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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

Велика Вітчизняна війна пройшла залізним плугом через кожне серце і
кожну долю. У травневі дні ми знову повертаємось до незабутнього 1945
року, вшановуємо тих, хто у жорстокій битві виборов Перемогу.
Так розпорядився календар, але навіть коли б війна завершилась в іншу
пору року, Перемога все одно означала б відродження, оновлення, повернення до життя, які несе світові весна.
Турбота про ветеранів є одним із пріоритетних напрямків роботи міської
ради. До їхніх проблем і потреб – наша особлива увага. Що стосується відзначення свята – всіх учасників бойових дій, які не змогли з'явитися до Пагорба
Слави, було відвідано за місцем проживання, їм вручено продуктові набори.
Для решти наших сивочолих героїв влаштовано святковий обід та культурну
програму.

21 ТРАВНЯ –
ДЕНЬ МІСТА
ГОРОДИЩАнкою»
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«Рідне міст

ПЛАН СВЯТКОВИХ ЗАХОДІВ
8.00 – Богослужіння в храмах міста
10.00-12.00 – Огляд-конкурс художніх колективів району
«Душі народу чистії джерела» (районний Палац культури)
10.00-12.00 – Футбольний турнір (Стадіон «Цукровик»)
10.00-13.00 – Турнір з настільного тенісу (фойє міського
центру культури і туризму)
10.00-14.00 – Волейбольний турнір серед чоловічих
команд (ЗОШ № 3, спортивний зал)
15.00 – Художній фільм «Історія Попелюшки-3» – безкоштовно (Районний центр дозвілля і кіно)
В переддень святкування 66-ї річниці Перемоги
16.00-18.00 – УРОЧИСТЕ ЗІБРАННЯ ТА СВЯТКОВИЙ
голова райдержадміністрації Віталій Горідько,
КОНЦЕРТ ЗА УЧАСТЮ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ МІСТА (ЛІТНЯ
міський голова Володимир Мирошник,
ЕСТРАДА)
секретар міської ради Андрій Оверченко
16.00-17.00 – Конкурс дитячого малюнку «Ми діти твої,
разом з громадським активом села Набокового
Городище кохане» (Площа Миру)
вклонилися пам’яті воїнів-визволителів.
16.00 – Шаховий турнір (міський сквер біля РПК)
Про жителів міста, занесених до Книги Пошани районної організації ветеранів, читайте на 4-5 стор.
16.00-19.00 – Виставка робіт вихованців районного Будинку дітей та юнацтва (міський сквер біля РПК)
18.30-21.30 – Ігрова розважальна програма (літня естрада)
21.00 – Художній фільм «Викрутаси» (районний центр
дозвілля і кіно)
У районному центрі дозвілля і кіно відбулась виставка «Великоднє свято».
21.00-24.00 – Святкова дискотека (районний Палац культуВишиті хрестиком ікони представили майстрині із Воронівки Віра Сивак, Любов Мельник та Олена
ри)
Мазур. Також захоплення учасників та відвідувачів виставки викликали роботи Таїси Батури – прикрашені

ОКРАСА ВЕЛИКОДНЬОГО СВЯТА

традиційними символами писанки, шкрябанки, зернівки, вишиті гладдю пейзажі рідного краю, портрети
Тараса Шевченка, рушники.
В центрі зали писанкарства розмістили двометрове «яйце-райце», яке уособило розквіт самобутніх
талантів. Особливо приємно, що тут знайшлося місце для творів вихованців районного Будинку дітей та
юнацтва. Дитяча фантазія на великодню тему – то курчата, квіти і великодні кошики в плетиві з бісера, а
також яйця виконані з паперу у техніці орігамі, інкрустовані бісером, стеклярусом, паєтками.

Бажаючих підтримати організацію святкування просимо перерахувати кошти на цільовий фонд міської ради: р/р 31517931700012 в
УДК в Черкаській області, МФО 854018, код 04407661, призначення
платежу – благодійні внески «На відзначення Дня міста».
21 і 22 травня з 10 години на стадіоні «Колос» проходитимуть
обласні змагання «Старти надій».

Проміжні вибори 8 травня 2011 року
Про результати виборів депутатів
Городищенської міської ради
в одномандатних мажоритарних
виборчих округах
Округ № 11. (вул.Л.Українки, Дімітрова, Добролюбова, Гончара, Семашка, Громова, Корольова, Жуковського, Ломоносова, М.Артеменка, Гайдара,
пров.Л.Українки, Громова, Корольова, Ломоносова).
Кількість виборців, включених до списків – 794, які взяли участь у голосуванні – 235, які не підтримали жодного кандидата в депутати – 6. Кількість
виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 5.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Гудзь Сергій Вікторович – 65,
Дяченко Наталія Петрівна – 70,
Колтуцький Віктор Ілліч – 21,
Однокоз Костянтин Іванович – 50,
Орлов Василь Олексійович – 18.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник Городищенської районної організації політичної партії «Сильна Україна» Дяченко
Наталія Петрівна, 1967 р.н.

З експозицією ознайомились більше трьохсот городищан, зокрема із ЗОШ № 2, ДНЗ «Зірочка», дитячої
школи мистецтв. 5 травня, перед закриттям виставки, для учнів економічного ліцею було проведено урок
народознавства та демонструвався кінофільм «Послання Катерини Білокур».
За участь в організації «Великоднього свята» та вагомий внесок у справу естетичного виховання молоді
секретар міської ради Андрій Оверченко вручив подяки міської ради керівникам мистецьких студій РБДЮ
Тетяні Тихенко, Ірині Різник, Оксані Гайдамаці. Центр дозвілля і кіно (директор Олена Ковальчук) подбав про
подарунки майстрам, а молодіжна організація «Батьківщина Тараса Шевченка» (голова Олег Покась) за
сприяння ЗАТ «Оболонь» – для п'ятнадцяти юних учасників виставки.
Сподіваємось, що наступного року ще хтось долучиться до прадавнього українського мистецтва, створить красу власними руками.

Округ № 14. (вул.О.Кошового, Котляревського, Макаренка, Правика,
Молодіжна, Соціалістична, Ворошилова (Сагайдачного), Партизанська,
Радянська, Шевченка (№№ 53-103, 54-118), 1 Грудня).
Кількість виборців, включених до списків – 777, які взяли участь у голосуванні – 234, які не підтримали жодного кандидата в депутати – 3. Кількість
виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 0.
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати:
Акопян Лариса Петрівна – 25,
Близнюк Олекса Олексович – 2,
Вінник Іван Михайлович – 16,
Гейко Віталій Володимирович – 77,
Дяченко Василь Олександрович – 65,
Тимошенко Ігор Вікторович – 46.
Найбільшу кількість голосів виборців набрав представник Городищенської районної організації Партії регіонів Гейко Віталій Володимирович,
1973 р.н.
Голова територіальної виборчої комісії ГАЛИЧ Г.В.
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ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ

ПРОБЛЕМА

Традиційна весняна толока відзначилась високою активністю установ та підприємств
Городища. Лише працівники апарату виконкому міської ради взяли безпосередню
участь у шести заходах з прибирання сміття.
Втім, найбільш цінною у контексті турботи про довкілля є ініціатива громадян за
місцем проживання.
14 травня таку ініціативу реалізували жителі
Зарічки. Сміття, зібране
ними на березі кам'яного
кар'єру, ледь вмістилось у
кузові самоскида, що
надав приватний підприємець Павло Діхтяр.
До благородної справи бать-ків долучились і
їхні діти, а також декілька
хлопчаків, які відкривали
цьо-го дня пляжний
сезон. Навіть цуценя Чапа
під впливом загального
ен-тузіазму витягло з
в одо й м и п л а с т и ко ву
пляшку.
Коли я пошкодував, що через зайнятість (саме домовився доробляти газету) не зможу їм допомогти,
одна із жінок повчально зауважила: «Найбільша допомога – щоб не смітили». Ці слова ми переадресовуємо всім нашим читачам. Прикро, що про це потрібно нагадувати, що дехто з нас нівечить природу. Небезпечно, що увесь цей мотлох, насамперед бите скло, загрожує нашому ж здоров'ю.
Олег ПОКАСЬ

Конкретною справою відзначили День довкілля депутати та
керівництво міської ради. 16 квітня представники різних партій
«єдиним фронтом» розчистили та прибрали яблуневу посадку
на виїзді з Городища.

«НА ХАЛЯВУ»?
Здавалося б, немає нічого простішого, як донести до урни
обгортку від цукерки. Та не всім це під силу. Натомість окремі громадяни, «не розмінюючись на дрібниці», регулярно складують
біля урн все своє домашнє сміття. Якщо хтось вважає, що це нормально, поцікавтесь у прибиральників, з якого дива вони повинні
обслуговувати вашу сім'ю.
Засмічувальникам міста та околиць давно вже варто задуматись про неприйнятність таких дій. Тим паче, що міська рада, йдучи
на збитки, долучає до вивезення сухих побутових відходів КП «Комунальник». Якщо когось це не влаштовує, поцікавтесь, де знаходиться сміттєзвалище, вивозьте самі чи скооперуйтесь з сусідами.
Адже гадити під себе та ближнього свого і разом з тим відвідувати
богослужіння та повчати інших як жити – це якось не щиро, не переконливо.
А повчальників у нас, хоч відбавляй. Зокрема, висловлюють,
м'яко кажучи, стурбованість щодо підвищення тарифів на водопостачання та вивезення рідких нечистот. І в цьому є своя залізобетонна логіка: якщо хтось за тобою прибирає, то чому б цей або інший
«хтось» не оплачував різницю між фактичною вартістю послуг та
занижченим тарифом? Відповідні збитки комунального підприємства споконвіку компенсуються міською радою. У задачі запитується: за які кошти має утримуватись комунальне господарство
міста?
В той же час люди, які власноруч збудували своє житло, у
повній мірі розраховуються за спожиту з власної криниці чи свердловини воду й за вивезення рідких нечистот. Вони навіть гадки не
мають розраховувати, що хтось за півціни продасть чи відремонтує
їм насос, подарує електроенергію і т.п. Таких споживачів у Городищі переважна більшість. Таким чином виник конфлікт інтересів
щодо використання бюджетних коштів. Ключовим для його розв'язання є принцип справедливості.

ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ СУХОГО СМІТТЯ
З ПРИВАТНОГО СЕКТОРА
(з 10 години)
Логічним завершенням
сумлінної праці було частування лісовою кашою.
А депутат Валентин
Гейко влаштував дегустацію
смаженого м'яса. Смакота!

4 червня 2011 р. – Кірова, Пушкіна, Некрасова, О.Українського, Коцюбинського, Желябова, Куйбишева, Енгельса, Карла Маркса, Крупської, Р. Люксембург, Магазин «Продукти», Г.Чорнобиля
5 червня 2011 р. – Пархоменка, Карбишева, Черняхівського,
Артема, Довженка, Мічуріна, Постишева, Тургенєва, Котовського,
пров.Садовий, Шевченка, Грушевського
11 червня 2011 р. – Петровського, Доватора, пров. Гетьманський, вул.Гетьманська, Трудова, Горького, Короленка, Водоп'янова, Гамарніка, Ватутіна, Вільямса, Чапаєва
13 червня 2011 р. – Комарова, Тельмана, пров. Тельмана,
П.Орлика, Челюскіна Фізкультурна, 8 Березня, Маресьєва, Театральна, Боженка, Індустріальна, Маяковського, Г. Чорнобиля
21 травня, 18 червня 2011 р – 1-Травня, Павлова, Матросова,
Чкалова, Островського, Макаренка, Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова, Корольова, М.Артеменка (Ордженікідзе),
пров. Корольова
22 травня, 19 червня 2011 р. – Толстого, Радянська, Партизанська, О. Кошового, Ворошилова, Свердлова, Г.Хасана, пров.Київський, С.Разіна, Шмідта, Лисенка, Галана, ГулакаАртемовського, Франка, Нова

Є місце,
де сумують квіти

Майже всі жителі міста та численні гості, чия доля пов'язана з Городищем, у
поминальні дні з'явились на кладовища. І дорослі, й діти провідували родичів,
друзів, знайомих, яких вже немає з нами. А перед тим прибирали та облаштовували могили.
Як ніколи значний обсяг робіт з благоустрою кладовищ було виконано
міською радою. З усвідомленням того, що це є важливим виявом нашої Є місце, де притишуються кроки,
цивілізованості.
Німіє серце і вуста змовкають,
Перебуваючи у місцях вічного спочинку глибше задумуєшся про сенс житКуди земні всі сходяться дороги,
тя…

На цій землі
Не в гості прийшли, тут живуть
Тополя, Верба й Горобина,
І погляд милує солодка й терпка
Красуня – Червона Калина.
Берізки за руки взялись,
Ще мить й хоровод заведуть.
Зозуля повітря «рубає»,
Солов'ї свою пісню ведуть.
На цій Богом даній землі
Рости все повинне й співати,
Над нею скресали мечі,
То нам її слід шанувати.
Були в нас царі і царята,
Клялись, що живуть для людей.
На цьому усе і скінчилось
Та ще торба «добрих» ідей.

І де вони зараз? Питаю.
І де їхня слава і сила?
Подушку в останню дорогу,
Як всім, спорудили із сіна.
А люди чекають, і стогне земля
Кров'ю полита й сльозами,
Що явиться цар справедливий,
І жить стане краще нам з вами.
Діди не діждали. У землю лягли.
Батьки за цю землю стояли,
Бо вірили в краще життя для дітей,
А діти її занедбали.
Рубаєм сучок, на якім сидимо,
Рубаєм по-хамськи завзято,
Але на «той світ» не візьмемо його,
Та прийде з роками розплата.
Галина КОВТУН

І людські долі ріками стікають.

Є місце, де сумують навіть квіти,
Де пам'ять колиса принишклий вітер,
Де серце не бажає розуміти,
Де двері запечатуються світу.
Є місце, яке ставить на коліна
І заглядає вічністю у вічі,
Де вироки не підлягають зміні,
Де монументів лиш погаслі свічі.
Рубіж, незвіданних вузлів розв'язка,
Альбоми доль, що втиснуті в портрети,
Печатки недоречності і страху,
Поріг, який найважче заступити.
Мільйони доль – куди вони відходять
В Небесне Царство, а чи в вічний морок…
Це місце як бар'єр пересторги
Для тих, хто на землі жартує з Богом.
Зоя ОКСАНІЧЕНКО

MEMENTO MORI...
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У МАЙСТЕРНІ МИТЦЯ

ТРИВИМІРНА ПОЕЗІЯ

"Душа – мов храм з очима давніх фресок..." – писала Ліна Костенко. А єство митця віддзеркалює його
майстерня, обитель польоту думки і творчих дерзань. Стосовно церков побутує поняття – намоленість,
тобто, стіни протягом тривалого часу вбирали звернення віруючих до Всевишнього та з певного періоду
самі стали випромінювати благодатне духовне тепло. Подібне можна сказати і про мистецькі лабораторії, аура натхнення тут яскраво присутня.
Викладач скульптури художньографічного відділення факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету О. Фурман рівно
два десятиліття обживає відведені
йому пенати. Навчальні моделі для
початківців-студентів (відчуваються
неодноразові спроби їх вишикувати у
певному порядку, проте гламурна
ошатність – часом антагоніст вільного
зодчества) своїм тлом підкреслюють
красу витворів рук майстра. Ліплені
ескізи майбутніх чи колишніх ідей зберігають в собі еволюцію світобачення,
настроїв, можливо, навіть – барельєфних проповідей художника прагнути Прекрасного.
Професійна вершина Олександру
Івановичу далась непросто. Народився
у селі Валяві Городищенського району,
що на Черкащині – відносно багатому,
та все таки далекому від бурхливого
культурного й освітнього виру великих
міст. З діда-прадіда у родині передавались різьбярські секрети, його дядьки
стали знаними народними умільцями.
Хлопця ж полонив дещо інший жанр,
вельми привабило ліплення. Істотну
підтримку родичі в тому дати не брались, при всьому бажанні.
Якось восьмилітній Сашко почув
про відомого гончара. Без вагань самостійно рушив ледве не за 100 кілометрів, у пошуку поради маститого
знавця. Поважного віку чолов'яга дещо
розгубився від наївного прохання хлопчика навчитись ремеслу. Як міг, розтлумачив дитині, що й сам "академій" не
закінчував, а те, що вміє, також почерпнув од предків. Та і глечики - не надто
високе мистецтво.
– Он тобі, синку, мішечок глини,
якщо Господь наділив тебе талантом,
збагнеш самотужки, як воно – відображати світ скульптурою, – трохи розгублено благословив старий гончар.
Не відаючи бодай елементарних
азів, Сашко довго віддавався захоплюючому заняттю народження з непокірної глини мініатюрних кумедних
фігурок. Після школи відслужив у армії,
закінчив будівельне училище, аж тоді

насмілився штурмувати найзаповітніший рубіж – Київський інститут
мистецтв. Які мав шанси учорашній
петеушник з сільської глушини, хоч і
талановитий, конкурувати із випускниками столичних образотворчих шкіл?
Перша невдача крила не підрізала,
замість розчарування виникло уперте
прагнення досягнути наміченого.
Довгих вісім років жив у Києві,
вдень тяжко фізично працював, опісля
спішив на вечірні курси підготовки до
вступу. Змінив безліч місць роботи, бо
не всюди начальство йшло назустріч
потребі "вічного абітурієнта" викроювати щодня бодай хвильку для поглиблення знань, необхідних для успішного
складання екзаменів.
Зрештою, підшукалось таке зручне
місце – оформлювача у "Київзеленбуді", згодились династичні навики
різьбярства, заледве не увесь град на
Дніпрових кручах заполонив дерев'яними велетенськими постатями казкових персонажів на дитячих майданчиках. І омріяне таки звершилось, аж у
30-річному віці став студентом головного мистецького вузу України.
У 1990-му році, перед отриманням
диплому, його запросили обійняти
посаду викладача скульптури на худграфі Криворізького педінституту. Пропозиція підкупила обіцянкою власної
майстерні та свободи творчості. Так і
трапилось. Зазвичай митець проводить у студії весь вільний і робочий час,
десь по 8-10 годин щодня.
Художник – і покликання, і спосіб
життя, і багатогранний фах, об'єднуючий графіків, дизайнерів та безліч
суміжних спеціальностей. Самобутність скульптора, на думку О. Фурмана, полягає у відтворенні конкретних форм. Якщо живописець є абсолютним володарем мікрокосму полотна, безмежно оперує кольором,
світлом, глибиною перспективи, то скульптор змушений гармонійно дбати
про геть усі ракурси вкругову, щоб
об'ємність перетворилась у вирішальний аспект. Очевидно, скульптура є
найконсервативнішим жанром через

ДО ВИТОКІВ
2.2. Прізвища, утворені від назв давніх
племен і діалектичних груп
Бойко – від бойки, етнографічна група
українців.
Мазур – від мазури, етнічна група, що
мешкає на північному сході Польщі.
Поліщук – від поліщуки, етнографічна
група українців.
Русин – від русини, самоназва жителів
Закарпаття.

2.3. Прізвища, утворені від назв окремих частин української та суміжних територій
Басараб – житель Бессарабії (нині Молдова).
2.1. Прізвища, які вказують на етнічне
Донський – житель земель Війська
походження
Донського.
Невелику групу жителів Городищини склаЗапорожець – житель Запоріжжя.
дають прізвища, які вказують на національЧорноморець – житель Причорномор'я.
не походження основоположника роду. При
цьому слід зауважити, що далеко не завжди
2.4. Прізвища, утворені від назв конперший носій такого прізвища належав до кретних населених пунктів
неукраїнського етносу. Досить було комуБерлінський – від м. Берлін.
небудь пуститися на якийсь час у мандри до
Горохівський – від м. Горохів Волинської
іншого краю, щоб після повернення отрима- області.
ти від земляків відповідне прізвисько, яке
Кам'янець – від м. Кам'янецьзгодом закріпилося як прізвище.
Подільський.
Арабський – від араб.
Кам'янський – від м. Кам'янка.
Волошин, Волошенюк – від волох, житель
Канівець – від м. Канів.
Волощини (нині Румунія).
Киян, Кияниченко – від м. Київ.
Литвин, Литвиненко – від литвин (литоКобиляцький – від с. Кобеляки Полтавець чи білорус).
вської області.
Ляховець, Ляховецький, Ляшко, ЛяшкеКоломієць – від м. Коломия.
вич – від лях (поляк).
Косовський – можливо від м. Косів ІваМоскаленко – від москаль (житель Мос- но-Франківської області.
ковщини (Московії)).
Мошинець, Мошинський – від с. Мошни
Татарчук – від татарин.
Черкаського району.
Турчак – від турок.
Московченко – від м. Москва.
Циганчук – від циган.
Прилуцький – від м. Прилуки
Швед – від швед, житель Швеції.
Чернігівської області.
Рибницький – від м. Рибниця.

ОГЛЯД ПРЕСИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛІДЕР

Городище продовжує утримувати позиції лідера серед багатьох райцентрів області щодо
забезпечення інформаційних агентств цікавою
інформацією, новинами, сенсаціями. За даними
Української асоціації видавців преси, в країні регулярно публікується приблизно 4200 друкованих
обмеженість простору для
видань. Серед них 2400 газет (включаючи 52
експериментального
щоденні) та 1700 журналів. Звісно, на всіх новин з
городищенського життя не вистачить. Проте, з
маневру, хоча актуальні
десяток різноманітних видань щомісяця щось та
мистецькі віяння простежуй напишуть про Городище. При чому повідомлення
ються і тут.
різнопланові.
О. Фурман звик шукати
Про унікальну авторемонтну майстерню, яку ствоєдино вірний образ через
рив городищанин Олег Швед, розповіла газета “Нова
пластику твору, щоби у тверДоба” № 31. Майстерня облаштована в орендованодому матеріалі закарбуваму цеху автопідприємства. Це єдине в районі місце,
ти динаміку, розкриття ідеї
де займаються зварюванням пластикових бамперів
через уловлену швидкоплинну
мить емоційного напруження і водно- та інших пластикових частин автомобіля. Сюди звертаються всі, хто пошкодить машину в аварії, чи в кого
час рівноваги між усіма елементами. пластикові частини тріснули від часу. Бували такі
Та краще пояснювати на прикладі. складні випадки, що доводилося брати шматок пласОдин з останніх проектів Олександра тмаси і заново виготовляти розбиту деталь. Майстер
Івановича, "Прометей". Умовна ремонтує моделі ВАЗів, які мають пластикові частини,
постать випростаними до височини всі старі іномарки. Та й до нових автомобілів не
руками відхопила у неба шматок Сон- завжди знайдуться запасні частини. Ремонтує пракця, дрібні реалістичні мотиви принесе- тично всі машини крім шестисотих ”Мерседесів”,
но на вівтар підкресленню полум'яно- адже там такий сплав пластмаси, що не зварюється.
го прагнення звершити щось за межею Також майстер ремонтує паливні насоси дизельних
досяжного, і кожен вигин, штрих ком- двигунів.
позиції підпорядкований, пронизаний
Про світлофор, який тепер регулює рух транспортим задумом. У мріях автора встанови- ту на перехресті вулиць Героїв Чорнобиля і Об'їзної
ти скульптуру біля корпусу худграфу, як повідомила газета ”Прес-Центр” № 18. Світлофорне
це колись втілилось із "Вчителькою в регулювання встановлене за всіма вимогами, зроббілому", як її називають студенти, лена дорожня розмітка, з кожного боку встановлено
перед входом до головної споруди по два світлофори. Значну частину коштів на добру
справу надали районна і міська ради. Також звернуКДПУ.
Одвічне питання: звідки черпа- лися з відкритим листом до громадськості. Усього
ється натхнення? О. Фурман акумулює надійшла майже сотня переказів на загальну суму
необхідність поринати у творчість, понад 81 тис. грн. Водії зі стажем пригадують, що
відкриваючи до того незнані грані бут- колись над цим перехрестям вже висів світлофор.
тя. Коли певні речі або явища виклика- Але років двадцять тому його демонтували. Відтоді
ють сплеск переживань, руйнуючи транспортне навантаження значно зросло,
побільшало й аварій через порушення правил повеврівноважену систему координат дінки
на перехресті. З 2007 року тут скоєно 38 дорожпочуттів, це і є поштовхом братись за ньо-транспортних пригод, в яких загинула одна людирізець чи пензель. Також і внутрішні на та одинадцять осіб зазнали тілесних ушкоджень,
суперечності здатні вихлюпнутись вже цього року сталося 3 ДТП. Сподіваємося, що з пояідеєю нового твору.
вою світлофора це перехрестя стане більш безпечМислитель Д. Дідро уподібнював ним.
скульптора до поета, тільки перший
Столичне видання ”Газета по-українськи”
не терпить ні блазнювання, ні зну- повідало, що сумнозвісна чупакабра дісталася вже й
щань, ані найменшого комізму: мар- до Городища. Уночі на 15 квітня невідома істота знимур відмовляється сміятись. Власне, щила 11 кролів в приватній садибі по вулиці Громова.
надто категоричне дане твердження, Важкі клітки були зрушені з місця, металеві прути вирє приводи вступити з великим у дис- вані, а дошки розтрощені. Кролі були вбиті, на голові
кусію. Проте головне підмічено вірно, виднілася прокушена дірка. Кролі лишилися лежати
скульптура – дійсно поезія. Триви- біля понівечених кліток. Городищани вважають, що
це була чупакабра. На сирій землі лишилися сліди. На
мірна.
Тарас ЗАТУЛЬНИЙ, відбитку задніх лап видно чотири подушечки і чотири
кігтя. Передні лапи значно меншого розміру: мають
газета "Червоний гірник" по три кігтя.
Але завдати шкоди здатна не тільки чупакабра.
Як
повідомив
сайт УМВС України в Черкаській
Продовження. Початок у № 4 (55)
області, нещодавно до Городищенського райвідділу
внутрішніх справ звернувся 62-річний пенсіонер з заявою про те, що з подвір'я його домоволодіння викрадено 7 металевих регістрів системи опалення. Цим
йому завдано збитків на суму 750 грн. Працівниками
Римський – від м. Рим.
міліції було встановлено, що крадіжку скоїв 26Уманець – від м. Умань.
річний непрацюючий, раніше судимий місцевий
Черкас – від м. Черкаси.
житель. На даний час речові докази вилучено,
2.5. Прізвища, які загально вказували
слідчим відділом вирішується питання про обрання
на місце проживання
міри запобіжного заходу.
Байрак – у байраку.
Сайт Управління МНС України в Черкаській
Береговий – на березі.
області поширив жахливу новину, яку підхопило багаВигінний – на вигоні.
то газет. 10 травня в Городищі після вживання проГай, Гайовий – у гаю.
дуктів харчування двоє дорослих та дитина отруїлася
Діброва – у діброві.
невідомою отрутою. Дорослих, 34-річну жінку та 27Дніпровський – поблизу Дніпра.
Дунаєвський – поблизу Дунаю.
річного чоловіка врятувати не вдалось, внаслідок
Заболотний – за болотом.
отруєння обоє померли. Хлопчика 1998 року народЗавалій – за валом.
ження у тяжкому стані було терміново доправлено до
Завгородній – за городом.
Київської клініки ”Охмадит”, де за його життя боролиЗагайський – за гаєм.
ся кращі лікарі-токсикологи.
Загірський – за горою.
Стосовно збереження історичної спадщини,
Задорожній – за дорогою.
інтернет-видання ”Прочерк” розповідає, що 17
Залевський – за левадою.
квітня на Чигиринщині відбулося багатолюдне вшаЗамогильний – за могилою
Заставний – поблизу застави.
нування героїв Холодноярської республіки. Голова
Затоковий – за током.
історичного клубу “Холодний Яр” Роман Коваль
Заярний – за яром.
запропонував передати вітання трьом дівчатам, яких
Кутовий – на кутку.
зарубали будьонівці 1920 року на Недашківській
Лісовий – у лісі.
греблі
під Млієвом. Ошатний кошик із красивими
Нагорний – на горі.
жовтими квітами, було покладено до багажника автоОзерний, Озірний – поблизу озера.
мобіля. За кілька годин квіти вже прикрашали могилОстрівський – на острові.
ку в лісі між Млієвом і Орловцем. Ця могила була
Островерхий – на гострій вершині.
знайдена і впорядкована молодіжною громадською
Підберезний – під березами.
Підвисоцький – під височиною.
організацією ”Батьківщина Тараса Шевченка” з ГороПідгайний – під гаєм.
дища.
Підгрушний – під грушею.
Стосовно підкорення нашими земляками інтерПіддубний, Піддубняк – під дубом.
нет-простору,
то вже діє сайт селища Вільшани
Підмогильний – під могилою.
www.vilshana.org.ua.
Можна проглянути фото
Степко – у степу.
вільшанських краєвидів і пам'ятників, поспілкуватися
Хуторянський – на хуторі.
на форумі. Загалом, нині в Інтернеті існує понад 324
Ямковий – поблизу ями.
мільйонів різноманітних сайтів. І всі вони мають власЯровий, Яровенко – у яру.
Микола ЩЕРБИНА ну аудиторію!
Далі буде
Володимир ЧОС

ПОХОДЖЕННЯ ПРІЗВИЩ ЖИТЕЛІВ ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
2. Прізвища, утворені від назви місця
проживання чи походження
Друге основне джерело виникнення родових прізвищ – це назва місцевості, де проживав або звідки походив основоположник
роду. Коли людина не була місцева, усіх цікавило питання, звідки вона прибула, звідки
походить. Визначення типу “уманець” або
“поліщук” було достатньою характеристикою, що відрізняла пришельця від місцевого населення. Це визначення переходило на
дітей і дальших нащадків, навіть якщо вони
народилися на новому місці проживання,
воно ставало їхнім прізвиськом, а згодом –
родовим прізвищем.

3

4

№6 (57)

ГОРОДИЩЕ

17 травня 2011 року

Незабутнэ

ДО 66-ї РІЧНИЦІ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ
Нежданним, негаданим болем,
До нас увірвалась вона,
Навіки проклята народом
Болюча, жертовна війна.
Недоспана нічка дитяча,
І жалісний крик матерів,
У мирнім тоді сорок першім
Той ранок народ наш зустрів.
Кому і для чого потрібна
Була та пекельна війна?
Лиш нелюд таке міг придумать,
В якого в душі сатана.

Вбивать, грабувать, обездолить,
У мирну країну прийти,
Змогли це зробити фашисти,
Непрохані зайди-кати.
Загинуло безліч народу,
Батьків і сестер, і братів,
Для нас здобувавши свободу,
Прогнавши безжальних катів.
Багато у нас обелісків,
На них дорогі імена,
Не дай Бог, нам знову почути
Оте страшне слово «війна».
Галина
ДМІТРІНЦОВА

ЗВЕРНЕННЯ НА ЕЛЕКТРОННУ
АДРЕСУ МІСЬКОЇ РАДИ
Здравствуйте!
Меня зовут Мукан Сатканов, я из Казахстана. Ищу могилу
деда, (имя: Сугур; фамилия: Саткан; 1899 г.р.), он погиб во
время ВОВ на территории Украины 4 февраля 1944 года. Согласно архивным данным, он был захоронен на кладбище
деревни Калиновка (Калинівка) Городищенского района Черкасской области.
Если возможно, прошу помочь определить, где именно
был захоронен мой дед. Возможно в архивах г. Городище
содержатся какие-либо сведения о нем? А может быть его имя
есть на каком-нибудь мемориале (обелиске, памятнике)?
Буду благодарен любой информации.
С уважением, Мукан САТКАНОВ

З КНИГИ ПОШАНИ

Городищенської районної організації ветеранів
мужність", медалями "За перемогу над Германією",
"XXX років Радянської Армії і Флоту", ювілейними
медалями, "Ветеран праці", "Відмінник народної
освіти", почесними грамотами Міністерства освіти,
президії республіканської Ради професійних спілок,
районної ради і адміністрації та іншими заохоченнями. Обирався депутатом Городищенської міської та
районної рад. Помер 23 лютого 2011 року.

Атаманенко Іван Йосипович

Народився 31 травня 1914 року в м. Городище.
Закінчив Городищенську школу та плодово-ягідний
технікум. Вивчився на гірничого майстра у Криворізькій школі. З 1932 по 1936 рік працював на
шахті. У 1937 році закінчив стрілецьку школу 121
полку. Служив у Харківському військовому окрузі. З
грудня 1939 по березень 1940 року брав участь у
Фінській війні на посаді політрука. З першого до
останнього дня брав участь у Великій Вітчизняній
війні. Закінчив Військово - політичну академію ім.
Леніна. Закінчив військову службу у 1957 році у
званні майора. Працював інструктором Городищенського райкому партії, директором побутоваго
комбінату, начальником штабу цивільної оборони
цукрового комбінату. Брав активну участь у
суспільному житті. Обирався депутатом районної
ради. Перший голова Городищенської районної
організації ветеранів війни і праці.
Нагороджений орденами: "Червоного прапору",
"Червоної зірки" – 2, медалями "За відвагу " – 2, "За
бойові заслуги", "За взяття Берліна", "За визволення
Праги" та іншими відзнаками. Помер 1 квітня 1984
року.

Горідько Микола Іванович
Народився 4 жовтня 1926 року в с.Мліїв. У 1941 1943 році був евакуйований в Сталінградську
область. За цей час закінчив Сталінградське фабрично – заводське училище. 28.12.1943 року призваний
до лав Радянської Армії, служив у частинах протиповітряної оборони на Ленінградському фронті. Має
поранення. Був демобілізований 14.09.1950 року. З
1950 по 1987 рік працював вчителем фізкультури,
директором школи. З 1987 по 1999 рік очолював
районну організацію ДТРАФ. З 1992 по 2000 рік обирався головою районної організації ветеранів війни і
праці. Інвалід війни І групи, почесний голова ветеранської організації району, брав активну участь у громадській, патріотично – виховній роботі. Відзначений орденом "Великої Вітчизняної війни", "За

жикауське військове училище МВС ім. Кірова. Проходив службу в Ульянівській, Іркутській, Читінській та
Кемеровській областях. У 1974 році після виходу на
пенсію переїхав у Городище. Вийшов у відставку у
званні майора. Відзначений орденом "Червоної
Зірки", "Великої Вітчизняної війни," медалями "За
бойові заслуги", "За перемогу над Німеччиною", численними грамотами. Був обраний головою міської
організації ветеранів війни і праці. Працював начальником автобусної станції та на інших керівних посадах району.
Дергоусов Степан Іванович
Помер 29 червня 1995 року.
Народився 27 грудня 1914 року в м. Купіно Новосибірської області в селянській родині. Закінчив 7
класів і поступив навчатися у гірсько-промислову
школу, яку закінчив у 1934 році. Навчався у Томському індустріальному інституті. Працював секретарем
секретної частини Купінської МТС. З лютого 1936 по
вересень 1938 рік служив у Червоній Армії на Далекому Сході у бухті Декастрі. Після демобілізації працював у Купінській райспоживспілці. З 1940 по 1941
рік – завскладом шкіряної майстерні Казспоживспілки м. Алма-Ати.
З липня 1941 року брав участь у бойових діях
Великої Вітчизняної війни у залізничних військах.
Захищав блокадний Ленінград. У грудні 1942 року,
виснаженим, був евакуйований в госпіталь м. Сєров
Свердловської області. Під час повернення до своєї
Зінченко Володимир Семенович
частини при бомбардуванні потягу був поранений.
Народився 21 серпня 1927 року в м. Городище.
Після лікування служив у залізнично-ремонтній бри- На початку Великої Вітчизняної війни у 1941 році евагаді, відновлював залізничну колію та зруйновані куйований у Курганську область. Закінчив школу в
мости. День Перемоги зустрів у м.Венсбург, що роз- 1942 році. У квітні 1944 року повернувся в м. Городиташований у 60 км. від Берліна. Демобілізований у ще. У червні 1944 року призваний до лав Червоної
вересні 1946 року.
армії. Брав участь у форсуванні річок Обра (ПольУ 1947 році поселяється на постійне місце прожи- ща), Одер (Німеччина), штурмі Берліна. Демобілізовання у м. Городище. Працював на керівних посадах ваний у травні 1946 року у зв'язку з пораненнями.
Городищенської райспоживспілки. Після виходу на Нагороджений орденом "Великої Вітчизняної
пенсію у 1991 році, активно бере участь у гро- війни", медалями "За Перемогу над Германією", "За
мадській роботі у ветеранській організації. Був чле- доблесть і відвагу", "За взяття Берліну".
У післявоєнний час закінчив Городищенський
ном ради районної і міської організації ветеранів.
За участь у бойових діях нагороджений ордена- сільськогосподарський технікум та Московський
ми "Великої Вітчизняної війни" І ст., "За мужність" III інститут економіки народного господарства. Праст., медалями "За бойові заслуги", "За взяття Кениг- цював у цукрокомбінаті, інструктором райкому
сберга", "За перемогу над Німеччиною", численни- партії, директором цегельного заводу та хлібоприйми ювілейними медалями, почесними грамотами мального підприємства. У 1987 році пішов на заслурайкому партії, обласної і районної споживчої жений відпочинок. За працю нагороджений медалспілки, Черкаської обласної ради, Городищенської лю "За доблесну працю".
З 1987 року обраний головою ветеранської
районної та міської рад.
організації
цукрокомбінату. З 2007 року очолює
Помер 24 липня 2010 року.
міську організацію ветеранів. Загальний стаж роботи у ветеранській організації 22 роки.
За час встановлення та розвитку незалежної
Єременко Микола Федорович
Народився 19 серпня 1927 року в с.Чубівка. України нагороджений орденом "За мужність", БогЗакінчив Набоківську школу, Городищенський пло- дана Хмельницького ІІІ ст., медалями "Захисник
дово - ягідний технікум. Після звільнення України від Вітчизни", "Жукова" та іншими юбілейними медафашистів призваний на службу в Радянську Армію. У лями.
Інвалід війни II групи, капітан Збройних Сил
Збройних Силах перебував з 24 листопада 1944 року
по 8 вересня 1974 року. Закінчив у 1949 році Дзауд- України у відставці. Член виконавчого комітету Городищенської міської ради.

ГОРОДИЩЕ

Калінчук Федір Семенович
Народився 17 листопада 1922 року в с. Товста. У
1937 році закінчив школу. У Донецькій області
навчався у вечірній школі та працював, будував
Одеську залізницю. Восени 1941 року призваний до
лав Радянської Армії, навчався в Уфімському училищі. Курсантом направлений на фронт для
ліквідації прориву фашистами оборони. Двічі поранений. При звільненні території Радянського Союзу,
маркірував та здійснював налагодження захисту прикордонної смуги. Звільняв Білорусію, Литву, учасник
штурму Кенінсбергу. Начальник прикордонної застави з 1945 до 1949 року. Служив в органах безпеки з
1949 по 1954 роки. Після демобілізації створював
комунальну службу та газове господарство Городищенського району. Бере активну участь у громадському житті району. Почесний голова районної
організації ветеранів. Відзначений урядовими нагородами: двома орденами "Великої Вітчизняної
війни" І ступеню, "Червоної Зірки", "Богдана Хмельницького", "За заслуги", "За мужність", медалями "За
штурм Кенінсбергу", "За Перемогу над Германією",
ювілейними нагородами та численними грамотами
і подяками. Стипендіат Президентської премії.
Військове звання – підполковник. З 2001 року по
2007 рік обирався головою районної організації ветеранів війни і праці.
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Брав участь у боях під Кіровоградом. Був легко
поранений під Знам'янкою. Після лікування служив у
5-му Донському козачому кавалерійському корпусі
козаком у 82-мм мінометній батареї. Визволяв Городищенський районі. Брав участь у КорсуньШевченківській битві.
Пасічник Я.П. визволяв Україну, Молдову, Румунію, Угорщину, Чехословаччину, Австрію. Нагороджений чотирма Подяками Верховного Головнокомандуючого. Відзначений орденом "Великої Вітчизняної
війни" І ст., медалями "За взяття Будапешту", "За
бойові заслуги", "За перемогу над Німеччиною".
Закінчив військову службу у 1947 році у місті Новочеркаськ Ростовської області інвалідом III групи.
Повернувся у с.Суботів, закінчив курси трактористів,
працював трактористом і обліковцем у колгоспі.
Закінчив у 1958 році агрономічний технікум у Золотоноші. 17 років до 1962 року працював зоотехніком та
агрономом. У 1970 році переїхав у м.Городище і працював на пошті в охороні. Трудовий стаж становить
36 років, нагороджений медаллю "Ветеран праці".
Активно бере участь у громадській роботі міської
ветеранської організації.
За час встановлення та розвитку незалежної
України нагороджений орденом "За мужність", медалями "Захисник Вітчизни", "Жукова" та іншими
ювілейними медалями, Почесними грамотамотами
Черкаської обласної ради, Городищенської районної
та міської рад та районної державної адміністрації.

5

Труш Павло Григорович

Народився 18 червня 1920 року у смт.Лисянка в
сім'ї багатодітного селянина. Закінчив середню
школу та робітничий факультатив Білоцерківського
сільськогосподарського інституту. Вчився у
Харківському інституті радянської торгівлі, але не
закінчив його у зв'язку з війною у Польщі. В армію не
призваний, тому що був репресований його батько.
Зарахували до територіальної частини. Закінчив Корсуньську педагогічну школу. Працював учителем
початкових класів. Після початку війни знаходився
на окупованій території. Після звільнення Києва добровольцем пішов на фронт. Служив заряджаючим
76-мм протитанкової гармати. Під с.Рубаний Міст
Лисянського району у бою з танками був двічі поранений. Брав участь у Ясо-Кишинівській операції на
посаді старшого розвідника 35 окремого протитанкового артдивізіона 206 стрілецької КорсуньШевченківської дивізії. Звільняв Румунію, Чехословакію, Угорщину, Австрію. Закінчив війну за 60 км від
Вени. Був прапороносцем частини.
Нагороджений орденами "Червоної Зірки",
медаллю "За перемогу над Німеччиною", подяками
Головнокомандуючого. Військове звання – рядовий.
Після війни закінчив Уманську торговокооперативну школу, Московський кооперативний
технікум, з відзнакою Новосибірську школу центросоюзу. Працював у кооперативній спілці на Камчатці
та в Черкаській області. Був головним бухгалтером
Городищенського холодокомбінату.
У мирний час нагороджений орденом "Вітчизняної війни" І ст., За мужність", численими медалями,
грамотами та подяками.
У 2006 році видав збірку віршів "Вербова колиска пам'яті". Згаданий в історико-етнографічному
збірнику "Шевченків край". Активно бере участь у
громадському житті міста. Займається бджільництвом.

Мусатенко Іван Володимирович
Народився 10 лютого 1927 року в с. Ладижинка
Уманського району. Закінчив середню школу робочої молоді. Навчався у торгово-кооперативній школі.
Проходив військову службу з 1 березня 1945 року по
13 березня 1951 року. Брав участь у війні з Японією на
посаді стрілка - розвідника Тихоокеанського флоту.
Звільнений в запас у званні "лейтенант".
У мирний час працював у школі, викладаючи
військову справу, інструктором районного виконавчого комітету партії. Закінчив Київську Вищу партійну
школу при ЦК КПУ. Обирався депутатом районної
ради. Займав посаду заступника голови райвиконкому.
Після виходу на пенсію у 1987 році активно брав
участь у громадській роботі. Обирався головою
районної організації ветеранів війни і праці. Присвоєно звання майор-запасу.
Нагороджений орденами: "Великої Вітчизняної
війни" І ст, "Знак пошани" – 2, медалями "За перемогу над Японією", "30 років Радянської Армії і
Флоту", "40 років Перемоги у Великій Вітчизняній
Війні", "60 років Збройних Сил, "За доблесну працю",
"Ветеран праці", численними грамотами та подяками. Помер 20 вересня 1996 року.

Пасічник Яків Петрович
Народився 13.09.1924 року у с.Суботів Чигиринського району. Закінчив семирічну школу у 1939
році. Працював у колгоспі, був направлений на фабрично - заводське навчання у Кривому Розі. Під час
війни ФЗН припинило своє існування і Пасічник Я.П.
повернувся додому. Допомагав полоненим у Холодному Яру продуктами харчування. У 1942 році потрапив у групу, яка відправлялася у Німеччину. З другої
спроби втік, переховувся у лісах Чигиринщини. Після
звільнення с.Суботів 18.12.1943 року був призваний
військкоматом до лав Червоної Армії.

Сук Юрій Федосійович
Народився 27 січня 1926 року в м.Корсунь. У 1941
році закінчив 7 класів у м. Городище. У 1942 році
поступив у Мліївський сільськогосподарський
технікум. У березні 1944 року після звільнення Городищенського району від фашистських загарбників,
був призваний до лав Червоної Армії. Брав участь у
бойових діях кулеметником піхотного підрозділу на 1
Білоруському фронті. Бойовий шлях пройшов від м.
Брест через Польщу до м. Франкфурт на Одері у
Німеччині. Був поранений. Після одужання проходив
військову службу до 1952 року. Демобілізований у
званні сержант.
Після закінчення сільськогосподарського
технікуму у 1952 році працював агрономом у Белградському райнасінгоспі Ізмаїльської області (зараз
Одеська). Очолював колгосп у с. Криничне. Працював
викладачем із виробничного навчання у середній
школі. У 1967 році переїхав до м.Городище. До
виходу на пенсію у 1986 році, працював агрономом у сільгосптехніці та агрохіміком у сільгоспхімії.
Активно бере участь у громадській роботі. Був
депутатом сільської ради, членом президії міської
організації ветеранів.
Нагороджений орденами "Великої Вітчизняної
війни" ІІ ст., "За мужність", медалями "За відвагу", "За
бойові заслуги", "За перемогу над Німеччиною", "Ветеран праці", "Захиснику Вітчизни", численними
ювілейними медалями. Відзначений подяками Верховного Головокомандуючого, грамотою Городищенської районної ради та районної державної
адміністрації.

Яроцький Іван Петрович
Народився 26 січня 1925 року в с. Виноград Лисянського району в багатодітній сім'ї колгоспника. У
1939 році закінчив 7 класів неповної середньої школи. У 1941 році навчався на слюсаря у Київському
фабрично-заводському училищі при заводі
"Більшовик".
У березні 1942 року добровольцем пішов до лав
Червоної Армії. Брав участь у бойових діях на
Сталінградському, 3-му Українському та 1-му Білоруському фронтах на посадах командрира мінометної обслуги, водієм автотранспорту, старшиною
розвідувальної роти. Отримав чотири поранення.
Визволяв від фашистів м. Харків, м. Одеса, землі Молдови, Румунії, Польщі та Німеччини. Закінчив Велику
Вітчизняну війну в Берліні 9 травня 1945 року.
Закінчив військову службу 23 листопада1946
року.
У 1947 році працював на заводі м. Славгород
Алтайського краю. З 1954 по 1985 рік – директором
Лисянського, Ірклієвського, Корсунь-Шевченківського,
Городищенського та Мошенського маслосирзаводів.
Активно брав участь у громадській роботі. Очолював районну організацію ветеранів війни і праці.
Нагороджений: двічі орденами "Великої Вітчизняної
війни", "Трудового Червоного Прапора", "Богдана
Хмельницького", медалями: "За відвагу", "За оборону Сталінграду", "За звільнення Варшави", "За взяття
Берліну", "За перемогу над Німеччиною", багатьма
ювілейними медалями. Ветеран праці. Відзначений
Почесними грамотами Міністерства м'ясомолочної
промисловості, районного та міського виконкомів.
Помер 3 липня 2000 року.
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ОФІЦІЙНО

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛОК

ГОРОДИЩЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ
ПРОДАЖ НА КОНКУРСНИХ
ЗАСАДАХ
– будівлі клубу колишнього КСП
ім.Шевченка за адресою вул.Шевченка, 116;
– будівлі ДТСААФ колишнього
цукрокомбінату за адресою вул.Театральна, 7.
Заявки на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення.
Тел. 2-41-27.
Виконавчий комітет міської ради
з метою інвентаризації земель просить громадян, за якими закріплені земельні ділянки на масиві
"Зарічка" ("Дубки") поблизу цвинтаря, звернутися до земельного
віділу міської ради. Тел. 2-03-11.

Профспілка – це особлива категорія громадської організації, яка набуває права юридичної особи з моменту затвердження статуту
(положення) за рішенням з'їзду, конференції,
установчих або загальних зборів членів профспілки, а не з моменту легалізації, тобто вступати в цивільно-правові відносини з іншими
юридичними особами профспілки мають
право вже з моменту затвердження статуту.
Порядок легалізації профспілок визначений статтею 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,
відповідно до якої профспілки, їх об'єднання
легалізуються шляхом повідомлення на
відповідність заявленому статусу.
Для легалізації профспілок, об'єднань
профспілок їх засновники або керівники
виборних органів подають заяви. До заяви
додаються статут (положення), протокол
з'їзду, конференції, установчих або загальних
зборів членів профспілки з рішенням про його
затвердження, відомості про виборні органи,
наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об'єднань.
Міністерство юстиції та його територіальні органи підтверджують відповідність

профспілок заявленому статусу. Підтвердження необхідне для представлення і здійснення
захисту прав та інтересів членів профспілки на
відповідному рівні договірного регулювання
трудових і соціально-економічних відносин.
Статус організацій всеукраїнської профспілки
чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки.
На підставі поданих профспілкою,
об'єднанням профспілок документів легалізуючий орган, у місячний термін підтверджує
заявлений статус за ознаками, визначеними
статтею 11 зазначеного Закону, включає профспілку, об'єднання профспілок до реєстру
об'єднань громадян і видає профспілці,
об'єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.
Статусу юридичної особи набувають
також організації профспілки, які діють на
підставі статуту. Тобто організації профспілки
мають всі права юридичної особи як і сама профспілка.
Водночас необхідно зробити наголос на
тому, що є відмінності у легалізації організацій
(організаційних ланок) всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу. Поперше, про належність до певної профспілки

організації (організаційні ланки), які діють на
підставі статуту цієї профспілки, надсилають
легалізуючому органу за місцем знаходження
повідомлення, в якому зазначається до якої
профспілки належить організаційна ланка із
посиланням на номер свідоцтва про легалізацію даної профспілки, на підставі якого
вони включаються до реєстру об'єднання громадян. По-друге, організаційним ланкам видається повідомлення про легалізацію, а не
свідоцтво.
Сплата збору за легалізацію професійних
спілок, їх об'єднань та їх організацій (організаційних ланок) не передбачена чинним законодавством.
Легалізуючий орган не може відмовити в
легалізації профспілки, об'єднання профспілок.
У разі невідповідності поданих документів профспілки, об'єднання профспілок
зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об'єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для
підтвердження статусу.
Людмила ДУДКО,
головний спеціаліст
районного управління юстиції

ДО УВАГИ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Державна інспекція захисту рослин Черкаської області доводить до відому всіх суб'єктів господарської діяльності – виробників
сільськогосподарської продукції, що 15 березня 2011 року набрав законної сили Закон України від 17.02.2011 № 3042-VІ «Про внесення
змін до Закону України «Про захист рослин»,
яким визначено ряд вимог та адміністративні
стягнення за їх порушення.
Так, додатковою вимогою стало отримання суб'єктами господарської діяльності –
виробниками сільськогосподарської продукції
сертифікатів про дотримання регламентів
застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки
регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного
походження і сертифікатів відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження щодо вмісту в них
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів
та важких металів.
Слід зауважити, що без наявності вищевказаних сертифікатів реалізація виробленої
сільськогосподарської продукції на території
України та за її межами буде не можливою.
Обов'язковою вимогою для отримання
сертифікатів є наявність та ведення книги по
захисту рослин, аналітичні дослідження

відібраних зразків сільгоспродукції, обстеження території, на якій її вироблено.
Вищевказаним Законом доповнено
повноваження Спеціально уповноваженого
державного органу у сфері захисту рослин, а
саме:
- здійснення державного контролю за
вмістом у сільськогосподарській продукції та
сировині рослинного походження залишкової
кількості пестицидів, агрохімікатів та важких
металів, а також за дотриманням регламентів
застосування пестицидів, агрохімікатів (тільки
регуляторів росту рослин), відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин,
які ввозяться на територію України;
- здійснення ринкового нагляду;
- видача сертифікатів про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у
сільськогосподарській продукції та сировині
рослинного походження і сертифікатів відповідності сільськогосподарської продукції та
сировини рослинного походження щодо вмісту
в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
- здійснювати розширений контроль з
метою перевірки:
1) вмісту у сільськогосподарській продукції

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ
Біда одна не буває, а приходить одна за одною.
Рана на нозі не заживала більше місяця, а завдяки професійним діям Олександра Івановича Задорожнього відразу відбулось покращення. Згодом упала,
стала недіючою рука. Вдячна Олександру Володимировичу Гейку за його
вміння, доброту, за те що відновив мою працездатність. Та на цьому не закінчилося, здоров'я погіршувалося з кожним днем. Довелось звертатись до працівників швидкої допомоги. Після обстеження виявилось, що мені на старості
літ доведеться перенести ще одне складне хірургічне втручання. Сергій Едуардович Бальвінський успішно провів операцію.
У цей складний кризовий час наша медицина заслуговує на вдячність і
шану. І все це у великій мірі завдяки шановному, не даремно Заслуженому лікарю України, головному лікарю РТМО Василю Михайловичу Кравченку.
З повагою, Галина Романівна АРТЕМЕНКО.

Щиро дякуємо за допомогу в зборі коштів на операцію
і подальше лікування нашої донечки Іващенко Олі районній державній
адміністрації і особливо Горідьку В.В., районній раді (Ганжа О.М., Біба О.О.),
міській раді (Мирошник В.П., Оверченко А.В.), керуючому Райффайзен банк
«Аваль» (МатвійкоВ.І.), церквам святого Стефанія (Жигало Б.Б.) та християнбаптистів (Степанов А.О.), лікарям РТМО (Кравченко В.М., Топалова Г.Г.,
Кириченко В.В., Лисенко І.М.), ПАТ «Городищенський маслозавод» (Дяченку
В.В.), ДЮСШ (Пестенков О.В.), ДНЗ «Джерельце» (Білан Л.М.), ЗОШ № 1
(Томіленко Т.М., Свідельська О.С.) Приватним підприємцям та їх колективам –
Орел О.Д., Орел Ю.О., Орел Ю.Д., Ляшко В.М., Ляшко С.О., Сукач К.Л., Сукач В.І.,
Білан Ю.А., Гай П.В., Почтар І., Новохатько М.П., мешканцям вулиць
Водоп'янова, Рафінадної, Пугачова, кумам, сусідам і всім небайдужим людям,
які підтримали нас морально і матеріально. Низький уклін Вам, люди добрі.
Бажаємо всім міцного здоровя і нехай Вас Бог береже.
З повагою, сім'я ІВАЩЕНКІВ.
За дорученням жителів мікрорайону залізничного
вокзалу висловлюю вдячність міській та районній радам, районній
державній адміністрації, філії «Городищенський райавтодор» за ремонт
асфальтного покриття вулиць Індустріальної і Чапаєва.
Ще одна справа, за яку варто сказати вдячне слово – ліквідація аварійних
дерев на березі водойми колишнього цукрового комбінату. Цю роботу виконували працівники бригади міської ради з благоустрою і КП «Комунальник».
Галина ДІХТЯР,
депутат міської ради

та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів. У разі виявлення у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного
походження вмісту залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів у
кількості, що перевищує встановлені норми,
забороняти їх переробку та торгівлю ними;
2) дотримання умов зберігання сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження;
видавати сертифікати відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження щодо вмісту в них
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів
та важких металів;
3) видавати сертифікати про дотримання
регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у
сільськогосподарській продукції та сировині
рослинного походження;
4) розглядати справи та накладати
адміністративні стягнення на осіб, винних у
порушенні законодавства про захист рослин, а
саме:
Головний державний інспектор захисту
рослин України та його заступники:
- на громадян – до п'ятдесяти неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян;
- на посадових осіб – до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та
їх заступники:
- на громадян – до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- на посадових осіб – до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори захисту рослин районів:
- на громадян – до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- на посадових осіб – до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Сплата штрафу не звільняє винних від
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
невиконання заходів щодо захисту рослин.
Додатково інформацію та консультацію
можна отримати за телефоном (047) 2-55-2789, (067) 749-93-23.
Володимир ГУБАТИЙ,
начальник інспекції захисту рослин
Городищенського району

Городищенська філія кредитної спілки
«КРЕДИТ-СОЮЗ»

Пропонує свої послуги жителям міста та сіл району:
- Залучає кошти громадян на вигідних умовах від 10 до 20
відсотків річних в залежності від терміну вкладу.
- Надає кредити громадянам для придбання товарів, газифікацію та інші соціальні потреби, а також фермерам та підприємцям для розвитку бізнесу. Відсотки нараховуються на залишок
кредиту. Сума нарахованих і сплачених відсотків (при умові погашення кредиту по графіку) становить для кредитів з кожної 1000
грн. терміном на: 12 місяців – 243 грн., 6 місяців – 130 грн. Без
комісій і страховок. Дозволяється довгострокове погашення кредиту.
- Надає короткострокові кредити до зарплати (наприклад,
1000 грн. на тиждень коштуватиме 12,33 грн).
Ми знаходимось за адресою м.Городище, вул.Миру, 54 (поруч з магазином «Фаворит»). Телефон 2-44-04.

ГОРОДИЩЕ

№6 (57)

Спортбар «Арена М+» пропонує:
- перегляд спортивних
змагань
на широкоформатному
телеекрані;
- більярд, настільний теніс;
- комплексні обіди від 15
грн;
Ми знаходимось
за адресою:
вул.Героїв Чорнобиля, 56
(біля залізничного вокзалу).
Тел. 0 (98) 505-76-52.
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«ЕДЕМ»
•Канцтовари
•Дитячі іграшки
•Сувеніри
•Одяг для дітей
та дорослих

Низькі ціни

ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 1
ТОВ «ГЕОЗЕМПРОЕКТ»
ВСІ ВИДИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТА ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ

Всі на розпродаж
у приміщення готелю "Україна"!

Топографічні зйомки
Топографічні роботи для забезпечення
основи різних кадастрів
Кадастрові зйомки
Приватизація земельних ділянок
Виготовлення технічної документації
із землеустрою
Надання консультаційних послуг
в сфері земельних відносин
Надання допомоги у вирішенні земельних спорів
Ріелторські послуги при купівлі-продажу
земельних ділянок

Готель "Україна", вул. 1 Травня, 18
Тел. 0 (97) 57-38-225
• Оновлено колекцію чаю та кави
• Помірні ціни

ВАТ «Городищенське

АТП-17147» здійснює вантажні
перевезення автомобілями
КАМАЗ-5320 з причіпом та ЗІЛ
ММЗ (самоскид).

Довідки та замовлення за тел.

2-21-84, 0 (98) 224-73-42.

«ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ
РАЙАВТОДОР»

по вул.Миру (напроти «Соціальної аптеки»)

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

пропонує послуги з перевезення вантажів автомобілями КРАЗ,
КАМАЗ, МАЗ, а також виконання
робіт автокраном вантажопід'ємністю 6,3 т., бульдозером Т-150 та
автогрейдером. Довідки за телефонами: 2-22-86, 2-00-17.

ПРИВАТНІ
ТА К С І Ц І Л О Д О Б О В О
ОГОЛОШЕННЯ !ЗМІНИВСЯ НОМЕР 2-22-83
ЗДАМ
в оренду металічні ліси, 9 м/п, висота 4 м,
ширина 2 м. Т. 2-11-01, 0 (98) 520-30-33.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок, газиф., усі надв. спор.
6500 у.о. Т. 0 (96) 551-11-95.
ТЕРМІНОВО будинок, вул.Доватора (р-н
переїзду), 10х11, заг. пл. 58 м.кв., усі зручн., частина
добудована без внутр. робіт, усі надв. спор.
Можливо на виплату. Т. 0 (96) 452-53-23 (з 18.00
до 21.00).
ТЕРМІНОВО будинок, вул.Івана Ле,73,
газифік., усі надв.спор., зем.діл. 25 сот. 18000 у.о.,
торг. Т. 0 (98) 461-91-65, 0 (67) 439-55-04.
ТЕРМІНОВО будинок, вул.Крупської, 66, усі
зручн., газиф., зем. діл. 6 сот. Т. 0 (67) 973-61-02.
недобудований будинок, вул.Радянська,39.
5000 у.о. Т. 2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
частина будинку, вул.Гулака-Артемовського,
заг.пл. 80 кв.м., усі зручн. Т. 2-49-85, 0 (98) 975-0208.
частина будинку, вул.Слов'янська, 8/1(центр),
4 кімн., водопровід, телефон, усі надв.спор.,
зем.діл. 3 сот. Т. 2-22-90, 0 (67) 707-82-68.
будинок, (р-н залізн. вокзалу), газиф., усі
надв.спор., зем. діл. 50 сот. Т. 2-10-66, 0 (98) 223-6901.
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, газиф., усі надв. спор., зем. діл. 35 сот.
33000 у.о., торг. Т. 2-26-79, 0 (67) 582-25-21.
будинок, вул.К.Маркса,28, заг. пл. 42,5 м.кв, усі
надв. спор., зем. діл. 10 сот. 7000 у.о. Т. 0 (63) 28777-71, 0 (63) 932-58-72.
будинок, вул.Кірова,68, газиф., центр. водогін і
крин., усі надв. спор., приватиз. зем. діл. 21 сот. Т. 223-81, 0 (99) 730-65-93.
будинок, вул.Короленка,39 (р-н залізн.
вокзалу), газиф., усі надв. спор. Т. 0 (96) 375-63-66.
будинок у м.Городище, вул.Котовського,22
(центр), усі зручн., газиф., усі надв.спор., зем. діл.
15 сот. Т. 0 (234) 2-11-80, 0 (93) 189-84-25, 0 (95)
766-13-85.
будинок, вул.О.Кошового, газиф., усі надв.
спор., тел., зем. діл. 24 сот. 15000 у.о. Т. 2-40-19, 0
(67) 452-48-64, 0 (93) 553-03-31.
будинок, вул.Партизанська,1, заг.пл. 75 кв.м.,
усі зручн., усі надв.спор., газифік., зем.діл. 11 сот. Т.
2-13-07, 0 (97) 870-42-65.
будинок, вул.Івана Ле,79, усі надв. спор., зем.
діл. 15 сот., поблизу річка і ліс; можл. під дачу. Т. 230-93, 0 (98) 351-33-42.
будинок, пров.Лермонтова, газиф., усі надв.
спор., вихід до берега. Т. 0 (96) 292-73-27, 0 (63)
022-80-28.
будинок, вул.Лисенка,6, газиф., усі надв. спор.,
зем. діл. 10 сот. Т. 2-21-05, 0 (97) 100-79-14.
будинок, вул.К.Маркса,28, заг. пл. 42,5 м. кв, усі
надв. спор., зем. діл. 10 сот. 7000 у.о. Т. 0 (63) 28777-71, 0 (63) 932-58-72.

Магазин «Комбікорм»

2-17-71

будинок, пров.Маяковського, 8х11, заг. пл. 70
м.кв., газиф., ремонт, усі зручн., 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) 581-4542.
будинок старий, вул.Миру,5, газиф., л.кухня, 2
сараї, погріб, зем. діл.16 сот.; зручне місце для
бізнесу. 8000 у.о. Т. 0 (97) 675-77-15, 0 (93) 467-4611.
будинок, вул.Миру,18, дерев., обклад. цеглою,
8х11, усі зручн., зем. діл. 21 сот., сад. Т. 2-19-50.
будинок, вул.Нова (недалеко від центру),
10х12, цегл., газиф., центр. водогін, усі надв. спор.,
зем. діл. 15 сот. Т. 2-32-15, 0 (96) 599-38-41.
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.Свердлова,15 (р-н залізн.
вокзалу), 9х12, зем. діл. 7 сот. 10000 євро. Т. 0 (67)
609-32-00.
будинок, вул.Слов'янська,31 (центр), цегл.,
газиф., центр. водогін, усі надв. спор., зем. діл. 10
сот. Т. 2-19-07, 0 (67) 453-05-71.
будинок, вул.Тимірязєва,11, газифік., усі
надв.спор., колодязь, зем.діл. 14 сот., поруч річка. Т.
2-12-15 (після 12.00), 0 (93) 976-74-26.
будинок, вул.1Травня,45 (центр), газ - до
будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 695-9921.
будинок, вул.1Травня,242, усі надв. спор., зем.
діл. 36 сот., вихід до берега р.Вільшанки. 20000 у.о.,
торг. Т. 2-40-64, 0 (97) 227-64-63.
будинок, вул.О.Українського,62 (центр), 7х11,
газиф., усі зручн., добр. стан, телеф., зем. діл. 10
сот. 14000 у.о., торг. Т. 2-06-83, 0 (97) 424-12-06.
будинок, вул.Островського,16, газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 30 сот. Т. 2-07-33, 0 (67) 252-9924.
будинок, вул.Чапаєва,37, 8х12, під залізом,
облиц. плиткою, 4 кімн., усі надв. спор., великий
підвал, крин., зем. діл. 20 сот., можл. підвести газ. Т.
2-04-45.
будинок, вул.Чапаєва,134, усі надв. спор., зем.
діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 618-71-04.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 7 сот. в м.Городище (центр).
Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 566-27-74.
земельна ділянка 18 сот. в м.Городище,
вул.Незалежності,28. Т. 0 (67) 249-73-86.
земельна ділянка 12 сот. в м.Городище,
вул.Шмідта під забудову, погріб, цоколь, недалеко
ліс, річка, вул. газ. Т. 0 (97) 284-24-23.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
ВАЗ 21093, 03 р.в., сірий металік, 1,5, ЦЗ,
сигналізація, диски, магнітофон, ГБО, у
добр.техн.стані. 4700 у.о. Т. 0 (97) 777-54-86.
Ланос, 02 р.в. Недорого. Т. 0 (97) 279-96-03.
трактор МТЗ-80 + плуг, культиватор і причіп.
Т. 0 (98) 812-95-89.

Т. 0 (96) 366-80-83

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

ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
запчастини до КАМАЗ, б/к. Т. 0 (96) 922-63-78.
гідровакуумний підсилювач тормо зів ГАЗ-53 в
зборі. 100 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
глушники ГАЗ-51, 52, б/к. 100 грн. Т. 0 (93) 70760-63.
задній міст ГАЗ-53 після капремонту. 1000 грн.
Т. 0 (93) 707-60-63.
заливна горловина до паливного бака ГАЗ51-53, б/к. 20 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
двигун ГАЗ-52. 800 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
кришки пічки обігрівника кабіни ГАЗ52-53. 10
грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
корінний лист, б/к, Москвич-407 і 412. 70 грн.
Т. 0 (93) 707-60-63.
корінний лист № 1 ГАЗ-51-52, передній. 100
грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
корінний лист задньої ресори ГАЗ 51, 52. 3 шт.,
120 грн./шт. Т. 0 (93) 707-60-63.
коробка відбору потужності з насосом в
зборі, б/к. 200 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
ККП-ГАЗ-51 після капремонту. 500 грн. Т. 0 (93)
707-60-63.
лист № 2 передньої ресори ГАЗ-51, 52, нові, 2
шт. 80 грн./шт. Т. 0 (93) 707-60-63.
серьга ГАЗ-51, б/к. 20 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
радіатор маслений ЗІЛ-130, б/к. 50 грн. Т. 0
(93) 707-60-63.
ресори в зборі МОСКВИЧ-412, б/к. 100 грн. Т.
0 (93) 707-60-63.
ричаг ручного тормоза ГАЗ-51-53, б/к, 2 шт. 30
грн./шт. Т. 0 (93) 707-60-63.
ричаг перемикання коробки передач ГАЗ-5152, б/к. 40 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
паливний бак, 125 л, ЗІЛ-130В, б/к. 150 грн. Т.
0 (93) 707-60-63.
продольна рульова тяга ГАЗ-51, б/к. 80 грн. Т.
0 (93) 707-60-63.
підресорники ГАЗ-53, б/к, 2 шт. 100 грн./шт. Т.
0 (93) 707-60-63.
ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
станок токарний 1К62, у роб.стані. 12000 грн.
Т. 0 (67) 942-12-32.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
євробатареї. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 566-2774.
євроцегла, 633 шт. 1 шт./3,50 грн. Т. 2-25-89.
євроцегла. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 566-27-74.
дошка, соснова, необрізна, суха, товщ.50 мм,
4,5 м. Т. 0 (97) 571-82-11.
пісок, будівельний. 800 грн./1 т. Т. 0 (97) 36049-82.
цегла вогнестійка, біла. Т. 0 (97) 508-55-79, 0
(63) 566-27-74.

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

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.
магнітофон касетний, стереофонічний 212 С-4.
150 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
музичний центр на три диска+дві колонки по
100 w. 1300 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
відеокасетний програвач (що пише) HRР29А. 400 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
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.
РІЗНЕ
КУПЛЮ
бджолосім'ї. Т. 0 (96) 370-97-26.
кувалду, велику. Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
ПРОДАМ
каністри металеві, у добр.стані, 20 л. 100
грн./шт. Т. 0 (93) 707-60-63.
коляска дитяча, літня. Т. 0 (97) 508-55-79, 0
(63) 566-27-74.
коляска «Adamex Galaxy», зим. літн., салатова,
повний комплект, сучасна. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63)
566-27-74.
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.
пшениця, кукурудза, мін. замовл. 0,5 т. Т. 0
(98) 351-33-42.
сукня весільна, 44-46 р. 800 грн., торг. Т. 0 (67)
581-74-25.
ходунці, рожеві. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 56627-74.
цистерна, 50 куб., метал., товщина 4 мм. Т. 0
(67) 759-24-12.
РОБОТА
Кафе-бар «Відпочинок» (р-н залізн.вокзалу)
запрошує на роботу кухаря та бармена. Т. 0 (97)
662-09-23.
Потрібен працівник для саду та городу. Т. 0
(97) 278-26-02, 0 (93) 486-05-99.
У спорт-бар «Арена» потрібні: охоронникадміністратор та кухар зі стажем роботи. Т. 0 (96)
216-49-57.
ПАТ «Городищенський маслозавод» запрошує
на роботу водіїв (А, В, С, Е), водіїв
автонавантажувачів, машиністів аміачнохолодильних установок. Т. 0 (234) 2-25-82.

СПІВЧУТТЯ

Міський центр культури і туризму висловлює глибоке співчуття Кисленку
Леоніду Сергійовичу з приводу тяжкої втрати -- смерті батька Сергія
Андрійовича.
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ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ,
ВЛАСНИКІВ ПРИВАТНИХ ДОМОВОЛОДІНЬ!
З метою утримання території міста у належному естетичному стані, на виконання Правил благоустрою міста просимо вас:
- проводити своєчасне прибирання, знищення бур'янів, скошування трави, догляд за клумбами на закріплених та прилеглих територіях;
- будівельні матеріали (пісок, каміння, щебінь, відсів, цеглу, відходи будівництва тощо) складувати на території власних будинковолодінь – заборонено складувати будь-які матеріали за межами власних земельних ділянок, загромаджувати узбіччя доріг.
ПОПЕРЕДЖАЄМО, ЩО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ ПІДТРИМКУ І РОЗУМІННЯ.
Виконавчий комітет Городищенської міської ради

НАШ КАЛЕНДАР
15 ТРАВНЯ
120 років від дня народження Михайла
Булгакова (1891-1940), російського прозаїка і
драматурга (родом з України), лікаря за
фахом, автора сатиричних оповідань,
фейлетонів, повістей "Дияволіада", "Собаче
серце", "Фатальні яйця", п`єс "Багряний
острів", "Зойчина квартира", роману
"Майстер і Маргарита", творів української
тематики - роману "Біла гвардія", п`єси "Дні
Турбіних", оповідання "Записки юного
лікаря", ліричного нарису "Київ місто":
– Э т о в о д ка ? – с л а б о с п р о с и л а
Маргарита.
Кот подпрыгнул на стуле от обиды.

24 ТРАВНЯ
День слов`янської писемності і культури
День рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов`янських

– Помилуйте, королева, – прохрипел он, –
26 ТРАВНЯ
разве я позволил бы себе налить даме водки?
75 років від дня народження Віталія Коротича (1936), українського письменника,
Это чистый спирт!
публіциста, перекладача: У моей собаки больше моральных принципов, чем у многих
людей. Тезис о том, что поспешность, мол,
21 ТРАВНЯ
необходима при ловле блох, поддерживают
День міста Городища
и развивают именно те, кому и блоху пойДень Європи
мать лень.
День науки
28 ТРАВНЯ
22 ТРАВНЯ
День працівників видавництв, поліграфії і
150 років від Дня перепоховання (1861)
праху Т.Г. Шевченка (1814-1861), укра- книгорозповсюдження
Міжнародний день миротворців ООН
їнського поета, художника, мислителя, на Чернечій горі
31 ТРАВНЯ
Міжнародний день біологічного різноВсесвітній день боротьби з тютюнопаліманіття
нням

КРИЛАТІ ВИСЛОВИ
Альфа і омега

Альфа - перша, а омега - остання буква
грецького алфавіту. Звідси й значення цього
виразу: початок і кінець, все, що є. Походить
вислів з Апокаліпсису, 1, 8: "Я єсмь альфа і
омега, початок і кінець, - каже господь", і далі:
"...Голос, ніби сурма, що говорив: "Я єсмь
альфа і омега, перший і останній" (1, 10).

Аннібалова клятва

Авгійові стайні

Вперше згадуються старогрецьким
істориком Діодором Сіцілійським (І ст. до н.
е.), який викладає міф про Авгія - царя Еліди,
сина бога сонця Геліоса. Авгій мав кілька тисяч
голів худоби, стійла якої не чистилися
протягом З0 років. Геракл, перепинивши течію
річки Алфей, спрямував її на стайні, що були
очищені в такий спосіб за один день. Це був
сьомий подвиг Геракла.
У переносному значенні вираз стали
вживати ще античні письменники (Сенека,
Лукіан та ін.), характеризуючи безладдя,
запущені справи.

Авель

За біблійною легендою (Буття, 4), син
Адама і Єви, вбитий рідним братом Каїном.
Ім'я Авеля здавна вживається в літературі як
символ невинної жертви.

Агнець божий

Перші слова католицької молитви. У
християнській міфології - символ смирення і
покірності.
У сучасній літературі цей вислів часто
вживається з метою досягнення сатиричного
ефекту при зображенні безвольних і
нерозумних людей.

Римський історик Полібій (II ст. до н. е.)
розповідає, що коли майбутньому
карфагенському полководцеві Аннібалу
(Ганнібалу, 247-183 до н. е.) сповнилося 10
років, батько примусив його поклястися
завжди бути непримиренним ворогом Риму.
Аннібал додержав клятви. Не раз він завдавав
римському війську тяжких поразок. Зазнавши
розгрому і переконавшись у неможливості
продовжувати боротьбу, Аннібал покінчив
життя самогубством.
У переносному значенні - тверда рішимість
боротися до кінця.

Антей

Герой старогрецьких міфів. Цей володар
Лівії, гігант - син Посейдона (бога морів) і Геї
(богині землі) - був непереможним, бо
кожний дотик до матері-землі давав йому нові
сили. Гераклові вдалося вбити Антея, лише
піднявши його в повітря.
Образ Антея символізує силу, яку дає
людині зв'язок з рідною землею, з
батьківщиною.

Аргонавти

Герої одного з найдавніших грецьких міфів,
що розповідає про пригоди кількох сміливців,
які на кораблі "Арго" вирушили в Колхіду за
золотим руном. Похід був надзвичайно
важким, тому в переносному вживанні слово
"аргонавти" означає: сміливі мандрівники,
першовідкривачі.

Атлантида

Перші відомості про Атлантиду містяться в
творах старогрецького філософа Платона

(427-247 до н. е.). За античним міфом, який він
переказує, це великий острів у Антлантичному
океані, що існував у давнину і був волею Зевса
затоплений за безмежну гординю його
мешканців.
"Нова Атлантида" (1604) - утопія відомого
англійського філософа Ф. Бекона (1561-1626).
У переносному значенні Атлантида прекрасна заповітна країна; "шукання
Атлантиди" - відважні спроби зробити
відкриття, безустанні пошуки.

Ахіллесова п'ята

За старогрецьким міфом, мати героя
Ахіллеса (Ахілла) морська богиня Фетіда
скупала його у водах священної ріки Стікс, щоб
зробити невразливим для ворожих стріл. Але
при цьому вона тримала Ахіллеса за п'яту, якої
не торкнулися води Стікса. Стріла Паріса,
спрямована богом Аполлоном, влучила в
п'яту, і герой загинув.
У переносному вживанні "ахіллесова
п'ята" - слабке, вразливе місце.

Барон Мюнхгаузен

Цей крилатий вислів походить від імені
саксонського барона Карла-Фрідріха-Ієроніма
фон Мюнхгаузена (1720-1797), автора
"Путівника для веселих людей" (1781) - збірки
оповідань про неймовірні пригоди та
фантастичні подорожі. Особливо популярним
ім'я Мюнхгаузена стало після появи
"Оповідань барона Мюнхгаузена про його
незвичайні мандрівки і воєнні пригоди в Росії"
(1786) англійського письменника Р. Распе. Того
ж року Г. Бюргер перекладає цей твір
німецькою мовою. К. Іммерман у
чотиритомному сатиричному романі
"Мюнхгаузен" (1838- 1839) знов звертається
до цього образу. Оповідання про пригоди
Мюнхгаузена неодноразово видавалися в
різних країнах у переробках для дітей.
У переносному значенні Мюнхгаузен веселий брехун і хвалько; людина, що
втратила почуття міри.

Веселий об’єктив на пасіці

– Всі вже вдома? Закриваю!

– Доброго ранку, дівчата!

Фото Сергія Циганчука
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Коли є робота – це добре. Коли не працюєш – теж добре.
Життя прекрасне, як не крути.
J J J
Сім'я готується до відпустки:
– Дітей віддамо мамі, – каже
дружина, – собаку і канарейку –
подрузі, а кішку візьме сусідка.
Чоловік задумливо вдивляється у вікно.
– Ну, про що задумався?
– Я думаю: якщо в квартирі
буде так тихо, для чого нам кудись їхати? Можна відпочити і
вдома!
J J J
Дружина скаржиться адвокату на чоловіка.
– Так розлучіться, – говорить адвокат.
– О, ні! – вигукує дружина. –
Я мучилась через нього двадцять років, а тепер ви радите його ощасливити!
J J J
Розмова двох майбутніх
інженерів:
– Знаєш, як треба тримати
молоток, щоб не вдарить себе
по пальцях?
– Ну?
– Двома руками…
J J J
– Дівчино, а що буде, якщо я
вас поцілую?
– Ти анатомію вивчав? Нічого не буде, нічого!
J J J
– Мамулю, мамочко, купи
мені акваріумних рибок!
– Відчепись, у тебе ще хом'ячок не здох!
J J J
Грабіжник зупиняється в темному перевулку вчительку і наказує їй:
– Давай часи!
– Часи не віддам! Бери класне керівництво!
J J J
– Значить, меблі і всі домашні речі ми розділимо порівну
без всяких скандалів. Ти згодна?
– Звісно.
– І давай домовимся, що ми
збережем нормальні людські
стосунки. Якщо зустрінемось,
нормально привітаємось…
– Обов'язково.
– І під час самого розлучення ми будем вести себе коректно, без всяких випадів і докорів.
Згодна?
– Згодна.
– Ну й прекрасно. Залишилось вирішить, на який день ми
призначимо весілля.

