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ЗІ СВЯТОМ!

ДОРОГІ
ГОРОДИЩАНКИ!
Початок весни у нас асоціюється з одним із найпрекрасніших свят – Міжнародним жіночим днем.
Ніжні матері, турботливі бабусі, любі сестри, кохані
дружини, милі доньки й внучки! Добрі і ласкаві, мужні і
ранимі, такі хоробрі і такі тендітні, ви – найдорожче, що є
у нашому житті. З особливою приємністю приєднуюсь до
привітань від усіх чоловіків – ваших рідних, колег та
друзів.
Нехай весна живе у ваших серцях. Щодня, за будь-якої
погоди та при будь-якому настрої. Від усієї душі бажаємо
вам великого жіночого щастя, любові і добра!
З повагою,

міський голова
Володимир МИРОШНИК,
члени виконавчого комітету,
сильна половина
депутатського
корпусу міської ради

ВІДЗНАКА

ПРЕЗИДЕНТ
НАГОРОДИВ
ОРДЕНОМ
Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджено ветерана Великої Вітчизняної війни, голову
Городищенської міської організації ветеранів Володимира Зінченка.
Про це йдеться в указі Президента України
№229/2011 від 23 лютого про відзначення державними
нагородами України з нагоди Дня захисника Вітчизни.

ВДЯЧНІСТЬ
9 лютого відзначалась 67 річниця визволення нашого міста та
району від фашистів. Відкрив та головував на урочистому мітингу
на Пагорбі Слави міський голова Володимир Мирошник. З вітальними словами виступили голова райдержадміністрації Віталій
Горідько, заступник голови районної ради Олександр Біба, голова обласної організації ветеранів Володимир Веретільник, від
воїнів-переможців – учасник визволення району Яків Пасічник,
від молоді – учениця економічного ліцею Наталія Ціммерман.
Міська рада ветеранів висловлює вдячність депутату обласної ради Олександру Лупашку, членам виконавчого комітету
міської ради Олександру Мельнику та Володимиру Охріменку,
приватному підприємцю Олександру Герасименку, депутату
міської ради Андрію Бибі за фінансову підтримку проведення
заходу.
Володимир ЗІНЧЕНКО,
голова міської організації ветеранів України

* * *
Народний аматорський хор ветеранів війни та праці
МЦКТ висловлює вдячність депутату обласної ради Олександру Лупашку і голові правління ВАТ «Городищенське
АТП-17147» Олександру Галичу за забезпечення для учасників хору безкоштовного проїзду автобусами міського
сполучення.
* * *
20 лютого у місті Корсуні-Шевченківському відбувся
обласний огляд ветеранських хорових колективів. Ми
дякуємо міському голові Володимиру Мирошнику за сприяння в організації поїздки наших представників.
Галина БОРШОШ, директор МЦКТ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Міська виборча комісія м.Городища повідомляє, що
проміжні вибори депутатів міської ради в одномандатних
мажоритарних виборчих округах № 14 та № 11 (дільниці 7
та 8) м.Городища відбудуться 8 травня 2011 року.
Галина ГАЛИЧ,
голова Городищенської міської виборчої комісії
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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ЗАПРОШЕННЯ

Ювілкейоннциейрт
В да р у но к ж і н кам
Шановні городищани! Запрошуємо Вас на великий
ювілейний концерт – творчий дарунок жінкам Черкащини,
присвячений 50-річчю творчої діяльності аматорів самодіяльного співу вокального дуету «А ми удвох» Андрія та Василя Томіленків, який відбудеться 7 березня 2011 року о 17
годині у приміщенні Черкаської обласної філармонії за
підтримки Черкаської обласної державної адміністрації та
Городищенської райдержадміністрації.

ВАСИЛЕВІ МАТЮЩЕНКУ – 75
ШАНОВНИЙ
ВАСИЛЮ ПАНАСОВИЧУ!
26 лютого, Ваш 75-тий день народження, є червоним днем календаря для широкого загалу прихильників української пісні.
А 40 років тому Ваш талант розкрився з подвійною силою, новими неповторними барвами – у
неперевершеному вокальному, а
згодом і подружньому дуеті з Діаною Григорівною.
Ваша творча біографія – це
перелік яскравих подій у вітчизняному мистецтві. Ви дали крила
чималій кількості неповторних
пісень. Зі сцени, якій присвятили життя, щиро ділитесь
своєю незрадливою любов'ю до України, до її пісні і
мови, її народу і краси.
Ми, городищани, пишаємось тим, що наше місто
стало для Вас другою батьківщиною, що Ви є його
Почесним громадянином.
З подвійним ювілеєм Вас, Василю Панасовичу!
Від усіх городищан прийміть найкращі побажання.
Щоб сонце ще довго стояло над Вами у високості, а Ви
щедро переливали свою пісню і свою любов у молоді
душі прихильників Вашого таланту.
З повагою,
міський голова
Володимир МИРОШНИК,
члени виконавчого комітету,
депутати міскької ради

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ
3 ЛЮТОГО відбулась шоста позачергова сесія міської
ради VІ скликання.
Розглянувши звернення трудового колективу обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію «Городище», районного комітету Товариства Червоного Хреста,
Городищенської районної організації ветеранів, зважаючи на соціально-економічну значимість цього закладу охорони здоров'я для територіальної громади міста, піклуючись про стан здоров'я підростаючого покоління, з метою
недопущення посилення соціальної напруги міська рада
вирішила клопотати перед обласною державною
адміністрацією та обласною радою про збереження функціонування санаторію «Городище».
На пропозицію Асоціації міст України депутати обговорили законопроект про внесення змін до Земельного
кодексу України, згідно з якими повноваження щодо розпорядження землями в межах сіл, селищ та міст (крім міст
Києва та Севастополя, міст обласного та республіканського значення) передаються від органів місцевого самоврядування до відповідних органів виконавчої влади.
«Відповідно до ст. 142 Конституції земля є основним
матеріально-фінансовим ресурсом місцевого самоврядування, і, позбавляючи його права розпоряджатися нею,
сільські, селищні, міські (міст районного значення) ради
будуть фактично усунуті від функцій управління територіями, що перекреслить всю історію становлення місцевого
самоврядування в Україні. Крім того, усунення…депутатів
місцевих рад від розпорядження землями є не виправданим, воно обмежить прозорість прийняття рішень, призведе до зловживань та значно погіршить надання
адміністративних послуг населенню.
Прихильники ідеї вважають, що передача зазначених
повноважень до органів виконавчої влади дозволить прискорити процес розмежування земель державної та кому-

ДВІ ЛЮТНЕВІ СЕСІЇ
нальної власності, який органи місцевого самоврядування свідомо стримують. Цей аргумент є неприйнятним,
оскільки органи місцевого самоврядування не менше за
органи виконавчої влади зацікавлені у прискоренні розмежування земель, проте вагомою перепоною є недосконалість чинної нормативно-правової бази, надзвичайна
ускладненість процесу та відсутність коштів на розробку
проектної документації», – йдеться у листі за підписом
віце-президента Асоціації з виконавчої роботи Мирослава Пітцика. Цю позицію було підтримано одноголосно.
Голова товариства рибалок-любителів «Еколог» Олександр Москаленко інформував про наміри розробити проект відновлення зникаючих видів риб у річці Вільшанці з
залученням іноземних інвестицій. Депутати згодились
сприяти втіленню цього проекту.
Вів сесію секретар міської ради Андрій Оверченко.

11 ЛЮТОГО на сьомій сесії міської ради порядок денний містив переважно земельні питання (інформували
заступник міського голови Микола Скалига і начальник
земельного відділу міської ради Сергій Сокур). Особливо
гостро постало питання щодо надання дозволів на встановлення гаражів біля багатоквартирних будинків.
Також депутати затвердили звіт головного бухгалтера
Лариси Трохименко про виконання бюджету міської ради
за 2010 рік та взяли до відома інформацію міської виборчої комісії щодо дострокового припинення повноважень
депутата міської ради Анатолія Вибрика в зв'язку з обранням його на посаду керуючого справами виконкому.
Вів сесію міський голова Володимир Мирошник.
Олег ПОКАСЬ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ – СПРАВА СПІЛЬНА!
Зважаючи на те, що перехрестя вулиць Героїв Чорнобиля та Об'їзної у м.Городище є місцем найбільшої концентрації дорожньо-транспортних пригод нашого і району,
районна державна адміністрація, районна та міська ради
ініціюють питання встановлення регулюючого світлофора
на даному перехресті з метою подальшого уникнення тяжких наслідків ДТП.
Районна та міська ради в нинішніх складних фінансовоекономічних умовах готові профінансувати роботи зі встановлення світлофора на перехресті вулиць Героїв Чорнобиля та Об'їзної, але фінансування в межах 200 тис.грн. є
для наших бюджетів недосяжним.
Для розв'язання будь-якої проблеми потрібно шукати
шляхи спільно з друзями, однодумцями, громадою, тому
ми звертаємося до Вас з пропозицією підтримати почин і
спільно підійти до вирішення цієї життєво важливої для
всіх нас проблеми.

Кошти на встановлення регульованого світлофора на
перехресті вулиць Героїв Чорнобиля та Об'їзної можна
перераховувати на р/р 3542008100185, відкритий в ГУДКУ
в Черкаській області, Код ЄДРПОУ 04407661, МФО 854018,
одержувач – виконавчий комітет Городищенської міської
ради.
Віталій ГОРІДЬКО,
голова районної державної адміністрації
Олександр ГАНЖА,
голова районної ради
Володимир МИРОШНИК,
міський голова
P.S. У призначенні платежу при перерахуванні коштів
потрібно зазначити: «Дольова участь у придбанні та встановленні світлофора».
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ОСББ

БЛАГОДІЙНІСТЬ
4 лютого міський голова Володимир
Мирошник, секретар міської ради
Андрій Оверченко, керуючий справами
виконкому Анатолій Вибрик, директор
КП «Комунальник» Валерій Трохименко
зустрілись з мешканцями багатоквартирних будинків №№ 29, 29А по
вул.Слов'янській та №№ 54, 56 по вул.
Миру. Обговорювались особливості
утримання цих об'єктів нерухомості і
можливість створення оптимальних
механізмів для розв'язання цієї та інших
проблем спільного проживання.

ДИТИНСТВО ЗІГРІТЕ ТЕПЛОМ
ЛЮДСЬКИХ СЕРДЕЦЬ

Кожного ранку до дошкільної установи «Веселка» поспішають
десятки малюків. Кого несуть, кого везуть на автомобілі чи велосипеді, а старші дітлахи біжать самі попереду батьків. І всі, звичайно,
поспішають. Адже на них уже давно чекають дорослі – вихователі,
помічники вихователів, які оточують їх теплом, турботою і любов'ю,
кухонні працівники, які знають, що здоров'я дітей залежить від них.
На подвір'ї тут панують чистота і повний порядок. В кімнатах – теплота, затишок, а іграшки вже давно чекають своїх господарів.
Так, працівники дошкільного закладу і батьки докладають багато зусиль, щоб діти почувалися тут комфортно, а навчальновиховний процес був ефективним. Адже підготувати дітей до
шкільної зрілості, забезпечити їм всебічний і гармонійний розвиток
– основне завдання, покладене на дорослих. І чим більше дорослих
буде перейматися проблемами дітей в дошкільному закладі, тим ці
завдання будуть розв'язуватись успішніше.
Багато мешканців квартир в Україні все ще спод- визначають черговість проведення поточного
У цьому питанні дошкільнятам «Веселки» повезло. Вони мають
іваються, що комунальні структури та органи місце- ремонту і набувають реального впливу на якість цих людину, якій не байдуже життя дітей в дитсадку. Такою людиною
вого самоврядування у найближчому майбутньому робіт;
для наших вихованців став Олександр Вікторович Лупашко. Майже з
будуть в змозі провести капітальний ремонт їхнього
- отримують дієві важелі впливу на неплатників перших днів, як Олександр Вікторович заснував агрофірму
будинку. На жаль, такі сподівання не мають під за комунальні послуги.
«Шульц», він став перейматися проблемами дошкільного закладу. В
собою реального грунту. Лише тоді, коли контроль
ОСББ, як юридична особа, може отримувати кре- зв'язку з недофінансуванням в дитсадку накопилось багато проза якістю робіт у будинку та відповідальність за своє- дит та матеріальну допомогу на проведення
блем, які потребують вирішення. Наприклад, довгий час не було вирчасне фінансування цих робіт перейде від органів ремонтів, встановлення лічильників, облаштування
ішено
питання водопостачання і воду носили відрами. Допоміг вирвлади до мешканців будинку, можна сподіватись на прибудинкової території тощо. Доречі прибудинкоішити
цю
проблему Олександр Вікторович, який подарував насосну
зміну ситуації.
ву територію у свою власність може отримати тільки станцію. І ми, працівники, щиро вдячні йому за це.
Закон України «Про об'єднання співвласників ОСББ, у той час як власники квартир – співвласники
Олександра Вікторовича завжди раді бачити і діти. Адже з «пусбагатоквартирних будинків» поряд з Цивільним будинку, такої можливості не мають. Наявність у
кодексом України став основою та дороговказом власності або користуванні земельної ділянки пере- тими руками» він ніколи не приходить. Побачивши, що недостатньо
реформування житлово-комунального господа- шкоджатиме незаконному будівництву в недопус- килимків, він подарував у кожну спальну кімнату килимкові
рства шляхом створення об'єднань співвласників тимій близькості від будинку. Ця територія може доріжки. А ще допоміг обладнати спортивний зал інвентарем. Це
багатоквартирних будинків (ОСББ). Про це свідчить бути використана за рішенням ОСББ для власних сприяє кращому фізичному розвитку малюків. Дошкільний заклад
позитивна практика розвинутих країн світу. В Європі потреб: будівництво дитячих чи спортивних майдан- постійно отримує молоко з агрофірми «Шульц» по здешевленим
цінам, його смакові властивості незрівнянні. А в переддень новотакі об'єднання звуться «кондомініуми».
чиків, розташування автостоянок, здача території в річних свят, діти отримали «Карооке». І тепер наші «зірочки» шикуВ чому ж полягає сутність ОСББ?
оренду, будівництво споруд загального користуван- ються в чергу, щоб співати. А скількома іграшками порадував дитячі
ОСББ має печатку, банківський рахунок, укладає
ня.
душі Олександр Вікторович! Вони його тепер чекають з нетцивільно-правові договори, є неприбутковою органПриватизація
нежитлових
приміщень
будинку
ерпінням.
Дошкільна установа вже давно потребує капітального
ізацією. Статут об'єднання визначає механізм розподілу відповідальності та погодження інтересів усіх може здійснюватись лише за погодженням з ремонту. Але, як завжди, бюджет обмежений. Олександр Віктороправлінням ОСББ. Після прийому будинку на свій вич не залишив поза увагою і цього питання, допоміг у ремонті
власників приміщень будинку (групи будинків).
баланс
ОСББ може здавати в оренду допоміжні при- музичного залу. Тепер малята раді, дуже приємно перебувати в
Це господарська організація, форма об'єднання
власників житлових та нежитлових приміщень у бага- міщення і спрямовувати ці кошти на поліпшення цьому чудовому приміщенні.
Мабуть, не важливо, ким ти працюєш, на якій посаді, який маєш
токвартирному будинку для спільного управління технічного стану житла.
Можливі ускладнення у цій роботі нівелюються статус, а важливо завжди залишатися людиною доброю, щирою, не
комплексом нерухомого майна, користування і в
установлених законодавством межах розпоряджен- сумлінним ставленням кожного з членів ОСББ до байдужою до чужих проблем, бо як говорить депутат обласної ради
своїх прав і обов'язків. Велике значення має обрання Олександр Вікторович Лупашко: «Це ж наші діти, і хто ж їм допомоня спільним неподільним майном.
Аналізуючи норми законодавства, можна вид- добросовісного керівника ОСББ. Також, оскільки же, як не ми. Адже ми продовжуємо себе в наших дітях».
Тож, шановний Олександре Вікторовичу, успіхів Вам і всіх благ,
ілити основні потенційні вигоди для членів ОСББ, які: формування об'єднань є справою державною, для її
- самостійно визначають кошторис утримання втілення з боку влади необхідно надавати посильну здоров'я на многії літа.
практичну та методичну допомогу, розробити та
З вдячністю та за дорученням працівників і батьків
свого житла, розмір внесків на утримання будинку;
затвердити державну програму підготовки та переЛюдмила МАЗУР,
- структуру і стиль управління;
заступник голови ПК ДНЗ «Веселка»,
- мають право оптимального вибору виконавців підготовки керівників ОСББ.
Людмила СОКОЛОВА,
житлово-експлуатаційних послуг (вивезення сміття,
голова батьківського комітету ДНЗ «Веселка».
дезінфекції, ремонтних робіт);
Підготував Олег ПОКАСЬ

ГУРТОМ КРАЩЕ

МІСТО – НАШ ДІМ

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ
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к кажуть, весна не за горами. Добігають кінця зимові дні, і у нас, природньо, збільшується обсяг робіт, пов’язаних з наведенням порядку у власній господі, підтриманні благоустрою на прилеглій території. Це добре, але, як кажуть, є
й інший бік медалі.
Доволі часто так буває, що деякі занадто вправні умільці, наводячи лад у власному дворі, подекуди не задумуються про те,
що викидаючи увесь той непотріб куди
попало, забруднюють тим самим навколишнє середовище і грубо порушують Правила благоустрою.
Чомусь не вистачає чи то терпіння, чи
то, швидше за все, совісті, вивозити сміття
на сміттєзвалище, а не у найближчу посадку чи поле. Та й на самому сміттєзвалищі не
все так гаразд як того хотілося б. Воно
останнім часом розрослося до непомірних
розмірів і все «завдяки» тому, що у деяких
«утилізаторів» не вистачає тями і совісті
скидати сміття на загальну купу, а не висипати його по дорозі до смітника, спотворюючи дорогу до міського сміттєзвалища і
навколишній краєвид до невпізнаваності.
Дивуєшся подекуди психології окремих
індивідів. З одного боку, все ж хватило
тями зібрати побутові відходи у мішки і
вивезти їх, як і належить, на смітник, а з
іншого, як кажуть, справу не довели до
логічного завершення, – скинули увесь той
непотріб за якихось п´ятдесят метрів у полі.
Одного такого вправного умільця
нещодавно спіймали «на гарячому».
Чоловік, напевно, вправно попоравшись
вдома, поїхав на міське сміттєзвалище, та
так чомусь і не доїхав до встановленого

місця. Мішки було скинуто на узбіччі. Що
завадило йому проїхати кілька метрів аби
висипати сміття у встановленому місці?
Справді, таку поведінку наших окремих
співгромадян зрозуміти складно.

За сотню метрів від міського сміттєзвалища
дехто влаштував власне. Як кажуть,
"пливли, а на березі втопились"
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нше питання, яке є важливим і потребує вирішення – стан фасадів будівель і споруд розташованих у центральній
частині міста. Не секрет, що більшість цих
будинків споруджувалися ще у минулому
столітті, а тому потребують відповідних
відновлювально-реставраційних робіт з
метою приведення їх до належного естетичного вигляду.
З огляду на це, депутатами міської
ради було прийнято рішення, згідно з яким
керівники підприємств, установ та організацій нашого міста, а також власники
закладів, будівлі яких розташовані на центральних вулицях зобов´язані розробити
та погодити з міською радою графіки
ремонту фасадної частини споруд, які знаходяться у їхній власності або в оренді, з
обов´язковою посадкою декоративних

насаджень. Адже що не кажи, а центральна частина будь-якого населеного пункту є,
так би мовити, обличчям міста і його
жителів.
Нагадаємо, що ці та деякі інші вимоги
закріплені також і у Правилах благоустрою
міста та підлягають виконанню. Тут варто
згадати і утримання прилеглої території в
належному санітарному стані, а також своєчасне вивезення побутових відходів. А
тому звертаємося як до власників приватних домоволодінь, так і до керівників
підприємств, установ та організацій міста з
проханням навести і підтримувати у подальшому належний санітарний порядок на
прилеглій території.
осить часто ми можемо бачити картину, коли дерева, які ростуть
обабіч доріг своїм гіллям створюють серйозну авірійно – небезпечну ситуацію, і
особливо на перехрестях, обмежуючи
видимість для водіїв автотранспортних
засобів. А тому вкрай важливо проведення
своєчасної підрізки гілля цих дерев і кущів.
На цьому було акцентовано увагу на
засіданні виконавчого комітету і прийнято
відповідне рішення.
омусь так повелося останнім
часом, що деякі власники магазинів, кафе, барів, інших закладів нашого
міста вважають, що сміття біля входу до
їхнього ж закладу, чи то на тротуарі поруч,
будь то недопалок цигарки, чи паперова
обгортка, є справою виключно комунальної служби міста . Для таких не зайвим буде
нагадати про те, що згідно з п.4.1. Правил
благоустрою міста підприємства, установи
і організації, незалежно від їх відомчого
підпорядкування, зобов´язані прибирати
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території, закріплені за ними, утримувати
їх у чистоті, забезпечувати своєчасну
підрізку дерев і кущів, гілля яких низько
нависає над тротуарами та місцями загального користування. Важливим є також те,
що межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території встановлюються від меж закріплених територій до
проїжджої частини доріг. При відсутності з
будь-якого боку об´єктів і споруд інших
суб´єктів господарювання межа прилеглої
територїї визначається на відстані 50
метрів (!) від огорожі підприємств, установ
та організацій. А тому відповідальність за
утримання та відповідний санітарний стан
прилеглої території покладається виключно на власників закладів та керівників установ і організацій.
Тарас ПАСІЙ
P.S. Зима привнесла додаткові
складнощі працівникам бригади
благоустрою. В люті морози доводилось
розчищати від снігу та посипати тротуари.
Встановлювали та прикрашали новорічну
ялинку на площі Миру. На багатьох
об’єктах, зокрема на міських кладовищах,
проводили підрізку дерев та кущів.
Що ж до прибирання та вивезення
сміття, яке є всесезонним явищем, роботи
не поменшало. Звертаючись до не зовсім
культурних громадян-засмічувачів, хочемо
запропонувати їм продовжити речення:
"Чисто не там, де прибирають..." Також
нагадуємо ще один дуже корисний заклик:
"Поважайте чужу працю". І тоді будуть
більше поважати вас.
Олег ПОКАСЬ
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СТОП!

Газетні публікації, інтернет-повідомлення майорять
даними про алкоголізацію нашої держави:
– Алкоголь вживають близько 24 млн. осіб.
– Рівень споживання алкоголю становить близько 12-13
літрів абсолютного спирту на людину в рік (за неофіційними
даними, з урахуванням домашнього алкоголю і
промислових фальсифікатів ця цифра зростає до 20 літрів).
Більше алкоголю споживають лише в Росії.
– Через вживання алкоголю Україна втрачає щороку
понад 40 тисяч своїх громадян. Це близько 8 тисяч отруєнь,
ще 8 тисяч – кардіопатології, плюс інші захворювання та
нещасні випадки, пов'язані з вживанням алкоголю.
– Україна займає перше місце в світі по вживанню
алкоголю серед дітей і молоді. 40 % дітей у віці від 14 до 18
років вже залучені до систематичного вживання алкоголю.
Разом з тим трапляється інформація, примітивність якої
видно «неозброєним оком». Наприклад, «усім треба
пам'ятати: дитина, яка зрідка вживає спиртне, стане
алкоголіком вже за рік».
Для з'ясування ситуації ми звернулись до лікарянарколога РТМО Олени БОНДАРЕНКО.

З ТОЧКИ ЗОРУ НАРКОЛОГА
– За визначенням Всесвітньої організації
охорони здоров'я алкогольна залежність
характеризується поведінковими й іншими
реакціями, що обов'язково включають
нездоланний потяг до постійного чи періодичного
прийому алкоголю з метою відчути його
психологічний вплив, або для того, щоб зняти
дискомфорт, викликаний його відсутністю.
Стан сп'яніння, побутове пияцтво – це ще не
алкоголізм. Але те, що у зв'язку з цим виникають
ускладнення – також незаперечний факт. Особливо
стосовно неповнолітніх, чиї організми ще
функціонально незрілі для знешкодження навіть
дотоксичних доз алкоголю.
Хтось може вжити значну кількість алкоголю,
іншого навіть мінімальна доза може призвести до
коматозного стану. Все дуже індивідуально,
залежно від рівня ферментативності печінки (такі
аналізи роблять у нашій лабораторії під час
профілактичного медогляду), від наявності інших
біохімічних речовин, які розчепляють алкоголь, від
маси тіла. Тому, враховуючи також психологічні
фактори, особам віком до 18 років (а в США – до 21
року) вживати алкоголь заборонено.
– Що можна сказати про термін звикання до
алкоголю?
– У дорослої людини залежність виникає
протягом 5-10 років регулярного (декілька разів на
тиждень) вживання токсичних доз алкоголю
(більше 4 стандартних доз). Згідно з нормативами
ВООЗ одна стандартна доза – це 12,5 г етилового
спирту, 25 г міцних напоїв (горілка, коньяк, ром,
джин, віскі тощо), 330 г пива або 150 г сухого вина.
Для підлітків цей термін у декілька разів
менший. Характерним є «помолодшання»
алкоголізму. Якщо двадцять років тому, коли я
починала працювати, до нас зазвичай потрапляли
алкозалежні віком 45-50 років, іноді 40-літні, то
зараз нікого не дивують алкоголіки віком до 30
років, був навіть 20-літній.
– Олено Сергіївно, за якою схемою Ви
працюєте з дітьми, затриманими в стані
сп'яніння?
– Після встановлення діагнозу «алкогольна
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інтоксикація» ми беремо такого підлітка на
профілактичний нагляд – з метою попередження
виникнення захворювання. Викликаєм його з
батьками на прийом. Якщо не приходять, то під час
щ о р і ч н о г о м е д о гл я д у п е р е в і р я є м о , ч и
затримувався у стані сп'яніння, і в разі
підтвердження з ним проводиться профілактична
робота. Якщо протягом наступного року підліток не
помічений у вживанні алкоголю, то з цього нагляду
він знімається.
– Про що свідчить статистика?
– Всього на обліку у нас перебуває 727
алкозалежних жителів району. Що не є
достовірним показником рівня захворюваності. За
статистикою кожен десятий українець, який
вживає алкоголь, стає алкоголіком.
Якщо до інших лікарів пацієнт приходить зі
скаргами на погане самопочуття і стає помічником
у подоланні хвороби, то у наркологів таке
трапляється дуже рідко.
– Тож, як можна стимулювати виникнення
належної мотивації?
– На жаль, навіть коли вже проблеми з
алкоголем стають очевидними для навколишніх,
сам алкозалежний часто навіть не те, що не визнає
їх, але й активно «захищається» від, як йому
здається, «наклепів». Типова відмовка: «П'ю як
всі». Існує такий термін, як аногознозія –
заперечення пацієнтом свого захворювання.
Родичі та знайомі стають перед проблемою: «Як
умовити алкозалежного звернутися до фахівця?»
З практичного досвіду, можна порадити не
акцентувати увагу на алкоголі, як на проблемі.
Умовити алкозалежного звернутися «взагалі до
лікаря», «обстежитися і, якщо треба, пролікуватися
та оздоровитися». У довгостроково зловживаючих
алкоголем – цілий "букет" пов'язаних з цим
патологій, так що вигадувати щось не доведеться.
Цим ви забезпечите його прихід на первинний
прийом до спеціаліста. А вже справа лікарів
зв'язати виявлені при обстеженні патології з
алкогольними проблемами і отримати
усвідомлену згоду пацієнта на лікування, що є
однією з основних умов його ефективності.

ЯК ПРИКЛАД

АЛКОГОЛЬНОМУ

ДУРМАНУ

Якщо на початку 90-х років
с е р е д н е п о в н ол і т н і х м о гл и
фіксувати зловживання переважно
міцними напоями – горілкою
(зокрема самогоном), вином, то
нині справжнім бичем стає пивний
та інший, даруйте за тавтологію,
«слабоалкогольний» алкоголізм.
На переконання значної частини
молодих людей, пляшка пива чи то
вина є чи не єдиним способом
психо-емоційного розвантаження.
«Міцні» напої завжди були і
будуть популярними. А тому
виконавча влада, органи місцевого
самоврядування, громадські
організації мусять дбати про те,
щоб при постійному попиті на
«популярні» напої, максимально
уникнути різноманітних
зловживань під час їх продажу.
Адже «корінь» проблеми –
в і л ь н и й п р од а ж с п и р т н о го .
Дожилися до того, що сьогодні
Україна посідає, вдумайтесь,
перше(!) місце в світі із вживання
алкоголю серед дітей та молоді.
90% 13- 15 літніх п'ють спиртне, а
63% – курять сигарети. Причому
вперше до згубних звичок діти
долучаються приблизно в 10 років.
Що не кажи, час змінюється і
те, що раніше викликало осуд і
непримириме ставлення з боку
громадськості, сьогодні, на жаль,
є звичним явищем. Ринковобазарна ідеологія тотального
споживання і наживи, яку дехто
вважає аксіомою демократії і
свободи особистості зняла усі
гальма і перестороги. Сьогодні
підлітку придбати пляшку пива у
магазині чи барі не складає
особливої проблеми. Адже саме з
пива і «слабоалкоголки» і
починається ранній алкоголізм,
який рано чи пізно неодмінно
призводить до травм, отруєнь та
злочинів.
Хоча, як на мене, за великим
рахунком діти не винні. За їхню
пиятику мусять відповідати батьки,
виробники та продавці, які не
цураючись ніяких моральних
норм, свідомо порушуючи закон,
«штовхають» цей дурман у руки
дітям і підліткам. Якщо не
застосовувати відверто
репресивних заходів до продавців
цього «допінгу настрою», навряд
чи можна змінити ситуацію на
краще. Аби не бути голослівним і
переконатися у правдивості
сказаного, досить пройтися
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вечірньою вулицею, чи завітати до
першого ліпшого бару у місті і
зробити невтішні висновки. Деякі
власники барів, кафе, інших
закладів, у яких дозволено продаж
алкогольних напоїв, аж ніяк не
зацікавлені у так би мовити
«прозорості» щодо продажу
алкогольних напоїв. Адже це
сьогодні основна стаття прибутку
таких закладів, а точніше їхніх
власників. То ж, хто саме купує
пляшку пива, літній чоловік, чи 15ти річний юнак, для багатьох із них
не має принципового значення.
Головне у цій справі – прибуток.
Раніше старше покоління
незалежно від родинної
приналежності несло
відповідальність за дитину. Тобто,
діяв принцип, що «чужих дітей не
буває». Нині ми дещо розгублені,
система позашкільного виховання
призабута. Ми стали заклопотані
добуванням хліба насущного,
забуваючи у суєті суєт про те, що
несемо також повну
відповідальність за повноцінний
розвиток і становлення наших
дітей. Хочеться ще раз звернутися
до батьків, аби вони більше уваги
звертали на дозвілля своїх дітей.
Адже багато з них, як не прикро, і
не підозрює, на що вони дають
своїм «чадам» кишенькові гроші.
До того часу, поки не зрозуміємо,
що за базарною вигодою від
продажі дітям алкогольних напоїв
стоять катастрофічні руйнівні
наслідки, ми приречені стати на
шлях самознищення.
Найближчим часом має бути
розроблена і створена міська
Програма посилення протидії
проявам пияцтва та алкоголізму
серед неповнолітніх. У ній,
зокрема, має бути в обов'язковому
порядку передбачено найсуворіше
покарання за незаконний продаж
алкоголю неповнолітнім аж до
позбавлення торгівельних закладів
ліцензії на право реалізації
зазначеної категорії товарів.
Необхідно максимально зменшити
доступність таких товарів для
підлітків. Впровадження цих та
деяких інших заходів допоможе
зрушити справу з місця, бо інакше…
Не менш дієвим засобом є
також профілактика та запобігання
подібним правопорушенням.
Отож, закликаю усіх свідомих і
небайдужих жителів нашого міста
долучитися до справи охорони

ПО ПРАВИЛАХ
Творчо і з повагою до
н а ц і о н а л ь н о го кол о р и т у
розроблено дизайн фасаду
кафе "Добрячок", що по
вулиці Об’їзній. А на прилеглій
території власник закладу
Роман Козюра посадив декоративні плакучі верби.
Для дбайливого господаря не потрібні вказівки "з
гори", шоб зробити привабливими об’єкти свого господарювання.

ПОРУШНИКІВ–
ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Актуальним питанням, яке безпосередньо стосується власників
автотранспортних засобів, є належне дотримання як Правил
дорожнього руху, так і Правил благоустрою міста. Так у п.4.22.20
Правил благоустрою суворо заборонено проїзд та стоянку автотранспортних засобів на тротуарах, клумбах, газонах, парках, скверах, крім
спеціально відведених місць. Але, якщо вийти у місто, та ще й у
базарний день, то складається враження, що саме тротуари
центральних вулиць є чи не найзручнішим місцем паркування наших
автолюбителів. Численні пішоходи змушені обходити ці авто ледь не
проїжджою частиною. А така ситуація, погодьтесь, не є нормальною.
Нещодавно, спільно з працівниками ВДАІ, було притягнуто до
адміністративної відповідальності кількох автовласників, які
припаркували своїх «залізних коней» прямо біля входу до магазину
«Катюша». Тож, якщо є у деяких водіїв є велике бажання заплатити за
таку «парковку» від 255 грн. штрафу, як кажуть – будь-ласка. Бюджет від
цього тільки виграє. А от чи залишаться у виграші власники автомобілів?
То ж просимо дотримуватись Правил благоустрою і пам´ятати, що
тротуар є місцем для пішоходів, а не для стоянки автівок.
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ГОРОДИЩЕ

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
У роковини від дня народження Семена Гулака-Артемовського і Тараса Шевченка завжди добрим словом згадуємо
цих велетів культури, про їхні дружні стосунки. А от здійснене для України ще одним Гулаком-Артемовським – Яковом,
внуком іншого нашого земляка, поета та науковця Петра Гулака-Артемовського – відоме лише вузькому колу знавців.
Найбільш авторитетним дослідником цього питання, як і всього, що стосується збереження історичної спадщини,
пов'язаної з Великим Кобзарем є провідний науковий співробітник Шевченківського національного заповідника Зінаїда Тарахан-Береза. В одній з наших бесід про перспективи молодіжного шевченківського руху зайшла мова й про Якова
Гулака-Артемовського. Згодом вийшла друком книга Зінаїди Панасівни «Святиня», у якій йому, хранителю Тарасової
світлиці, присвячено цілий розділ.

ХРАНИТЕЛЬ ТАРАСОВОЇ СВІТЛИЦІ

1886 року Яків Петрович уперше відвідав
могилу Тараса Шевченка на Чернечій горі, а
після смерті доглядача Кобзаревої могили у
1901 році переїхав до Канева і посів цю посаду.
Яків Петрович докладає зусиль до упорядкування території Чернечої гори – адже
комусь необхідно займатися й такою прозаїчною, але вкрай необхідною справою. Особливо дошкуляють вода, що розмиває гору, та
зсуви схилів гори. Яків Гулак-Артемовський
звертається до Канівської думи із заявою про
потребу упорядкування поховання Кобзаря,
умотивовано доводячи значимість цієї пам'ятки для України. Саме йому належить ідея
завести Книгу для приїжджих на могилу Тараса Шевченка.
Як свідчать документи, Канівська міська
дума відмовилася взяти Кобзареву могилу
під свою опіку після смерті Варфоломія Шевченка, хоч він заповідав місту навіть гроші на
її утримання. І шматок землі на Чернечій горі
перейшов у спадщину до його сина Андрія
Варфоломійовича. Незабаром Андрій Шевченко за порадою свого колишнього товариша по гімназії Володимира Науменка передав цю ділянку представникам Старої
Київської Громади, яка до останніх днів свого
існування не переставала турбуватися
канівською Святинею.
З червня 1894 року «офіційним» опікуном Шевченкової могили став видавець
творів Тараса Шевченка дворянин Ксенофонт
Гамалія, з січня 1902 року – голова Старої Громади Володимир Науменко. Нелегко було
йому поєднувати цю благородну місію із
напруженою педагогічною працею, редагуванням часопису "Киевская старина", а також
значною науково-просвітницькою та громадською діяльністю. Та на допомогу йому прийшов великий шанувальник Тараса Шевченка – Яків Гулак-Артемовський (8.XII.18619.ІІІ.1939), який оселився у Каневі і обійняв
посаду доглядача Шевченкової могили.
Яків Петрович одержав духовну освіту,
але не став священиком, а поїхав до Петербурга, де працював у якійсь приватній конторі. Вільний від роботи час присвячував
хоровому співу. Став хормейстером "зібра-

них з челядників, з солдатів, з бідних писарів
хорів" та виступав з ними "на народних гулянках, дачах й інших місцях, де збирається
всяка публіка..." До репертуару хорів включав українські народні пісні, які були до вподоби петербурзькій публіці.
Живучи в північній столиці, юнак не забував рідного краю. Зворушливою була його
зустріч з батьківщиною у 1888 році. Приїхавши в Україну, Гулак-Артемовський поспішає
до Канева. Про його почуття, викликані
зустріччю з Кобзаревою могилою, розповідає Василь Гнилосиров: "Сторож Йван розказував мені потім, як то цей парубійко був
дуже стривожений, як побачив Тарасову
могилу і хрест, упав біля його крижем і довго
плакав неборака... І як побачив, казав, з Тарасової могили широкого Дніпра в повідь і обидва береги його, то так мені гарно стало на
душі, що сам себе не стямив..."
Наступного року повертається на
батьківщину назавжди. Зустріч з Миколою
Лисенком стала вирішальною в житті юнака.
За порадою славетного композитора, вступає до Київського музичного училища. Одночасно починає співати у хорі (веде тенорову
партію), стає його адміністратором і "найближчим помічником" Миколи Лисенка. На
прожиття ж він собі заробляв, постійно працюючи діловодом в управлінні ПівденноЗахідної залізниці. У Києві орендував великі
квартири, звісно, не для себе, а для проведення репетицій хору Лисенка, старостою
якого на той час став. Організовуючи прогресивну інтелігенцію, він проводив у Києві славнозвісні українські вечорниці.
Яків Петрович ніколи не поривав з
піснею і Шевченком. Щоразу хвилювався,
коли приїжджав до Канева... А бував він тут
не лише з хором, а й тоді, коли потрібна була
його допомога.
Наближалися Шевченківські ювілеї – 50ліття з дня смерті та 100-ліття від дня народження поета. Прогресивна громадськість
України, об'єднана Старою Громадою, хотіла
гідно відзначити ці знаменні дати і насамперед упорядкувати місце вічного спочинку генія. В першу чергу необхідно було зупинити
згубну дію навколишніх ярів, які загрожували
могилі.
Однак схили Тарасової гори належали
місту, а щоб проводити на них відповідні
укріплювальні роботи, потрібно було розширити територію могили. Впритул зайнявся
цим серйозним питанням за дорученням
офіційного власника Шевченкової могили
Володимира Науменка – Яків ГулакАртемовський, який, очевидно, був також старогромадівцем. 16 квітня 1904 року він подав
у Канівську міську думу "Доклад", у якому
говорить про необхідність місту Каневу, яке
до цього часу нічого не зробило для вшанування пам'яті поета, проявити хоч найменшу
турботу про Шевченкову могилу, адже "через шість років буде 50 років з дня смерті Шевченка і... по багатьох – не лише центральних,
але й у віддалених куточках Росії, а також і за
кордоном, будуть вшановувати його пам'ять..."
І Яків Петрович пропонує Канівській думі
напередодні ювілею "відчужити всю гору, на
якій спочиває прах Тараса Григоровича, з укосами... і передати цю землю у володіння
завідуючих могилою Шевченка, представником яких є Володимир Павлович Науменко, а
я тоді із свого боку зобов'язуюсь зміцнити всі
укоси деревами, зручними для зміцнення
ярів, і особливо волоськими горіхами, а на
всьому просторі, відчуженої землі тепер –
завести фруктовий сад, який би до 50-річчя
вже був у повному розвитку своїх сил. Дохід із
саду і землі може йти частиною на підтри-

мання і охорону могили, а головним чином
на майбутню його імені школу, яку дозволить
влада відкрити, або ж на самій горі або ж
внизу – поблизу гори..."
Вирішити позитивно питання з відчуженням землі несподівано "допомогла" постанова Київського губернського лісоохоронного
комітету, прийнята десять років тому. Згідно з
цією постановою місто зобов'язане було засадити деревами Чернечу гору, яка являла
собою захисну лісову зону Канева, до осені
1904 року, причому за рахунок казни. Однак
не було посаджено жодного дерева на схилах Чернечої гори, хоч термін виконання
постанови наближався до кінця. Тому
Канівська міська дума була зацікавлена передати цю землю у відання тих, хто опікувався
Шевченковою могилою, які б виконали
постанову лісоохоронного комітету...
За тодішніх цензурних умов "не можна
було сказати відверто, що такий національний пам'ятник, як могила Тараса Шевченка,
потребує для підтримання його у належному
вигляді зусиль не однієї особи, а зборів
загальних". У цих умовах Володимиру Науменку довелося вдатися до "хитрощів" ... і в
одному з номерів "Киевской старины" (1904,
№ 7-8, стор. 22) він опублікував скромне
повідомлення про те, що з Єкатеринослава
на адресу редакції надійшло 36 карбованців... на утримання Шевченкової могили в
належному стані. "Глухой призыв" редакції
почули шанувальники поета. Список тих, хто
надсилав гроші, постійно друкується на сторінках журналу протягом 1904-1905 років.
Одночасно з цим пролунав заклик Гулака-Артемовського до шанувальників поета з
вершини Канівської гори. Цей громадянський заклик промовляв до кожного з першої сторінки нової Книги вражень в Тарасовій
світлиці, покладеній Яковом Петровичем, і
будив бажання "потурбуватись, щоб світлиця
й могила були вбрані якнайкраще..."
Гулак-Артемовський звертався також з
проханням "до всіх, кому дорога сяя могила,
хто шанує пам'ять покійного", жертвувати
гроші на упорядкування місця вічного спокою поета. Він просить надсилати гроші до
редакції журналу "Киевская старина" на ім'я
Володимира Науменка. Палкий шанувальник Кобзаря хоче залучити до благородної
справи якнайбільше людей і тому в своєму
зверненні просить не лише грошової допомоги, а й іншої: "Може, хто схоче пожертвувать садових і фруктових дерев, може, хто
схоче взяти участь у комісії, котра буде розплановувати парк, може, хто допоможе в
справі водопроводу..." І щоб ніхто з шанувальників не оминув цього записузвернення, на обкладинці Книги вражень
(під її назвою) було видруковано великими
літерами напис: "ПРОЗЬБА ДО ПРИЇЗЖИХ:
ПЕРШ НІЖ РОЗПИСАТИСЬ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА
СЛОВО НА ПЕРШІЙ СТОРІНЦІ".
Яків Петрович звертається за допомогою
і в Одесу до М.Ф.Комарова: "Також прошу збирати гроші і на упорядкування могили
Т.Г.Шевченка в Каневі. Я згорнув невеличкий
гуртець в Києві, котрий своїм обов'язком має
пильнувати за упорядкуванням могили нашого незабутнього Т.Г.Шевченка..." Хто ж уходив
у цей "гуртець"? Точних даних до нас не
дійшло. Та це були, поза всяким сумнівом, старогромадівці. А серед них, насамперед Володимир Науменко, Микола Лисенко, Іван
Нечуй-Левицький...
Однак при всіх стараннях часопису та
Гулака-Артемовського до 1906 року на адресу редакції надійшла дуже мала сума. Та все
ж дещо вдалося зробити. Передусім були проведені значні лісонасадження на вершині та
схилах Тарасової гори, які, за свідченням

Володимира Науменка, "завдяки люб'язно
запропонованому керівництву роботами
О.К.Мацюком і безкоштовно доставлених із
державних розсадників рослинам за сприяння Гр.Калашника і І.Стебловського,
обійшлись дуже дешево".
За спогадами письменника Олекси Кобця, в цей час "заходами ... Науменка ... було
спроваджено з садівництва пана Симиренка
із Звенигородщини, багато саджанців
тополь, ясенів, яблунь, груш та іншого садового й декоративного дерева".
Щоб захистити всі насадження від худоби, було перенесено огорожу з вершини до
підніжжя Тарасової гори. Вдалося прибудувати і дві кімнати до хати біля Шевченкової
могили, в яких могли тепер зупинятися прочани.
До 1905 року відвідувачі піднімалися на
Тарасову гору лише дикими стежками. Тепер
же від підніжжя гори збоку Дніпра на саму
вершину було прокладено дерев'яний "сходун" з дерев'яними поручнями збоку. Ці
східці були найпростіші – дошки з набитими
впоперек реєчками, та йти по них було значно легше, ніж стрімкою стежечкою, тому що
вони були хоч і "не мудрі", а все ж таки
східці".
Упорядники сподівалися збудувати на
могилу і більш надійні та довговічні гранітні
сходи. Їх вирішено було робити збоку Дніпра
завдовжки 19 аршинів (13,5 м) з площиною
посередині... Однак вдалося лише закласти
кам'яний фундамент та бетонну основу. На
гранітні ж сходи не вистачило коштів... і довелося знову покласти дерев'яні. Адже на всі
проведені роботи вже пішло 664 крб. 43 коп.,
а зібрано пожертвувань, лише 474 крб. 55
коп. Упорядники змушені були розраховуватися за роботу власними коштами.
І все ж турбота таких патріотів як Науменко та Гулак-Артемовський рятувала Шевченкову могилу від занедбаності. Не байдужим
для них був і перший народний музей Тараса
Шевченка. Саме Яків Петрович, як уже згадувалося раніше, замість старої списаної Книги
вражень привозить нову "Книжку для приїжджих на могилу Т.Г.Шевченка", на першій
сторінці якої 3 серпня 1904 року звертається
до народу з таким проханням: "...ХТО МАЄ
ЗМОГУ, ДАРУЙТЕ СЮДИ ПЛАХТИ, РУШНИКИ,
ДОБРИХ СКАТЕРТІВ УКРАЇНСЬКИХ, МАЛЮНКИ
З ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО, А ТАКОЖ І
МАЛЮНКИ ДО КОБЗАРЯ..."
Звернення Гулака-Артемовського знайшло відгук у людських серцях. І Тарасова
світлиця незабаром поповнилася новими
експонатами.
Любов Гулака-Артемовського до національної Святині не знайшла схвалення лише
вірних охоронців порядку Російської імперії,
які вважали найбільшим злочином любити
Україну та її Пророка. І вони двічі – у вересні
та грудні 1905 року – заарештували його в
часи найбільшої турботи про збереження
Шевченкової могили разом із Сергієм Єфремовим та іншими членами "местной организации Украинской революционной партии".
А 18 січня 1907 року його знову заарештовують, цього разу із Ларисою Косач (Лесею
Українкою), Миколою Лисенком, Кирилом
Стеценком, Людмилою Драгомановою у
зв'язку із ліквідацією ще однієї української
організації "Спілка". І те, за що вдячний був
народ Якову Петровичу, в донесенні підполковника Київського губернського жандармського управління засуджується: "брав
діяльну участь у справі увічнення пам'яті письменника".
Підготував
Олег ПОКАСЬ

ПОХОДЖЕННЯ ПРІЗВИЩ ЖИТЕЛІВ ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
1. Відіменні прізвища

Історія не знає такої епохи, коли б у людини
не було імені. Отож, коли виникла потреба
розрізняти людей, які мали однакові імена, а згодом створили родові назви, то природною, першою основою для творення цих назв стали саме
імена – переважно імена батька, матері, діда чи
іншого предка.
Прізвища, утворені від імен, становлять
помітну групу і серед жителів Городищенського
району. Основою для їхнього творення стали
самі імена, що перейшли у прізвище (Богдан),
імена, які перейшли у прізвище з використанням різних патронімічних суфіксів -ич, -ович, енко, -ук, -ак, -чук та інші (Артеменко, Назарук);
здрібнілі імена з суфіксами -ко, -ик, -ук, -ець та
інші (Гринюк, Митько).

1.1. Прізвища, утворені
від жіночих імен

Серед основних типів українських прізвищ
найменування, похідні від жіночих імен представлені невеликою групою утворень (до 10%).
Вони виникали тільки в окремих випадках, коли
батько був невідомий або давно помер чи виїхав і весь тягар утримання сім'ї та виховання
дітей несла мати.
Назви, утворені від жіночих імен, могли
стати не тільки прізвищами дітей, а часом і
чоловіка, якщо дружина з того чи іншого погляду стояла вище нього. При творенні таких
прізвищ найчастіше використовувалися суфікси
-енко, -ук, -юк, -ич, -іч.
Варварський, Варварчук – від давньогрецького Варвара.

Варченко – від здрібнілої форми Варка<Варвара.
Галенко, Галич – від здрібнілої форми давньогрецького Галя<Галина.
Ганич – від давньоєврейського Ганна
(Анна).
Горпинченко – від давньоримського Горпина, Агрипина.
Доценко – від здрібнілої форми давньогрецького Доця<Докія<Євдокія.
Євдошенко – від Євдокія.
Зорич – від словацького Зорина.
Кулина – від давньоримського Килина (Кулина, Якилина).
Ларченко – від здрібнілої форми давньогрецького Ларочка<Лариса.
Маренич, Маренюк – від давньоєврейського Марія.

Мартенко, Мартенюк – від давньогрецького Марта, Марфа.
Наталіч – від давньоримського Наталія.
Оксаніченко –від давньогрецького Оксана
(Ксенія).
Оленич – від давньогрецького Олена.
Пазенко, Пазун – від здрібнілої форми давньогрецького Пазя<Пелагія, Палажка.
Парасюк – від давньогрецького Парасковія,
Параска.
Устенко – від давньоримського Устина,
Юстина (Устя).
Фещук – від здрібнілої форми давньогрецького Фея<Феоктиста.
Христич – від давньогрецького Христина,
Христя.
Микола ЩЕРБИНА
(Далі буде)
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КОРИСТУВАЧАМ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ
ТАРИФУ НА ПРОЇЗД У МІСЬКОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ М.ГОРОДИЩА

Проект регуляторного акту передбачає зміну тарифу на проїзд у міському пасажирському транспорті.
Зауваження та пропозиції просимо надавати в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу за
адресою: м.Городище, вул.Грушевського, 11 (виконавчий комітет Городищенської міської ради). Тел. для звернень: 2-41-27.

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ ВІД 25.02.2011 Р. № 29
Про розгляд проекту регуляторного акту
«Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському транспорті м.Городища»

Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському транспорті м.Городища
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення перевізників, які здійснюють перевезення на міських маршрутах та надані ними розрахунки собівартості перевезень, з метою стабільної роботи, недопущення зупинки роботи міського пасажирського
транспорту внаслідок збільшення собівартості перевезень пасажирів, у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, підвищенням ціни на паливо-мастильні матеріали та запасні частини, виконавчий комітет Городищенської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Перевізникам всіх форм власності, які перевозять пасажирів у звичайному режимі руху, встановити
тариф на перевезення пасажира в розмірі 2,50 грн.
2. Рішення виконавчого комітету Городищенської міської ради «Про погодження тарифу на перевезення
пасажирів у міському пасажирському транспорті» від 29.10.2009 р. № 362 вважати таким, що втратило
чинність.
3. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Вибрика А.Б.
Міський голова
В.П.Мирошник

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення виконавчого комітету Городищенської
міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд у міському
пасажирському транспоті м.Городища»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати
шляхом державного регулювання господарських відносин.
Перевізники міста повністю забезпечують перевезення пасажирів,
жителів міста. На даний час перевізники мають значні збитки від господарської діяльності по перевезенню пасажирів на міських автобусних
маршрутах.
2. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути
розв'язана за допомогю діючих регуляторних актів, та розгляд можливості внесення змін до них:
–збільшення цін на автошини на 20,4 %, запасні частини на 15,5 %,
паливо та мастильні матеріали на 25 %;
–відсутність достатнього фінансування з державного бюджету на
відшкодування збитків від перевезення пільгових категорій громадян;
–собівартість перевезення одного пасажира складає 2,37 грн.
3. Визначення результативності регуляторного акту.
Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити дотримання основних принципів державної регуляторної політики, створення
рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють
свою діяльність у сфері надання послуг по перевезенню пасажирів,

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» (власні повноваження) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянувши проект регуляторного акту виконавчий комітет Городищенської міської ради.
ВИРІШИВ:
1. Доручити спеціалісту зі зв'язків з громадськістю Покасю О.М. здійснити всі заходи щодо проекту регуляторного акту «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському транспорті м.Городище, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
2. Після виконання вищезазначених заходів, проект рішення «Про встановлення тарифу на проїзд у
міському пасажирському транспорті м.Городище» внести на затвердження виконавчого комітету Городищенської міської ради згідно із чинним законодавством.
3. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Вибрика А.Б.
Міський голова
В.П.Мирошник

покращення фінансового стану перевізників.
4. Визначення цілей регулювання.
Метою прийняття регуляторного акту є надання своєчасних і
якісних послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом, своєчасне проведення ремонту рухомого складу для забезпечення безпеки дорожнього руху.
5. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених
цілей, в тому числі таких, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.
Обраний шлях перегляду тарифу здійснюється в наслідок причин,
що не залежать від перевізників і є єдино можливим у забезпеченні
перевезення пасажирів.
6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у
разі прийняття запропонованого регуляторного акту.
Реалізація проекту акту дозволить досягти встановлених цілей за
рахунок:
- забезпечення беззбиткової роботи перевізників;
- реалізації державної політики щодо надання соціально-значимих
послуг;
- обмеження монополізму;
- стимулювання розвитку пасажирського транспорту;
- створення конкурентного середовища на ринку надання послуг
пасажирських перевезень.
7. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
Запропонований акт стосується інтересів суб'єктів господарювання, населення.
Очікувані результати впровадження регуляторного акту полягають
у наступному:

8. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного
акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акту постійний.
У разі зміни цін на ПММ та запасні частини може виникнути
необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту.
9. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності є забезпечення стабільної роботи
перевізників та надання якісних послуг населенню в перевезеннях.
10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
Повне відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його підготовки.
Керуючий справами виконавчого комітету
міської ради

А.Б.Вибрик

КОРСТУВАЧАМ МІСЬКОГО ВОДОГОНУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ:
«Про тарифи на послуги водопостачання».
Проект регуляторного акту передбачає зміну тарифів на послуги водопостачання для всіх категорій споживачів .
Зауваження та пропозиції просимо надавати в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу за адресою: м. Городище, вул. Грушевського,11 (виконавчий комітет Городищенської міської ради). Телефон для звернень: 2-41-27 .

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ ВІД 25.02.2011 Р. № 30

Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання в м.Городищі

Керуючись підпунктом 2 пункту "а" (власні повноваження) ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", ст. 14, пунктом 3 ст. 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", враховуючи висновки Державної
інспекції з контролю за цінами в Черкаській області щодо розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат, з
метою упорядкування тарифів на послуги з водопостачання, виконавчий комітет Городищенської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на послуги з водопостачання, згідно з додатком.
2. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Вибрика А.Б.
Міський голова
В.П.Мирошник
Додаток до проекту рішення виконкому
ТАРИФИ
на послуги водопостачання та водовідведення

№ п/п

1.

Підприємствонадавач послуг

Населення
Без ПДВ
з ПДВ
КП «Комунальник»
Водопостачання
7,21
8,65

ТАРИФИ, грн.. за 1 куб.м.
Бюджетні установи
Інші підприємства
Без ПДВ
з ПДВ
Без ПДВ
з ПДВ
7,41

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
ДО ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

«Про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення»
1. Опис проблеми
У місті в сфері надання комунальних послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення виробником послуг є комунальне
підприємство «Комунальник». Водозабірні свердловини, водопровідні
мережі знаходяться на балансі підприємства.
Утримання цих засобів та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів сплачених споживачами послуг. На даний
момент при наданні послуг по централізованому водопостачанню склалася ситуація, що діючі на даний час тарифи на відповідні послуги не
забезпечують достатнього рівня отримання коштів на відновлення
основних засобів. Цей факт ставить під загрозу взагалі подальше безаварійне забезпечення споживачів водою, безаварійну роботу інженерних
мереж, що забезпечують надання цих послуг.
Регулювання викликане необхідністю якісного надання послуг централізованого водопостачання. Досягнення цієї мети можливе шляхом
подальшого удосконалення системи видобування, транспортування та
розподілу води, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, покращенню показників виробництва, можливістю утримання у належному стані виробничого обладнання і будівель.
2. Цілі регулювання.
Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги
водопостачання, що надаються КП «Комунальник» до рівня, що забезпечує:
- утримання у належному стані засобів виробництва;
- забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності,
якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих
заходів.
3. Механізм регулювання.
Регуляторні цілі передбачається досягнути шляхом прийняття

8,89

9,66

11,59

Про розгляд проекту регуляторного акту
«Про встановлення тарифів на послуги з
водопостачання в м.Городищі»
Керуючись підпунктом 2 пункту "а" /власні повноваження/ ст.28 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14, пунктом 3 ст. 31 Закону України "Про житловокомунальні послуги", Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", розглянувши проект регуляторного акту, виконавчий комітет Городищенської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Доручити спеціалісту зі зв'язків з громадськістю Покасю О.М. здійснити всі заходи щодо
проекту регуляторного акту "Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання в м.Городище», передбачені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
2. Після виконання вищезазначених заходів, проект рішення "Про встановлення тарифів на
послуги з водопостачання в м.Городищі» внести на затвердження виконавчого комітету Городищенської міської ради згідно із чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами міської ради Вибрика
А.Б.
Міський голова
В.П.Мирошник

запропонованого регуляторного акту. Рішення про тарифи на послуги
водопостачання буде єдиним процедурним документом, відповідно до
якого споживачами буде проводитись нарахування плати на послуги
водопостачання.
4. Альтернативи.
Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:
- збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів:
дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася
потребує негайного вирішення. В іншому випадку може виникнути
ймовірність порушення режиму надання послуг;
- відмова від регулювання тарифів на послуги водопостачання взагалі: дана альтернатива є неприйнятною -- не відповідає чинному законодавству.
Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить вирішення проблем. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики.
5. Вигоди та витрати.
1. Сфера інтересів підприємства.
Вигоди:
- відновлення основних засобів;
- стабільна робота підприємства.
2. Сфера інтересів споживачів.
Вигоди:
- отримання послуг водопостачання на належному рівні.
Витрати:
- збільшення витрат на оплату послуг.
6. Обґрунтування можливості досягнення цілей.
На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі
зовнішні фактори, як значні темпи інфляції, зміни в чинному законодавстві. Можливість досягнення цілей є цілком реальною у зв'язку з тим,
що метою прийняття зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення
проблем.

7. Термін дії регуляторного акту.
Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий у разі
потреби.
8. Показники результативності.
Досліджуватись та вивчатись будуть такі показники:
1) Показник прибутковості чи збитковості підприємства.
2) Надходження до бюджетів усіх рівнів.
3) Рівень відшкодування тарифами витрат на послуги водопостачання.
4) Витрати на відновлення основних фондів.
5) Показники витрат та втрат ресурсів:
- питоме споживання електроенергії;
- втрати та не обліковані витрати води з системи подачі і розподілу
води.
6) Показники аварійності мереж:
- кількість аварій на 1 км водопровідних мереж.
7) Показники якості надання послуг:
- кількість скарг на проблеми у забезпеченні безперебійними
послугами;
- кількість скарг на проблеми тиску води;
- кількість скарг на проблеми неналежної якості води;
- кількість скарг стосовно неналежного обслуговування споживачів
(тривалий термін розгляду заяв, запитів, скарг, звернень по телефону,
тощо).
9. Заходи з відстеження результативності.
Базове дослідження: здійснюється відповідно до діючих тарифів
за показниками результативності, які зазначені в попередньому розділі
АРВ.
Повторне дослідження: буде здійснено через рік після набрання
чинності акту але не пізніше ніж через два роки за показниками результативності, які зазначені в попередньому розділі аналізу регуляторного
впливу.
Керуючий справами виконавчого комітету
міської ради
А.Б.Вибрик

6

№3 (54)

ГОРОДИЩЕ

1 березня 2011 року

ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Господарям вказаних домоволодінь необхідно
сплатити земельний податок, а також пеню за несвоєчасну сплату

КП «Комунальник»
повідомляє
про заборгованість
населення за надані
комунальні послуги
станом на 23.02.2011

ОФІЦІЙНО

Про природний, механічний рух
та чисельність населення
ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
за період з 2005 по 2010 роки

РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Найважливішим ресурсом людського розвитку є
земля. Земельно-ресурсний потенціал зосереджений
переважно на землях сільськогосподарського та
несільськогосподарського призначення.
За останні 20 років реформування земельних відносин відбулися революційні зміни в землекористуванні.
Вони проявились як в позитивних моментах – з'явилась
приватна власність на земельні ділянки (паї, ОСГ),
відкрились перспективи для розвитку ринку землі, так і
негативні – прояви корупції та зловживань, порушень
земельного законодавства.
Подолати всі негативні прояви, свідками яких ми є,
може лише проведення інвентаризації землі, встановлення меж населених пунктів і, як результат, розмежування земель державної та комунальної власності. Цього
вимагають як державні інтереси, так і регіональні. Тому
держава змушена врегулювати суспільні та індивідуальні
інтереси, спрямовані на володіння земельними ресурсами. Цього вимагає завдання, поставлене Президентом –
завершити розмежування до кінця 2011 року.
Правові основи розмежування закладені в Конституції України, Земельному Кодексі України, Законах
України «Про місцеве самоврядування» та «Про місцеву
державну адміністрацію». Регулюється виконання Законом України «Про розмежування земель державної та
комунальної власності».
Суть розмежування – це облік, виявлення, інвентаризація всіх земель в межах населених пунктів та за їх
межами, встановлення їх меж, визначення точних площ,
розмірів земельних ділянок та прав на них, встановлення
певних обмежень при використанні.
Принципами розмежування є:
-забезпечення безпеки держави;
-поєднання державних та місцевих інтересів;
-забезпечення рівності прав громадян та держави;
-забезпечення раціонального використання
земель.
Після проведення розмежування земель державної
та комунальної власності до територіальних громад, сіл,
селищ передадуться:
-усі землі в межах населених пунктів, крім земель
приватної власності та земель, віднесених до державної
власності;
-усі землі за межами населених пунктів, на яких
розміщені об'єкти комунальної власності;
-землі запасу, які раніше були передані територіальним громадам сіл;
-земельні ділянки, які є спільною власністю територіальних громад і держави;
Землями державної власності залишаться:
-землі атомної енергетики;
-землі оборони;
-землі природно-заповідного фонду;
-землі під водними об'єктами загального державного значення, а також землі під береговими смугами
водних шляхів, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, санітарної охорони об'єктів водного фонду
загального державного значення за межами населених
пунктів;
-земельні ділянки під державними підприємствами;
-землі лісового фонду;
-земельні ділянки професійно-технічних закладів.
Переваги розмежування полягають в тому, що:
-територіальна громада, як орган місцевого самоврядування, є безпосереднім розпорядником земель без
участі в цьому держави.
-відкривається можливість більш оперативно вирішувати питання використання земельних ділянок для
соціальних потреб;
- зростає відповідальність місцевих органів самоврядування за збереження, використання і поліпшення
земель, підвищення економічної ефективності землекористування для отримання прибутку;
-місцеві органи самоврядування отримають мож-

ливість самостійно та повністю вирішувати питання орендної плати за використання земель комунальної власності, концентрувати ці грошові надходження в місцевому бюджеті, використовувати їх для задоволення громадських потреб;
-місцева рада матиме можливість самостійно визначити конкретних землекористувачів, цілеспрямованість використання земель, встановлювати необхідні
для територіальної громади обмеження підвищуватиметься зацікавленість у здійсненні радою
оперативного контролю за її використанням, відповідальність перед територіальною громадою.
Таким чином, виділення земель комунальної власності відкриває перед органами місцевого самоврядування реальні перспективи для зміцнення економічної
бази для розвитку інженерно-транспортної, соціальної
та природоохоронної інфраструктури населеного пункту.
На даний час місцева влада не є власником землі.
Органи місцевого самоврядування можуть лише розпоряджатися землею, оскільки п. 12 Перехідних положень
Земельного Кодексу України визначає, що до розмежування земель державної та комунальної власності
повноваження щодо розпорядження землями (крім
земель, переданих у приватну власність) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні,
міські ради, а за межами населених пунктів – відповідні
органи виконавчої влади.
Першим кроком щодо розмежування земель державної та комунальної власності є інвентаризація
земель.
Станом на 20.02.2011 у Городищенському районі
проінвентаризовано 3080 га земель населених пунктів,
що складає 17,3 % від загальної площі та 6350 га земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, що становить 38,1 %.
Відповідно до Бюджетного Кодексу до доходів
загального бюджету України належить 10% коштів
від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
що підлягають приватизації); кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або
прав на них, що перебувають у державній власності, на
яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України).
Надходження до місцевих бюджетів розвитку – 90%
коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають
у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
що підлягають приватизації).
Після розмежування 100% коштів від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них будуть надходити до місцевих бюджетів територіальних громад.
Головна проблема незадовільних темпів виконання
робіт – це нестача їх фінансування. Витрати на розмежування здійснюється за рахунок (пропорційно) відповідних бюджетів. Тому зволікання (чи ігнорування) з виділенням місцевими бюджетами запланованих коштів,
ще раз підкреслює нерозуміння керівниками важливості
та ефективності виконання цих землевпорядних робіт.
Валентина СТОЦЬКА,
начальник відділу Держкомзему
у Городищенському районі
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В'ячеслав ГАРАЩЕНКО,
начальник відділу статистики

ПРАВО ГРОМАДЯН
НА ЗВЕРНЕННЯ
Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. І первинний обов'язок держави – піклування та вирішення життєво важливих проблем окремої людини і
суспільства в цілому. Тому варто пам'ятати, що від стану розгляду звернень громадян залежить проходження реформування та демократизації суспільства, авторитет державної влади.
В статті 40 Конституції України зазначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Кожен має право звертатись за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини.
Кожен має право будь-якими незабороненими законом засобами захищати свої права та свободи від порушень і протиправних посягань.
На Міністерство юстиції України та його територіальні органи теж покладено обов'язок по реалізації норм Конституції України щодо надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим
верствам населення. Одним із засобів реалізації зазначеного напрямку діяльності є створення та
діяльність правових громадських приймалень на базі територіальних управлінь юстиції.
Так, при Городищенському районному управлінні юстиції діє правова громадська приймальня,
яка знаходиться за адресою: вул. Миру, 118. Прийом громадян здійснюється працівниками управління
з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 год.
Також при правовій громадській приймальні постійно працює пряма телефонна лінія для надання безкоштовної правової допомоги за телефоном 2-04-31. Тут громадяни можуть одержати консультації і роз'яснення з правових питань та отримати правову допомогу у складанні документів правового
характеру (проекти окремих процесуальних документів). Також можна звертатись на особистий прийом до керівництва, який проводиться в понеділок, вівторок, п'ятницю та кожну другу суботу місяця з
9.00 до 1300 години в приміщенні районного управління юстиції.
Василь СТАРОВ,
начальник районного управління юстиції
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З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ЛІКАР ЗАСТЕРІГАЄ

ВІД ГАЗЕТ – ДО ГАЗЕТ УЗИМКУ ЧАСТІШЕ ЛАМАЮТЬ
Газета “Нова Доба” № 13 розмістила нарис
про успішного підприємця, депутата Городищенської міської ради Олександра Мусієнка. Він створив фірму ”Мус” – підприємство з виготовлення
круп та макаронних виробів. Це єдине в районі
потужне підприємство, що займається переробкою зернових. Нині він має розгалужену виробничу базу – млини, крупорушки, олійниці… Хороша
якість готової продукції забезпечується правильною технологією. Та й сировина заслуговує на довіру, адже вирощена фермерами на місцевих
ланах. Олександру Мусієнку вдалося реконструювати млини в Хлистунівці і Старосіллі, там тепер
працює сучасне обладнання. Готову продукцію
(борошно, крупи, макарони) великими партіями
реалізовує в Київ, Білу Церкву, Чернігів, Яготин.
Виграв тендер у Кривому Розі та у Городищі, своєю
продукцією забезпечує дитсадки та лікарні цих
міст. Здійснює також благодійну діяльність, активно співпрацює з районним комітетом Товариства
Червоного Хреста.
До речі, за своє 12-річне існування ”Нова
Доба” користується незмінно високою популярністю серед жителів нашого міста і району. Поступово Городищенський район стає базовим для
”Нової Доби”. На правобережній Черкащині найбільше читають, передплачують і люблять ”Нову
Добу” саме на Городищині!
Зрозуміло, що шанувальників ”Нової Доби”
неабияк схвилювало повідомлення про звільнення багаторічного головного редактора Сергія Томіленка у зв'язку з переходом на іншу роботу. Він
прийняв пропозицію мера Черкас і став радником
з питань інформування громади про діяльність
міської влади обласного центру. Мер Сергій Одарич у своєму Інтернет-щоденнику
http://sergiyodarych.livejournal.com/ зазначив: ”Я
щасливий, що Сергій Томіленко погодився на мою
пропозицію і долучився до нашої команди… Нині
перед містом стоїть завдання виходити на арену
європейську, світову. Про Черкаси має довідатися
увесь світ. Ми хочемо знайти і показати світові
наші найкращі переваги, аби зацікавити, привернути увагу міжнародної громадськості до нашого
міста”. Отже, редактори змінюються, а газета і
передплатники – залишаються.
Стосовно інших видань, то тижневик ”ПресЦентр” № 6 розповів, як під руку розігрітому спиртним солдату потрапив оперативник карного розшуку лінійного відділу УМВС України на Одеській
залізниці. Це сталось ввечері 7 листопада минулого року. В селищі Цвіткове в наметовому містечку
були розташовані солдати однієї з дніпропетровських військових частин. Вони слідкували за шпалами – вибраковували пошкоджені. Жорсткого
контролю за солдатами не було, тож вони трохи
розслабились. Ввечері троє солдатів пішли до
міста повечеряти, де й хильнули зайвого. На зворотному шляху вони зустріли чоловіка, і один із
них попросив закурити. На відмову солдат зреагував не дуже адекватно, і правоохоронець пригрозив відвезти його до райвідділу міліції. Ображений вояк пішов до місця дислокації – шукати собі
захисника. Адже двоє товаришів, з якими він ”вечеряв”, уже пішли відпочивати. Знайшовши кре-

мезного товариша, він поскаржився на міліціонера і вирішив покарати кривдника. Солдати побили
правоохоронця та забрали у нього мобільні телефони, банківські картки та інші цінні речі. Крім цього, вони прихопили й службове посвідчення
міліціонера. Зрозумівши, що накоїли, солдати вирішили приховати сліди свого злочину. Всі речі правоохоронця вони спалили в пічці. Проте уникнути
відповідальності їм не вдалося. Вже зранку до
військових завітали співробітники міліції. З печі
вигребли попіл, в якому знайшли рештки спалених речей. Військова прокуратура Черкаського
гарнізону завершила слідство та передала справу
до суду. Підсудним загрожує до п'яти років
позбавлення волі.
21 лютого прес-служба Державної податкової адміністрації в Черкаській області поширила
інформацію, що в селі Орловець співробітники
управління податкової міліції ДПА виявили
підпільний цех по переробці молока та виготовленню згущеного молока. Податківці виявили приміщення, які належать 43-річній підприємниці,
жительці Сміли. У самостійно обладнаних установками по переробці молока та засобами для
його термічної обробки виробничих приміщеннях було налагоджено виробництво вареного згущеного молока під назвою ”Іриска”. У ході перевірки документації ”бізнесменки” виявилося, що
у неї не має жодного дозволу необхідного для проведення такого виробництва! В результаті проведеного огляду підпільного виробництва співробітниками податкової міліції виявлено та вилучено 4 тонни незаконно виготовленого згущеного
молока та обладнання для його виробництва на
загальну суму 73 тис грн. На ”підпільницю” чекає
відповідальність, передбачена ст. 164 КУпАП –
”Порушення порядку провадження господарської діяльності”.
Городищина продовжує активно входити до
інформаційного інтернет-простору. Нещодавно
почав діяти сайт Районного територіальнього
м е д и ч н о г о
о б ' є д н а н н я
http://www.grrtmo.ho.ua/. Тут можна дізнатися
новини місцевої медичної галузі, побачити графік
особистого прийому громадян керівництвом Городищенського РТМО. Також кожен відвідувач сайту
має можливість взяти участь в опитуванні: ”Чи Вас
влаштовує рівень медичного обслуговування?"
А насамкінець новина, яку повідомляють
майже всі ЗМІ. Шевченківську премію з літератури, найвищу для українських письменників винагороду, присудили Василеві Шкляру за історичний
роман ”Залишенець”. Книга розповідає про події
громадянської війни, про Холодноярську республіку та боротьбу з більшовизмом. В романі згадується Городище, Мліїв, Старосілля, Зелена Діброва, адже в наших краях діяв загін Трохима Бабенка
(отамана Голого). Читаємо на одній зі сторінок книги: ”І поїхали голівці на городищенські насиджені
гнізда, затягнувши улюблену пісню: ”Ой, наїхали
хлопці, еге-гей, Ой, із України. Та попускали коней,
еге-гей, Ой, та по долині..." Співали так, наче
Україною було насамперед їх Городище та довколишні села біля нього”.
Володимир ЧОС

ПРИВАТНІ
ТА К С І Ц І Л О Д О Б О В О
ОГОЛОШЕННЯ !ЗМІНИВСЯ НОМЕР 2-22-83
ПРИМІЩЕННЯ
КУПЛЮ
контейнер в м.Городище, з місцем на Базарній
площі. Т. 0 (67) 988-15-06.
гараж в оренду по вул.Грушевського. Т. 2-28-76.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок, газиф., усі надв.спор. Т. 0
(96) 899-33-30, 2-37-14,
ТЕРМІНОВО будинок, газиф., усі надв.спор. Т. 0
(96) 551-11-95.
½ будинку в м.Городище, вул.Франка,5 (недалеко
від центру міста), зем. діл. 10 сот. до р.Вільшанки; під
забудову, красиве місце для дачі. Т. 2-30-52, 0 (93)
519-04-47.
недобудований будинок, вул.Радянська,39. 5000
у.о. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
будинок (старий), пров.Вільямса,3, 7х9, усі надв.
спор., газ. - до буд., приватиз. зем. діл. 11 сот.; поряд
автобусна зупинка, магазин. Т. 2-00-76 (після 18.00).
будинок, вул.Гоголя, заг.пл. 69,4 кв.м., 4 кімн.,
телефон, газифік., усі надв.спор., криниця. 18000 у.о.,
торг. Т. 2-07-35, 0 (96) 913-80-88, 0 (97) 954-97-00.
будинок, вул.Короленка,39 (р-н залізн. вокзалу),
газиф., усі надв.спор. Т. 0 (96) 375-63-66.
будинок, вул.О.Кошового, газиф., усі надв. спор.,
тел., зем. діл. 24 сот. 15000 у.о. Т. 2-40-19, 0 (67) 45248-64, 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 м.
кв., у трьохквартирному будинку, газиф., усі зручн.
18000 євро. Т. 0 (97) 796-02-78, 0 (96) 246-41-57.
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) 161-15-33.
будинок, вул.Садова,32, пічне опал., усі надв.
спор., зем. діл. 30 сот., є старий будинок, садок, вул.
газ. 5000 у.о., торг. Т. 0 (96) 158-99-98, 0 (93) 931-6212.
будинок, вул.1Травня,45 (центр), газ - до будинку,
зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 695-99-21.
будинок у м.Городище, вул.1 Травня,72, зем.діл.
9,5 сот. Т. 0 (96) 472-32-86.
будинок, вул.1Травня,242, усі надв. спор., зем.
діл. 36 сот., вихід до берега річки Вільшанки. Т. 2-4064, 0 (97) 227-64-63.
будинок, вул.О.Українського,62 (центр), 7х11,
газиф, усі зручн., добр. стан, тел., зем. діл. 10 сот.
14000 у.о., торг. Т. 2-06-83, 0 (97) 424-12-06.
будинок, вул.Франка,12 (недалеко від центру),
газиф., обкл. білою цеглою, зем. діл. 50 сот., 2
невеличкі ставки, сінокіс до берега р.Вільшанка,
фрукт. дерева. Т. 2-30-52, 0 (93) 519-04-47.
будинок, вул.Франка,79, усі надв. спор., зем. діл.
35 сот. Т. 0 (93) 424-64-75.
будинок, вул.Чапаєва,134, усі надв. спор., зем.
діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 618-71-04.
будинок, вул.Чапаєва,182, газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 5 сот. 9000 у.о. Т. 0 (98) 989-3170.
будинок, вул.Шевченка,13 (центр), усі надв.спор.,
зем.діл. 9 сот. Т. 2-16-22, 0 (96) 352-66-65.
будинок у с.Валява, вул.Садова,30 (Валявська
Чубівка - біля залізн. зупинки), газиф., усі надв. спор.,
зем. діл. 50 сот. 50000 грн. Т. 0 (93) 825-08-44, 0 (93)

НОГИ, А ВЛІТКУ – РУКИ

З настанням теплої пори змінюються особливості дорожньо-транспортного та
вуличного травматизму. Адже зараз, особливо серед підлітків, користується популярністю їзда на велосипедах, скутерах, катання на скейтах тощо. Показово, що
хлопці травмуються приблизно вдвічі частіше, ніж дівчата.
Якщо взимку здебільшого ламають ноги, то для літа характерні переломи
верхніх кінцівок. Втім, найчастіше маємо справу з поверхневими пошкодженнями
(розтягнення зв'язок, забої, рани), які потребують нетривалого амбулаторного лікування. З тяжкими пошкодженнями (переломи зі зміщеннями, вивихи) пацієнти лікуються в умовах стаціонару.
Разом з тим, останнім часом у нашому суспільстві спостерігається таке негативне явище, як гіподинамія – недостатня рухливість. Діти багато часу проводять за комп'ютером, що призводить до зменшення навантажень на кістково-м'язову систему, а
це в подальшому загрожує ослабленням організму. Тому профілактика травматизму
включає в себе загартування кістково-м'язової системи – ранкову гімнастику, прогулянки на свіжому повітрі. Важливим є збалансоване харчування, насичене кальцієм,
фосфором, залізом. Пам'ятайте, що «вимиванню» кальцію із кісток сприяє вживання
газованих напоїв.
Також наголошую на тому, що діти повинні знаходитися під пильним наглядом,
зокрема, у таборах, спортивних школах, інших організованих дитячих колективах.
Юрій ЮРІН,
районний травматолог

ОБГОВОРЕННЯ

Підвищення пенсійного віку
Одне з найбільш дискусійних питань
пенсійної реформи – коли люди можуть виходити
на пенсію. Як правило, у цих дисусіях оперують статистичними даними про тривалість життя в Україні.
У 2009 році для чоловіків середня тривалість
життя від народження становила 62,37, а для жінок
– 74,5 років. І тому ми часто чуємо, що після підвищення загальновстановленого пенсійного віку для
чоловіків до 65 років більше половини чоловічого
населення буде сплачувати внески на соціальне
страхування, але не буде доживати до отримання
виплат.
Насправді ж, термін, який необхідно в даному випадку використовувати, – це тривалість життя
особи, яка досягла пенсійного віку. Звичайно,
показник тривалості життя від народження є
нижчим. На жаль, жінки та новонароджені іноді
помирають під час або невдовзі після пологів,
молоді люди частіше стають жертвами ДТП, згубної
дії наркотиків, СНІДУ тощо. Але з досягненням
людиною пенсійного віку ці ризики значно зменшуються.
За даними Науково-дослідного інституту
праці та зайнятості населення Міністерства праці та
соціальної політики України жінка, яка на сьогодні
має 55 років, в середньому отримуватиме пенсію
протягом 23,4 років (тобто доживе до 78,4 років), а
60-річний чоловік – протягом 14,7 років (до 74,7
років). Це є вагомим аргументом прихильників ідеї
підвищення пенсійного віку.
Міжнародна практика свідчить, що існує
дуже мало країн:
– в яких пенсійний вік для чоловіків та жінок

2-17-71

825-07-64.
будинок у с.В'язівок, вул.Кірова, 125, газиф., усі
надв.спор., зем. діл. 0,51 сот. 100000 грн. Т. 0 (96)
243-21-69.
будинок у с.В'язівок, вул.Шевченка,70, приватиз.
город 43 сот. Т. 0 (97) 452-86-24.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
квартира 1 кімн. в 4-кв.буд. у м.Городище (центр),
під офіс, аптеку, є місце для добудови. Т. 0 (67) 30877-05.
квартира 1 кімн. 5 пов. 5-пов.будинку у
м.Городище, вул.Слов'янська, 29А. Т. 0 (96) 311-3707, 0 (63) 996-68-07, 0 (63) 870-77-11.
квартира 4-кімн. 1 буд. у м.Городище, газифік.,
каналіз., гараж, літня кухня, підвал, АБО ОБМІН на 3кімн. квартиру в центрі міста. Т. 2-22-92, 0 (96) 40054-21.
квартира 4-кімн. 3 пов. у м.Городище (р-н залізн.
вокзалу). Т. 2-11-88, 0 (93) 589-98-24.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 18 сот. в м.Городище,
вул.Незалежності,28. Т. 0 (67) 249-73-86.
ГАРАЖІ
ЗДАМ
в оренду гараж з ремонтною ямою по
вул.Грушевського. Т. 2-28-76.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
скутер, японський. Т. 0 (67) 308-77-05.
мопед РИГА, одношвидкісний, двигун Д-8. Т. 0
(97) 452-86-24.
моторолер «Турист», 73 р.в., зелений, у
добр.стані, на реєстрації, документи. 2800 грн. Т. 0
(67) 933-92-99.
моторолер «Муравей-2», 87 р.в., червоний,
нового зразка. 4000 грн. Т. 0 (67) 933-92-99.
мотоцикл ВОСХОД 3М. Т. 0 (97) 452-86-24.
мотоцикл ІЖ-49, з документами, відм. стан. 1000
у.о. Т. 0 (97) 452-86-24.
АUDI 80, 89 р.в., бочка, білий, у добр.стані. 5000
у.о., торг. Т. 0 (97) 321-39-82.
АRО (джип, Румунія), 88 р.в., сірий, повний привід,
4х4. 14000 грн. Т. 0 (67) 933-92-99.
ІЖ 2717 «Ода» фургон, 03 р.в., синій, 1,6, нова
АКБ. добр. стан. 2900 у.о., торг АБО ОБМІН. Т. 0 (67)
268-87-47.
ЛУАЗ Волинець, 90 р.в., 49000 км пробіг, у
доб.стані. 20000 грн. Т. 0 (67) 933-92-99.
УАЗ 452, бортовий, документи. Т. 0 (67) 933-92-99.
УАЗ 452, 98 р.в., сірий, повний привід,
грузопасажир, бензин, 4-ст.КПП. 20000 грн. Т. 0 (67)
933-92-99.
УАЗ 469, 92 р.в., жовтий, повний привід,
кап.ремонт кузова, метал.верх. 16000 грн. Т. 0 (67)
933-92-99.
міні-трактор, бензин і дизель, 4 шт. Від 3500 грн.
Т. 0 (67) 933-92-99.
ЗАПЧАСТИНИ
КУПЛЮ
запчастини до мотоциклів КОВРОВЕЦЬ,
ВОСХОД, тільки нові, оригінал. Т. 0 (97) 452-86-24.
ПРОДАМ
двигун до «Мурав'я», зроблений ремонт. Т. 0 (67)
308-77-05.
запчастини до 3-х корп.плуга. Т. 0 (67) 308-7705.

різний;
– які не планують підвищувати пенсійний вік
для чоловіків та жінок.
Наприклад, у Великій Британії обидві
політичні партії висловлюються за підняття
пенсійного віку до 70 років. Єдина різниця полягає
в тому, скільки часу на це піде. Одна партія пропонує це зробити протягом 20 років, а інша – негайно.
Пенсійний вік у США та Ірландії становить 66
років, у Великій Британії, Швейцарії, Іспанії, Нідерландах, Мексиці, Ізраїлі, Італії, Німеччині, Франції,
Фінляндії, Данії, Канаді, Австрії, Австралії – 65 років,
у Чеській Республіці, Японії, Угорщині 62 роки, у
Кореї 60 років (інформація Міжнародної фінансової консалтингової компанії Mercer).
За прогнозами Міністерства праці і соціальної політики в Україні частка осіб непрацездатного
віку у загальній чисельності населення упродовж
2010-2050 років збільшиться з 24,5% до 35,5%.
Зараз на 88 (за іншими даними – на 95) пенсіонерів
припадає 100 осіб, які сплачують пенсійні внески, а
в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера.
Минулого року 13,7 мільйону пенсіонерів
Пенсійний фонд виплатив 192,3 мільярда гривень.
Цю суму лише на 165,7 мільярда гривень покрито…
за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду,
тобто його дефіцит становив 26,6 мільярда гривень
або майже 14%. Якщо нічого не змінювати, то
пенсійна "дірка" зростатиме, що загрожує затримкою з виплатами та подальшим розбалансуванням
пенсійної системи.

0 (67) 986-34-68 – Гена
0 (97) 176-47-75 – Анатолій

електродвигун, 7,5 кВт, 1500 об. Т. 0 (98) 520-3033.
запчастини до М-412 (блок двигуна, колін вал,
диск колесний, корзина зчеплення, піввісь, передня
панель і т.д.). Т. 0 (98) 520-30-33.
мотор до УАЗ 469, після кап.ремонту. Т. 0 (97)
250-59-56.
гідровакумний підсилювач тормозів ГАЗ-53 в
зборі. 100 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
глушники ГАЗ-51, 52, б/к. 100 грн. Т. 0 (66) 93203-40, 0 (93) 707-60-63.
задній міст ГАЗ-53 після капремонту. 1000 грн. Т.
0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
заливна горловина до паливного бака ГАЗ
51,53, б/к. 20 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-6063.
двигун ГАЗ-52. 800 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93)
707-60-63.
кришки пічки обігрівника кабіни ГАЗ-52,53. 10
грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
корінний лист, б/к, Москвич 407 і 412. 70 грн. Т. 0
(66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
корінний лист задньої ресори ГАЗ-51,52, 3 шт.
120 грн./шт. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
коробка відбору потужності з насосом в зборі,
б/к. 200 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
КПП- ГАЗ-51 після капремонту. 500 грн. Т. 0 (66)
932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
лист № 2 попередньої ресори ГАЗ-51, нові, 2 шт.
80 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
серьга ГАЗ-51, б/к. 20 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0
(93) 707-60-63.
радіатор маслений ЗІЛ-130, б/к. 50 грн. Т. 0 (66)
932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
ресори в зборі Москвич-412, б/к. 100 грн. Т. 0
(66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
ричав ручного тормоза ГАЗ 51-53, б/к, 2 шт. 30
грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
ричав перемикання коробки передач ГАЗ 51-52,
б/к. 40 грн. Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
паливний бак, 125 л, ЗІЛ-130В, б/к. 150 грн. Т. 0
(66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
продольна рульова тяга ГАЗ-51, б/к. 80 грн. Т. 0
(66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
підресорники ГАЗ-53, б/к, 2 шт. 100 грн./шт. Т. 0
(66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
ОБЛАДНАННЯ
КУПЛЮ
гребку для збору сіна. Т. 0 (96) 223-85-52
(с.В'язівок).
деревообробний верстат, до 1000 грн. Т. 0 (97)
452-86-24.
електродвигуни, до 3 кВт. Т. 0 (97) 452-86-24.
мандоліну. Т. 0 (96) 223-85-52 (с.В'язівок).
ПРОДАМ
диски для окучувача картоплі.Т. 0 (97) 452-8624.
електрокорморізка, 220 Вт. Т. 0 (97) 452-86-24.
комп'ютери б/к, ремонт, налаштування. Т. 2-2933, 0 (63) 937-50-59.
підгортачі картоплі. Т. 0 (234) 96-3-81, 0 (97) 45286-24 (с.Вільшана).
січкарня. Т. 0 (97) 452-86-24.
холодильник «Днепр», роб.стан. Т. 0 (96) 223-8552 (с.В'язівок).
швацька машинка «Зінгер» (2 шт.), 16 клас, із
столом, добр. стан. Від 600 до 1200 грн., торг. Т. 0

0 (96) 965-14-67 – Сергій
0 (97) 556-51-05 – Сергій

(97) 452-86-24 (с.Вільшана).
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
цегла, б/к, 600 шт., висока якість. Т. 0 (96) 223-8552 (с.В'язівок).
МЕБЛІ
КУПЛЮ
м'яка частина «Жаклін» (диван + 2 крісла),
кофейний колір, легка, б/к, відм. стан. 8000 грн., торг.
Т. 0 (67) 581-74-25.
м'який куточок, тигровий колір, б/к. Т. 2-24-35, 0
(97) 590-41-83.
РІЗНЕ
КУПЛЮ
баян, акордеон, бубон, балалайку, мандоліну,
барабан з латунними тарілками, діам. 50-60 см,
гармошку. Т. 0 (98) 418-43-33.
буряк кормовий. Т. 0 (97) 389-01-62.
вулики, рамки. Т. 0 (97) 875-33-94 (с.В'язівок).
солом'яний бриль, ручної роботи, новий. Т. 0 (96)
223-85-52 (с.В'язівок).
ПРОДАМ
баян; бубон; гармошка нова, виготовл. на
замовлення, акордеон; акордеон дитячий;
барабан. Т. 0 (96) 223-85-52 (с.В'язівок).
діжка поліетиленова, 250 л. Т. 0 (96) 223-85-52
(с.В'язівок).
дрова рубані (граб, дуб, ясен), 6 м.куб. Т. 0 (67)
786-33-15, 0 (67) 473-00-30, 0 (96) 324-98-71.
дрова акації, 15 скл/м. Т. 0 (96) 223-85-52
(с.В'язівок)
засік для зберігання зерна, товщ. 3 мм, з
перегородкою, на 1 т. Т. 0 (96) 223-85-52 (с.В'язівок).
каністри металеві, у добр.стані, 20 л. 100 грн./шт.
Т. 0 (66) 932-03-40, 0 (93) 707-60-63.
сіно, люцерна, садове сіно. Т. 0 (98) 438-45-98.
сукня весільна, 44-46 р. 800 грн., торг. Т. 0 (67)
581-74-25.
форму для виготовлення тротуарної плитки. 5
грн./шт. Т. 0 (63) 956-25-31.
ТВАРИНИ
КУПЛЮ
кроля породи «велікан» для парування. Т. 0 (98)
511-58-55.

ПРОШУ ДОПОМОГТИ
Нещодавно трапився нещасний випадок, у зв'язку з чим мій син отримав травму ока.
Звертаюсь до всіх небайдужих
людей з проханням надати фінансову
допомогу на термі-нову операцію в
інституті Філатова.
Кошти прошу перерахувати на картковий рахунок №6762466701833350
у Приватбанку.
З повагою, Світлана ЛАРЧЕНКО

ГОРОДИЩЕ
ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЙМО
ГОРОДИЩЕ
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же стало доброю традицією, коли ми всі разом міською громадою, як колись наші далекі
предки, святкуємо закінчення сніжної пори року і закликаємо на нашу землю красуню

Весела компанія

Весну.
27 лютого найактивніші жителі міста добре повеселились під культурну програму МЦКТ, мали
нагоду взяти участь у розважальних конкурсах та поковзати з гірки, були свідками спалення опудала Зими, що символізувало завершення її князювання.
Для нас це свято, організоване міською радою, є ще однією нагодою зустрітися з рідними і
близькими людьми, поспілкуватися з ними, приділити увагу дітям, побажати один одному міцного
здоров'я, сімейного благополуччя, добра, щастя і злагоди, повеселитися у красивому куточку природи, яким є урочище Чуїха. На цьому наголосив міський голова Володимир Мирошник.
Також дружно скуштували різні страви, які найсмачніші саме зараз – на Масляну, на свіжому
повітрі, і довели, що наші рецепти найкращі, що ми вміємо не тільки добре працювати, а й відпочивати. До речі, агрофірма «Шульц» розщедрилась на смаженого кабанчика.
то не дуже радіє теплу – це прихильники зимових видів спорту. Того дня вони влаштували
хокейні баталії на ставку біля Кочержиної гори. Збірні Городища та Вільшани зіграли
внічию (9:9). Але нашим цього виявилось замало, і вони, розділившись на дві команди – «Завод» та
«Центр», «висвітили на табло» рахунок 7:5.
Хокейні ігри у нас відбуваються досить часто.Тому для бажаючих перевірити міцність криги та
своїх ключок повідомляємо номер мобілки одного з їх організаторів – В’ячеслава Олексійчука:
(067)470-78-70.
Олег ПОКАСЬ

Х

Набоківська "Дзвінкова
криниця" в авангарді святкування

НАШ КАЛЕНДАР
1 березня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КІШОК
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ІМУНІТЕТУ.
J J J пора
Початок весни – приємна і довгоочікувана
року, коли природа навколо нас починає оживати,
але не варто забувати про те, що наш імунітет
напружено працював всю зиму, варто його
підкріпити.
4 березня
ДЕНЬ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЖАНТА В
УКРАЇНІ
6 березня
ПРОЩЕНА НЕДІЛЯ. Останній день
масляного тижня. В цей день прийнято просити
вибачення один у одного за всі образи, спричинені
протягом року.
7 березня
ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ. Великий
піст готує християн до гідної зустрічі свята
Во скре сіння Христового. Загальна його
тривалість – 48 днів. Піст (або говіння) – це
відмова не тільки від певної їжі, але й від усіх
шкідливих звичок і веселощів. Це час каяття,
роздумів і молитви. Християнська церква закликає
віруючих утримуватися у цей час від вживання
м'яса, молока, яєць і риби, зокрема, в складі різних
страв. Риба дозволяється лише на свята
Благовіщення і Входу Господнього в Єрусалим.
8 березня
МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ

Любі доньки, ви самі вже
Стали матерями.
То чому ж так рідко в гості
Їздите до мами?
Чи затьмарило багатство
Ваші оченята,
І забули, що в селі,
Вас чекає мати?
Тож скоріш беріть діток,
Бабусиних внуків,
Та поїдьте до матусі,
Їй цілуйте руки.
Допоможіть ви матері
Лад в господі дати.
Принесіть води з криниці

До рідної хати.
Дайте мамі ви любові
Вашої напитись,
Щоб у щирій доброті
Їй не помилитись.
Й зрозуміють ваші діти,
Хоч вони й маленькі,
Як потрібно шанувати
Рідну матір-неньку.

21 березня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА
ЛІКВІДАЦІЮ РАСОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СНУ. Під час
нормального і здорового сну в нашому організмі
відбуваються унікальні відновні процеси, без яких
нам ніяк не можна відчути бадьорість і
компенсувати сили. За даними медичної
статистики від тих чи інших порушень сну
страждає більше 50% людства, за останні 100 років
середній час нічного сну зменшився на 20%.

Галина ДМІТРІНЦОВА
9 березня
День народження Тараса ШЕВЧЕНКА
(1814)
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДІ-ДЖЕЯ
(World DJ Day)
10 березня
150 років від дня смерті Тараса
ШЕВЧЕНКА (1861)
12 березня
ДЕНЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА. Розвиток
суспільства в усі часи був пов'язаний з землею, яка
залишається головним засобом для існування
людства і джерелом суспільного багатства. В
Україні професія землевпорядника завжди
користувалася повагою. Землевпорядники
слідкують за тим, щоб земля використовувалась
раціонально і ефективно.
14 березня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧИСЛА «ПІ».
Число „Пі” – математична константа, яка виражає
відношення довжини кола до довжини його
діаметра, що приблизно дорівнює – 3.14 (звідси і
пояснення, чому саме в цей день відзначається це
свято – третього місяця чотирнадцятого дня).
120 років від дня народження Амвросія
БУЧМИ (1891-1957), українського актора,
режисера, педагога
15 березня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРАВ СПОЖИВАЧА
20 березня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І
П О Б У Т О В О Г О О Б С Л У Г О ВУ ВА Н Н Я
НАСЕЛЕННЯ
ДЕНЬ ВЕСНЯНОГО РІВНОДЕННЯ. 2021 березня наступає момент, коли тривалість дня і
ночі стають рівними. Язичницькі святкування
приходу ве сни були сповнені важливим
сакральним змістом перемоги світла над пітьмою,
пробудження всього живого і початку нового
життя.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ

22 березня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДНИХ РЕСУР-

Городищенська міська рада
оголошує розшук спадкоємців
будинку за адресою м.Городище,
вул. 1 Травня, 69А. Звертатись за
адресою м.Городище, вул.Грушевського, 11, міська рада, тел. 2-41-27.

Відповідно до вимог ст. 3, 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та ст.15 Закону України «Про державну службу» Городищенська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
інженера-землевпорядника.
Основні вимоги до претендентів: середня
спеціальна або вища освіта за фахом; володіння комп'ютером.
Заяви на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою м.Городище, вул.Грушевського,11 протягом місяця з дня опублікування оголошення. Телефон для довідок 2-41-27.

Магазин «Комбікорм»
по вул.Миру (напроти «Соціальної аптеки»)

реалізує комбікорми
ТМ «Агро-Рось»
для вирощування
усіх видів домашньої
птиці та поросят.
Можлива доставка.

Т. 0 (96) 366-80-83
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СІВ
ДЕНЬ СОРОКА СЕВАСТІЙСЬКИХ МУЧЕНИКІВ (СОРОК МУЧЕНИКІВ)
23 березня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГІЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА АМАТОРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА
24 березня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З
ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ. В
ознаменування того, що в цей день у 1882 році д-р
Роберт Кох відкрив туберкульозну бацилу.
25 березня
ДЕНЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
26 березня
ДЕНЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
27 березня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ
ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС. В останню
неділю березня стрілки годинників переводяться
на годину вперед. Це необхідно для того, щоб
наблизити адміністративний час до сонячного.
140 років від дня народження Генріха
МАННА (1871-1950), німецького письменника:
До повчань зазвичай вдаються безчесні люди.
Коли заб'ється серце – розум замовкає. Ми
народжені шукати правду, а не володіти нею.
75 років від дня народження Станіслава
ГОВОРУХІНА (1936), українського і російського
кінорежисера
30 березня
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ, РЕКЛАМА, ОГОЛОШЕННЯ
Городищенська міська рада
оголошує розшук спадкоємців
будинку за адресою м.Городище,
вул. 1 Травня, 69. Звертатись за
адресою м.Городище, вул.Грушевського, 11, міська рада, тел. 2-41-27.

Засновник
Городищенська
міська рада
Свідоцтво про реєстрацію
ЧС № 520 від 19.10.2006 р.

Відповідно до ст.30
Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (делеговані повноваження), ст.335 Цивільного
кодексу України виконавчий
комітет Городищенської
міської ради повідомляє
про взяття на облік безхозного майна, а саме житлового будинку за адресою
м.Городище, вул.Рози Люксембург, 21.

Шведська Міжнародна компанія «Оріфлейм»
ласкаво запрошує на корпоративне свято
«Ти – прекрасна, кохана, успішна».
В програмі: конкурс візажистів, новинки
продукції, святкова лотерея, нагородження,
зустріч гостей, концертна програма.
Свято відбудеться у неділю 6 березня у
районному Палаці культури,
початок 0 12.00.
Замовлення квитків за телефонами
2-27-05, 0 (63) 985-63-29.

Городищенська міська
рада оголошує конкурс на
оренду приміщення
кол и ш н ь о ї х і м ч и с т к и ,
розміщеного з тильної сторони побут комбінату «Волошка». Заявки на участь у
конкурсі приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою м.Городище, вул. Грушевського, 11. Телефон для
довідок 2-41-27.

Вас цікавить
швейцарська якість?
А доходи?
З нами ви обираєте графік
співпраці, розвиваєте
власний бізнес (отримуєте
спеціальні знання;
розвиваєтесь,
як особистість;
зміцнюєте здоров'я).
Т. 0 (97) 506-73-31,
0 (63) 805-51-05.

.

Зам. №

АНЕКДОТИ
Приймає бос на роботу програміста, інженера та секретарку.
Запитує, який у них IQ.
Програміст:
– Ну, десь близько 140...
Інженер:
– Приблизно 120...
Секретарка (гордо):
– 90-60-90!
J J J
– Слухай, я не можу зрозуміти – ти чого постійно такий горбатий ходиш?
– Ааа, це просто у мене шнур
від навушників короткий…
J J J
Григорчуку завжди було цікаво з дружиною. Бувало, сидить поруч з нею і думає: “Цікаво, замовкне вона коли-не будь чи ні?..”
J J J
Колумбійські наркобарони
всерйоз заклопотані проблемою
пивного алкоголізму серед молоді.
J J J
Учора знайшов другу половинку, всю ніч приміряв, не моя...
J J J
Чоловік, який прийшов додому до того, як о 6 ранку по радіо заграє гімн, вважається таким, що
ночував удома!
J J J
У плавальний басейн втікає
400 літрів води, а витікає 405
літрів! Питання: чи є совість у
плавців?
J J J
В жінці має бути маленька загадка. А не суперкросворд. І не ребус на дві сторінки!
J J J
Найбільш задіяні частини нашого законодавства – це його
дірки.
J J J
Після 23 лютого зустрічаються два пса:
– Ти чого такий побитий?
– Бо господаря покусав.
– За що?
– Та він всі мої медалі собі на
піджак повісив…

ЗНАЙДЕНО
10 лютого поблизу міської ради знайдено
пса віком до 1 року породи стафтер'єр
(рудого кольору). Його господарям
звертатись у кафе «Добрячок».
Т. 0 (67) 303-76-30.

