер
міської ради Лариса Трохименко: про
внесення змін до бюджету міської ради
та змін до рішення від 20.05.2010 р.
щодо штатного розпису працівників
Набоківського ФАПу, про передачу
ФАПу до районної комунальної власності (РТМО), про передачу повноважень на фінансування позашкільної
освіти районній раді, про поповнення
статутного фонду КП «Комунальник».
Про виплату середньомісячної заробітної плати секретарю міської ради V
скликання Оксані Сенецькій та колишньому міському голові Олександру Зваричу інформував секретар міської ради
Андрій Оверченко. Також секретар
міської ради озвучив проект рішення
«Про встановлення контролю за благоустроєм міста Городища» (рішення додається). Останнє питання та інформація
депутата міської ради Анатолія Вибрика
про оренду майна КП «Комунальник»
викликали жваве обговорення, в якому
взяли участь депутати Віктор Томіленко,
Олександр Зварич, Ольга Джаловян,
Андрій Биба, Марія Мельник, Марія
Шматкова, перший заступник міського
голови Сергій Гава та інші.
З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення. Вів сесію секретар міської ради Андрій Оверченко.
Олег ПОКАСЬ

Рішенням виконавчого комітету
грамотами міської ради
нагороджені:
- завідуюча підрозділом прокуратури Надія
БОЙКО – за сумлінну працю, з нагоди виходу на пенсію та Дня працівників прокуратури;
- районний військовий комісар Олександр
САЛОУХ – за сумлінну працю, високу професійну
майстерність та значний особистий внесок у справу
виховання молодих захисників батьківщини, активну громадську позицію та з нагоди Дня Збройних
Сил України;
- судовий розпорядник районного суду Олександр ЛИСЕНКО, консультант суду Юлія РИМСЬКА –
за сумлінну добросовісну працю, з нагоди Дня працівників суду;
- майор міліції, старший дільничний інспектор
РВ УМВС Олександр ВАСИЛЕНКО, капітани міліції,
дільничні інспектори РВ УМВС В'ячеслав
МАТВІЙКО, Володимир АРТЕМЕНКО, Юрій ТАРАН –
за сумлінну працю та значний особистий внесок у
справу благополуччя населення міста, активну громадську позицію, з нагоди Дня української міліції.

Почесною грамотою
Українського Фонду культури
нагороджено художника, Президента Вільної
академії красних мистецтв Великого Кобзаря України Олексу БЛИЗНЮКА – за активну благодійницьку
діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури. Цю відзнаку нашому землякові
вручив академік НАН України, голова Фонду культури Борис Олійник під час проведення Благодійного
параду поезії, музики та живопису, який відбувся 30
жовтня у м.Києві.

РІШЕННЯ

ПРЯМА МОВА

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ
ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА ГОРОДИЩА
Відповідно до ст. 26, ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
п.п.3,9 ст.10, п.п.2,3 ст.15, ч.2. ст.18 , ст.40, ст. 42 Закону України “Про благоустрій населених
пунктів», з метою виконання Правил благоустрою та покращення санітарно-екологічної
ситуації у місті Городищі, розглянувши пропозиції містобудівної комісії, міська рада вирішила:

ОПТИМІЗУВАТИ
РОБОТУ
«КОМУНАЛЬНИКА»
З виступу
першого заступника
міського голови
Сергія Гави
на ІІ сесії міської ради

1. Зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм
власності, в термін до 01.02.2011 р. розробити та погодити з міською радою графіки ремонту фасадної частини споруд, які знаходяться у їхній власності або в оренді, та благоустрою
прилеглої території з обов'язковою посадкою декоративних насаджень.
2. Попередити керівників підприємств, установ та організацій про відповідальність за
порушення чи недотримання норм чинного законодавства України аж до прийняття
рішень про скасування даного їм дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови Гаву С.І. та містобудівну комісію.
За дорученням сесії
Городищенський міський голова
В.П. МИРОШНИК

Персональний склад
постійних комісій міської ради
Комісія з питань депутатської діяльності, етики і забезпечення законності та
правопорядку, охорони прав, свобод,
соціального захисту і законних інтересів
громадян (комісія із законності):
1. Градоблянська Лариса Петрівна.
2. Джаловян Ольга Валентинівна.
3. Зварич Олександр Іванович (голова комісії).
4. Мельник Марія Володимирівна
(секретар).
5. Покась Олег Миколайович (заступник голови).
Комісія з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (комісія з охорони здоров'я):
1. Артеменко Марія Данилівна.
2. Биба Андрій Борисович (голова
комісії).
3. Козюра Сергій Вікторович (секретар).
4. Мусієнко Надія Яківна.
5. Тесленко Валерій Миколайович
(заступник голови).
6. Юрін Юрій Миколайович.
Комісія з питань містобудування та
житлово-комунального господарства,
побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв'язку (містобудівна комісія):
1. Білан Люба Миколаївна.

2. Мусієнко Олександр Васильович
(секретар).
3. Сенецька Оксана Анатоліївна (заступник голови
4. Томіленко Віктор Володимирович
(голова комісії).
5. Турло Володимир Михайлович.
Коміся із земельних питань та охорони навколишнього природного середовища (земельна комісія):
1. Гарбар Анатолій Сергійович (заступник голови).
2. Гейко Валентин Михайлович.
3. Крупна Ольга Миколаївна.
4. Ніколаєнко Віра Степанівна (секретар).
5. Скалига Сергій Андрійович.
6. Телевань Микола Петрович.
7. Щибря Ігор Григорович (голова
комісії).
Комісія з питань планування бюджету, фінансів, економічного розвитку
(бюджетна комісія):
1. Вибрик Анатолій Борисович (заступник голови).
2. Діхтяр Галина Володимирівна.
3. Малишко Лариса Миколаївна
(секретар).
4. Онопрієнко Борис Борисович (голова комісії).
5. Шматкова Марія Вікторівна.

– Ситуація, що склалась у КП «Комунальник», є дуже непростою. Проведений аналіз
роботи підприємства, послуг, які надаються,
дозволяє виокремити проблемні питання та
шляхи їхнього вирішення.
По-перше, не оптимізовані штати.
Керівництву «Комунальника» запропоновано провести скорочення з числа тих працівників, хто не має безпосереднього відношення до виробничого процесу. Необхідно
зменшити витрати на цю структуру. Поки що
ж на підприємстві працює 31 особа, і близько
мільйона гривень в рік витрачається на
зарплату разом з належними відрахуваннями.
На сьогодні «Комунальник» має борги.
Ми працюємо над вирішенням цього питання, і воно буде вирішено.
Другий негативний фактор – низькі тарифи на послуги. У тому, що вони не переглядались протягом 4 років, на мій погляд це
неправильно, така «благодійність», дотація
різниці між реальною вартістю послуг та існуючими тарифами дорого обходиться для
міського бюджету. У нас один з найнижчих
тарифів в області на водопостачання – 2
гривні 95 копійок за 1 м3, коли 1 літр води у
магазині коштує майже 4 гривні. Це нонсенс.
Насос у свердловині не може качати на
імідж. На його ремонт і експлуатацію
потрібні кошти.
Я загострюю увагу на цьому питанні
тому, що депутати, як представники громадськості, повинні проводити відповідну роз'яснювальну роботу. У ситуації, яка склалася,
тарифи необхідно підвищити хоча б до рівня
собівартості. На мою думку, іншого виходу
немає.

Третє питання – контроль за використанням коштів. Я вам обіцяю щомісячно перевіряти витрати «Комунальником» наявних
надходжень. Складніше відстежувати маршрут і місце знаходження рухомого складу.
Для цього на трьох з десяти одиниць техніки
вже встановлені прилади системи навігації
GPS. Цю роботу буде продовжено. Зокрема,
треба перевірити інформацію про зловживання при вивезенні нечистот.
Також для підвищення ефективності
роботи комунального підприємства
потрібно оновлювати технічні засоби, які
перебувають зараз у максимально зношеному стані та морально застаріли. У першу
чергу це стосується асенізаційних автомобілів з цистернами об'ємом 3 м3. Придбання більш потужної техніки (наприклад, на
базі автомобіля КАМАЗ) дозволить суттєво
зменшити витрати, а значить і собівартість.
Зважаючи на значну вартість техніки, розглядатиметься можливість придбання її на вторинному ринку.
Отже, питання до роботи «Комунальника» досить суттєві. Але ця служба здійснює
важливі функції з забезпечення життєдіяльності міста, і прості робітники не винні в тій
ситуації, що склалася. Вони мають отримувати оплату за виконані обсяги робіт. А в нашій
компетенції оптимізувати умови праці. Всі
пропозиції на покращення ситуації сприйматимемо з розумінням і по можливості будемо їх реалізовувати.

P.S.

За 9 місяців поточного року середня
собівартість водопостачання складає 7 грн.
14 коп. за 1 м3, вивезення 1 м3 рідких нечистот – 19 грн. 95 коп. При розрахунках тарифів
додається 20% ПДВ. Поки що тарифи для
населення Городища значно нижчі: водопостачання – 2 грн. 95 коп. за 1 м3, водовідведення – 12 грн. за 1 м3.
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Піклуємось про рідну річку
10 грудня у приміщенні міської ЗОШ № 3
відбувся круглий стіл «Екологічні проблеми Вільшанки».
Відкрив засідання міський ватного сектору, фінансується техголова Володимир МИРОШНИК:
нічне забезпечення суботників, на
сторінках міської газети «Городище»
приділяється значна увага проблемам екології, стимулюється робота
міської бригади благоустрою. Не
випадково Городище стало призером обласного конкурсу «Черкащина – край квітів і добра» на кращий
благоустрій населених пунктів.
Що стосується водойм, розміщених у межах міста, три з них –
Плотина, Сачеків та Любительський
стави – передано об´єднанням громадян, які спільно з владою дбають
про те, щоб ці чарівні куточки природи не перетворились на смітники
або джерело наживи, що призвело б
до втрати їхньої неповторності та до
екологічного дисбалансу. Йдучи на
певні економічні збитки, міська рада
віддає перевагу екологічній складовій.
– Тема нашого зібрання актуВтім, ситуація далека від ідеальальна з огляду на ряд обставин. ної. Одним із найголовніших
Адже стан водяної артерії, яка про- завдань влади є активізація протікає у межах трьох районів і є прито- філактичної роботи у сфері охорони
кою Дніпра, значною мірою визна- довкілля. Потрібно більш рішуче прочає стан наявної екологічної систе- тидіяти бездумному ставленню деями, що в свою чергу впливає на здо- ких громадян до природних багацтв.
ров´я населення та естетичне вра- До цього нас спонукає громадянська
ження від довкілля. З іншого боку – відповідальність, турбота про майвіддзеркалює наше ставлення до бутнє, прагнення бути гідними проприроди, свідчить про рівень свідо- довжувачами кращих народних традицій.
мості.
«Оберігати природу – значить
Городище не випадково є
головним центром турботи про оберігати Батьківщину», – сказав
Вільшанку, оскільки це єдине місто в колись великий природолюб
її акваторії. Тут проживає чимало Михайло Прішвін. Тут зібрались
людей, здатних реалізувати свою люди, для яких це не просто слова, а
активність через участь у природоо- сенс життя. Я вдячний всім вам за
хоронних проектах. Про це красно- відповідальну громадську позицію,
мовно свідчить те, що протягом за вагомий внесок у справу збереостаннього року дві місцеві гро- ження природи. Окреме вітання
мадські організації були відзначені представникам Канадського Фонду
Почесними грамотами Міністерства підтримки місцевих ініціатив і
охорони навколишнього природно- Київського національного універсиго середовища. Серед них і організа- тету імені Тараса Шевченка. Ви виятор нашої зустрічі – товариство риба- вили небайдужість до проблем
лок-любителів «Еколог», старання- річки, на берегах якої виросли Тарас
ми якого у червні минулого року Шевченко, Петро та Семен Гулакибуло створено загальнозоологічний Артемовські, жили і плідно працюзаказник місцевого значення «Зарі- вали Симиренки.
ччя».
Розцінюю цю сьогоднішню
Відрадно, що міська рада є без- зустріч як важливий крок до коордипосереднім учасником практично нації і поглиблення нашої співпраці.
всіх природоохоронних заходів, що Бажаю успіхів та натхнення, втілення
відбуваються у Городищі. Відпрацьо- у життя наших патріотичних намірів.
вано систему вивезення сміття з при-
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ЧИСТА ВОДА

ЗАВДАННЯ Є...
ЧИ БУДУТЬ
ЗРУШЕННЯ?

Анатолій ПОДОБАЙЛО, заступник декана біологічного факультету
Питання якості питної води завжди було важливим і актуКиївського національного універсиальним. Адже від цього залежить наше з вами здоров'я, а
тету, кандидат біологічних наук:
подекуди і життя. Біолог Луї Пастер говорив, що майже всі
свої хвороби (близько 90%) людина отримує після вживання
неочищеної води.
В даний час склалася напружена ситуація із забезпеченням населення України доброякісною питною водою. Не секрет, що основним критерієм якості питної води є її вплив на здоров'я людини. Ці питання стали предметом детального обговорення під час засідання санітарно-епідеміологічної ради, яка
відбулася у приміщенні СЕС.
На думку Головного державного лікаря Олександра Дорошенка, на сьогодні якість питної води у місті залишає бажати
кращого. Однією з причин незадовільної якості питної води є
забруднення поверхневих водойм – основних джерел питного
водопостачання, а також відсутність дієвої системи очищення
води. Не є секретом, що використання питної води забрудненої нітратами, може призвести до отруєння, навіть з фатальними наслідками. Про це не потрібно забувати. Чи задумуємося
ми про те, яку воду п'ємо щодня, яку воду споживають наші
діти? Чи безпечна вона для нашого організму?
Як зауважив Олександр Дорошенко, сьогодні, мабуть,
немає жодної криниці, з якої можна було б вживати воду без
остраху для здоров'я людини. 94% криничної води не відпов– У кожного з нас є своя річка ідає нормам за вмістом нітратів. Ситуацію ускладнює і той
дитинства, яка, найдорожча нам. факт, що наше місто чи не єдине в області, яке не має централДля вас це Вільшанка, для мене – ізованої каналізаційної мережі. Це створює не лише певні трудрічка Удаль на Полтавщині. Мені тут нощі, а й небезпечні ризики. Нечистоти, потрапляючи у водоприємно бути тому, що свого часу у носний горизонт, неабияк забруднюють воду, яку ми щодня
гирлі Вільшанки я збирав матеріали вживаємо. Цю тему доповнив лікар-епідеміолог Ярослав Нікодля написання кандидатської дисер- лаєнко, зауваживши, що на сьогодні стан захворюваності на
тації. А потім познайомились з Олек- гострі кишкові інфекції частково спричинений незадовільним
сандром Олександровичем і резуль- станом питної води. Досить часто кожному з нас доводилося
татом нашої спільної роботи на Саче- бачити картину, коли у приватних домоволодіннях майже
ковому ставі було створення заказ- поруч з криницею власники споруджують вигрібну яму, не дотника. Я б назвав це своєрідним римуючись при цьому елементарних вимог щодо її будівниц«бліцкригом», бо так швидко заказ- тва.
ники рідко де створюються.
У місті є проблеми з подачею питної води. На сьогодні праВ Україні близько сотні малих цює лише одна свердловина, яка забезпечує подачу води насерічок, до яких відноситься і Вільшан- ленню міста. Тож, вкрай необхідно у найкоротші терміни
ка. Всі вони мають свої великі про- забезпечити функціонування принаймі ще однієї свердловиблеми. Перш за все це розорювання ни, а також дієвої системи очищення води. Адже метод хлоруберегів, меліорація та надмірне заре- вання не є достатньо ефективним і безпечним. Цих та деяких
гулювання стоку, знищення лісів у інших аспектів означеної проблеми торкнувся у своєму виступі
долинах і промислове забруднення. директор КП «Комунальник» Валерій Трохименко. На його думНаслідком цих чинників є обміління ку, ситуація є справді досить непростою. Відсутність очисної
та пересихання. Зменшення біоло- споруди та водонапірної башти, матеріальна і моральна зногічного різноманіття спостерігають шеність міського водогону, який потребує капітального ремонлише фахівці. А от деградацію еко- ту, призводить до досить частих аварій водогону, що є причиною значних втрат води. За такого стану справ про яку безпересистеми, те що довкола річок росте бійну подачу води може йти мова?
не татарське зілля, а кропива,
На думку лікаря з гігієни харчування Павла Виповського,
помітно всім.
головна проблема полягає у відсутності достатніх коштів. Без
Наші недолугі дії примножують- належного фінансування зрушити справу з місця неможливо.
ся впливом глобального потепління.
Не менш важливою проблемою, яка потребує вирішення є
Коли бачиш масштаб руйнації, руки більш дієва профілактика захворюваності на сказ. На думку
можуть опуститись. Але якщо звузи- учасників засідання, відсутність бригади по відлову-бродячих
ти глобальні проблеми до конкрет- тварин може призвести до непередбачуваних ускладнень.
них локальних масштабів, можна Адже сказ – небезпечна та невиліковна хвороба, якій набагато
досягти конкретних місцевих ре- простіше запобігти, аніж потім усувати небезпечні наслідки.
На нараді були порушені і інші питання.
зультатів і мати успіх, який надихає.
Тарас ПАСІЙ
(Продовження на 4-й стор.)

«ОПТИМІСТИ»

АРТЕКІВСЬКА
КОМАНДА
Мабуть, в Україні не знайдеться дитини, яка не мріяла б побувати в Міжнародному Дитячому Центрі «Артек». Така нагода випала вихованцям Городищенської
загальноосвітньої школи № 1.
Після перемоги в обласному етапі конкурсу «Старти надій» не було меж радощам і вигукам «Ура!» Тоді наша команда
лише частково усвідомлювала, що на нас
чекає попереду. Влітку щодня виконували
різні вправи та розвивали свої здібності.
Наші наставники Скалига Сергій Андрійович та Тесленко Валерій Миколайович не
давали спуску нікому.
25 вересня, зібравши свої валізи, ми
потягом вирушили до Сімферополя. Там
нас прийняла в свої теплі обійми артеківська родина.
Прибувши в Артек, мали лише
декілька днів відпочинку, після яких стартував вирішальний етап змагань. Діти з усіх
куточків України мали проявити себе в
основних дисциплінах: біг на коротку та
довгу дистанції, стрибки в довжину, естафетний біг, метання м'яча, підйом тулуба,

стрибки в довжину та плавання. Юні городищенські
спортсмени викладалися
"на всі сто".
Поряд зі спортивними
змаганнями «Оптимісти»
(таку назву ми обрали для
свого загону) мали безліч
інтелектуальних та творчих
завдань. Всі вони вимагали
повної самовіддачі. Життя в
лагері «Хрустальний» збагатило нас новими враженнями, дало змогу відкрити в
собі нові таланти, про які ми
раніше навіть не здогадувалися. За ці короткі три тижні
кожен з нас проникся духом
Артеку, духом тепла, довіри та дружби.
Після закінчення змагань ми зітхнули з
полегшенням. І хоча першого місця не здобули, не було приводу засмучуватися.
Адже про нас постійно дбали вожаті Саша і
Рома. За час перебування в Артеці вони
стали для нас справжніми друзями.

В останній день я зрозуміла, чому
Висловлюємо нашу вдячність районЧорне море таке солоне. Це завдяки сльо- ній державній адміністрації та відділу
зам, які в день розлуки з новими друзями освіти РДА за фінансову підтримку – прине висихають на очах. Артек на все життя дбання прекрасної спортивної форми.
залишить нам спогади про чудово провеНаталія ШМУНЬ,
дений час на південному березі Криму
поряд з могутнім Аю-Дагом.
учениця 8 класу ЗОШ № 1.

4

№11 (51)

28 грудня 2010 року

ГОРОДИЩЕ

ЕКОЛОГІЯ

Піклуємось про рідну річку
(Закінчення. Початок на 3-й стор.)
– Найголовніше, як би ми владу не сварили, у нас є достатня законодавча база для
вирішення екологічних питань. Для того,
щоб якщо не зупинити, то уповільнити процеси обміління, нам треба просто дотримуватись вимог Водного кодексу. Для малих
річок це святе – прибережна захисна смуга
25 метрів. Для населених пунктів є нюанси,
але поза населеними пунктами для
струмків, що впадають у Вільшанку можливо досягти того, щоб не орали і не створювали смітників. Це має контролювати відділ
земельних ресурсів, які за це гроші отримують. Громада повинна подавати відповідні
сигнали, пильнувати.
Інша річ – прибирання стихійних
сміттєзвалищ, заліснення берегів, на що
потрібні певні кошти. Насправді, ці кошти є,
Держлісгосп заліснює тисячі гектарів. Так,
вони не люблять виходити за межі своїх
територій, хоч деколи під заліснення підпадають степові ділянки, які в принципі в природі мають бути степами. Отут треба йти на
контакт з Держлісгоспом і в межах їхнього
державного фінансування визначитись з
прибережною смугою, де можна посадити
ліс. І через десять років матимемо позитивні результати.
Ще одна річ – впорядкування ставків та
водосховищ. Так, Вільшанка як і Дніпро – це
каскад водойм. Але якщо на Дніпрі водосховища великі, то на Вільшанці, а особливо
на її притоках, є ряд дрібних ставків. А якщо
ставок старенький, не чистився давно, його
глибина менша одного метра, то влітку він
прогрівається до дна і перетворюється з акумулятора води у випарювач. Тому я б рекомендував місцевій владі провести інвентаризацію дрібних водойм і визначитись чи
дати в оренду на поглиблення, чи приспустити, щоб зменшити площу плеса. Нехай ця
площа краще заросте поки що бур'яном,
аби вода не випаровувалась в атмосферу.
І нарешті стратегічний крок – крок на
майбутнє – створення локальної екологічної мережі. Це європейський винахід
з'єднання ділянок дикої природи екологічними коридорами. Найцінніші ділянки
природи, такі як Сачків став, оголошуються
заказниками, а суворе дотримання водоохоронної зони забезпечить об'єднання цих
екологічних ядер. Таким чином створюється діюча екологічна мережа, яка
уповільнить вимирання видів, деградацію
екологічних систем.
Ми прямуємо в Європу, де працює
всеєвропейська стратегія збереження біологічного ландшафтного середовища. На
виконання цієї стратегії Верховна Рада прийняла загальнодержавну програму. Розмалювали карту екологічними коридорами. А
далі йтиме мова, як вони працюватимуть
на місцях. І тут виникає третій момент, де
все зупинилося.
Пирятин – це мій районний центр.
Коли я прийшов до районного голови з пропозицією об'єднати систему заказників екологічними коридорами, отримав відповідь,
що це може трактуватись, як нецільове
використання бюджетних коштів. Сіли, розробили районну програму екологічної
мережі і з'явилося право фінансувати ці
речі. За п'ять років по річці Удаль створено
каскад заказників, а в минулому році Указом Президента тут було створено Пирятинський національний природний парк. Все
разом це потягнуло близько 50 тисяч гривень за п'ять років з районного бюджету.
Цілком підйомні кошти, а виконали державну справу. Залишили майбутнім поколінням надійний екологічний каркас.
По річці Вільшанці, я оце зайшов в
Інтернет: у верхів'ях діє проект з відновлення витоків, у Городищі – заказник «Заріччя»,
громадська організація «Батьківщина Тараса Шевченка» проводила екологічну експедицію. Тобто по вашій річці є низка організацій, здатних до реальних дій. Все це
можна об'єднати і досягти успішного
результату.

ротних наслідків. Кожен з нас може зробити свій маленький, але дуже вагомий внесок у покращення ситуації. Повернути річці
її природний вигляд – це означає створення
умов для найефективнішого виконання усіх
функцій, у тому числі й водоочисної. Найкраще з цим справляється річка у її
первісному (природному) вигляді. Тому і
роботи щодо благоустрою річки мають
спрямовуватися на відтворення її природних комплексів.
Над такою проблемою працює гурток
«Природодослідники річки Вільшанки».
«Дій локально – мисли глобально» – такий
наш девіз. Програма гуртка передбачає
формування екологічної свідомості, екологічної культури школярів та їх готовність до
активних дій з охорони природи на основі
здобутих теоретичних знань у школі. Процес навчання має проблемно-розвивальний характер. Програмою передбачаються
певна кількість лабораторних, практичних,
практично-дослідних робіт, екскурсій,
уроків-захистів проектів. Ми провели феноцей досить високий показник, тому що логічні спостереження, гідробіологічні
перше враження було гіршим.
дослідження водної екосистеми – визнаТобто на цей час ми можемо стверджу- чення PH води, її кольору, прозорості, запавати, що у вас річка досить чиста. Що також ху, наявності в ній іонів Са, Mg, Fe.
підтверджується іншими даними –
наявністю медичної пиявки та стрекози
дозорця імператора, занесених до Червоної книги України. Крім того, виявлено в околицях річки 6 видів ссавців та 18 видів пернатих, більшість із яких занесені до різних
природоохоронних списків (Червона книга, Бернська або Вашингтонська конвенція). З рослинного світу зафіксовано ділянки унікальні тим, що вони рідко зустрічаються у лісостеповій зоні.
Не зважаючи на райдужні показники,
існує й чимало проблем. До найважливіших відносяться викиди нечистот і звалища сміття, які завдяки цій програмі почали
ліквідовувати. Потенційну загрозу несе
місце розташування міського сміттєзвалища, відсутність захисних споруд, які б перешкоджали стоку забрудненої води. Цю проблему потрібно вирішувати до того, "як вдарить грім".
Валерія ТКАЧЕНКО, координатор
Канадського фонду підтримки місцевих
ініціатив:
Ми вивчаємо природний комплекс не
тільки річки, а й прилеглих лісів, лук, поля,
джерел, намагаємось встановити як зміни
в цих комплексах впливають на річку,
порівнюємо природні комплекси в межах
природно-заповідної та природноантропогенної території. Дослідники річки
Вільшанки визначили гідробіонтів (нектон,
бентос, нейстон), описали 10 вищих рослин, 8 нижчих рослин, 25 видів тварин.
Ми задоволені співпрацею з Городищ е н с ь к и м То в а р и с т в о м р и б а л о к любителів «Еколог», завдяки якому був
створений загально-зоологічний заказник
«Заріччя» на базі водоймища «Сачиків
став». Ми спостерігали як наші знайомі,
батьки проводять зариблення водоймища
рибою, для яких основною кормовою
базою є очерет та водорості, що призводять
до очищення Н2О, разом з дорослими очищали природоохоронну зону водоймищ
від бур'янів та чагарників, разом впроваджували цивілізоване рибальство. Ця
співпраця розв'язує проблему оздоровлення та відпочинку дітей.
Ми щасливі бачити всіх учасників
нашого зібрання. Ми могли б плідно
співпрацювати з шановними науковцями.
Учні могли б регулярно вимірювати температуру, кількість опадів, напрям вітру, течії,
проводили метеодослідження, збирати
зразки для дослідження на базі офіційних
організацій. Адже обов'язково має бути
сучасна обробка даних, а потім висновки.
Це дало б змогу збільшити ефективність
роботи над створенням нових природоохоронних територій.
Всі ми, присутні тут, намагаємось зберегти річку Вільшанку. На основі екологічних знань ми формуємо екологічну культуру – екологічну свідомість – нову людину
21 століття. Людину, яка буде по новому
дивитись на природу. І все буде робити так,
щоб життя на Землі було можливим як для
нас, так і для наших нащадків.

– Наш фонд працює в Україні близько
десяти років і надає підтримку громадським організаціям у кількох напрямках.
Зокрема, це стосується захисту інтересів
людей з особливими потребами, подолання корупції та тендерної нерівності, вирішення екологічних проблем.
Я приємно вражена рівнем проведення сьогоднішнього зібрання, де, крім членів
товариства рибалок-любителів, зібрались
представники всіх зацікавлених структур.
У Канаді багато організацій рибалок,
мисливців, які опікуються станом екології.
Володимир ГОРОБЧИШИН, викладач Тому я думаю, що цей проект також буде
кафедри зоології Київського національно- життєздатним і матиме хороші практичні
го університету, кандидат біологічних результати.
наук:
Ірина ШТЕПА, учениця 10 класу ЗОШ
– Нами було проведено декілька
експедиційних виїздів у рамках цього про- № 3:
екту. Дослідження дали нам можливість
– Я проживаю поблизу Вільшанки. З
оцінити стан вашої прекрасної річки. Засто- дитинства влітку купаюсь з товаришами у
совувався індекс Вудівеса, спеціально роз- річці, ловимо рибу, відпочиваємо, взимку –
роблений для малих рік з достатньо ковзани, лижі. Чула розповіді про колись
повільною течією. Визначалась наявність повноводну і багатофункціональну річку
Олександр МОСКАЛЕНКО, голова
певних індикаторів і таксономічне різно- Вільшанку.
товариства
рибалок-любителів «Еколог»:
маніття водяних безхребетних тварин
Сьогодні
екологічний
стан
водойми
– Перш за все дякую Канадському
піддонної та придонної частини водойми. В
середньому в межах міста індекс Вудівеса викликає тривогу. Подальше її забруднен- Фонду підтримки місцевих ініціатив в особі
досяг 7 балів. Чесно кажучи, мене здивував ня, замулення може призвести до незво- Валерії Ткаченко і колективу загально-

освітньої школи № 3 під керівництвом
Вікторії Сиченко, завдяки яким ми проводимо це зібрання.
Наш природоохоронний проект став
переможцем Всеукраїнського конкурсу,
який проводив Канадський Фонд підтримки місцевих ініціатив. Заявку ми подали ще
влітку. Усього там були представлені 183

проекти. Наші ідеї зацікавили посла Канади
в Україні пана Дж. Даніель Карон. Договір
підписали в приміщенні посольства. Проект ми розробили разом з фахівцями
Асоціації рибалок України, колективним
членом якої є товариство «Еколог». Канадський Фонд підтримки місцевих ініціатив
виділив гранд для порятунку городищенського відрізку Вільшанки. Це вперше в
Городище прийшли іноземні інвестиції на
підтримку громадської ініціативи зі збереження довкілля.
У стислі терміни було проведено важливий комплекс природоохоронних робіт:
локалізовано стихійне сміттєзвалище в урочищі «Чуїха», заготовлено матеріали для
облаштування зони цивілізованого літнього відпочинку громадян, проведено масову
висадку молодих дерев уздовж річки, за
участю науковців Київського національного
університету ім.Т.Г. Шевченка та Канівського державного заповідника здійснено екологічний моніторинг Вільшанки у межах
міста Городища, проводиться широка роз'яснювальна робота серед усіх верств населення.
Виконання проекту «Громадськість
врятує Вільшанку» є черговим етапом
нашої екологічної програми. Торік на
Вільшанці створили перший в районі екологічний заказник «Заріччя», площею
понад 27 га. Щоб річка не заростала ряскою
і водоростями, ми за свої кошти придбали і
запустили мальок товсто люба і білого амура, які харчуються зеленню. Разом із
співробітниками міліції боремося з браконьєрами та іншими губителями природи.
Приємно відзначити, що за рік нам вдалося
покращити якість води у водоймищі.
Очищення Вільшанки – це очищення
Дніпра, це повернення обличчям до проблем збереження водних артерій України.
За нашим задумом, Вільшанка має стати
взірцем вирішення проблем українських
водоймищ.
Виступи доповідачів супроводжувались демонстрацією слайдів. Вела захід
заступник директора з виховної роботи
Яна СУЗДАЛЄВА. У роботі круглого столу
взяли участь представники товариства
«Еколог», педагоги природничого фаху,
начальники профільних служб та
керівники району. У виступах заступника голови районної ради Олександра
БІБИ, голови райдержадміністрації Ігоря
Щербака, головного лікаря районної санітарно-епідемілогічної станції Олександра ДОРОШЕНКА, начальника відділу
містобудування та архітектури райдержадміністрації Костянтина ФІЛОНЕНКА, методиста районного методичного кабінету Миколи КИРПАТОГО, незалежного інспектора з екології Олексія
КІРІЧЕНКА, члена товариства «Еколог»
Олега ЯРЕМКА йшлося про наявний досвід
природоохоронної роботи та про налаштованість до конкретних дій.
Роботу круглого столу висвітлювали засоби масової інформації, зокрема –
телестудія "Рось" і обласне радіомовлення.
Олег ПОКАСЬ
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НОВОРІЧНА ТЕЛЕПРОГРАМА
П’ЯТНИЦЯ, 31 ГРУДНЯ
УТ-1

06.00 "Доброго ранку, Україно!"
06.00 Ранкова молитва.
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новини.
06.20 Вертикаль влади.
06.50 Православний календар.
07.20 Створи себе.
07.25 Автодрайв.
07.50, 08.20 Мультфiльм.
08.15 Огляд преси
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки дня.
09.30 "Легко бути жiнкою". Святковий
випуск.
12.00 Новини.
12.10 Пiдсумки року, що минає.
14.10 Шеф-кухар країни. Святковий
випуск.
15.00 Новини.
15.15 Euronews
15.25 Концерт О. Малiнiна (1 ч.)
16.35 Х/ф "Сезон вiдпусток"
18.25 Квартира 2011. Святковий
випуск.
20.15 Концертна програма "Першi на
ПЕРШОМУ" (1 ч.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Концертна програма "Першi на
ПЕРШОМУ" (2 ч.)
22.25 Трiйка, Кено.
22.30 Концертна програма "Велика
новорiчна подорож"
23.00 Концертна програма "Велика
новорiчна подорож"
23.50 НОВОРIЧНЕ ПРИВIТАННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ.
00.00 НОВОРIЧНЕ ПРИВIТАННЯ
ПРЕМ'ЄР-МIНIСТРА УКРАЇНИ.
00.05 Концертна програма "Велика
новорiчна подорож"
(продовження)
03.00 Фольк-мьюзiк: З новим роком!

1+1

06.55 "Снiданок з 1+1"
10.10 "Сiмейнi драми"
11.10 Х/ф "Кохання i танцi"
12.55 Х/ф "Карнавальна нiч"
14.20 Т/с "Татусевi дочки"
16.30 М/ф "Карлик нiс"
18.00 М/ф "Альоша Попович i Тугарин
Змiй"
19.30 "ТСН"
19.55 Бен Стiллер у комедiйному
фентезi "Нiч у музеї"
21.50 "Олiв'є 2011"
23.50 Новорiчне привiтання
Президента України
В.Януковича.
00.00 "Олiв'є 2011"
02.25 "Новорiчне диско 80"
04.25 "Авторадiо. Дискотека 80-х"

IНТЕР

06.25 Х/ф "Ялинка. Кролик.
Папуга"
08.05 Х/ф "Дiвчата"
10.05 Х/ф "Той самий
Мюнхгаузен"
12.40 Х/ф "Формула кохання"
14.30 Х/ф "З Новим Роком, тато!"
16.15 Концерт "Найкращi пiснi року"
18.20 Х/ф "Рита"
20.00 Подробицi. Пiдсумки року.
20.55 "Вечiрнiй квартал. Новий рiк"
23.50 Новорiчне звернення Президента
України.
00.00 Мюзикл "Новорiчнi свати"
01.45 Мюзикл "Однокласники"

ICTV

05.25 Служба розшуку дiтей.
05.55 Х/ф "Познайомтесь iз
Сантами".
07.15 Х/ф "Павутиння Шарлоти".
09.00 "Веселi нiжки". М/ф.
10.55 "Полярний експрес". М/ф.

СУБОТА, 1 СІЧНЯ
УТ-1

06.00 Ранкова молитва.
06.10 Крок до зiрок.
07.00 Концерт О.Сєрова.
08.40 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки дня.
09.30 Концертна програма "Велика
новорiчна подорож"
14.10 Навколо свiту за 48 годин.
14.40 Х/ф "Сезон вiдпусток"
16.20 В гостях у Д. Гордона. О.
Ширвiндт (1 ч.)
17.35 "Я - українець". Прощальний
концерт М.Поплавського.
20.00 Концертна програма "Першi на
"ПЕРШОМУ" (3 ч.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Фольк-мьюзiк. Нагородження
переможцiв року.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Концерт О. Сєрова.
00.50 Фiльм фестивалю Покров
"Лялька рiздвяної дiвчинки"

1+1

06.50 "Смiшнi пiснi"
07.45 М/ф "Карлик Нiс"
09.10 "Авторадiо. Дискотека 80-х"
11.50 "Свiтське життя"
12.35 "Новорiчне диско 80"
14.05 "Свiтське життя"
14.50 М/ф "Альоша Попович i Тугарин
Змiй"
16.15 М/ф "Добриня Микитич та Змiй
Горинич"
17.25 Бен Стiллер у комедiйному

фентезi "Нiч у музеї"
19.30 "ТСН"
20.00 Мюзикл "Морозко"
21.50 "Зiрка + Зiрка. Новорiчнi
пригоди"
23.40 Х/ф "Мiй любий в'язень"
01.15 "Легенди Ретро-FM"
03.30 Х/ф "Карнавальна нiч"
04.45 Х/ф "Пограймося!"

IНТЕР

05.00 Мюзикл "Зорянi канiкули"
06.35 Мультфiльми.
08.45 "Городок"
09.45 Х/ф "Кольє для снiгової
баби"
11.35 Х/ф "Капiтан Крюк"
14.10 М/ф "Вiнкс"
15.45 Х/ф "Повернення блудного
тата"
17.35 Концерт "Парад зiрок"
20.00 "Подробицi"
20.30 "Чисто NEWS"
20.40 Х/ф "Щастя за контрактом"
22.20 Х/ф "Стиляги" ??
00.45 Концерт "Карнавальна нiч на
Iнтерi"
03.40 "Подробицi"
04.10 "Позаочi"
04.55 "Знак якостi"

ICTV

06.15 Х/ф "Павутиння Шарлоти".
07.50 Козирне життя.
08.20 "Полярний експрес". М/ф.
10.00 "Смак"
10.30 Люди, конi, кролики i...домашнi
ролики.

НЕДІЛЯ, 2 СІЧНЯ
УТ-1

06.35 Мультфiльм.
07.10 Я, Українець - 1 частина.
08.15 Сiльський час.
08.40 Моя земля-моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
09.00 Шеф-кухар країни.
10.05 Навколо свiту за 48 годин.
11.00 Крок до зiрок. Святковий випуск.
11.50 Х/ф "Таємниця Снiгової
Королеви"
14.20 Фольк-music: З новим роком!
17.30 Дурейтер. Новорiчний випуск.
18.20 В гостях у Д. Гордона. О.
Ширвiндт (2 ч.)
19.10 Х/ф "Рiздвяна скринька"
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Концерт О. Малiнiна (2 ч.)
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Я, Українець - 1 частина.
00.20 Док. фiльм "Жива пам'ять
регiону"

IНТЕР

05.15 Концерт "Карнавальна нiч на
Iнтерi"
08.15 Мультфiльми.
09.30 "Школа доктора Комаровського"
10.00 "Україно, вставай!"
10.30 "Доки всi вдома"
11.20 Х/ф "Дiти без нагляду"
13.05 М/ф "Лускунчик"
14.40 Т/с "Сiльський романс"
18.00 Мюзикл "Золотий ключик"
20.00 "Подробицi"
20.30 Х/ф "Про ЛЮБоff"
22.25 Х/ф "ХХХ - Три iкси"
00.35 Х/ф "Сафо"
02.10 Х/ф "Стиляги"
04.15 "Подробицi"

ICTV

05.35, Х/ф 03.05 "Новорiчна
вiдпустка".
07.20 Х/ф "Дiвчата мрiї".
09.35 "Смак"
10.15 Анекдоти по-українськи.
1+1
10.45 Ти не повiриш!
06.20 "Легенди Ретро-FM"
11.35 Козирне життя.
07.35 Х/ф "Лось на Рiздво"
12.00 Х/ф "План гри".
09.05 Лотерея "Лото-Забава"
14.00
Новорiчна Велика рiзниця.
10.00 М/ф "Добриня Микитич та Змiй
16.20 Х/ф "Помiнятися мiсцями".
Горинич"
11.15 Том Генкс у фантастичнiй комедiї 18.45 Х/ф "Мiсiя нездiйсненна".
20.50 Х/ф "Мiсiя нездiйсненна"Великий"
2".
13.10 "Олiв'є 2011"
23.10 Х/ф "Статський радник".
17.45 Мюзикл "Морозко"
01.40 Х/ф "Знайомтесь: Дейв!".
19.30 "ТСН-тиждень"
04.40 Х/ф "Познайомтесь iз
20.10 Маколi Калкiн у пригодницькiй
Сантами".
комедiї "Сам удома"
СТБ
22.05 Х/ф "Дiамантова рука"
00.00 Ашер у романтичнiй комедiї
06.20 "Нашi улюбленi мультфiльми: Ну,
"Навчи мене танцювати"
погоди!"
01.40 Том Генкс у фантастичнiй комедiї 07.35 Х/ф "Карнавальна нiч"
"Великий"
09.05 "Їмо вдома"
03.20 "ТСН"
10.05 "Неймовiрнi iсторiї кохання"

06.10 Т/с "Ранетки"
07.00 "Пiдйом"
09.55 Свiтлi голови.
11.00 Т/с "Щасливi
разом"
12.15 Т/с "Татусевi
дочки"
13.15 М/ф "Синдбад. Легенда
семи морiв"
14.55 Teen Time
15.00 Т/с "Друзi"
16.50 Teen Time
16.55 Т/с "Воронiни"
18.00 Т/с "Щасливi
разом"
19.00 Репортер.
19.20 М/ф "Наляканi до
Шрекоти"
19.50 М/ф "Шрек"
21.40 Iнтуїцiя.
22.55 Зроби менi смiшно
2011
СТБ
23.50 Виступ президента.
06.00 "Бiзнес"
00.00
Новий
рiк.
06.05 Т/с "Кулагiн та
00.01 Зроби менi смiшно
Партнери"
2011
06.35 Т/с "Комiсар Рекс"
00.55 Х/ф "Найкращий
10.30 "Х-Фактор. Кастинг у
фiльм-2"
Днiпропетровську"
02.20 Файна Юкрайна.
16.00 "Х-Фактор. Кастинг у
Донецьку"
ТРК УКРАIНА
19.00 "Х-Фактор. Кастинг в
06.00 Мультфiльми.
Одесi"
07.00 Х/ф "Королiвство
22.10 "Х-Фактор. Кастинг у
кривих дзеркал"
Харковi"
08.20 Х/ф "Чарiвники"
23.55 "Новорiчне привiтання 11.10 Новий рiк
Президента України
13.30 Х/ф "Глухар.
Вiктора Януковича"
Приходь, Новий
00.00 "З Новим Роком!"
рiк!"
00.00 "Х-Фактор. Кастинг у
15.15 Блакитний вогник на
Харковi"
Шаболовцi - 2010.
01.25 "Х-Фактор. Кастинг у
Вибране.
Києвi"
17.45 Х/ф "Глухар. Знову
04.00 "Х-Фактор.
Новий!"
Тренувальний табiр"
19.30 Прем'єра! Новий рiк у
НОВИЙ КАНАЛ
селi Глухарево.
21.50 Прем'єра! Блакитний
05.15 Руйнiвники мiфiв.
06.05 Служба розшуку дiтей.
вогник на Шаболовцi -

2011
23.55 Новорiчне привiтання
Президента України
В.Ф.Януковича.
00.00 Прем'єра! Блакитний
вогник на Шаболовцi 2011
01.20 Прем'єра! Новий рiк у
селi Глухарево.
03.30 Новий рiк
05.30 Мультфiльми.

00.15 "Дика орхiдея"

Ру".
16.35 Х/ф "Глухар.
Приходь, Новий
07.00 Необыкновенные гонки.
рiк!"
08.00 Фантастика на деле.
18.15 Х/ф "Знову новий".
09.00 Крутые жизненные
19.55, 23.02 "Новий рiк у селi
повороты.
Глухарево".
10.50 Лаборатория
22.56 НОВОРIЧНЕ
Спецэффектов.
ПРИВIТАННЯ
18.40, 22.00, 01.45 Научная
ПРЕЗИДЕНТА
нефантастика.
19.30, 22.50 Сквозь кроличью
РОСIЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦIЇ
ГРТ-УКРАIНА
нору с Морганом
Д.А. МЕДВЕДЄВА.
05.00, 09.00, 12.00, 18.00
Фрименом.
00.25 "Новий рiк з Максимом
Новини.
20.20 Как это работает.
Авериним".
05.05 "Добрий ранок"
20.45, 00.30 Круче не
02.45 "Незвичайний концерт з
09.20 "Двi зiрки". Краще.
придумаешь.
Максимом Авериним".
12.15 Х/ф "Панянка21.10, 23.40 Критическое
ПРЕМЬЕРА
селянка"
задание.
05.45 "Кiлер"
14.00 "Велика рiзниця".
00.55 Короли строек.
07.30, 17.50 "Троє в каное 2:
Найкраще.
02.35 Вот это странно!
Поклик природи"
14.55 Х/ф "Дiвчата"
Корабль-призрак.
09.05, 19.30 "Винахiд
16.30 Х/ф "Iван
03.25 Как это работает?
неправди"
Васильович змiнює
Серия 7
професiю"
03.50 Супер-войны на свалке. 11.00 "Мрiя по-iталiйськи"
18.20 Х/ф "Iронiя долi,
13.00, 23.05 "Надзвичайнi
04.45 Машина-робот.
або З легкою
05.40 Странные связи.
пригоди Адель"
парою!"
06.10 Идеальная катастрофа. 15.00, 01.00 "Аватар"
21.25, 00.00 "Олiв'є-шоу".
21.15 "Iнформатор"
НТВ
Новорiчна нiч 2011 на 03.55 "НТВ зранку".
03.45 "Фiльм за моєї участi"
Першому.
Х/ф "Свiтла
НАШЕ КIНО
23.55 Новорiчне привiтання 07.35особистiсть".
05.00 "Наказано взяти живим"
Президента Росiйської 09.00, 15.00 Сьогоднi.
06.35 "Срiбнi струни"
Федерацiї Д.А.
09.25 Росiйська начинка.
08.20 "Дiвчина з характером"
Медведєва.
09.55
Х/ф
"Не
хочу
09.50 "Тiнь"
02.00 "Дискотека 80-х"
женитися".
11.30 "Довгий шлях до себе"
КIНОКЛУБ
11.30 "Iронiя долi..."
06.00 "Розпач"
"Проспiвано в СРСР". 13.00, с.21.00 "Летюча миша" 1
08.10 "Дракула 2000"
12.20 Т/с "Бальзакiвський
10.00, 02.05 "Усе, що я хочу
вiк, або Всi мужики - 14.15, 22.15 "Летюча миша" 2
с.
на Рiздво"
сво...-2".
12.00 "Мрiї здiйснюються"
"Найкраще свято". 15.35, 23.35 М/ф "Чорно-бiле
кiно"
14.00, 04.00 "Сповiдь
14.05 Т/с "Повернення
16.00, 00.00 "Шельменконевидимки"
Мухтара-2".
денщик"
16.00 "В'язниця"
"Головне, щоб
18.00 "Татовi знову 17"
костюмчик сидiв". 17.40, 01.40 "Справа була в
Пеньковi"
20.00 "Як поцупити мiльйон" 15.35 Т/с "Дикий".
19.25, 03.25 "Мiдний янгол"
22.10 "Красень 2"
"Новий рiк крапка

11.30 Х/ф "Мишаче
полювання".
13.20 Х/ф "Знайомтесь,
Дейв!".
14.55 Наша Russia
15.15 Велика рiзниця поукраїнськи.
17.50 Новорiчна Велика
рiзниця.
20.10 Х/ф "Наша Russia:
Яйця долi".
21.55 Х/ф "Будинок з
приколами".
23.30 Х/ф "Робiн Гуд принц злодiїв".
01.20 Х/ф "Дiвчата мрiї".
03.35 Х/ф "Домовик"

кольорi. "Попелюшка"
16.45 "20 кращих пiсень 2010
року"
19.05 Х/ф "Iронiя долi.
Продовження"
20.55 "Велика рiзниця".
Новорiчний випуск.
22.25 Х/ф "Про що
говорять чоловiки"
00.00 "Супердискотека 90-х"
01.45 Х/ф "Собака на
сiнi"
03.55 Х/ф "Карусель"

01.20 Сквозь кроличью нору с
Всенародний
Морганом Фрименом.
танцмайданчик.
02.10 Критическое задание. 01.00 "300 рокiв Новому
05.40 Как это работает? с.
року". Д/ф.
06.10 Суперкорабли.

12.45 Факти. День.
13.05 Comedy Club
14.05 Х/ф "Мишаче
полювання".
15.55 Х/ф "Три горiшка
для Попелюшки".
17.30 Х/ф "Кохання у
великому мiстi".
19.15 Х/ф "Наша Russia:
Яйця долi".
21.00 Велика рiзниця поукраїнськи.
23.10 Наша Russia
23.50 Новорiчне
поздоровлення
Президента України
В.Януковича.
00.00 Наша Russia. Дайджест.
00.45 Голi та смiшнi
03.35 Велика рiзниця.
05.20 Анекдоти по-українськи.

п'ятiрки. Кунг-фу
Панда"
17.40 М/ф "Шрек"
19.20 М/ф "Шрек-2"
21.00 М/ф "Шрек-3"
22.30 Зроби менi смiшно.
23.25 Х/ф "Зроблено в
Америцi"
01.15 М/с "Малята i турботи"

DISCOVERY

НТВ

ПРЕМЬЕРА

07.00 "Новорiчне
поздоровлення тiтоньки
Сови з 2011 роком",
ТРК УКРАIНА
"Весела Новорiчна
06.00 Х/ф "Чарiвники"
подорож з тiтонькою
08.35 Прем'єра! "Ласкаво
Совою".
просимо"
07.10 "Казки Баженова".
КIНОКЛУБ
09.30 Новий рiк у селi
Новорiчний випуск.
06.00 "Мрiї здiйснюються"
Глухарево.
08.20 Х/ф "Пригоди
14.45 Х/ф "Глухар. Знову 08.00 "В'язниця"
Петрова i
10.00, 02.00 "Татовi знову 17"
Новий!"
Васечкина, звичайнi
СТБ
12.00,
04.00
"Як
поцупити
16.30 Блакитний вогник на
i неймовiрнi". 1 с.
06.55 "ВусоЛапоХвiст"
мiльйон"
Шаболовцi - 2011
09.25 Їмо вдома!
08.05 "Х-Фактор. Кастинг у
19.00 Прем'єра! "Пiсня року - 14.05 "Красень 2"
09.55 Росiйська начинка.
Києвi"
2010". Частина перша. 16.10 "Снiг"
10.25 Т/с "Корида - це
11.05 "Х-Фактор.
18.00 "Формула кохання для
22.00 Х/ф "Рiвняння з
життя-2". "Клаудiя".
Тренувальний табiр"
невiльникiв шлюбу"
усiма вiдомими"
11.45 "Кулiнарний двобiй".
15.00 "Х-Фактор. Вiзити до
20.00 "Тринадцятий поверх" 12.40 "Маски-шоу".
23.30 Х/ф "Рiвняння з
суддiв"
22.00 "Простi складнощi"
усiма вiдомими"
12.55 Олександр Журбин.
19.00 "Х-Фактор"
01.30 Х/ф "Крiзь Всесвiт" 00.00 "Луїза-Мiшель"
Мелодiї на пам'ять.
22.40 "Смiшнi люди"
03.30 Х/ф "Обережно,
13.35 Новий рiк з Левом
DISCOVERY
23.35 "Х-Фактор. Пiдсумки
бабуся!"
Новоженовим.
07.00 Необыкновенные гонки.
голосування"
04.45 Мультфiльми.
08.00 Супер-войны на свалке. 14.20 "Смiх з доставкою
00.20 "ВусоЛапоХвiст"
додому".
ГРТ-УКРАIНА
09.00 Мегамир.
01.05 Х/ф "Лузер"
14.40 Т/с "Антиснайпер".
18.40, 03.50 Популярная
06.30 "Двi зiрки". Краще.
НОВИЙ КАНАЛ 09.00, 12.00 Новини.
16.20
Т/с "Антиснайпер.
наука.
Подвiйна
06.05 Зроби менi смiшно.
19.30, 03.00 Научная
09.05 Х/ф "Iронiя долi,
мотивацiя".
11.00 М/ф "Лiсова братва"
нефантастика.
або З легкою
18.00 Сьогоднi.
12.25 М/ф "Синдбад. Легенда
20.20, 04.45 Дела
парою!"
18.30 Х/ф "Антиснайпер.
семи морiв"
инженерные с.
12.15 Х/ф "Iван
Новий рiвень".
13.55 М/ф "Мадагаскар"
Васильович змiнює 21.10 Вселенная Стивена
20.10 Х/ф "Антиснайпер.
професiю"
15.20 М/ф "Мадагаскар-2"
Хокинга.
Пострiл з
13.45 Муз.фiльм "За двома 22.00 Колония.
16.55 М/ф "Наляканi до
минулого".
зайцями"
Шрекоти"
23.40 Новый мир.
21.50 "Еехх, розгуляй!"
17.20 М/ф "Секрети шаленої 15.30 Легендарне кiно в
00.30 Вот это странно!
11.00 "Караоке на Майданi"
11.55 "Х-Фактор"
16.25 "Смiшнi люди"
17.10 "Зiркове життя. Бiлi
ворони"
18.05 "Мiстичнi iсторiї з
Павлом Костiциним"
19.00 "Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв"
20.55 Х/ф "Моя мама Снiгуронька!"
22.50 Т/с "Доктор Хаус"
02.15 "Неймовiрнi iсторiї
кохання"
03.00 Х/ф "Ах, водевiль,
водевiль"

ТРК УКРАIНА

06.00 Мультфiльми.
07.00 Х/ф "Важка
дитина"
08.25 Х/ф "Рiвняння з
усiма вiдомими"
12.00 Х/ф "Д'Артаньян i
три мушкетери"
16.50 Новорiчний бенефiс
М.Галкiна.
19.00 Прем'єра! "Пiсня року
- 2010". Частина
друга.
22.00 Х/ф "Слiдами
Фенiкса"
Х/ф "Снiгурка для
НОВИЙ КАНАЛ 00.00дорослого
сина"
06.05 Х/ф "Бiбi 01.50 Х/ф "Знайомтеся,
маленька
Джо Блек"
чарiвниця"
04.40 Х/ф
08.00 Запитайте в доктора.
"Прикордонний
08.25 М/ф "Лiсова братва"
пес Алий"
09.55 Даєш молодь.
05.50 Мультфiльми.
10.45 М/ф "Шрек-2"
ГРТ-УКРАIНА
12.20 Клiпси.
06.00, 10.00, 12.00 Новини.
12.45 Шоуманiя.
06.10 "Новорiчнi фуршети"
13.30 Ексклюзив.
06.55 Х/ф "Загадай
14.15 Аналiз кровi
бажання"
14.50 Iнфошок.
15.50 М/ф "Шрек-4. Рiздво" 08.20 Х/ф "Дуенья"
16.10 М/ф "Секрети шаленої 10.15 "Наступного дня"
12.15 "Велика рiзниця".
п'ятiрки. Кунг-фу
Новорiчний випуск.
Панда"
13.40 Х/ф
16.35 М/ф "Шрек-3"
"Джентльмени
18.15 Х/ф "Назад у
удачi"
майбутнє"
15.10 "Гаражi". Новорiчнi
20.20 Х/ф "Назад у
серiї.
майбутнє-2"
16.55
Х/ф "Дiамантова
22.05 Файна Юкрайна the
рука"
best
18.35 "Лiд i пломiнь". Парад
22.40 Скеч-шоу "Красунi"
переможцiв.
23.55 Х/ф "Бiйцiвський
21.00 "Час"
клуб"
21.15 Х/ф "Чоловiк у
02.20 М/с "Малята i
моїй головi"
турботи"
05.25 Т/с "Без слiду-7" 23.20 Х/ф "Чарiвники"

01.55 Х/ф "Не може
бути!"
03.30 "Смiх, та й годi"
05.00 "Бєлка, Стрєлка та
iншi..."

Сьогоднi.
07.20 "Дикий свiт".
07.50 Х/ф "Пригоди
Петрова i
Васечкина,
звичайнi i
КIНОКЛУБ
неймовiрнi". 2 с.
06.05 "Красень 2"
09.20 Дачна вiдповiдь Новий
08.10 "Снiг"
рiк.
10.00, 02.00 "Формула
10.15 Т/с "Корида - це
кохання для
життя-2". "Добрi
невiльникiв шлюбу"
справи".
12.00, 04.00 "Тринадцятий
11.35 Х/ф "У лiсi
поверх"
народилася
14.00 "Простi складнощi"
ялинка".
16.00 "Луїза-Мiшель"
12.35 Х/ф "Тiльки в
18.00 "Чорнильне серце"
мюзик-холi".
20.00 "Все гаразд"
22.00 "Ланцюгова реакцiя" 13.45 Золотий пил.
14.20 "Суперстар"
00.00 "Початок часiв"
представляє: "Гурт
DISCOVERY
"Ласкавий май".
07.00 Необыкновенные
16.15 Х/ф "Фокусник".
гонки.
18.30 Х/ф "Фокусник08.00 Супер-войны на
2".
свалке.
09.00 Поймаешь- получишь. 20.15 Т/с "Росiйський
дубль". "Удар з
13.35 Аппараты Да Винчи.
тилу", "Гiркий
18.40 Наше тело.
мед".
19.30 Существа внутри нас.
20.20, 00.30 А это что такое? 22.05 Т/с "Повернення
Мухтара-2".
21.10 Космические
"Нокаут", "Бiзнес
первопроходцы.
по-росiйському".
22.00 Наше тело.
23.50 Х/ф "Дивний час".
22.50 Уникальные люди.
23.40, 06.10 Популярная
ПРЕМЬЕРА
наука.
05.00 "Винахiд неправди"
01.20 Как устроена
07.00, 17.00 "Iнформатор"
Вселенная.
09.00, 19.00 "Принц Персiї:
02.10 Вселенная Стивена
пiски часу"
Хокинга.
11.00 "Аватар"
03.00 Колония.
13.45, 23.00 "Фiльм за моєї
03.50 Колония.
участi"
04.45 Вот это странно!
15.25, 01.00 "Хлопцi з
05.40 Как это работает? с.
календаря"
НТВ
21.00 "Листи Джульєттi"
03.00 "Кiлер"
07.00, 09.00, 18.00

05.20 "Троє в каное 2: Поклик
природи"
07.00, 17.20 "Винахiд
неправди"
09.00, 19.05 "Iнформатор"
11.00 "Надзвичайнi пригоди
Адель"
13.00, 23.00 "Аватар"
15.45, 01.45 "Фiльм за моєї
участi"
21.00 "Принц Персiї: пiски
часу"
03.20 "Хлопцi з календаря"

НАШЕ КIНО

05.00 "Летюча миша" 1 с.
06.15 "Летюча миша" 2 с.
07.35 М/ф "Чорно-бiле кiно"
08.00 "Шельменко-денщик"
09.40 "Справа була в
Пеньковi"
11.25 "Мiдний янгол"
13.00 "Скарбничка" 1 с.
14.20 "Скарбничка" 2 с.
15.35 "Лiберал"
15.55, 23.55 "У Москвi
проїздом"
17.25, 01.25 "Ключ без права
передачi"
19.10, 03.10 "Президент та
його онука"
21.00 "Чарiвники" 1 с.
22.20 "Чарiвники" 2 с.
23.45 М/ф "I смiх, i грiх"

НАШЕ КIНО

05.00 "У Москвi проїздом"
06.30 М/ф "I смiх, i грiх"
06.40 "Ключ без права передачi"
08.25 "Чарiвники" 1 с.
09.45 "Чарiвники" 2 с.
11.10 "Президент та його онука"
13.00, 21.00 "Бiлявка за рогом"
14.30, 22.30 "Увага! всiм постам ..."
16.00, 00.00 "Кар'єра Дмитрика
Горiна"
17.45, 01.45 "Практикант"
18.10, 02.10 "Срiбне ревю"
19.25, 03.25 "Будинок на пiску"
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СПЛАТІТЬ БОРГ

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

КП «КОМУНАЛЬНИК»
ПОВІДОМЛЯЄ
ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ
НАСЕЛЕННЯ ЗА НАДАНІ
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
СТАНОМ НА 22.12.2010

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Читати газети – справа не тільки цікава, а й корисна. Погортаєш без поспіху сторінки – от і наберешся різноманітної інформації.
Обласна газета “Нова Доба” № 99 про популярний серед
жителів Городища магазин ”М'ясо”, який відкрив приватний
підприємець, депутат міської ради Валентин Гейко. Тут м'ясо,
сало і ковбаси завжди свіжі, високої якості. За прилавком працює
сам власник магазину та його син Максим. Відкрити в центрі
міста м'ясний магазин було справою досить ризикованою, адже
поряд базар, де м'яса і сала завжди багато. Проте конкуренції не
злякався, зважився – і не прогадав. Запорукою успіху став не просто ризик, а добре спланований бізнес-проект. Наприклад, фарш
виготовляє безкоштовно. Людина платить тільки за м'ясо, яке
сама вибирає. Фарш виготовляється на електричній м'ясорубці в
присутності покупця. Тобто, людина бачить що купує. На відміну
від базару магазин Валентина Гейка працює не тричі на тиждень,
а щодня. І не до обіду, а з восьмої ранку до шостої вечора. Тут
дуже чисто, витримані всі санітарні норми. Це саме такий магазин, яким і повинен бути заклад для продажу м'яса.
Про масштабну аварію на околиці Городища розповів тижневик "Прес Центр" № 49. Аварія сталася вранці 20 листопада на
трасі Київ-Знам'янка, але досі з'ясовуються нові обставини. Спочатку на трасі перекинувся один вантажний автомобіль, згодом
до нього додалась ще одна фура та легковик. Згідно з офіційними
коментарями ДАІ, повідомлялося, що вантажний автомобіль
"DAF", рухаючись у напрямку Знам'янки, перевернувся і перекрив собою всю проїжджу частину дороги. Причиною цього
стала погана видимість – вранці стояв густий туман, а на дорозі
була ожеледиця. Згодом інший вантажний автомобіль "DAF",
який рухався в тому ж напрямку, намагався оминути перекинуту
вантажівку з правого боку, але назустріч йому нібито вискочив
легковик "Мазда", який виконував об'їзд, внаслідок чого водій
фури не впорався з керуванням і теж перекинувся, лігши
напівпричепом прямо на "Мазду".
Про крадіжку картин з Мліївського будинку культури повідав
тижневик ”Вечірні Черкаси” № 27. Директор закладу написав
заяву в міліцію, що вночі з клубу невідомі вкрали п'ять картин
розміром 1,2х2 метри вартістю 521 грн. кожна, що у сумі вилилося у 2605 грн. Міліцейські експерти змогли знайти на місці пригоди лише сліди рукавички. Це свідчить, що на картини зазіхнули
профі.

Про загрозу закриття дитячого санаторію "Городище" розповіла ”Газета по-українськи” № 186. Кажуть, що гроші, зекономлені на санаторіях, направлять на добудову обласної дитячої
лікарні у Черкасах. Її зводять протягом 19 років. Мають завершити наступного року. ”Ви біжите поперед паровоза, сказав 42річний Володимир Брожик, начальник управління охорони здоров'я черкаської облдержадміністрації. – Ніхто ще ніякого рішення не ухвалював. Із цього приводу будуть думати облрада, профспілки та спеціально створена комісія. Такі зміни ініціює життя”.
Прес-служба Головного управління МНС України в Черкаській області повідомила, як городищанин ”обмив” пенсію і
загинув у пожежі. 71-річний місцевий житель вирішив відсвяткувати отримання пенсії. Не обійшлося без горілки та цигарок.
Близько опівночі чоловік у стані алкогольного сп'яніння ліг відпочивати. Вже у ліжку вирішив покурити, проте не втримав недопалок у руках. Саме від цигарки і сталася пожежа, у вогні якої господар і загинув. Це вже 73 людина в області, яка з початку року загинула під час пожеж. 36 громадян на час загибелі перебували у
нетверезому стані.
Відділ зв'язків з громадськістю УМВС України в Черкаській
області розповів, як при проведенні операції ”Фільтр” інспекторами ДАІ в смт. Вільшана було затримано 41-річного місцевого
жителя, який здійснював торгівлю тютюновими виробами. При
ньому було 35 пачок цигарок без відповідних документів на суму
212 грн. Складено адміністративний протокол за ст. 164 КУпАП.
А інтернет-виданння ”Рупор” повідав, як у Городищі 82-річна
бабуся для самооборони купила рушницю. Щоправда, це була
простенька пневматика, але сам факт оригінальний. Бабуся придбала ”воздушку” в місцевого жителя за 400 грн. Але невдовзі,
коли бабуся вийшла з хати, хтось поцупив зброю. Правоохоронці
встановили, що крадіжку скоїв той, хто продав бабусі рушницю.
Тут справжній гангстерський серіал! Чоловік украв рушницю у
знайомого, продав бабусі, щоб було за що випити. А потім поцупив ”ружжо” в неї, напевно, щоб знову десь продати. До речі, раніше він уже був судимий за крадіжку. Затриманий в скоєному
зізнався, речові докази вилучено.
Володимир ЧОС

НАШ АНОНС

ПРО ПОХОДЖЕННЯ ПРІЗВИЩ

ПОРУШНИКАМ
ПРАВИЛ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ –
ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання
відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху»
від 24.09.2008 року № 586-VI за керування транспортними
засобами у стані алкогольного сп'яніння, перевищення
швидкості та деякі інші порушення передбачено новий
вид стягнення – громадські роботи. Виконання цього
адміністративного стягнення покладається на органи
кримінально-виконавчої інспекції.
Громадські роботи призначаються судами на строк від
20 до 60 годин і тривають не більше як 4 години на день, а
для неповнолітніх – 2 години на день. Громадські роботи
полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання
час безоплатних суспільно корисних робіт, які виконуються за місцем проживання порушника. Об'єкти та види
робіт визначають органи місцевого самоврядування,
погоджуючи їх з кримінально-виконавчою інспекцією. Це
може бути будь-яка робота, в тому числі трудомістка і не
престижна, скажімо, прибирання вулиць, кладовищ, благоустрій населених пунктів. Органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за виконанням порушниками
визначених для них видів робіт, повідомляють кримінально-виконавчій інспекції про ухилення порушника від
відбування стягнення, ведуть облік та інформують органи
кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин.
Відносно порушників, які ухиляються від громадських
робіт, кримінально-виконавча інспекція може направити
до суду подання про можливість замінити невідбутий
строк громадських робіт адміністративним арештом.
На сьогоднішній день по обліку кримінальновиконавчої інспекції пройшло 267 порушників Правил
дорожнього руху, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, які сумлінно відпрацювали належний строк. Наприклад, брали участь у впорядкуванні міських кладовищ, території біля райлікарні,
обрізуванні насаджень вздовж доріг, благоустрої вулиці
Миру та прилеглих до неї.
Анатолій ПИКАЛО,
заступник начальника Городищенського
МРВ КВІ УДДУ ПВП у Черкаській області,
майор внутрішньої служби

З наступного номера газети «Городище» ми розпочнемо публікацію антропонімічної розвідки Миколи Щербини «Походження прізвищ жителів Городищенського району». Автор пояснив походження понад 900 прізвищ жителів Городищенського району, взявши за джерело „Телефонний довідник м.Городище і Городищенського району” (2005).
Матеріали подаються у вигляді
довідника, але не за загальним алфавітним принципом, а за лексикосемантичними групами прівищ: відіменні
прізвища, прівища за професією чи

соціальним походженням, за
індивідуальними ознаками
першоносія тощо.
У сукупності власних назв,
характерних для української
мови, численну групу становлять офіційні родинні найменування – прізвища. Прізвищем називається оформлена
офіційним документом родова назва людини, яка приєднується до її імені і яку людина отримує після народження
або в шлюбі та, як правило,
передає своїм нащадкам.
В українців, як і в інших
східних слов'ян, прізвище є
частиною трьохчленної особової назви
людини, до якої входить ім'я, назва по
батькові і, власне, саме прізвище. Саме
вона вирізняє кожну людину від інших
людей. Іван Франко в своїй науковій праці
“Причинок до української ономастики”
(1906) писав, що особова назва людини –
це її вірний і невідступний товариш, який
супроводить людину від колиски до могили, хто і крокує поруч з нами із заслоненим
обличчям: ми переважно не знаємо, яке
його походження та значення. Розкрити
це обличчя і, по можливості, пояснити
походження прізвищ жителів Городище-

нського краю поставив собі за мету автор
цього доробку.
Наші прізвища виникли порівняно
недавно. Згадаймо часи Київської Русі,
коли навіть князі мали лише імена: Олег,
Святослав, Володимир, Мал... Або літописець Нестор... Поступово, десь із ХІІІ ст., до
імен додавалися назви, які, найімовірніше, ставали індивідуальними
прізвиськами, бо ще не переходили на
нащадків. І лише наприкінці ХVІІІ–на
початку ХІХ ст. в усіх верствах українського
суспільства закріпилися постійні родові
прізвища.
Від чого ж творилися українські
прізвища? Матеріалом для цього були імена, назви місць проживання чи походження, назви постійного заняття (професії),
індивідуальні ознаки (фізичні, психічні та
інші властивості) першого носія прізвища
тощо.
Слід звернути увагу на найпоширеніші
українські прізвища, які закінчуються на енко. Цей суфікс прилучався спочатку до
батькового імені і позначав сина:
Андрієнко – син Андрія. Далі він поширився на інші слова, що вказували на заняття,
національність, індивідуальні ознаки батька: Бондаренко – син бондаря тощо.

РОБОЧА ГРУПА ІНФОРМУЄ

НА ЗАХИСТІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Ми вже звикли, що нас оточує різна
побутова електронна техніка, яка дає можливість використовувати записи різних
творів, бази даних, комп'ютерні програми. В кафе, барах, ресторанах, клубах
підприємницька діяльність супроводжується програванням музики та демонструванням відеозаписів. Як відомо, у музичного твору є автор слів, композитор, виконавець, виробник фонограми, який
здійснив звукозапис цього твору. Але
мало хто задумується над тим, що все це
хтось створив, тобто є автором і має
авторські майнові права на них, тобто на
інтелектуальну власність.
Підприємства торгівлі повинні продавати ліцензовану продукцію, за яку автор
уже отримав винагороду. Особи, які використовують аудіо- і відеопродукцію, компакт-диски для публічного виконання в
закладах харчування та дозвілля повинні
сплачувати автору винагороду. Для цього
необхідно укладати ліцензійні угоди з
органами колективного управління у
сфері суміжних прав.
Права авторів, композиторів відносяться до авторського права, а права вико-

навців, виробників фонограм до суміжних
прав та захищаються Законом України
«Про авторське право та суміжні права».
За незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а
також незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне
тиражування та розповсюдження або
інше навмисне порушення авторського
права і суміжних прав передбачено покарання штрафами у розмірах від двохсот до
тисячі неоподаткованих мінімумів доходів
громадян, а при повторному порушенні –
більшим штрафом або позбавленням
волі.
З грудня 2003 року в районі працює
робоча група з питань сприяння реалізації
Програми боротьби з незаконним виробництвом, розповсюдженням та реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків
та інших об'єктів інтелектуальної власності. До складу робочої групи входять
представники РВ УМВС України в Черкаській області, Державної податкової
інспекції в Городищенському районі,

відділу освіти, відділу культури і туризму,
управління економіки та розвитку інфраструктури РДА, ПТУ № 14. Тільки частина
керівників кафе, барів, ресторанів проводять роботу щодо укладання угод на використання музичного супроводу в закладах
громадського харчування та дозвілля.
Городищенським РВ УМВС України в Черкаській області протягом 2010 року перевірено 28 об'єктів торгівлі, зафіксовано 12
фактів правопорушень, вилучено 450 компакт-дисків на суму 15750 грн. Заклади
культури здійснюють контроль за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності під час публічного виконання творів, при наданні в оренду приміщень, майданчиків вимагаються
ліцензійні угоди, під час проведення гастрольних заходів забезпечується виконання чинного законодавства. Для
підприємців, які в своїй роботі використовують об'єкти інтелектуальної власності
проводяться консультації, семінари.
Павло ПИСЛИЦЯ,
заступник голови робочої групи,
провідний спеціаліст відділу освіти. :

ГОРОДИЩЕ
ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

№11 (51)

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.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
квартира в 3-квартирному 1-пов.будинку,
заг.пл. 106 кв.м., усі зручн., газифік., є
присадибна ділянка, садок, гараж, погріб, літня
кухня. Т. 2-26-96, 0 (97) 908-22-12.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
недобудований будинок, вул.Радянська,39.
5000 у.о. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.

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

зручн., газифік. 18000 євро. Т. 0 (97) 796-02-78,
0 (96) 246-41-57.
будинок, вул.Мамая,26, 10,5х10 м., газиф.,
центр. водогін, усі зручн., усі надв. спор. 25000
у.о. АБО ОБМІН на квартиру. Т. 0 (98) 803-5452, 0 (97) 669-37-10.
будинок, вул.Нова,7 (центр), обкл. плиткою,
газ, парове опал., усі надв. спор., погріб під
будинком, зем. діл. 16 сот. 100000 грн., торг. Т. 0
(67) 985-76-88.
будинок, вул.Нова,12, усі надв. спор., вул.
газ., зем.діл. 49 сот. 5000 у.о. Т. 0 (93) 161-1533. будинок у м.Городище, вул.Панфілова, вул.
газ., зем. діл. 70 сот. Т. 2-12-56, 0 (93) 812-73-03.
будинок, вул.1Травня,45 (центр), газ - до
будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 69599-21.
будинок, вул.1Травня,61, газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 10 сот. Т. 2-04-89, 0 (67)
665-02-96.
будинок, вул.1Травня,64, заг. пл. 84 кв.м.,
газиф., каналіз., усі надв. спор., зем. діл. 18 сот.
20000 у.о., торг. Т. 2-00-71, 0 (98) 224-73-87.
будинок, 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, пров.Франка, 12 (недалеко від
центру), газифік., обкладений білою цеглою,
зем.діл. 50 сот. на якій є два невеличких
ставка, сінокіс берег на берег Вільшанки,
фруктові дерева, дуже красиве місце. Т. 2-3052, 0 (67) 346-90-47.
будинок, вул.Чапаєва,37, 4 кімн., 8х12, під
залізом, облиц. плиткою, усі надв. спор.,
великий підвал, крин., зем. діл. 20 сот., можл.
підвести газ. Т. 2-04-45.
будинок, вул.Чапаєва,134, усі надв. спор.,
зем. діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 618-71-04.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 12 сот. в м.Городище,
вул.Шевченка,89А - під забудову. Т. 2-20-75, 0
(96) 303-79-75.

½ будинку, зем.діл. 10 сот., під забудову,
до р.Вільшанки, близько до центру міста,
красиве місце для дачі. Т. 0 (93) 519-04-47.
¾ будинку, вул.Чапаєва,69, заг. пл. 90 м.кв.,
гараж, крин., сарай, погріб, двір 10 сот., зем. діл.
20 сот., є можливість газифікації. Т. 2-32-92, 0
(96) 695-99-62.
будинок (старий), пров.Вільямса,3, 7х9, усі
надв. спор., газ. - до буд., приватиз. зем. діл. 11
сот.; поряд автобусна зупинка, магазин. Т. 2-0076 (після 18.00).
будинок, вул.Героїв Чорнобиля,111, усі
зручн., газифік., усі надв.спор., зем.діл. 15 сот.
17000 у.о. Т. 2-07-56, 0 (50) 331-08-80.
будинок, вул.Гулака-Артемовського,139, усі
надв. спор., зем. діл. 60 сот. Т. 2-43-24, 0 (98)
272-27-04.
будинок, вул.О.Кошового, газиф., усі надв.
спор., тел., зем. діл. 24 сот. 15000 у.о. Т. 2-4019, 0 (67) 452-48-64, 0 (93) 553-03-31.
будинок, вул.Лисенка,6, газиф., усі надв.
спор., зем. діл. 10 сот. Т. 2-21-05.
будинок, вул.Рози Люксембург,15, заг.пл.
105 кв.м., у трьохквартироному будинку, усі

земельна ділянка (пай) 4 га між с.Квітки та
с.Валява Городищенського р-ну. 20000 грн.,
торг. Т. 0 (96) 316-02-68
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
ВАЗ 2107, 87 р.в., білий, в добр.стані, МР3,
нові шини, акумулятор, двигун 1,3 після
капремонту 2010 р. 22000 грн., торг. Т. 0 (67)
254-40-94.
ВАЗ 21093, 95 р.в., інжектор, сингалізація,
ЦЗ, МР3, титанові диски, небитий, не крашений,
із Германії. 4100 у.о. Т. 0 (63) 996-68-07, 0 (96)
311-37-07.
ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
генератор ацетиленовий. Т. 0 (67) 703-9385.
двигун Д-240. Т. 0 (67) 703-93-85.
запчастина ГАЗ-52. Т. 2-18-35, 0 (96) 392-4952.
редуктор кисневий. Т. 0 (67) 703-93-85.
ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
балон кисневий. Т. 0 (67) 703-93-85.
електротеслер, вантажопідйомністю 1 т. Т. 0
(67) 703-93-85.
РІЗНЕ
ПРОДАМ
сухофрукти з яблук і груш. Т. 0 (234) 2-3052, 0 (93) 316-02-47.
РІЗНЕ
ПРОДАМ
сухофрукти з яблук і груш, можна оптом. Т.
0 (234) 2-30-52, 0 (93) 316-02-47.
РОБОТА
На роботу потрібні продавці-консультанти.
Т. 0 (97) 506-73-31, 0 (63) 805-51-05.
Потрібен продавець у продуктовий
магазин (центр). Заробітна плата від 2000 грн.
Т. 0 (97) 062-50-90, 0 (67) 932-71-20.
ТОВ «Техніка і технології» запрошує на
роботу менеджера з продажу с/г техніки у
м.Городищі. Т. 0 (67) 510-15-67.

КП «Комунальник»
надає послуги:

Ми працюємо щоденно
з 8.30 до 17.00,
в неділю до 14.00

м.Городище,
вул.Миру, 54. Тел. 2-45-51

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.

ИН ДОСТУПНИХ Ц
З
А
Г
ІН
МА

ОДЯГ ДЛЯ
ВСІЄЇ РОДИНИ

-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

ТОВ «Фаворит-Інвест» запрошує на роботу
продавця-касира у м.Городище та КорсуньШевчнківський. Т. 0 (67) 982-07-75.
На роботу в кафе-бар «Відпочинок» у
м.Городище (р-н залізничного вокзалу) потрібні:
кухар, бармен. Т. 0 (97) 662-09-23.
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.
ПП потрібні різноробочі (чоловіки). Т. 2-0780, 0 (67) 406-50-76.
На постійну роботу в м.Городище потрібні:
газорізчики, вантажники. Т. 0 (93) 056-60-75.
На роботу в кафе-бар «Відпочинок» у
м.Городище (р-н залізничного вокзалу) потрібні:
кухар, бармен. Т. 0 (97) 662-09-23.
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.
ПОСЛУГИ
Розпиловка дров, обрізка дерев
бензопилою. Т. 0 (234) 2-47-67, 0 (97) 571-7183.
ТВАРИНИ
КУПЛЮ
кролі. Т. 0 (96) 705-56-89.
ПРОДАМ
корова, чорно-ряба, 6 міс. тільності, 3
телям. Т. 0 (98) 870-02-804.
корова, чорно-ряба, молочної породи. Т. 0
(63) 864-00-33.
телиця, чорно-ряба, 9 міс. Т. 0 (63) 864-0033.
ЗАГУБЛЕНЕ
власник футляру з окулярами, загубленими 24 грудня на вул.Грушевського, може
забрати їх, звернувшись у міську раду до
спеціаліста зі зв'язків з громадськістю Олега
Покася. Тел. 2-24-27.

Городищенська міська рада оголошує
розшук спадкоємців 1/2 частини будинку
за адресою м.Городище, вул.Шевченка, 56.
Звертатись за адресою:
вул.Грушевського,11, тел. 2-41-27.

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.

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"!

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

ЕДЕМ

Канцелярські товари
Сувеніри
Дитячі іграшки
Парасольки
Сумки
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з 900 до 1800

Тел. (098) 272-26-54
Магазин «Пам’ятники»
Понад 200 готових виробів
Не поспішайте зробити вибір –
спочатку завітайте до нас!
Усі види послуг і навіть більше
Висока якість

Доступні ціни – крошка від 600 грн., граніт від 1200 грн.
вул. Героїв Чорнобиля, 42.
Тел. 2-40-30, (097) 574-34-10, (063) 792-68-78.

• 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.
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НАШ КАЛЕНДАР
28 грудня
Новорічний вогник для ветеранів праці об
11.00 у Палаці культури.
30 грудня
Концерт «Новорічний серпантин» о 18.00 у
Палаці культури.

для тварин. Першими гостями божественної
дитини були не царі і не вельможі, а звичайні
пастухи, яким ангел сказав про Різдво Христове: „Я
проголошую вам велику радість, яка буде всім
людям: бо нині народився вам у місті Давида
Спаситель, який є Христос Господь! І ось вам знак:
ви знайдете Дитину в пеленах, покладену у ясла”
(Лк 2,10-12). Пастухи першими поспішили
вклонитися новонародженому Спасителю. В цей
час з дарами Царю Світу йшли волхви зі сходу. Вони
чекали, що незабаром на землю має прийти
великий Цар Світу, а дивовижна зірка вказувала їм
шлях на Ієрусалим. Волхви принесли Дитині дари:
золото, ладан та смирну. Ці дари мали глибокий
зміст: золото принесли як царю у вигляді данини,
ладан як Богу, а смирну як людині, що має померти
(смирною у ті часи помазували померлих).
Різдво Христове завершує сорокаденний
Різдвяний піст.

1 січня
Народне гуляння «Новий рік з «Цукровиком»
о 01.00 біля новорічної ялинки МЦКТ.
НОВОРІЧНЕ СВЯТО. В 1918 році декретом
Раднаркому «в целях установления в России
одинакового почти со всеми культурными
народами исчисления времени» було прийнято
перехід на Григоріанський календар і Новий Рік
почав збігатися з європейським. Натомість
Російська, а також Сербська та Єрусалимська
православні церкви відмовились переходити на
новий стиль, внаслідок чого усі нерухомі церковні
8 січня
свята, а також Новий рік святкується за старим
ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ. 1709 року з ініціативи Петра
стилем.Таким чином утворився такий рідкісний
історично-культурний феномен, як старий Новий I був виданий перший цивільний календар під
рік. Як додаткове свято, старий Новий рік і понині редакцією графа Якова Брюса, який завідував
святкується в Росії, Україні, Білорусі, Сербії, друкарською справою в Росії (до того Росія жила
виключно за православними святками). З цієї дати
Чорногорії та окремих районах Швейцарії.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МИРУ. Це свято ще слід вести літопис щорічних видань календарів.
називають Днем всесвітніх молитов про мир. Його Перший календар мав назву „Брюсов” та мав
встановив римський папа Павло VI 8 грудня 1967 велику популярність. В ньому був "прогностик:
року, а відзначають в перший день кожного нового когда нужно "кровь пущать", мыслити почать, брак
року. 17 грудня 1969 року Генеральна Асамблея иметь, дома сизиждати, зверей и рыбу ловить,
ООН проголосила свято офіційним. Загальний платье кроить и мыться в мыльне" та багато
лозунг Всесвітнього дня миру: «Пробач, і ти іншого. Цікаво, що приватним особам було
заборонено друкувати календарі в Росії і тим більш
отримаєш мир».
привозити їх з-за кордону.
ДЕНЬ МЕТРО. Перша в світі „підземка” була
1-2 січня
Розважальна новорічна програма, ранок запущена в Лондоні 10 січня 1863 року і майже три
десятиріччя обслуговувалась паровиками, які ще
кінофільмів о 15.00 у кінотеатрі «Жовтень».
Молодіжні кіносеанси, передсеансові д о в г о н е б а ж а л и п о с т у п а т и с я м і с ц е м
новорічні розіграші о 19.30 у кінотеатрі „електричним братам”. Вітка була побудована
компанією "Metropolitan Railway" (звідси і назва
«Жовтень».
метрополітен), її довжина була 3,6 км.
2 січня
11 січня
Дитячий ранок «Новий рік зустрінем разом» о
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ «СПАСИБІ». Слова подяки
12.00 у Палаці культури.
ДЕНЬ В'ЯЗНЯ. У цей день варто замислитись мають дивовижні властивості, але вимовляти їх не
про долю людей, які за тих чи інших обставин м о ж н а , к о л и л ю д и н а з н а х о д и т ь с я у
роздратованому стані. Психологи вважають, що це
опинились у місцях позбавлення волі.
190 років від дня народження Платона знаки уваги, вони є усними „погладжуваннями” і
С И М И Р Е Н К А ( 1 8 2 1 – 1 8 6 3 ) , у к р а ї н с ь к о г о здатні зігріти своїм теплом. Ми кожного дня
цукрозаводчика. Головний генератор і втілювач говоримо один одному „дякую”, тому важливо
планів створеної на поч. 20-х рр. ХІХ ст. фірми пам'ятати, що справжня вдячність – це лише та, що
Торговий дім «Брати Яхненки і Симиренки». Після йде від чистого серця.
з а к і н ч е н н я п а н с і о н у З ол о то в а в Оде с і ,
13 січня
п і д ко р и в ш и с ь в ол і б а т ь ка , в і н з а м і с т ь
ЩЕДРА КУТЯ
запланованого вступу до Московского
університету допомагав на фірмі, часто бував на
14 січня
цукроварних заводах Бобринського, вивчаючи
НОВИЙ РІК ЗА СТАРИМ СТИЛЕМ
технологію виробництва цукру, а також на кращих
ДЕНЬ СТЯТИТЕЛЯ ВАСИЛЯ ВЕЛИКОГО
цукрових заводах Німеччини і Франції. Згодом
120 років від дня народження Осипа
втілив побачене на створеному фірмою
Ташлицькому цукроварному заводі й не тільки МАНДЕЛЬШТАМА (1891 –1938), російського поета
закупив найкращі у ті часи машини і агрегати, але й
запросив іноземних фахівців. 30 спеціалістів із
15 січня
сім'ями переїхали в Ташлик, і їхня зарплата була
140 років від дня народження Агатангела
удвічі большою, ніж, скажімо, у Франції. Після КРИМСЬКОГО (1871–1942), українського
закінчення у 1843 р. Політехнічного інституту у с х о д о з н а в ц я , і с т о р и к а , м о в о з н а в ц я ,
Парижі Платон Симиренко стає технічним літературознавця, фольклориста, етнографа,
керівником сімейної фірми. У 1846 р. фірма письменника, перекладача, славіста
порушила клопотання перед київською владою
щодо дозволу на придбання двох десятин землі на
18 січня
Куренівці, тодішній околиці міста, щоб побудувати
СВЯТВЕЧІР ВОДОХРЕСНИЙ. ГОЛОДНА КУТЯ
новий цукрово-рафінадний завод. Не одержавши
дозволу, вибрали інше місце – між Млієвом і
19 січня
Городищем. З часом тут виросло справжнє
БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ. ВОДОХРЕЩЕ. Одне
промислове містечко. Першим було побудовано з найважливіших церковних свят. В цей день Іоанн
цегельний завод, а з виробленої цегли в 1848 р. Хреститель хрестив Ісуса в річці Йордан. Ісус
зведено цукровий і рафінадний (розташований у Христос прийшов до нього з Галілеї. Коли Іоанн
семиповерховій будівлі!) заводи, обладнані за побачив Його, то, впізнавши у Ньому Месію,
останнім словом тогочасної техніки Тут уперше спочатку хотів утримати Ісуса, кажучи: мені
ручну працю заміняли парові машини. Пізніше потрібно хреститися від Тебе, чому Ти приходиш до
з'явився спеціалізований машинобудівний завод мене? Але Ісус відповів йому: облиш зараз, бо так
(теж перший у Російській імперії!). На ньому було належить нам виконати усяку правду. І,
налагоджено випуск суден із металевим корпусом, хрестившись, Ісус в той же час вийшов з води, – і,
і вже перші з них – пароплави «Українець» і відкрилися Йому небеса, і побачив Іоанн Духа
«Ярослав» – транспортували у чорноморські порти Божого, Який сходив, як голуб, і опускався на
зерно та цукор. Сімейна фірма набирала обертів: Нього. (Мф. 3:13-16) Згідно з християнським
це був (за сучасною термінологією) справжній віроученням саме після Хрещення Ісус почав
холдинг із розгалуженою мережею промислових і освічувати людей, осяюючи їх світом істини. У
торгових підприємств по всій імперії. Однак західній церкві свято отримало назву Богоявлення,
наприкінці 1860-х рр. славетний торговий дім одна оскільки під час Хрещення Ісуса відбулося
за одною спіткали смерті його засновників, через особливе явлення всіх трьох ликів Бога: Бог Отець з
що він почав занепадати. У 1863 р. пішли з життя небес свідчив про Сина, що хрестився і Дух Святий у
Кіндрат Яхненко і Платон Симиренко, за кілька вигляді голуба зійшов на Ісуса, підтверджуючи
років Анастасія, Терентій і Степан Яхненки, а таким чином Слово Отця.
невдовзі й Федір Симиренко.
У католиків центральним змістом свята
Богоявлення є церковне сказання про поклоніння
3 січня
новонародженому Ісусу язичницьких королів –
Дитячий новорічний ранок о 12.00 у кінотеатрі волхвів Каспара, Мельхіора і Валтасара, що
«Жовтень».
прийшли з дарами у Віфлієм. В пам'ять про
ДЕНЬ СОЛОМИНКИ. 3 січня 1888 року у явлення Христа язичникам і поклонінні трьох
Вашингтоні господар фабрики з виробництва королів в костелах відбуваються подячні молебні,
паперових сигаретних мундштуків Марвін Стоун Христу як Царю приноситься в жертву золото, як
запатентував соломинку для коктейля.
Богу – ладан, як людині – мірра.
275 років від дня народження Джеймса ВАТТА
6 січня
(1736–1819), англійського винахідника-механіка,
СВЯТВЕЧІР. БАГАТА КУТЯ
творця універсальної парової машини подвійної
70 років від дня народження Ганни ЧУБАЧ дії. Його ім'ям названа одиниця потужності (Ват) та
(1941), української поетеси:
університет в Единбурзі.
Мій Олімп – вічна мрія моя.
Щоб зійти – не потрібно багато:
20 січня
Тільки б день невгасимо сіяв
ДЕНЬ АР КРИМ. 20 років тому більшість
На горі, що не вища за хату…
кримчан на загальнокримському референдумі
висловилися за відновлення Кримської автономії,
7 січня
що визначило статус Криму у складі України.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ. Більше 2000 років тому у
Віфліємі відбулася надзвичайна подія – народився
21 січня
Син Божий. Коли Він прийшов на землю, Його не
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ОБІЙМІВ. Одне з
зустрічали пошаною, славою і багатством. У Нього незвичайних свят. Цього дня стискати у дружніх
не було навіть колиски, як у всіх дітей, не було і обіймах можна навіть незнайомих людей. Не
пристановища – Він народився за межами міста, у дивлячись на зовсім ще юний вік Дня обіймів,
печері і був покладений у ясла, куди кладуть корм сьогодні важко знайти автора – кому в голову

ГОРОДИЩЕ

У грудні відзначили день народження
депутати міської ради Валентин Гейко,
Андрій Биба і Ольга Крупна, заступник
міського голови Микола Скалига, член
виконкому міської ради Василь Дяченко.
А першого дня нового року вітаймо з
днем народження депутата міської ради,
голову районної організації Всеукраїнської партії "Дітей війни" Надію
Мусієнко.
Щастя Вам, здоров'я, успіхів і наснаги!
прийшла така ідея „тісного” святкування 21 січня.
Відомо лише, що витоки треба шукати в
студентському середовищі західноєвропейської
молоді. Саме в цей день хлопці та дівчата
обіймаються без будь якого інтимного підтексту,
під час дружніх обіймів люди обмінюються
душевним теплом.
22 січня
ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ. У січні 1918 року
була створена Українська Народна Республіка
(УНР), а на територіях, що входили до АвстроУгорської імперії, була заснована
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). У
грудні 1918 року лідери обох держав у Фастові
підписали передоб'єднувальний договір. 22 січня
1919 року цей договір, що увійшов у історію як „акт
злуки” – акт об'єднання українських земель, був
обнародуваний у Києві на Софійській площі.
Державі тоді не вдалося зберегти цілісність та
незалежність, але акт злуки став реальним
втіленням вікової мрії українців про свою
суверенну державу. Ідея соборності продовжувала
жити. І 22 січня 1990 року мільйони тоді ще
радянських українців вишикувалися у живий
ланцюг від Києва до Львова, відзначаючи День
Соборності.
450 років від дня народження Френсіса
БЕКОНА (1561-1626), англійського філософа і
державного діяча: Друзі – викрадачі часу.
Заздрість не знає свят. Знання – це сила. Істина є
дочкою часу, а не авторитету. Книги – кораблі
думки, які плавають по хвилях часу і несуть свій
дорогоцінний вантаж від покоління до
покоління. Людина, владарюючи над іншими,
втрачає власну свободу. Нема більшої мудрості,
ніж своєчасність.
23 січня
110 років від дня народження Михайла
РОММА (1901–1971), російського кінорежисера і
сценариста
25 січня
ДЕНЬ ТЕТЯНИ (день студентів). Так сталося, що
саме в День святої Тетяни російська імператриця
Єлизавета Петрівна підписала указ „Про
заснування Московського університету” і 25 січня
стало офіційним університетським днем (тоді він
називався „днем заснування Московського
університету”). А свята Татіана с тих пір в
православному світі вважається покровителькою
студентів. В 60-70 рр. ХІХ ст. Тетянин день
перетворюється в неофіційне студентське свято.
До того ж, з нього починалися канікули, і саме цю
подію студентська братія завжди весело
відзначала.
26 січня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Головними завданнями ДКРС є
здійснення державного контролю над
витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх
збереженням, станом і достовірністю
бухгалтерського обліку та звітності у державних
органах управління, державних фондах,
бюджетних установах, а також на підприємствах і в
організаціях, які отримують кошти з бюджетів всіх
рівнів і державних валютних фондів. За
дорученням правоохоронних органів контрольноревізійна служба може контролювати
підприємства, установи і організації всіх форм
власності. ДКРС розробляє пропозиції по усуненню
виявлених недоліків та порушень і попередженню
їх у майбутньому.
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИТНИКА. Його
святкують більше ніж 800 тис. чоловік – така
загальна кількість митників у всьому світі.
120 років від дня народження Павла ТИЧИНИ
(1891-1967), українського поета, державного та
громадського діяча: «Тичину важко уложити в
рамки одного якогось напрямку чи навіть школи.
Він з тих, що самі творять школи… Поет,
мабуть, світового масштабу. Тичина формою
глибоко національний, бо зумів у своїй творчості
використати все багате попередніх поколінь
надбання. Він наче випив увесь чар народної мови і
вміє орудувати нею з великим смаком і
майстернісю… Дивний мрійник з очима дитини і
розумом філософа» (історик вітчизняної
літератури Сергій Єфремов).
60 років від дня народження Леоніда
КАДЕНЮКА (1951), льотчика-космонавта (першого
космонавта незалежної України)
29 січня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ
УКРАЇНИ. По першому сигналу про небезпеку
пожежники негайно відправляються туди, де
виникає екстремальна ситуація, де потрібно
зупинити вогневу стихію, врятувати життя людей.
ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ. Офіційно цю дату
почали відзначати після того, як 29 січня 2007 року
Президент України підписав Указ
«Про
вшанування пам'яті Героїв Крут»
ДЕНЬ ВІДКРИТТЯ АНТАРКТИДИ. 1820 року
учасники першої російської антарктичної
експедиції (1819-1821) на човнах "Восток" і
"Мирный" під командуванням Ф. Беллінсгаузена і
М. Лазарєва була відкрита Антарктида.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Новий рік! Ялинка!
Приходить хлопчик додому із
садочка весь подертий такий...мама питає синочка:
–Синку, що трапилось?
– Хороводи навколо ялинки
водили....НАС МАЛО, А ЯЛИНКА
ВЕЛИКА.
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В Новий рік все збувається,
навіть те, що в другий час збути
не вдаєтся!
Після святкування Нового року. Телефонний дзвінок. Мужик
іде и бурчить:
– Ну який дебіл дзвонить о 16
годині ночі?!?!
Від пластмасової ялинки до
безалкогольного шампанського –
один крок.
Щороку 31 грудня ми з друзями ходимо до лазні. І не тому, що
традиція в нас така, а тому, що
кожного разу, запитуючи у дружини дозволу привести на свято
друзів, кожен з нас чує у відповідь
традиційне: "Ідіть ви всі в баню!"
– В Україні найекстремальніший місяць – січень! Новий
Рік, Різдво, Старий Новий Рік ...
– А навіщо вам Старий Новий
Рік?
– Це контрольний: в печінку!
Дорогий Дідусь Мороз!!!! Я не
люблю солодкого… тому цього
року подаруй мені будь-ласка
ящик напівсолодкого!
– Приходьте до нас з дружиною на Новий рік.
– Ми не зможемо.
– О, це дуже люб'язно з вашої
сторони.
Хлопчик-збоченець прочитав
Дідові Морозу з табуретки всього
Пастернака.
Мері Попінс – це погано
відсвятковане Мері Крістмас.
Приходить Дід Мороз до психоаналітика і каже:
– Лікарю, допоможіть! Я в себе не вірю.
Народна прикмета: «Якщо ви
зустріли тверезого Діда Мороза,
то, скоріш за все, це Санта Клаус!»
Приходять два хлопці до
дівчини в гості. Один питає:
– Даруйте, у вас капці є?
– Ось, будь ласка.
Потім повертається до іншого, і питає:
– А вам капці не потрібні?
– Hі, дякую, у мене шкарпетки
без дірок.

