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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА
Нещодавно вийшла у світ книга "Городище:
велика історія маленького міста". Її автор –
почесний громадянин нашого міста, відомий
журналіст, письменник і краєзнавець Володимир Чос.
Ця книга – справжня енциклопедія життя
Городища від прадавніх років і до наших днів.
Книга має обсяг 300 сторінок. Починається з розповіді про унікальні археологічні знахідки, зроблені на території міста. Велика увага приділена
подіям ХХ ст, подана історія розвитку місцевої
освіти, культури, медицини, ремесел, народних
традицій і звичаїв. Читачі дізнаються, коли у
Городищі з'явився перший трактор, радіоприймач, автомобіль та багато інших цікавих фактів.

"ВЧІТЕСЯ, ЧИТАЙТЕ"

НАЙКРАЩІ ЧИТАЧІ –
З ГОРОДИЩА
Першого дня весняних канікул знайшлося змістовне заняття для переможців 1-го
етапу Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України-2011». У залі центральної
районної дитячої бібліотеки змагались учні 6-7 класів з Валяви, Вільшани, Городища,
Зеленої Діброви, Млієва, Орловця, Хлистунівки. Їхню ерудицію та вміння презентувати свої улюблені книги оцінювало журі у складі директора ЦРДБ Лариси Кошелєвої,
заввідділом ЦРБ Тетяни Зубко, директора районного краєзнавчого музею Катерини
Руденко, методистів районного методкабінету відділу освіти Інни Кирпатої і Світлани
Антоненко.
З вітальними словами до читачів звернувся заступник голови районної ради Олександр Біба. Приватні підприємці Наталія Онопрієнко і депутат міської ради Галина
Діхтяр, надали спонсорську допомогу. Завдяки їм всі учасники заходу отримали
заохочення.

ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН
МІСТА НАПИСАВ
КНИГУ ПРО
РІДНЕ ГОРОДИЩЕ
В роботі над книгою автор використовував літописи, старовинні книги, архівні матеріали, спогади більше 70 старожилів, які особисто збирав багато років. Чимало безцінної
інформації надали нащадки славетних родин
Симиренків, Філіпченків, Балашових. В книзі
надруковано близько 100 старовинних
фотознімків, більшість з яких публікуються
вперше. Ця книга – перший приклад ґрунтовного дослідження минулого і сучасного Городища. Адже досі у нас просто не було книги з
історії Городища. У путівниках знаходили
тільки скупі статистичні відомості, які не
відображали справжнє історичне багатство

нашого міста.
Книга "Городище: велика історія маленького міста" має хорошу поліграфію, її приємно
взяти в руки. Книга стане надійним помічником педагогам, викладачам, учням, студентам, працівникам культури, науковцям, усім
любителям історії. Придбавши книгу, ви зробите прекрасний подарунок для себе і своїх
близьких.
Придбати книгу можна в крамниці канцтоварів (біля зупинки залізничного вокзалу), в
магазині ”Друк+” (біля зупинки маслозаводу), в магазині ”Едем”, а також у фотоательє
”Варіант+”

ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

ВЛАДА ДО ГРОМАДИ

Найцінніші призи дістались найерудованішим – Анні Дорошенко (1 місце, 6-А кас
ЗОШ № 2), Андрію Бондаренку (2 місце, 7-А клас, ЗОШ № 2), Денису Романченку (3
місце, 6-Б клас ЗОШ № 2) – на фото. Крім того, Анна з Андрієм отримали право представляти Городищину на обласному етапі конкурсу, де змагатимуться за головний
приз – подорож до Львова на фестиваль дитячого читання «Книгоманія-2011».
«Дорогі друзі! Пам'ятайте, що зали бібліотек завжди гостинно приймуть вас і розкриють свої книжкові багатства. А жодні технології не зможуть замінити книгу і
досвідченої поради бібліотекаря! Читайте! Хай не буде у вас жодного дня, щоб ви не
прочитали бодай однієї сторінки з нової книги!» – це звернення ведучих заходу бібліотекаря Лілії Нечипоренко і провідного методиста ЦРДБ Людмили Ровінчук ми переадресовуємо всім нашим читачам.
Олег ПОКАСЬ

У березні вивчалась громадська думка жителів Черкащини щодо суспільно-політичної та
соціально-економічної ситуації. Виїзні групи обласного Центру соціологічних досліджень на
чолі з заступником його директора Олександром Потурним провели опитування в усіх регіонах області. До підготовки аналітичного звіту, який буде використано для оцінки ефективності
роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, залучено науковців, зокрема, двох академіків та двох докторів наук.

ЗУСТРІЧ ПОЕТІВ

«ЩЕ НЕ ВМЕРЛА...»

Чомусь саме ці слова (початок нашого
державного гімну) згадалися після зустрічі
19 квітня у Палаці культури.
На загальному фоні зубожіння є ще
люди, які знаходять час і сили для створення не тільки матеріального, а, як кажуть,
для душі і від душі (духовного). То, значить,
ще дійсно не вмерла... Ще живуть традиції
нашого пісенного народу, і багато людей
відчувають красу української милозвучної
мови, пишуть вірші, кладуть їх на музику.
Так і виникла ідея створити об'єднання
творчих людей чи літературно-творче
об'єднання (з назвою ще не визначилися).
На мою думку – це не так важливо, назву
придумаємо. Ідею створення подав директор районного Палацу Культури Андрій
Биба, а ми, хто має відношення до творчих
процесів, його підтримали. На першу
зустріч прийшло не так багато людей, але
це не завадило поспілкуватися дві з половиною години, не помічаючи, що так швидко збіг час. Це і є основним показником
того, що треба об'єднуватися, проводити
подібні зустрічі.
Серед присутніх була відома в Україні та
за її межами співуча родина Матющенків, а
також поети Вадим Нікітенко, Олег Покась,
Олександр Ткаченко, Зоя Оксаніченко,
Олексій Тичко, Віталій Шингера – авторвиконавець пісень. Присутнім, небайдужим до культурного процесу нашого міста,
цікаво було ознайомитися із різнобарвною

творчістю талановитих земляків. Слухали
пісні присутніх авторів, записаних у студії, у
виконанні місцевих колективів і співаків.
Деякі пісні уже виконуються далеко за межами нашого містечка: до їх створення доклали рук не тільки городищани.
Реалії такі, що й у маленькому місті є
креативні люди, вони не знайомі між
собою, бо зустрічаються лише заочно, на
шпальтах місцевих газет, віршами і прізвищами внизу. Завдяки цьому заходу, усі змогли познайомилися. На наступні зустрічі прийдуть музиканти, поети і, може, з'єднаються два напрямки творчості в одне: народяться нові пісні. Маємо багато ідей, цікавих пропозицій на наступну зустріч, яка
відбудеться в кінці квітня. Буде можливість
зустріти більше творчих особистостей. Зацікавилися творчим об'єднанням не тільки
жителі Городища, а й району. Наприклад,
поетеса з Вільшани Валентина Кравець і
наша землячка Алла Недоступ, яка проживає зараз у Києві.
Прошу вибачення, що не всіх назвав,
але я знаю, що майбутнє нашого об'єднання буде ще цікавішим. Тому, користуючись
нагодою, запрошую бажаючих приєднуватися в якості творців чи глядачів. Про конкретні дату і час дамо оголошення.

З метою виявлення бажаючих долучитися до участі в Регіональній Програмі будівництва
(придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, Городищенська міська рада пропонує всім
громадянам, які перебувають на квартирному обліку міськвиконкому, до 29.04.11 р. прибути в міську раду для підтвердження перебування на квартирному обліку та ознайомитись з умовами Програми.

Олексій ТИЧКО
Продовження теми – на 8-й стор.

Городищенська міська рада запрошує на роботу працівників з благоустрою, бажано
жінок. Т. 2-41-27.

Олександр Потурний разом із соціологами Центру і головним спеціалістом відділу з
питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю РДА Артемом Бибою, провідним спеціалістом РЦССДМ Богданом Ринковим, які допомагали проводити анкетування у селах Млієві,
Старосілллі, В'язівку і Хлистунівці. У цій роботі також взяли участь десять студентів аграрного
коледжу і представник міської ради.

ДО УВАГИ
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НЕ ЖАРТУЙТЕ З ВОГНЕМ І ЗАКОНОМ
2011 рік проголошений ООН Міжнародним роком лісів.
Окремим сегментом належної роботи є проведення роз'яснювальних
та інформаційних заходів щодо екологічного виховання
і підвищення екологічної культури населення.

ПОПЕРЕДИТИ ВИНИКНЕННЯ

ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ
Кількість лісових пожеж у 2010 році
порівняно з попереднім роком зменшилась
вдвічі і склала 2368 випадків на площі 1239 га
(що у 3,6 разів менше). Особливо важливою
була робота лісової охорони в прикордонних з
Російською Федерацією областях, адже катастрофічні лісові пожежі могли перекинутись й
на територію України.
Необхідно докласти максимум зусиль,
щоб у подальшому вберегти ліси від вогню.
Районною державною адміністрацією прийнято розпорядження «Про заходи по
боротьбі з пожежами в лісах та полезахисних
лісонасадженнях району в 2011 році». Зокрема, на період з 1 квітня по 1 листопада забороняється:

- спалювання порубочних залишків на
лісосіках;
- випалювання трави, соломи на сільськогосподарських угіддях, пришляхових смугах та
болотах;
- розведення вогнищ у лісонасадженнях та
полезахисних лісосмугах;
- в'їзд автотранспорту та мотоциклів у
шпилькові насадження, крім транспорту спеціального призначення.
Також установлено, що керівники
підприємств та організацій несуть особисту
відповідальність за дотримання протипожежних вимог їхніми колективами під час організованого виїзду в ліси на відпочинок.

ЧОМУ НЕ МОЖНА
СПАЛЮВАТИ СМІТТЯ

ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО УКРАЇНСЬКИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНІ
САНКЦІЇ ЗА СПАЛЮВАННЯ СМІТТЯ.

Дим від горіння сухої трави і листя містить усі
отруйні речовини, що їх вбирає у себе трава і листя
протягом літа: сполуки свинцю, ртуті та інших важких
металів.
Густий чорний дим від тління одноразового посуду,
пакетів, упакувань містить канцерогенні речовини –
поліароматичні вуглеводні (ПАВ).
Ґума, згоряючи в багатті, крім ПАВ, виділяє канцерогенну сажу й окиси сірки, що викликають респіраторні
захворювання.
Обрізки лінолеуму, шкірозамінників, церата,
пластмасові дитячі іграшки, відра і т.п. виділяють при
згорянні не менше 75 потенційно небезпечних речовин. Деякі з них можуть сприяти виникненню злоякісних пухлин.
Уламки меблів, старих дерев'яних конструкцій
просякнуті консервантом пентахлорфенолом, оброблені лаками або пофарбовані олійними фарбами, що
містять свинець.
Під час згоряння 1 тонни рослинних залишків у
повітря вивільняється більше 9 кг мікрочасточок диму.
До їх складу входять пил, окис азоту, вуглекислий газ,
важкі метали тощо. У листі, що тліє без доступу кисню,
виділяється бензопрен, що може викликати онкологічні захворювання у людини. Крім того, з димом у
повітря вивільняються діоксини – одні з найбільш
отруйних для людини речовин.

Статтями 16 і 22 Закону України «Про охорону
атмосферного повітря» забороняється спалювання
листя. У п. 9.1.19 Правил утримання зелених насаджень
міст й інших населених пунктів України категорично
забороняється спалювання листя на території зелених
насаджень.
Ст. 27 Закону України «Про рослинний світ» вказує,
що спалювання сухої природної рослинності або її
залишків забороняється без дозволу державно
уповноважених територіальних органів в галузі
охорони навколишнього природного середовища.
Ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення передбачає відповідальність за
самовільне спалювання листя рослинності або її
залишків та опалого листя у парках, скверах, інших
зелених насадженнях без дозволу органів державного
контролю у галузі охорони навколишнього природного
середовища або з порушенням умов такого дозволу.
Відповідно до ст.152 засмічення територій побутовими
та будівельними відходами, викидання, вивантаження
сміття в невстановленому місці, а також його спалювання недопустимі.
Згідно з п. 4.22.15 Правил благоустрою міста
забороняється спалювання поліетилену, ПЕТ-пляшок та
інших штучних матеріалів, а також опалого листя,
трави, стерні, бур'яну (крім карантинного) на території
міста.

НЕ ДАВАЙМО СЕБЕ ТРУЇТИ!

Необережне поводження з вогнем призводить до нещасть. Зайвим тому підтвердженням є випадок, який
стався нещодавно в одному з домоволодінь поблизу міської ради.
Іскри від багаття спричинили загорання сараю. Вогонь вдалось приборкати завдяки оперативному втручанню
пожежників. І все ж незаможній родині завдано суттєвих збитків.

ГОРОДИЩЕ
ОБ'ЄКТИ ЖКГ:
ЗБЕРЕГТИ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ
Останніми роками в Україні почастішали випадки травмування та загибелі громадян, пов'язані з умисним знищенням
або пошкодженням об'єктів житлово-комунального господарства, що зумовлено такими діями:
- крадіжки кришок люків і решіток інженерних мереж призводять до падіння людей у колодязі та оглядові камери;
- перебудова або пошкодження систем вентиляції та газодимоходів у жилих багатоквартирних будинках, обладнаних
газовими водонагрівальними колонками і газовими котлами
призводить до отруєння мешканців квартир продуктами згорання газу;
- крадіжки та пошкодження обладнання на системах протипожежної автоматики, пожежних гідрантів та димовидалення в багатьох жилих будинках підвищеної поверховості
виводять ці системи із робочого стану, унеможливлюють своєчасне оповіщення мешканців та гасіння пожеж і становлять
потенційну загрозу життю людей;
- пошкодження електрощитових у житлових будинках та
на прибудинковій території, які стають причинами численних
нещасних випадків, травмування громадян;
- зберігання вибухонебезпечних речовин, газових
балонів тощо в житлових будинках спричинили вибухи, обвали конструкцій та людські жертви;
- пошкодження конструкцій багатоквартирних житлових
будинків через самочинно проведені роботи із перепланування та переобладнання квартир призводить до передчасного руйнування конструкцій, обвалів частин будинків і травмування їхніх мешканців тощо.
З огляду на вищевикладене та з метою забезпечення
виконання вимог законодавства у сфері житловокомунального господарства Верховною Радою України було
прийнято розроблений Міністерством з питань житловокомунального господарства Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за окремі правопорушення в житловокомунальному господарстві».
За цим законодавчим актом доповнено Кримінальний
кодекс України спеціальною нормою (статтею 270-1), яка
передбачає покарання за умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, якщо це призвело або могло призвести до завдання істотної шкоди охоронюваним законом суспільним відносинам. Максимальна
межа санкції – до 12 років позбавлення волі. Досудове
слідство по справах, порушених за статтею 270-1 Кримінального кодексу України, має проводитися слідчими органів
внутрішніх справ.
Також підвищено межі санкції у статті 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення: знищення або
пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від 170 грн. до 510 грн.) і накладення штрафу на посадових осіб або фізичних осібпідприємців – від тридцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 850 грн.).
За інформацією
Міністерства з питань ЖКГ України
Як повідомив директор КП «Комунальник» Валерій Трохименко, у березні за сприяння міської ради відремонтовано
димовентиляційні канали багатоквартирних будинків №№
64 та 117 по вул.Миру, № 1 по Котовського, №№ 29 та 29А по
Слов'янській. У будинку № 7 по вул.Котовського такі роботи будуть проведені незабаром, за наявності необхідної спецтехніки.
Щодо відновлення люків інженерних мереж ситуація
значно складніша. Адже вартість однієї кришки люка становить близько 1000 грн. За нашими підрахунками лише в центральній частині Городища з 109 колодязів водогону викрадено 59 кришок. Також бракує 62 кришки люків каналізаційних
колодязів. Минулої осені встановлено 14 кришок з антивандальними пристроями по вул.О.Українського. Цю роботу
буде продовжено згідно з відповідним Проектом реконструкції.
Якщо магістральні водопроводи ще «витримують критику», то підвідні – до колонок та окремих осель – з меншим діаметром, відслуживши подекуди півстоліття, потребують першочергової заміни. Саме таку послугу пропонує КП «Комунальник» жителям Городища. Часткове фінансування цих
робіт здійснюється з міського бюджету, решта – за рахунок
користувачів.

Ці фото наочно демонструють те, що ми називаємо
корозією металу, та жорсткість нашої води. Майже повністю
забиту іржею та сольовими відкладеннями підвідну трубу до
ЗДАВАЙТЕ ВТОРСИРОВИНУ НА ПЕРЕРОБКУ!
однієї
з колонок по вул.Грушевського було замінено спеціаГородищенське районне споживче товариство в заготпункті, який знаходиться за центральним ринком, прийлістами
«Комунальника» на пластикову. Роботу виконано в
має скляні пляшки різного виду, а також склобій і макулатуру в необмеженій кількості. Заготпункт працює у серекороткий
термін, що мінімізувало незручності для водіїв та
ду, п'ятницю, неділю. Телефони для довідок 2-27-22, 0 (67) 307-15-61.
користувачів водогону.
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БЛАГОУСТРІЙ
Після «занурення в тему» з'являється
хоч і хибне, але доволі нав'язливе враження, що більшість жителів нашого міста
тільки тим і займаються, що цілеспрямовано забруднює довкілля (а решта спеціалізується на розкраданні люків). Тепер
докладаємо героїчних зусиль, щоб хоч частково виправити ситуацію. Але чи надовго?

Рішенням виконкому міської ради до 6 травня у Городищі триває місячник благоустрою. За державними, комунальними та приватними підприємствами закріплено певні території та об'єкти. Підприємствам, установам, організаціям, суб'єкти господарювання різних форм власності необхідно забезпечити здійснення заходів із благоустрою та
озеленення прилеглих територій з насадженням зелених насаджень в паркових зонах, впорядкування, приведення
до належного естетичного та санітарного стану при будинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків,
об'єктів масового перебування дітей та відпочинку населення.
Майже вщент було захаращено різним побутовим непотребом посадку вздовж залізниці по
вул.Об'їзній. Для ліквідації цього стихійного
сміттєзвалища доклали великих зусиль працівники бригади благоустрою та КП «Комунальник».

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Не словом, а ділом має можливість, а головне – бажання сприяти благоустрою депутат
міської ради Віктор Томіленко. За його сприянням було забезпечено роботу грейдера для розчищення узбіччя вулиці Чапаєва (від Обеліску до
Об'їзної). Про об'єкти виконаних робіт свідчать
близько двох десятків вивезених звідти вантажівок грунту. Витрати на паливо-мастильні матеріали та на роботу транспорту профінансовано з
міського бюджету. А до обрізання рослинності
обабіч дороги було залучено клієнтів районного
Центру зайнятості населення.

ПРИКРО

Разом з іншими установами та організаціями
до проведення місячника благоустрою активно
долучились працівники
міської ради. Для вивезення сміття використовувався трактор заступника міського голови
Миколи Скалиги.

Прибирання території, яке затіяли працівники одного з місцевих підприємств, замість
пікніка та морального задоволення від зробленого закінчилось неприємністю. Їхній намір викинути зібране сміття на узбіччя було упереджено.
Складено протокол про адміністративне правопорушення, що передбачає досить суворі
санкції.
Отак добру справу перетворено на її протилежність, та ще й зі значними збитками. Хочеться вірити, що цей факт стане повчальним хоч для
когось із «дбайливих» господарів, які перетворюють наше місто на сміттєзвалище.

16 КВІТНЯ, СУБОТА

ПО ЛЮДСЬКИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ
АСПІРИН, АНАЛЬГІН?...
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
День навколишнього середовища відзначається в Стокгольмську конференцію з довкілля, яка стала однією з
Україні щорічно у третю суботу квітня з 1998 року згідно з Указом Президента України «Про День довкілля» № 855/98.
Цього дня громадські організації проводять заходи,
спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об'єктів, поширення екологічних знань.
Спочатку свято було задумано для того, щоб відзначити

найважливіших в історії екологічного руху. Цього дня була
заснована UNEP (United Nations Environment Network) – Екологічна програма ООН, яка зараз є основним організатором
та ідеологом Дня довкілля.
В 2011 році Український День навколишнього середовища припадає на 16 квітня.

СУМНІ РЕАЛІЇ

«ЧОРНІ
ПЕРЕВІЗНИКИ»
Нещодавно, у стінах РДА під головуванням першого заступника голови РДА Сергія Гави , за участі представників ДАІ , органів
місцевого самоврядування, податкової інспекції, приватних
перевізників відбулася нарада з питань приведення у
відповідність до вимог чинного законодавства пасажирських
перевезень у місті та шляхів протидії нелегальним перевезенням. На нараді було акцентовано особливу увагу активізації роботи з виявлення нелегальних перевізників у місті.
Мабуть, ніхто не стане заперечувати, що таксі – один з найпоширеніших
видів бізнесу, який тягне за собою неймовірно цікавий шлейф життєвих
історій. А з іншого боку, через майже
повну неврегульованість статусу, – один
з найнезахищеніших.
Для жителів нашого міста цей вид
транспорту звичний і зручний. Якщо ще
десяток років тому перевезеннями собі
на життя заробляли кілька водіїв, то сьогодні, як кажуть, попит перевищує пропозицію. І це добре. Як кажуть, швидко,
оперативно і, головне – у будь який час
доби домчить Вас «зеленоока автівка»
до будь-якого пункту призначення.
Інший бік медалі – «чорні перевізники». Саме так у народі називають
нелегалів із «шашечками», яких сьогодні більше, ніж таксистів-платників
податків. Це ті, хто оминаючи закон,
підробляють підпільно, внаслідок чого
втрачає як бюджет, так і легальні перевізники, які наповнюють державну казну. Небезпека криється ще й у тому, що
ризикуємо своїм життям ми з вами,
тобто потенційні клієнти. Адже у такий
спосіб заробляє переважно молодь.
Щойно отримавши права, без належного досвіду, почепивши «шашечку»,
молоді чоловіки виїжджають на вечірні

заробітки. І сідаючи до них у
машину, чи замислюємося ми
над тим, що на деякий час
наше здоров'я, а подекуди і
життя залежить від професіоналізму сторонньої людини.
Додайте сюди неконтрольовану плату за проїзд, небезпеку їхати з
водієм напідпитку, що також трапляється – ось наслідки нелегального перевезення.
Сьогодні на вулицях нашого міста і
особливо у центральній його частині та в
районі залізничного вокзалу у вечірній
час та ще й на вихідні дні від автівок такстистів, як кажуть, ніде пройти. Нелегальні таксі, від машин, за кермом яких
законослухняні водії, відрізнити складно. І «залізні коні» у таксистів-нелегалів
вартісні, і символіка таксі, як годиться,
на видному місці. Одна біда –
дозвільних документів на здійснення
пасажирських перевезень не мають.
Відтак, таксисти-нелегали податків не
сплачують і Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» порушують. Окрім того, така
недобросовісна конкуренція надання
послуг таксі обурює законослухняних
в од і ї в , к о т р і з а р е є с т р о в а н і я к
підприємці і мають відповідні документи на пасажирські перевезення.

– Аби займатися перевезеннями,
придбав ліцензію, справно сплачую податки й інші стягнення, проходжу медогляди. Від тих заробітків, повірте, залишається дріб'язок, якого ледве вистачає
на прожиття та обслуговування машини.
А ще ж маю сім'ю і малолітню дитину –
обурюється один із водіїв таксі. – А
поряд зі мною на тій самій стоянці працює «чорний грач», який нічим не
переймається, і його заробіток у кілька
разів перевищує мій, і ніхто йому не
указ. Що з того нелегала візьмеш, яких
правил і принципів він дотримується?
Вони самі вирішують куди повезуть вас,
а куди – ні. Окрім того, плата за проїзд у
них неконтрольована, буде не в настрої,
може зіпсувати його і вам.
Від таких «ділків» страждаємо ми,
законослухняні платники податків.

АДРЕНАЛІН !

Життя прекрасне і дивовижне. А коли трапляється непереливки, сподіваєшся на сторонню
допомогу, на плече ближнього свого. Але трапляється, що навіть люди, чий професійний обов´язок
допомогти, виявляють схильність до невмотивованої агресії і хамства.
Хочете набратися гострих відчуттів, заряду
«бадьорості», того самого адреналіну? Завітайте до
«Соціальної аптеки», що знаходиться у центрі нашого міста.
Подію, яка трапилася нещодавно у цьому
закладі, не можна замовчати з огляду на те, що саме
сюди чи не щохвилини звертаються ті з нас, хто сподівається якщо не на швидке одужання, то хоча б на
елементарне співчуття. Та не завжди отримуєш те,
чого очікуєш.
Саме з таким неадекватним ставленням
зіткнувся один із депутатів міської ради, зайшовши
нещодавно до цієї установи. Реагуючи на неприязне ставленням з боку працівника аптеки, зробив
зауваження про неприпустимість подібних дій. А
наостанок отримав словесну «пігулку-здачу», яка
принижує людську гідність.
Схожа ситуація у цьому закладі трапилася
якось з кореспондентом газети «Вісник Городищини», про що повідомлялося на шпальтах районки.
На звичайне запитання щодо інформації про ліки,
він отримав досить неприязну відповідь. Тож, як
бачимо, час минув, а працівниками аптеки належних висновків не зроблено.
Про своєрідну «славу», яку створюють закладу
деякі його нечемні співробітники, навряд чи знає
власник аптеки. А жаль, можливо тоді б ситуація
таки змінилася на краще. Адже, що не кажіть, словосполучення «соціальна аптека», як кажуть,
зобов´язує. Зобов´язує до терпіння, взаєморозуміння і чуйного ставлення до клієнтів. Сюди ж бо звертаються ті, хто потребує допомоги і професійної
поради. А у відповідь…Як кажуть, без коментарів.
Почуття образи, завдане за подібних обставин і
у такий спосіб може залишити свій слід надовго. Й
одного разу «підмочену» репутацію ой як складно
«відбілити». Тому радимо надто нестримним і
нервовим провізорам та продавцям періодично
проходити курс психологічних тренінгів на стресостійкість та адекватну поведінку. Адже часом
тепле щире слово зцілює краще за будь-які ліки.
Так, ми живемо у складний час, рівень соціальної напруги високий. Втім є речі, через які не можна
переступати за будь-яких обставин. Культура, вихованість, чуйне ставлення один до одного – це і є те,
що вирізняє справжню людину.
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ЧИМ ЖИВЕ ЗІРОЧКА

3 ЛЮБОВ'Ю
ДО КОБЗАРЯ
9 березня, як і все українство «в Україні та не в Україні», в Городищенському
ДНЗ № 4 «Зірочка» урочисто відзначали 197-му річницю від дня народження
великого національного поета, художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка.
Наші вихованці дізналися, що ще малою дитиною він залишився сиротою.
Чудово співав, грав на кобзі. Тому найвідомішу збірку своїх віршів назвав «Кобзарем».

ПІДВИЩУЄМО
ФАХОВУ
МАЙСТЕРНІСТЬ
Створення комфортного, психологічно безпечного освітнього середовища, у якому дитина має можливість
вільного самовиявлення та індивідуального творчого розвитку, стає першоч е р го в и м з а вд а н н я м п ед а го г і в
дошкільних закладів.
У всіх вікових групах, відповідно до
вимог базової програми у ДНЗ «Зірочка» створено предметно-ігрове розвивальне середовище. Педагог на засадах партнерства, поваги до дітей надає
кожному право вибору, дає змогу

дитині вільно обирати бажаний вид
діяльності.
16 березня 2011 року на базі нашого дошкільного закладу відбулося
районне методичне об'єднання мистецької студії «Гармонія» з проблемною темою «Розвиток у дошкільників
пізнавального інтересу до експериментування у продуктивних видах
діяльності».
Вихователь Пархоменко О.М. у
своїй доповіді розкрила популярність
методу «сандплей». Власне, це той
метод, завдяки якому дитина з піску і
фігурок будує свій індивідуальний і
неповторний світ у мініатюрі. Граючись, вона відображає на піску те, що
спонтанно виникає в її свідомості.
Вихователі, які прибули на цей
захід, відзначили, що метод «сандплей» поліпшує емоційний стан
дітей. Під час занять та після них усі діти
задоволені і виходять з бажанням
зустрітися знову. І це, мабуть, найголовніше.
Ми завжди готові створити умови
для проведення заходів, метою яких є
підняття професійного рівня, як нашого
педагогічного колективу, так і педагогів
району. Раді зустрічі з вами!
Мотрона ЛИСЕНКО,
методист дошкільного закладу

Діти відкрили свої таланти у читанні дитячої поезії Великого Кобзаря. У театралізованому дійствоі взяли участь вихованці старшої групи «Б» Приходько Богдан в образі Малого Кобзарика, а Воронецька Даша – сестри Катерини. І діти, і
всі глядачі ніби поринули в епоху дитинства малого Тараса, розглянули репродукції картин Шевченка.
Особливого настрою додала пісня «Зацвіла в долині червона калина», яка
пролунала у виконанні музичних керівників Лабик С.П. та Лещенко Л.В. Пісня
наповнила зал піднесеним настроєм. Запам'яталися і виступи юних співаків. На
завершення ведуча заходу Гудзь С.І. повідомила, що в Україні та за її межами є
багато пам'ятників Шевченку. Одним із найкращих вважають пам'ятник у Харкові.
Метою цього заходу було прищеплення інтересу дітей до національного
колориту, розкриття творчості Кобзаря у громадському вихованні дітей, виховання естетичного смаку, любові до природи, бажання знати і пам'ятати українських поетів і художників.

ДО ВИТОКІВ
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ПОХОДЖЕННЯ ПРІЗВИЩ ЖИТЕЛІВ ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
1.2. Прізвища, утворені від чоловічих імен.

Переважна більшість відіменних прізвищ (до 90%) утворилася
від чоловічих імен, тобто імен
чоловічого предка роду.
Аврамченко – від давньоєврейського Аврам, Абрам.
Адамський – від давньоєврейського Адам.
Андрієнко, Андрійченко, Андрющенко – від давньогрецького
Андрій.
Андрейко, Андрійко – від розмовної, здрібнілої форми імені
Андрій.
Антоненко – від давньоримського Антін, Антон.
Артеменко – від давньогрецького Артем, Артемій.
Артюх – від здрібнілої форми
імені Артем.
Богдан – слов'янське Богдан.
Борис – скорочене від слов'янського Борислав.
Вакуленко – від давньогрецького Вакула.
Василенко, Василюк – від давньогрецького Василь.
Васько – від здрібнілої форми
імені Василь.
Васютинський – від здрібнілої
форми Васюта<Василь.
Власюк – від давньогрецького
Влас, Улас.
Власик – від здрібнілої форми
імені Влас.
Гаврик – від здрібнілої форми
давньоєврейського Гаврило.
Гаращенко, Герасименко, Герасимець – від давньогрецького Гарасим, Герасим.
Гнатенко – від давньоримського
Гнат, Ігнат.
Гордієнко – від давньогрецького
Гордій.
Григор, Грисько – давньогрецьке
Григор, Григорій, Грицько.
Григорчук – від Григор.
Гриценко, Грищенко – від Григорій.
Грицай, Грицюк – від здрібнілої
форми Грицай<Григорій.

Гринь, Гринюк, Гринник, Гриненко – в і д зд р і б н і л о ї ф о р м и
Гринь<Григорій.
Давиденко – від давньоєврейського Давид.
Данилюк – від давньоєврейського Данило.
Дацько, Дацьків, Дацюк, Даценко – від здрібнілої форми Дацько<Данько<Данило.
Дем'янець, Дем'яненко – від давньогрецького Дем'ян.
Денис – від давньогрецького
Діонісій.
Денисенко – від Денис.
Дмитраш – від давньогрецького
Дмитро, Димитріан.
Дорофій – давньогрецьке Дорофій, Дорош (Дорохтей).
Дорошенко – від Дорош.
Єременко – від давньоєврейського Ярема, Вересій (Єремій).
Єфімчук – від давньогрецького
Юхим (Єфим).
Захарченко – від давньоєврейського Захар, Захарій.
Зінченко – від давньогрецького
Зіновій.
Іванченко, Іваненко, Івановський – від давньоєврейського
Іван, Іоан.
Івашкевич, Іващенко – від
здрібнілої форми Івашко<Іван.
Івченко – від здрібнілої форми
Івчик<Іван.
Ільченко – від давньоєврейського Ілля.
Іщук – від здрібнілої форми
Ісько<Йосип.
Йосипенко – від давньоєврейського Йосип, Осип (Йосиф).
Йоненко – від давньоєврейського Іона, Йона.
Калініченко, Калінчук – від давньогрецького Каленик.
Карпенко – від давньогрецького
Карпо.
Кас'яненко – від давньоримського Кас'ян.
Кириленко, Кириченко – від давньогрецького Кирило.
Клименко – від давньоримського Клим.
Кондратенко – від давньогрець-

кого Кіндрат.
Корнієнко, Корнієвський – від
д а в н ь о р и м с ь ко го Ко р н ел і й ,
Корній.
Кость, Костенко, Костюченко –
від здрібнілої форми давньоримського Костянтин.
Кузьменко – від давньогрецького Кузьма.
Лаврик – від здрібнілої форми
давньоримського Лавр.
Лавренко, Лавринець, Лаврініченко – від давньоримських Лавр
або Лаврентій.
Левченко, Левицький – від давньогрецького Лев.
Лукич, Лук'янець – від давньоримського Лук'ян, Лукіліан.
Любченко – від здрібнілої
форми слов'янського Любчик<Любомир.
Макаренко – від давньогрецького Макар.
Максимюк, Максимович, Максименко – від давньоримського
Максим, Максиміан.
Маньковський – від здрібнілої
форми давньоєврейського Манько<Мануїл.
Мартиненко – від давньоримьского Мартин, Мартиніан.
Матвійчук, Матвієнко – від давньоєврейського Матвій, Матяш.
Матвійко – від здрібнілої форми
імені Матвій.
Махно – від здрібнілої форми
застарілого імені Єпімах.
Микитенко – від давньогрецького Микита.
Миколенко, Миколаєнко – від
давньоргецького Микола (Никола,
Миколай).
Минько – від здрібнілої форми
давньогрецького Мина.
Миронюк, Миронченко – від
давньогрецького Мирон.
Митя – від здрібнілої форми давньогрецького Дмитро, Дмитріан.
Михайленко, Михайловський,
Михайлюк – від давньоєврейського Михайло.
Миць – від здрібнілої форми
імені Михайло.
Мусієнко, Мусійчук – від дав-

ньоєврейського Мусій, Мойсей.
Мусійко – від здрібнілої форми
імені Мусій.
Назаренко, Назарук – від давньоєврейського Назар, Назарій.
Науменко – від давньоєврейського Наум.
Нестеренко – від давньоєврейського Нестір, Нестор.
Нечипоренко – від давньогрецького Никифор, Нечипір.
Нікітенко – від російської вимови давньогрецького Микита.
Ніколаєнко, Ніколенко, Ніколюк
– від російської вимови імені Микола.
Оверченко – від давньоримського Оверкій, Оверко, Овер'ян.
Олексієнко – від давньогрецького Олексій.
Олефіренко – від давньогрецького Олефір.
Омельчук, Омельченко – від давньоримського Омелян.
Онопрієнко, Онопрійчук – від
давньогрецького Онопрій,
Онуфрій.
Опанасець, Опанасюк – від давньогрецького Опанас, Панас,
Танасій.
Осипенко – від давньоєврейського Осип (Йосип).
Остапенко, Остапець – від давньогрецького Остап, Євстахій,
Стах.
Охріменко – від давньоєврейського Охрім, Єфрем.
Павленко, Павлюченко – від давньоримського Павло.
Павлушко – від здрібнілого Павлуша<Павло.
Панасенко – від Панас, Опанас.
Панько – від здрібнілої форми
давньогрецького Пантелеймон.
Пархоменко – від давньогрецького Парфен, Пархом, Партен.
Петраш, Петренко, Петруха, Петрушенко – від давньогрецького
Петро.
Петрик – від здрібнілої форми
імені Петро.
Пилипей, Пилипенко – від давньогрецького Пилип.
Прокопенко, Прокопчук – від

давньогрецького Прокіп, Прокопій.
Проненко – від здрібнілої
форми Пронь<Прокіп.
Прохоренко – від давньогрецького Прохор.
Романенко – від давньоримського Роман.
Савенко, Савич, Савченко, Савчук – від арамейського Сава.
Сакун – від давньоєврейського
Ісак (Сакій).
Самойленко – від давньоєврейського Самійло.
Семененко, Семенченко, Семенюк, Семеняка –від давньоєврейського Семен.
Сергієнко – від давньоримського Сергій.
Сидоренко – від давньогрецького Сидір.
Симоненко – від давньоєврейського Симон.
Степаненко, Степанець, Степашко – від давньогрецького Степан
(Стефан, Стецько).
Стецюра, Стеценко – від Стецько.
Стефанський – від слов'янського
Стефан.
Супрун – від давньогрецького
Софрон, Сопрон, Супрун.
Тарасенко – від давньогрецького Тарас.
Терещенко – від здрібнілої
форми давньоримського Терешко<Терентій.
Тимошенко – від давньогрецького Тимофій (Тиміш).
Тищенко – від здрібнілої форми
давньогрецького Тишко<Тихін,
Тихон.
Трофименко, Трофимець – від
російської вимови імені Трохим.
Трохименко – від давньогрецького Трохим.
Троценко – від здрібнілої
форми Троць<Трохим.
Устименко – від давньоримського Устим, Устин (Юстим, Юстин).
Федоренко, Федорченко, Федоряка, Федорюк – від давньогрецького Федір.
Федірко, Федь – від здрібнілої

форми імені Федір.
Федина – від здрібнілої форми
Федь<Федір.
Федостенко – від давньогрецького Феодосій, Федосій, Федос.
Філон – рідковживане Філон.
Філоненко – від Філон.
Філіпченко – від російської вимови імені Пилип.
Фоменко – від російської вимови імені Хома.
Х а р е н ко , Х а р ч е н ко – в і д
здрібнілої форми давньогрецького Харко<Харитон.
Хіміч – від здрібнілої форми давньогрецького Хима<Юхим.
Хоменко – від давньоєврейського Хома (Тома).
Юзефович – від слов'янського
Юзеф.
Юрін, Юрик, Юрко – від давньогрецького Юрій.
Юр – від здрібнілої форми імені
Юрій.
Юрчак, Юрченко – від здрібнілої
форми Юрчик<Юрій.
Шимко, Шиманський – від
польського Шимон.
Яковенко – від давньоєврейського Яків.
Ясиковський – від здрібнілої
форми слов'янського Ясик<Ярослав.
Янчук, Яновський – від польського (чешського, словацького, білоруського) Ян.
Яременко, Яремчук – від давньоєврейського Ярема, Веремій
(Єремій).
Яремко – від здрібнілої форми
імені Ярема.
Ярмоленко – від давньогрецького Ярмолай, Єрмолай.
Ярошенко – від давньогрецького Ярош, Єрофій.
Яциник – від здрібнілої форми
давньоєврейського Яцина<Яків.
Микола ЩЕРБИНА
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НА ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ
МІЖМІСЬКІ МАРШРУТИ
З АВТОСТАНЦІЇ М. ГОРОДИЩА
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСЬКІ ТА ПРИМІСЬКІ МАРШРУТИ
ВАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКЕ АТП 17147»

Городище – Київ ч/з Моринці
Городище – Черкаси
Городище – Полтава
Городище – Київ
Городище – Черкаси ч/з Ірдинь
Шпола – Київ
Черкаси – с.Шевченкове
Городище – Умань ч/з Звенигородку
Моринці – Черкаси
Сміла – Київ
Мала Виска – Київ
Городище – Черкаси ч/з Мошни
Черкаси – Київ
Черкаси – Монастирище
Корсунь – Черкаси
Черкаси – Комарівка ч/з Корсунь
Лисянка – Черкаси (крім Сб, Нд)
Жашків – Черкаси
Лисянка – Черкаси
Черкаси – Київ
Тараща – Черкаси (Пт, Нд, Пн)
Канів – Черкаси 2
Київ – Шпола
с.Шевченкове – Черкаси 2
Черкаси 2 – Корсунь
Кам'янка – Київ
Київ – Жовті Води
Городище – Звенигородка
Кіровоград – Київ 1
Київ – Новомиргород ч/з Шполу
Шпола – Київ
Черкаси 2 – Біла Церква
Черкаси – Моринці
Комарівка – Черкаси
Шпола-Київ
Городище – Черкаси ч/з Ірдинь
Київ – Шпола
Корсунь - Черкаси 2
Черкаси – Корсунь
Чигирин – Київ
Черкаси 2 – Канів
Городище – Черкаси ч/з Мошни (крім Чт)
Черкаси – Комарівка
Черкаси – Київ
Київ – Черкаси
Черкаси – Лисянка (крім Сб, Нд)
Черкаси – Тараща (Пт, Нд, Пн)
Шпола – Київ
Моринці – Черкаси
Київ – Черкаси 2
Корсунь – Шпола (Пт)
Черкаси 2 – Шевченкове
Київ – Шпола
Городище – Звенигородка
Шпола – Київ
Черкаси – Лисянка
Городище – Черкаси (Нд)
Київ – Сміла (ст.ім.Шевченка)
Черкаси – Жашків
Комарівка – Черкаси

* - також перевезення за маршрутом «Залізничний вокал -- Мліїв» здійснює ПП Мартинюк.

Автостанція працює до 18.00

Графік вивезення сухого сміття з приватного сектора (з 10 години)

18-00
18-05
18-30
18-35
18-35
18-40
18-53
19-00

Дата
07 травня 2011 р.

Новомиргород – Київ
Київ – Черкаси
Київ – Кам'янка
Київ – Шпола
с.Шевченкове – Черкаси 2
Черкаси – Корсунь
Біла Церква – Черкаси 2
Городище – Черкаси 2

Примітка
Черкаси 2 – старий автовокзал (біля зал. вокз.)
Київ 1 – центр. Автовокзал

08 травня 2011 р.
09 квітня, 14 травня 2011 р.
10 квітня, 15 травня 2011 р.
16 квітня, 21 травня 2011 р.
17 квітня, 22 травня 2011 р.

Назва вулиць
Кірова, Пушкіна, Некрасова, О.Українського, Коцюбинського, Желябова, Куйбишева,
Енгельса, Карла Маркса, Крупської, Р. Люксембург, Магазин «Продукти», Г.Чорнобиля
Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Артема, Довженка, Мічуріна, Постишева, Тургенєва,
Котовського, пров.Садовий, Шевченка, Грушевського
Петровського, Доватора, пров. Гетьманський, вул.Гетьманська, Трудова, Горького, Короленка,
Водоп'янова, Гамарніка, Ватутіна, Вільямса, Чапаєва
Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, П.Орлика, Челюскіна Фізкультурна, 8 Березня,
Маресьєва, Театральна, Боженка, Індустріальна, Маяковського, Г. Чорнобиля
1-Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського, Макаренка, Семашка, Громова,
Жуковського, Ломоносова, Корольова, М.Артеменка (Ордженікідзе), пров. Корольова
Толстого, Радянська, Партизанська, О. Кошового, Ворошилова, Свердлова, Г.Хасана,
пров.Київський, С.Разіна, Шмідта, Лисенка, Галана, Гулака-Артемовського, Франка, Нова

КОРИСТУВАЧАМ МІСЬКОГО ВОДОГОНУ
ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ ВІД 5.04.2011 р. №81
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 рішення виконкому
ТАРИФИ на послуги водопостачання та водовідведення

КОРИСТУВАЧАМ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ ВІД 5.04.2011 р. №82
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
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ОФІЦІЙНО

КОМЕНТУЮТЬ ФАХІВЦІ

ПРО ВИРІШЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ
Реалізація та захист земельних прав постійно знаходиться в центрі уваги. Про
це свідчить велика кількість громадян, які звертаються до міської ради з означених питань. Нерідко трапляються й спірні ситуації.
Відповідно до ч. 1 ст. 158 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) земельні
спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Органами місцевого самоврядування вирішуються земельні спори у межах населених пунктів щодо
меж земельних ділянок, що перебувають у власності і
користуванні громадян, та додержання громадянами
правил добросусідства (ч. 3 ст. 158 ЗКУ).
Органи виконавчої влади з питань земельних
ресурсів вирішують земельні спори щодо меж
земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та
земельних сервітутів (ч. 4 ст. 158 ЗКУ).
Порядок розгляду земельних спорів органами
місцевого самоврядування та органами виконавчої
влади з питань земельних ресурсів регламентується
ст. 159 ЗКУ:
– Земельні спори розглядаються органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органами
місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із
сторін у місячний термін з дня подання заяви.
– Земельні спори розглядаються за участю
зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно
повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі
відсутності однієї із сторін при першому вирішенні
питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних
причин.
– Відсутність однієї із сторін без поважних причин
при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.
– У рішенні органу місцевого самоврядування або
органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів
визначається порядок його виконання.
Якщо власники земельних ділянок або землекористувачі не погоджуються з рішенням органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів, вони можуть звернутися
до суду із вимогою вирішити даний спір (ч. 5 ст. 158
ЗКУ). Також згідно з ч. 2 ст. 158 ЗКУ: «Виключно судом
вирішуються земельні спори з приводу володіння,
користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій
сіл, селищ, міст, районів та областей», судами вирішуються спори щодо земельних ділянок, які перебувають у власності громадян (за цивільно-правовими
договорами, рішеннями органів місцевого самоврядування).
До речі, існує можливість набуття права власності
на земельну ділянку за давністю користування. Це визначено ст. 119 ЗКУ, на підставі якої за умови добросовісного, відкритого і безперервного користування
земельною ділянкою протягом 15 років, при відсутності документів, які б свідчили про наявність у громадян прав на цю земельну ділянку, вони можуть звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у
власність або надання у користування.
Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у
межах норм, визначених ст. 121 ЗКУ, де йдеться про те,
що громадяни України мають право на безоплатну
передачу їм земельних ділянок із земель державної
або комунальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського господарства – в
розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів
сільськогосподарських підприємств, розташованих на
території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території
сільської, селищної, міської ради розташовано
декілька сільськогосподарських підприємств, розмір
земельної частки (паю) визначається як середній по
цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради
розмір земельної частки (паю) визначається як
середній по району;
б) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
в) для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
г) для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах
– не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
ґ) для індивідуального дачного будівництва – не
більше 0,10 гектара;
д) для будівництва індивідуальних гаражів – не
більше 0,01 гектара.
Розмір земельних ділянок, що передаються
безоплатно громадянину для ведення особистого
селянського господарства, може бути збільшено у разі
отримання в натурі (на місцевості) земельної частки
(паю).
Проте, наявність у громадян прав передбачених
статтею 119 ЗКУ не може гарантувати їм обов'язкову
передачу земельної ділянки у власність чи користування. При виникненні спору на земельну ділянку між
особою, яка добросовісно користується нею, та особою, якій органом державної влади чи місцевого
самоврядування була надана згода на передачу її у
власність чи користування судове його вирішення
буде не на користь добросовісного користувача. Це
виходить з практики розгляду судами даної категорії
справ.
Зокрема, ухвалою Верховного суду України від 30
травня 2007 року було визначено, що сама по собі
наявність строку набувальної давності не є єдиною та
безпосередньою підставою для виникнення права
власності або користування земельною ділянкою.
Вона є лише умовою для застосування інших способів
встановлення цих прав. Набувальна давність користувуання земельною ділянкою згідно з статтею 119 ЗКУ є
лише підставою для звернення до органу державної
влади, або органу місцевого самоврядування з відповідним клопотанням щодо оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку.
При цьому, земельна ділянка, яка вже була передана у власність одній особі на підставі рішення відповідного органу, не може буди передана у власність
іншій особі лише в силу права, яке виникло у неї у
зв'язку з набувальною давністю.
Сергій СОКУР,
начальник земельного відділу міської ради

Про компенсацію чорнобильцям
Наказом Міністерства праці та соціального захисту населення № 23 від
24.01.2011 «Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи на 2011 рік» затверджено такі розміри грошової компенсації для
громадян віднесених до 1 та 2 категорії:
1 категорія – 305,00 гривень; 2 категорія – 152,50 грн.
До міської ради неодноразово звертались родичі померлих, які
мають право на отримання компенсації витрат на поховання, але
зіштовхуються з проблемами, щоб його реалізувати.
Трапляється, що деякі надавачі ритуальних послуг не можуть або не
хочуть підтверджувати це документально. Тому перш, ніж робити
замовлення, потрібно узгоджувати таку важливу формальність.

Про компенсацію
витрат на поховання
Управління праці та соціального захисту населення Городищенської рай-

держадміністрації роз'яснює, що у 2011 році відшкодування витрат на
здійснення поховання померлих осіб, які мають особливі заслуги та особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни
може отримати особа, яка здійснила поховання померлого за свої власні кошти.
Порядок такого відшкодування затверджено розпорядженням голови
райдержадміністрації від 28.04.2010 року № 222.
Підставою для відшкодування таких витрат є письмове звернення особи,
яка здійснює поховання, до управління праці та соціального захисту населення. До звернення додаються:
копія свідоцтва про смерть померлого;
копія посвідчення, що підтверджує зарахування особи померлого до
зазначеної категорії;
документи, що підтверджують вартість ритуальних послуг;
довідка, що засвідчує відомості про особу, яка здійснила поховання за
власні кошти.
Вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного
поховання, не повинна перевищувати середню ціну на відповідні ритуальні
послуги, що склалася в області, та граничного розміру, визначеного в межах
бюджетного фінансування на відповідний рік. На 2011 рік ця сума становить
895 гривень 10 копійок.
Відшкодування, про яке йдеться, не пов'язане з допомогою на поховання
в розмірі двомісячної (для військових пенсіонерів – тримісячної) пенсії і виплачується (крім пенсії) додатково.
Валентина ВОЛОЩУК,
начальник управління

ПРО ЗАПОБІГАННЯ ОТРУЄННЯМ
Керуючись Законом України «Про захист рослин», ст.10 «Про пестициди
та агрохімікати» та Законом України «Про місцеве самоврядування» з метою
запобігання та уникнення нещасних випадків та отруєнь пестицидами та агрохімікатами доводжу до відома всіх землекористувачів, які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції на площі 50 і більше га та орендують або мають у власності сад більше 2 га, що знаходяться на території міської
ради про те, що роботи, пов'язані з застосуванням, транспортуванням, зберіганням засобів захисту рослин та торгівлею ними мають право проводити
лише особи, які пройшли медичний огляд, пройшли спеціальну підготовку
та мають на те відповідне посвідчення та допуск, що видається державною
інспекцією захисту рослин.
Таким чином, всі особи, які будуть працювати з пестицидами, включаючи
організаторів цих робіт (а саме: керівник, працівники, які задіяні на приготуванні робочих розчинів, протруюванні насіння, механізатори) до початку весняно-польових робіт повинні пройти медичний огляд та мати медичну книжку працівника з пестицидами з позитивним висновком медичної комісії, пройти навчання та отримати посвідчення та допуск до роботи з пестицидами.
Керівник, як організатор цих робіт, несе персональну відповідальність за
дотримання вимог цього закону та допущення до роботи з пестицидами осіб
без відповідних документів.
Порушення законодавства тягне за собою цивільну, дисциплінарну,
адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
Володимир ГУБАТИЙ,
головний інспектор з захисту рослин
Городищенського району

ПРАВА СТОРІН У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ЇХНІЙ ЗАХИСТ

Умови і порядок виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб), що підлягають примусовому
виконанню у разі невиконання їх у добровільному
порядку, визначає Закон України «Про виконавче провадження» (далі – Закон).
Статтею 1 вказаного Закону визначено, що виконавче провадження, як завершальна стадія судового
провадження та примусове виконання рішень інших
органів (посадових осіб) – це сукупність дій органів і
посадових осіб, зазначених у Законі, спрямованих на
примусове виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб), які провадяться на підставах, в
межах повноважень та у спосіб, визначених Законом,
іншими нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі рішення).
Поняття сторін виконавчого провадження (стягувача та боржника) містить стаття 8 Закону.
Відповідно до частини 2 зазначеної статті, стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в
інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа визначена виконавчим документом.
Крім того, у виконавчих провадженнях про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших
дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступає орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган державної влади (крім суду),
який відповідно до закону прийняв таке рішення. За
іншими виконавчими документами про стягнення в
дохід держави коштів або про вчинення інших дій на
користь чи в інтересах держави від її імені виступають
органи державної податкової служби.
У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а
також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до
його вступу у виконавче провадження, обов'язкові
тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
Зазначені вище особи набувають статусу сторін
виконавчого провадження лише після відкриття виконавчого провадження, тобто, винесення державним
виконавцем постанови про відкриття виконавчого
провадження або ж постанови про заміну сторони її
правонаступником.
Основний перелік прав та обов'язків сторін виконавчого провадження визначений статтею 12 Закону.

Наприклад, згідно з частиною 1 вищевказаної
статті, сторони виконавчого провадження мають
право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого
провадження, робити з них виписки, знімати копії,
заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з питань виконавчого провадження у порядку встановленому Законом, подавати
додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати
участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та
письмові пояснення, висловлювати свої доводи та
міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі під час проведення експертизи, заперечувати проти клопотань,
доводів та міркувань інших учасників виконавчого
провадження та користуватись іншими правами, наданими законом.
Разом з цим, перелік прав та обов'язків сторін
виконавчого провадження, закріплений у даній
статті, не є вичерпним. Діючий Закон України «Про
виконавче провадження» наділяє сторони і іншими
правами та обов'язками, сумлінне виконання яких
повинно забезпечити повне і своєчасне вчинення
виконавчих дій.
Статтею 56 Конституції України встановлено, що
кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх
посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх
повноважень.
Відповідно до вищевказаних загальних положень, глава 9 Закону визначає порядок та умови
захисту прав стягувача, боржника та інших осіб під час
провадження виконавчих дій.
Зокрема, відповідно до положень статті 82 Закону, у виконавчому провадженні рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових
осіб державної виконавчої служби можуть бути
оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника
відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного
органу державної виконавчої служби вищого рівня чи
до суду.
Боржник має право оскаржувати рішення, дії
або бездіяльність державного виконавця та інших
посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця подається начальнику відділу, якому
безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії чи бездіяльність начальника відділу
можуть бути оскаржені до вищестоящого органу державної виконавчої служби. Департамент державної
виконавчої служби Міністерства юстиції України розглядає виключно скарги на рішення, дії чи бездіяльність начальників управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі.
Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть
бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ, а іншими учасниками виконавчого
провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, – до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.
Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб) можуть бути оскаржені до відповідного
адміністративного суду в порядку, передбаченому
законом.
Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби можуть бути оскаржені до керівництва
органів державної виконавчої служби, якщо їх оскарження передбачено цим Законом.
Скарга у виконавчому провадженні подається у
письмовій формі та має містити:
найменування органу державної виконавчої
служби, до якого вона подається;
– повне найменування (ім'я) стягувача та боржника, їх місце проживання чи перебування (для
фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника
сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;
– реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день
видачі та номер документа, його резолютивна частина);
– зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та норму закону, яку порушено;
– викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

– підпис скаржника або його представника із
зазначенням дня подання скарги.
Скарга, подана у виконавчому провадженні
начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається у
десятиденний строк з дня її надходження. За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить
постанову про її задоволення чи відмову, яка в десятиденний строк може бути оскаржена до вищестоящого
органу державної виконавчої служби або до суду.
Скарга, подана без додержання вимог, викладених у
частині шостій цієї статті, розглядається начальником
відділу в порядку, встановленому Законом України
"Про звернення громадян".
Статтею 86 Закону визначено гарантії захисту
прав сторін у виконавчому провадженні. Так, стягувач
має право звернутися з позовом до юридичної особи,
зазначеної у статті 3 Закону, яка зобов'язана здійснити
стягнення коштів з боржника, у разі невиконання
рішення з вини такої юридичної особи. При цьому стягувач звільняється від сплати державного мита.
Збитки, заподіяні державним виконавцем фізичним чи юридичним особам під час проведення виконавчого провадження, підлягають відшкодуванню в
порядку, передбаченому законом.
Крім того, окремими нормами Закону встановлена відповідальність за невиконання рішення, що
зобов'язує боржника виконати певні дії, та рішення
про поновлення на роботі, а також за невиконання
законних вимог державного виконавця та порушення
цього Закону
Отже, чинним законодавством України передбачені цивільно-правові, адміністративні та кримінальні
засоби захисту прав стягувача.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного і своєчасного вчинення виконавчих дій
особи, які беруть участь у виконавчому провадженні,
зобов'язані сумлінно користуватися усіма наданими
їм правами. Державний виконавець, в свою чергу,
зобов'язаний використовувати надані йому права у
точній відповідності із законом і не допускати у своїй
діяльності порушення прав та законних
інтересів фізичних і юридичних осіб.
Михайло КОРІНЬ,
начальник відділу державної виконавчої
служби районного управління юстиції
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З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ОФІЦІЙНО

Квітневі вісті

Зараз люди мало читають газет, йде стабільне падіння тиражів. За інформацією Держкомстату, у 1990 році загальний тираж вітчизняних видань становив 25 мільйонів примірників, у 1995 21, у 2000 48, у 2006 90, у 2009 55. І так в усьому світі! Експерти прогнозують, що до 2043 року традиційні газети взагаллі зникнуть в країнах першого світу. Їх
витіснять інформаційні інтернет-сервіси, які мають суттєві переваги: актуальність, дешевизна та глобальність доступу. А поки що ми черпаємо новини з усіх джерел як з паперових газет, так і з електронних ресурсів. Зокрема, знаходимо чимало повідомлень про Городищину.
Наприклад, “Нова Доба” № 25 пише, що
подивитися футбол європейського рівня
городищани йдуть до спортбару “Арена М+”,
що діє біля залізничного вокзалу. Адже зараз
для багатьох жителів району подивитися футбол по телевізору стало недоступною
розкішшю -- ігри провідних клубів транслюються тільки на платних каналах. Тому
відомій місцевий бізнесмен Олександр
Мельник створив спортбар, де встановив
супутникову тарілку, придбав пакет спортивних програм. Тепер прийти до спортбару і
повболівати за улюблену команду кожен
бажаючий може абсолютно безкоштовно. Ну
а далі, залежно від фінансових можливостей
людини, один візьме бокал пива на весь
вечір, інші замовляють різноманітні страви,
адже діє прекрасна кухня, готують м'ясо і
рибу. При вході до спортбару висить розклад
матчів провідних українських клубів. На щоглах майорить державний прапор та знамена
київського “Динамо” й донецького “Шахтаря”. Футбол показує плазмовий екран з діагоналлю 72 см. Зал розрахований на 50 осіб.
Але коли проходять матчі Ліги Чемпіонів та
Ліги Європи -- спостерігається повний
аншлаг, приходить більше сотні уболівальників. Доводиться приносити додаткові
стільці. Подібні спортбари популярні в усьому світі. У Городищі такий заклад відкрито
вперше.
Наші предки брали активну участь у
Коліївщині -- великому народному повстанні
1768 року. Про це розповідає тижневик
”Прес-Центр” № 13 в історичному нарисі
”Гайдамаки на Городищині”. Городищенські
гайдамаки мали прихисток у зарослому деревами яру Макітерка, що знаходиться у лісі,
який має давню назву Попів ріг. Яр був глибиною 21 метр й окружністю понад 100 метрів.
У тутешніх місцях діяв отаман Денис, якого
марно намагалися спіймати поляки. Городищани змогли тимчасово звільнитися від
польських феодалів. Містечко було заповнене гайдамаками. На Кочержиній горі в 2001
році археологи натрапили на залишки житла

часів Коліївщини, знайшли 3 уламки гарматного ядра.
Продовжуючи історичну тему, ”Молодь
Черкащини” № 9 розповіла, як наш земляк
Василь Симиренко придбав занедбану цукроварню в Сидорівці на Корсунщині і налагодив промисловий випуск французьких солодощів -- пастили і мармеладу. Це був перший
вітчизняний мармелад, який так і називався:
”Мармелад український”… Також у ХІХ
столітті великої слави зажив городищенський лабрадорит, цінний декоративний
мінерал темного кольору з голубим
відтінком. Саме лабрадорит міг би заслужено називатися ”гранітним золотом”: місць,
де його видобували, на планеті було небагато. З городищенського каменю виготовили
кілька відомих меморіалів від Петербурга до
Одеси. Його вивозили в Австро-Угорщину і
Німеччину. Напевно, використання місцевого гранітного скарбу було б значно більшим,
якби на той час тут існували відповідні технології та розгалужена мережа залізниць. Коли
в Києві було закінчено будівництво Володимирського собору і виникла думка для його
внутрішнього опорядження використати
місцеві матеріали. Була створена колекція,
куди потрапив і лабрадорит з Городища.
Однак, виявилося, що використати цей чудовий матеріал неможливо, бо доставка готових мармурових плит з Італії коштувала значно дешевше.
Триває розвиток місцевих інтернетресурсів. Діє сайт Городищенського державного аграрного коледжу http://gorkoledj.
narod.ru/. Тут можна дізнатися про історію
цього найстарішого місцевого навчального
закладу та про сьогодення. Чимало корисної
інформації знайдуть випускники шкіл, абітурієнти.
Невдовзі розпочнеться черговий футбольний сезон. Хто цікавиться спортивним
життям, зможе знайти багато цікавого на
сайті ФК ”Русич” (Городище) http://fcrusych.at.ua/. Заходьте!
Володимир ЧОС

ПРИВАТНІ
ТА К С І Ц І Л О Д О Б О В О
ОГОЛОШЕННЯ !ЗМІНИВСЯ НОМЕР 2-22-83
ПРИМІЩЕННЯ
ЗДАМ
приміщення під офіс, площею 15 кв.м.,
недалеко від центру міста, за помірну плату. Т.
0 (96) 540-88-10.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок, газиф., усі надв. спор.
6500 у.о. Т. 0 (96) 551-11-95.
ТЕРМІНОВО будинок, усі зручн., газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 6 сот. Т. 0 (67) 973-61-02.
недобудований будинок (коробка з дахом) у
с.Хлистунівка, вул.Пролетарська, 17, зем.діл.
30 сот.+берег. Т. 0 (96) 940-06-61.
недобудований будинок, вул.1 Грудня,
новий. Т. 2-14-06, 0 (98) 343-10-71.
недобудований будинок, вул.Радянська,39.
5000 у.о. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
будинок у центрі міста, газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 9 сот. 50000 у.о. , торг. Т.
2-46-24.
будинок (р-н залізн..вокзалу), газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 50 сот. Т. 2-10-66, 0 (98)
223-69-01.
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.Гулака-Артемовського,62,
12,5х10, газифік., усі надв.спор., зем.діл. 35
сот. 33000 у.о., торг. Т. 2-26-79, 0 (67) 582-2521.
будинок, вул.Кірова, 52, газифік., водогін, усі
надв.спор., зем.діл. 30 сот. Т. 2-23-61.
будинок, вул.Кірова,68, газиф., центр. водогін
і крин., усі надв. спор., приватиз. зем. діл. 21
сот. Т. 2-23-81, 0 (99) 730-65-93.
будинок, вул.Короленка,39 (р-н залізн.
вокзалу), газиф., усі надв.спор. Т. 0 (96) 37563-66.
будинок, вул.О.Кошового, газиф., усі надв.
спор., тел., зем. діл. 24 сот. 15000 у.о. Т. 2-4019, 0 (67) 452-48-64, 0 (93) 553-03-31.
будинок, вул.Лисенка,6, газиф., усі надв.
спор., зем. діл. 10 сот. Т. 2-21-05.
будинок у м.Городище, пров.Маяковського,
8х11, заг. пл. 70 м.кв., ремонт, усі зручн.,
газиф., зем. діл. 15 сот. АБО ОБМІН на
квартиру. Т. 0 (98) 396-33-46.
будинок, вул.Маяковського,103 (р-н залізн.
вокзалу), усі надв. спор., приватиз. зем. діл. 16
сот. Т. 0 (564) 22-24-63, 0 (97) 581-45-43, 0 (97)
581-45-42.
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.1Травня,45 (центр), газ - до
будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 69599-21.
будинок, вул.1Травня,61, газифік., усі
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Городищенська міська рада оголошує продаж на конкурсних засадах будівлі
будинку культури № 1 колишнього КСП ім.Тараса Шевченка за адресою м.Городище, вул.Шевченка, 116. Заявки на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з
дня опублікування оголошення. Телефон для довідок 2-41-27.
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 -- олійниці і колишнього будинку механізатора за адресою м.Городище, вул.Заслонова, 2 (відділок ім.ХІІ партз'їзду колгоспу «Заповіт Леніна»).

Про чисельність громадян Городищенського району,
не зайнятих трудовою діяльністю
за період з 2008 по 2010 роки.
РОКИ

В'ячеслав ГАРАЩЕНКО, начальник відділу статистики у Городищенському районі

ВДЯЧНІСТЬ
Щиро вдячна за допомогу в зборі коштів на операцію сина -- міській раді і особисто Мирошнику Володимиру Петровичу, депутату обласної ради Лупашку Олександру Вікторовичу, КС «Кредит-Союз» і особисто Малишку Миколі Андрійовичу,
Жигалу Івану Богдановичу, Жигалу Богдану Богдановичу, Мохнацькому Миколі Петровичу, церквам християн-баптистів, адвентистів сьомого дня, церкві «Еммануїл»,
медичній сестрі Келько Оксані Миколаївні, всім жителям м.Городища, а також сусідам і всім небайдужим людям, які допомогли та підтримали. Низький Вам уклін, і
бажаю всім міцного здоров'я.
Світлана ЛАРЧЕНКО

КП «Комунальник» надає послуги:

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

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

2-17-71

надв.спор. Т. 0 (96) 498-51-89, 0 (67) 665-0296, 0 (95) 319-67-52.
будинок, вул.1Травня,242, усі надв. спор.,
зем. діл. 36 сот., вихід до берега річки
Вільшанки. 20000 у.о., торг. Т. 2-40-64, 0 (97)
227-64-63.
будинок, вул.О.Українського,62 (300 м від
автовокзалу), газиф, усі зручн., добр. стан,
тел., зем. діл. 10 сот. 14000 у.о., торг. Т. 2-0683, 0 (97) 424-12-06.
будинок, вул.Чапаєва,37, 8х12, 4 кімн., під
залізом, облиц. плиткою, усі надв. спор.,
великий підвал, крин., зем. діл. 20 сот., можл.
підвести газ. Т. 2-04-45.
будинок, вул.Чапаєва,134, усі надв. спор.,
зем. діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 618-71-04.
будинок у с.В'язівок, вул.Шевченка,70,
приватиз. город 43 сот. Т. 0 (97) 452-86-24.
будинок у с.Старосілля, вул.Леніна,330, усі
надв.спор., зем.діл. 40 сот. 3000 у.о. Т. 2-26-79,
0 (67) 582-25-21.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО квартира 2-кімн., 2 пов. 5пов.буд. у м.Городище, вул.Слов'янська,29
(центр), заг. пл. 50 м.кв., автон. опалення.
24000 у.о., торг. Т. 0 (96) 971-84-09.
квартира 1-кімн., 3 пов. 5-пов.буд. у
м.Городище (центр). Т. 0 (96) 246-41-60.
квартира 2-кімн., 1 пов. у с.Млієв-1
(садстанція), погріб, сарай, телефон. Т. 95-544, 0 (97) 304-06-29.
квартира 3-кімн. у м.Городище, усі зручн., ліч.
на всі види послуг. Т. 0 (234) 2-22-42, 0 (96)
265-75-33.
квартира 3-кімн. 1-пов. буд. у м.Городище
(центр). Т. 2-29-21, 0 (67) 549-61-61.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 18 сот.,
вул.Незалежності,28. Т. 0 (67) 249-73-86.
земельна ділянка 12 сот., вул.Шмідта під
забудову, погріб, цоколь, недалеко ліс, річка,
вул. газ. Т. 0 (97) 284-24-23.
земельна ділянка 24 сот., в р-ні
«Будьонного», під огород. Т. 0 (97) 497-52-94.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
мопед РИГА, одношвидкісний, двигун Д-8. Т. 0
(97) 452-86-24.
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.
ВАЗ 21013, 82 р.в., сигналіз., нова гума,
добр.стан. 1250 у.о., торг. Т. 0 (98) 259-36-03.
ВАЗ 21063 85 р.в. Т. 0 (97) 702-20-28.
ЗІЛ-131, з маніпулятором. Т. 0 (96) 498-51-89,
0 (67) 665-02-96, 0 (95) 319-67-52.
екскаватор ЕО 262113, 89 р.в., в роб.стані. Т.
0 (97) 702-20-28.

Всі на розпродаж
у приміщення готелю "Україна"!

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

Т. 0 (96) 366-80-83

• Оновлено колекцію чаю та кави
• Помірні ціни

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

ЗАПЧАСТИНИ
КУПЛЮ
двигун до січкарні, 900 або 1000 об., 3,4 кВт.
Т. 0 (97) 247-74-14.
документи на трактор ЮМЗ-6Л. Т. 0 (98) 43845-98 (після 18.00).
ВАЗ 2105 на запчастини. Т. 0 (97) 152-04-11.
КПП 4-ст. 350 грн. Т. 0 (97) 152-04-11.
редуктор ВАЗ 2103. 800 грн. Т. 0 (97) 152-0411.
трактор ЮМЗ-6Л на запчастини. Т. 0 (98)
438-45-98 (після 18.00).
ТЕХНІКА
ПРОДАМ
комп'ютер, материнська плата АМD,
процесор 1,6 Гц 1 ядро, вінчестер на 40 Гб,
відео карта 128 Мб, оперативна пам'ять 256
Мб, монітор, 2 дисководи. 1500 грн. Т. 2-31-69,
0 (93) 081-22-19.
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.
мотоблоки «Нева», старі. Дорого. Т. 0 (98)
438-45-98.
ПРОДАМ
вітрини, однофазні, нового зразка, 2 шт. Т. 246-24.
диски для підгортача картоплі.Т. 0 (97) 45286-24.
електронасос, центробіжний, БЦММ 3,5/17,
подача 3,5 куб.м/год., напір 17 м, потужність
0,7 кВт. Т. 2-11-80, 0 (93) 189-84-25, 0 (95) 76613-85.
електрокорморізка, 220 Вт. Т. 0 (97) 452-8624.
підгортачі картоплі. Т. 96-3-81, 0 (97) 452-8624 (с.Вільшана).
січкарня. Т. 0 (97) 452-86-24.
холодильні вітрини, 2 шт., в добр.стані. Т. 246-24, 2-05-87, 0 (67) 594-75-73.
холодильні вітрини, однофазні, 2 шт.
сучасного типу, недорого. Т. 2-46-24, 2-05-87, 0
(67) 594-75-73.
холодильник «Днепр», роб.стан. Т. 0 (96)
223-85-52 (с.В'язівок).
швацька машинка «Зінгер» (2 шт.), 16 клас, із
столом, добр. стан. Від 600 до 1200 грн., торг.
Т. 0 (97) 452-86-24 (с.Вільшана).
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
дошка, соснова, необрізна, суха, товщ.50 мм,
4,5 м. Т. 0 (97) 571-82-11.
форма для виготовлення тротуарної
плитки. Т. 0 (63) 956-25-31.
цегла, б/к. Т. 0 (234) 2-39-69.

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

МЕБЛІ
ПРОДАМ
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. 2-2435, 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.
бджоли. Т. 0 (96) 370-97-26.
борону дискову «ромашку». Т. 0 (98) 812-9589.
вулики. Т. 0 (97) 875-33-94.
мандоліну. Т. 0 (96) 223-85-52 (с.В'язівок).
кувалду, велику. Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
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).
ванна, металічна, нова. Т. 2-39-69.
подвійні дерев'яні вікна розміром 1,4х1 м, б/у
в хорошому стані, 7 шт. Із них можна зробити
гарну теплицю. Т. 0 (97) 122-52-90.
діжка поліетиленова, 250 л. Т. 0 (96) 223-85-52
(с.В'язівок).
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).
коляска дитяча, зим.-літн, салатово-сіра,
дощовик, москітна сітка, надувні колеса, відм.
стан. Т. 0 (97) 571-82-11.
насіння соняшника. Т. 0 (67) 133-28-98.
саджанці троянди. Т. 0 (97) 875-33-94.
сіно берегове. Т. 0 (98) 438-45-98.
сукня весільна, 44-46 р. 800 грн., торг. Т. 0
(67) 581-74-25.
ПОСЛУГИ
Догляну хвору людину або людину
похилого віку (жінка 56 р., досвід,
рекомендації). Т. 0 (93) 749-23-93.
Догляну хвору людину або людину
похилого віку (досвід, рекомендації). Т. 0 (98)
133-74-16.
Розпиловка дров, обрізка дерев
бензопилою. Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
ТВАРИНИ
ПРОДАМ
молодняк нутрій і поросні самки. Т. 2-02-63,
0 (97) 638-95-53.
кнур китайської породи, 8 місяців АБО
ОБМІН на свинок. Т. 0 (97) 528-30-52.
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НАШ КАЛЕНДАР

17 квітня
ВХІД ГОСПОДНІЙ У ЄРУСАЛИМ
ВЕРБНА НЕДІЛЯ

15 квітня
1 квітня
18 квітня
90 років від дня народження Георгія
580 років від дня народження Франсуа
ДЕНЬ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА
ВІЙОНА (1431 – після 1463), французького БЕРЕГОВОГО (1921-1995), льотчика- КУЛЬТУРИ
космонавта СРСР
поета:
Я знаю всі шляхи й всі манівці,
22 квітня
16 квітня
Я знаю небо щастя й сліз долину,
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МАТЕРІ-ЗЕМЛІ
ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ
Я знаю, як на смерть ідуть бійці,
СТРАСНА П'ЯТНИЦЯ
Я знаю і чернички спідничину…

Землягодувальниця

9 квітня
190 років від дня народження Шарля
БОДЛЕРА (1821-1867), французького поета:
Жінка – це запрошення до щастя. У
коханні бісить те, що у цьому злочині не
обійтись без помічника. Життя – це лікарня, де кожен пацієнт мріє перебратись на
інше ліжко. Працювати не так сумноо, як
розважатись.

Земля українська –
Це наша гординя.
Вона – годувальниця,
А не рабиня.
Ми з неї живемо,
Вона нам як мати.
Тож, люди, потрібно
Про неї нам дбати.
Чому ж, де не глянеш,
Земля в бур'янах?
Стискається серце,
Дивитися жах.
Прошу я вас люди,
І щиро благаю,
Подбайте про землю
Ви рідного краю.
Галина ДМІТРІНЦОВА

11 квітня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ В'ЯЗНІВ ФАШИСТСЬКИХ
КОНЦТАБОРІВ
12 квітня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ АВІАЦІЇ І
КОСМОНАВТИКИ

23 квітня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ І АВТОРСЬКОГО ПРАВА
24 квітня
СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ.
ВЕЛИКДЕНЬ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СПОРІДНЕНИХ
МІСТ
26 квітня
25 років з часу ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
КАТАСТРОФИ (1986), найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності
28 квітня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ЗОРЕНОСЦІ

ЛЬОТЧИК, КОСМОНАВТ, ДЕТУТАТ
Георгій Береговий народився 15 квітня 1921 р. у с.
Федорівці Карлівського р-ну Полтавської обл.
Після закінчення середньої школи в 1938 р. розпочав трудову діяльність на Єнакіївському металургійному комбінаті, займався в місцевому аероклубі. Того ж року призваний до Червоної Армії. У 1941
р. закінчив Ворошиловоградську школу військових
льотчиків.
Учасник Великої Вітчизняної війни з червня 1942
р.: льотчик, командир ланки,командир ескадрильї
90-го гвардійського штурмового авіаційного полку. За
роки війни зробив 186 бойових вильотів. За героїзм,
мужність і відвагу. 26 жовтня 1944 р. удостоєний звання Героя Радянського Союзу.
Після завершення війни закінчив вищі офіцерські
курси і курси льотчиків-випробувачів. Освоїв десятки
типів літаків.
26-30 жовтня 1968 р. здійснив політ на космічному

кораблі «Союз-3» з першою в історії космонавтики
спробою стиковки з безпілотним кораблем «Союз-2»
в тіні Землі. 1 листопада 1968 р. нагороджений другою медаллю «Золота Зірка» Героя Радянського Союзу.
22 січня 1969 р. перед прийомом Г. Берегового у Л.
Брежнєва відбувся замах на життя останнього:
офіцер В. Ільїн обстріляв кортеж автомашин, що
в'їжджав у ворота Московського Кремля, де знаходилися Генеральний секретар ЦК КПРС і космонавт.
Берегового було легко поранено уламками скла автомобіля.
У 1972-1987 рр. – начальник Центру підготовки
космонавтів. У 1987 р. в званні генерал-лейтенанта
пішов у відставку. Депутат Верховної Ради СРСР 8-10го скликань (1974-1989 рр.). Лауреат Державної премії СРСР. Вів велику громадську роботу.
Помер у 1995 р. під час операції на серці.

«ЩЕ НЕ ВМЕРЛА»

Продовження. Початок теми на стор. 1

Віталій Шингера: «Бажаю всім творити»
Завдяки специфіці своєї роботи майже з усіма учасниками зустрічі поетів у РПК мав безпосередні стосунки. З усіма, крім одного – автора і виконавця власних пісень під гітару Віталія Шингери.
Сподіваюсь, що знайомство з його творчістю не залишить байдужими наших читачів. А живе
Олег ПОКАСЬ
слово додасть оптимізму та світла.

Буває так…
Буває так, що й дихати не взмозі.
Буває так – і ангели мовчать.
Біда не спить, чатує на порозі,
І самотуж її не відігнать.
Буває так, що руки, наче гирі.
І крок, як миля, і туман в очах.
Дратує навіть рідних тиха щирість.
На язиці одне лиш «Ох» та «Ах».

Кто я без друзей? Ночь без светлых снов,
Город без людей, разговор без слов,
Книга без страниц, небеса без птиц.
Кто я без друзей? Ночь без светлых снов.
Кто я без мечты? Черепаший след,
Рыба без воды, без коня корнет,
Лес без тишины, юность без весны.
Кто я без мечты? Черепаший след.
Кто я без любви? Пасмурный рассвет,
Сколько не гляди, солнца в небе нет.
Дом без очага, чужаку слуга.
Кто я без любви? Пасмурный рассвет.
Кто я без Творца? Да совсем никто.
Блудная овца, сорванный цветок,
Праздник без родных, путник без страны.
Кто я без Творца? Да совсем никто.

Буває так – усі стремління-мрії
Згасають. Над багаттям тільки дим.
Й маленька іскра не запламеніє,
Весь світ здається сірим і чужим.
Буває так. Але лише у того,
Хто про молитву вранішню забув.
Хто лише на словах ходив за Богом,
А справи якимсь чином обминув.
Буває так. Я й сам це добре знаю,
Бо й сам буваю іноді таким.
Про каяття сердечні забуваю.
Живу, як більшість, мотлохом земним.
Але тоді, коли лиш на Ісуса
Дивлюсь й одному панові служу,
Ніякий біль й печаль мене не змусить
Згасити свічку, перейти межу.

Тещин борщ
Тещин борщ – найкращий в світі.
Хоч вона і вередлива,
В тещі страви розмаїті.
Але борщ – це справжнє диво!
Тещин борщ – це щось магічне.
Хоч й вареники люблю я,
Тільки визнаю публічно,
Лише він мене хвилює.
Приспів:
Борщ, тещин борщ, червоний борщ –
Смакота! Світ завмирає!
Борщ, диво борщ, червоний борщ –
Хай Бурда відпочиває.
Як до тещі в гості йду,
То купую капустину.
І лиш мамою зову,
І хвалю її дитину.
Не лукавлю й не хитрую –
В тестя жінка та, що треба.
Бо коли цей борщ смакую,
То завжди на «сьомім небі».
Приспів.
Навіть в рідної матусі
Шлунок мій так не радіє,
Хоч вона, повірте друзі,
Борщ також варити вміє.

Вітати новий день недобрим оком,
Не дякувати за насущний хліб,
І ображатись навіть ненароком,
На мною невдоволених осіб.
Приспів.
P.S. На досвіді Віталія Шингери переконуєшся, що для того, щоб продукувати якісні твори (а їх у нього більше півтисячі), зовсім не
обов'язково мати спеціальну освіту. Необхідно і достатньо робити це з відкритою душею, бути наполегливим і вимогливим до свого
доробку.
Ще одним підтвердженням цієї тези є приклад співака Олексія Савченка з його юридичною та економічною освітами. В Інтернеті
повідомляється, що він є головою правління Партнер-Банку, власником ФК «Десна», активним політиком. Є багато захоплених відгуків
про його виконавчу майстерність, про аншлаги на його концертах у багатьох містах України. Можливо, ця інформація заінтригує городищан і буде додатковим стимулом відвідати виступ Олексія Савченка 10 квітня о 18-й годині у районному Палаці культури.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
– Чи є розумні істоти у
Всесвіті?
– Є.
– А чому вони з нами не зв'язуються?
– Так розумні ж.
J J J
Чоловік шукає свідоцтво
про шлюб:
– Люся, де ця бумажка про ув'язнення?
– Ні, милий, скоріше це твій
довічний абонемент на триразове харчування ...
J J J
Секретарка скаржиться подрузі на начальника:
– Прикинь, позавчора підніс
кольє з рубінами, вчора шубу
норкову купив, а сьогодні заміж
покликав.
– От гад, економити почав.
J J J
У нас на роботі дуже крутий
принтер: судячи по звуках, він
сам перемелює деревину і виготовляє папір!
J J J
Щоб добро перемогло зло,
його треба спочатку розізлити.
J J J
Жінка в ювелірному магазині:
– Ви вибачте, що гроші так
намокли ... Дуже вже чоловік
плакав, коли мені їх віддавав ...
J J J
Недостатню глибину думки
найчастіше компенсують її довжиною.
J J J
Колись я любив літо. Але потім зрозумів, що літо може бути у
будь-яку пору року, були б
гроші… Тепер я люблю гроші.

МУДРІСТЬ У СПАДОК
– Що ви думаєте про гроші?
– спитав юнак учителя.
– А поглянь-но у вікно, – сказав учитель. – Що ти бачиш?
– Бачу жінку з дитиною, двоє
коней, що тягнуть віз, і чоловіка,
який іде на базар.
– Добре. А тепер подивись у
дзеркало. Що бачиш?
– Що ж можу побачити я у
дзеркалі?! Зрозуміло – себе!
– Тепер поміркуй: вікно – зі
скла, і дзеркало також зі скла.
Вистачає тонесенького шару
срібла на склі, й людина бачить
тільки себе…
Навколо нас є люди, які замінили свої вікна на дзеркала.
Вони думають, що дивляться
«назовні», а бачать і споглядають лише самих себе.
Не дозволяйте, щоб вікно вашого серця стало дзеркалом.

