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4 вересня – День підприємця України

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

1 вересня – День знань

ЩИРО ВІТАЮ ПРОФЕСІЙНИХ, ЕНЕРГІЙНИХ,
ІНІЦІАТИВНИХ ЛЮДЕЙ З ДНЕМ ПІДПРИЄМЦЯ!

Ви не тільки розпочали власну справу та взяли на себе відповідальність за добробут своєї сім'ї, а й створили нові робочі місця,
постачаєте на ринок товари і послуги, наповнюєте бюджет нашого
міста та держави вцілому.
Ваша праця посідає важливе місце в економічному житті, помітно
впливає на розвиток інноваційної діяльності, встановлення ділових
зв'язків, залучення інвестицій.
Дорогі друзі, від щирого серця дякую Вам за сумлінну працю, наполегливість та високі досягнення. Щиро бажаю всім підприємцям витримки, оптимізму і невичерпної наснаги у праці. Нехай кожна започаткована Вами справа буде вдалою та успішною. Щастя, здоров'я,
миру, злагоди Вам і Вашим родинам!
За дорученням депутатів і членів
виконавчого комітету міської ради
міський голова
Володимир МИРОШНИК

1 вересня – свято для 1272-х
учнів міських загальноосвітніх шкіл
та економічного ліцею, їхніх учителів, батьків.
Керівники апарату міської ради відвідали урочисті
лінійки із поздоровленнями з Днем знань та цінними
подарунками для зміцнення матеріально-технічної
бази цих чотирьох навчальних закладів. Нехай новий
навчальний рік відкриє перед городищенською
молоддю нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю
за своїх дітей.
ЗОШ 1-3 ст. №3, яка святкувала ще й свій 25-річний
ювілей, приймала найповажніших гостей – міського
голову Володимира Мирошника, заступника голови,
керівника апарату облдержадміністрації Михайла
Пузяка, голову райдержадміністрації Віталія Горідька,
заступника голови районної ради Олександра Бібу,
настоятеля Михайлівської церкви, благочинного
району Івана Жигала.
Цей день – особливий у житті 98-ми наших першокласників, 32 з яких прийшли навчатися у ЗОШ №3
(на фото). Для них пролунав перший дзвінок, відбувся
перший урок і відкрилася широка дорога у світ знань.

ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Таланти нашого краю
У кінотеатрі «Жовтень» (директор Центру дозвілля і кіно Олена Ковальчук) відбулась виставка, приурочена до Дня прапора
та двадцятої річниці незалежності України.
До огляду були запропоновані творчі роботи аматорської студії образотворчого мистецтва «Шевченків край» при районному
Палаці культури (керівник Олекса Близнюк).
У фойє представляли різьбу по дереву
як один із національних видів прикладного
мистецтва. Матеріал із дуба, липи, ясену та
горіха у вмілих руках перетворився на прекрасні картини. Абсолютно гармонійно виглядали поряд твори на біблійну та українську тематику. Посередині був розташований «Домашній іконостас» Олександра
Скалиги, поряд – інші його роботи «Буря на
морі» та «Політ глухарів». Особливою ліричністю наповнені картини Юрія Линника
«Лелеченьки» та «Т. Г. Шевченко». Павло
Линник продемонстрував свою майстерність у роботах «Козаки пишуть листа
турецькому султану», «Ісус та самарянка»,
«Ісус в терновому вінку», Анатолій Степанов – у творі «Сім'я Ісуса».
У виставковій залі на другому поверсі
відвідувачів чекали не менш цікаві роботи
намальовані фарбами і одна робота
Анатолія Степанова «Гра в доміно» виконана карбуванням. Всі охочі насолоджувались
картинами «Натюрморт з мандоліною»

(Максим Зацарінний), «Портрет вчителя»,
«Знайомий Женька» (Тарас Близнюк), «Портрет дружини художника» (Анатолій Степанов), «Натюрморт» (Мирослава Левицька)
та двома пейзажами Олени Кулініч-Гладкої.
Також були надані для огляду малюнки
жителя смт. Іркліїв Чорнобаївського району, уродженця Городищини Валерія Сліпенка. Роботи, виконані кульковими ручками,
тушшю та олівцем, зачаровували і не залишали нікого байдужим. Співвідношення
кохання і мистецтва, добра і зла – це головна тема його малюнків, виражена через
міфічні, містичні, подекуди й химерні образи.
Як доповнення до виставки у кінотеатрі
можна було переглянути фільм «Послання
Катерини Білокур».
Оля КОМИЗ

Міська рада закликає громадян преглянути своє споглядацьке ставлення і дружно взятись до боротьби з амброзією.

Обережно, амброзія!

Батьківщина
амброзії полинолистої – Північна
Америка. У Росії
вперше було виявлено амброзію у
1918 році поблизу
м. Ставрополя, в Україні – у 1957році, і "пішлопоїхало" аж до Удмуртії.
Ще якихось п'ять років тому мало хто з городищенців чув про цю небезпечну рослину і ще
менше бачили її. Поширюючись з південного
сходу країни, окупувавши Кіровоградщину,
амброзія полинолиста проникла і відвойовує
нові території нашої області, району, міста.
Засмічує вона усі польові угіддя, сади, городи, узбіччя доріг, залізничні насипи, луки та пасовища, пустирі та інші необроблювані землі.
Амброзія, як чужинка, не має природних
ворогів (тварини амброзію не їдять) і відзначається великою біологічною активністю. Вона
здатна заглушити та витіснити не тільки культурні, а й дикорослі рослини, захоплюючи
таким чином нові земельні ділянки і площі. Спос«Моя земля, земля моїх батьків» – під терігаючи
за амброзією можна сказати, що вона
такою об'єднуючою назвою експонувались справжній "зелений агресор". Витісняє гравілат,
фотографії Анатолія Миндри, Олександра вероніку, злаки, подорожник, ромашку, череду
Медведєва та ініціатора цієї твотчої акції та інші рослини, які прикрашають ландшафт.
Ця однорічна яра рослина за зовнішнім вигдиректора районного Палацу культури
Андрія Биби. Відвідувачі мали змогу позна- лядом схожа на коноплі, а за розміром і форйомитись з яскравими сторінками життя мою листків нагадує полин гіркий (звідки й
назва – полинолиста). За сприятливих умов стебнашого району, оцінити високий рівень май- ло рослини досягає висоти 2-2,5 метрів, а корістерності фотохудожників.
ння заглиблюється до 4 метрів. Розмножується

амброзія насінням, яке утворюється в великій
кількості. Добре розвинені рослини можуть
давати по 30-40 тис. насінин, а окремі екземпляри до 80-100 тис. Восени і особливо взимку
насіння амброзії з нескошених рослин розносяться вітром на 5 км, зберігає схожість у ґрунті
до 40 років. Надмірно висушує і виснажує ґрунти, а при великому забур'яненні культурні рослини гинуть.
Квітковий пилок амброзії шкідливий для
людини. У період цвітіння, а це в кліматичних
умовах України – із середини липня до настання
осінніх заморозків, серед населення спостерігається алергійне захворювання – амброзійний
поліноз (сінна лихоманка). Пилок амброзії,
попадаючи в очі, ніс, бронхи, викликає сльозотечу, погіршує зір, підвищує температуру тіла.
Різке запалення слизових оболонок верхніх
дихальних шляхів призводить до приступів
бронхіальної астми.
Ефективними способами боротьби з
амброзією є обробка гербіцидами, виривання
поодиноких рослин з корінням та проведення
скошування до початку її цвітіння. Враховуючи
велику шкідливість амброзії полинолистої як
для сільського господарства, так і для здоров'я
людини, боротьба з нею є одним із важливих і
першочергових завдань усіх землекористувачів.
Невиконання приписів державної служби з
карантину рослин щодо знищення амброзії
полинолистої тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб і на громадян.
Підготував Олег ПОКАСЬ
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ЇХНІЙ ПОДВИГ БЕЗСМЕРТНИЙ
Друѓ а світова́ війна́ тривала з 1 вересня 1939 р. до 2 вересня 1945 р. Вона мала величезний вплив на долю
людства. В ній брала участь 61 країна (80 % населення Землі). Воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн, зокрема, 40 місяців – з 22 червня 1941 по жовтень 1944 р. – воєнні дії відбувались також на території України. У
збройні сили було мобілізовано 110 млн. осіб. Загальні людські втрати досягли 50-55 млн. осіб, з них загинуло
на фронтах 27 млн. осіб.
В ознаменування події, коли на борту лінкора «Міссурі» було підписано капітуляцію Японії перед союзними державами, на Пагорб Слави прийшли представники установ та організацій міста, до яких звернулися голова районної державної адміністрації Віталій Горідько, голова міської організації ветеранів Володимир Зінченко
та один із визволителів нашого району від фашистів Яків Пасічник. До обеліску було покладено квіти та вінки,
від міської ради цю почесну місію виконали секретар міської ради Андрій Оверченко і перший заступник
міського голови Анатолій Вибрик.
– Андроне Пилиповичу, а чим Вам запам'яталася Фінляндія?
– Страшенним холодом. Ми ж спочатку в
шинельки були вдягнені. Це потім нам видали
кожушки, шапки й валянки. Судіть самі – 40градусні морози. Онучі до чобіт прямо з ногами
примерзали.
– Першого командира пам'ятаєте?
– Так. Командиром батареї був лейтенант
Синашев. У нашій батареї було чотири гаубиці.
Маса снаряда – з півсотні кіло. І хлопців міцних в
обслугу підбирали. Добра гаубиця була. Наш
740-й гаубично-артилерійський полк входив до
складу 91-ї стрілецької дивізії. От нас і кинули
проти фінів. Вважалося, якщо ми служимо в Сибіру, так ми звикли до холоду, а, виходить, і воювати будемо краще.
– А які завдання довелося виконувати?
– Розбивати доти, що на лінії Маннергейма.
Кажу Вам, що доти ті були дуже міцними. Двометрові стіни – вони добре тримали наші снаряди. Розташовані були шаховим порядком –
поткнешся до одного, потрапиш під вогонь другого. Коротше, перекривали вони один одного.
Після того, як ми ті доти розбили, ходили спеціально їх оглядати. Міцні стіни, а підземних ходів
під тими дотами, що нір мишачих.
– А як фіни, добрими вояками були?
– Ох, добрими! Хай їм грець! Бувало, станемо ми на привал, а вони тут як тут. Налетять зненацька зі своїми автоматами, постріляють і зникнуть. Спробуй, розшукай їх. Чули ми, що ті загони
ночами підкрадалися й вирізали цілі роти. І
жінки їхні, фінки, воювали. Взагалі, вони були
добре підготовлені до війни. На лижах добре бігали – не наздоженеш! А ще вигадниками були.
Нароблять макетів, ніби їхнє військо в таборі
стоїть. Там і солдати, начебто і їхня техніка, але
все не справжнє, а зроблене з дерева. Ми
повіримо, що це нібито насправді, і туди снаряди, бомби. Розбомбили, а потім виявляється, що
нас обдурили. А ще їхні снайпери тероризували
нас. Уб'єш його, а він, паразит, не падає. На сосні
висить мертвий і широким поясом до того дерева прив'язаний, гад. Багато наших вони в тій
Фінляндії поклали!
– Андроне Пилиповичу, а як для Вас розпочалася Друга світова війна?
– Не дуже добре. З полону. Довелося спробувати табірних помий. Служив навідником гармати. На той час я був уже єфрейтором. Наша
дивізія серед багатьох інших потрапила у В'яземський котел. Одним словом, оточили й розбили
нашу дивізію. І мені тоді по ногах добряче осколками попало. Лежу, стогну. Німці підходять і показують, мовляв, давай, рус, піднімайся. Ледве
дошкандибав я до машини. Повний чобіт крові –
не до жартів, коли в нозі три дірки. Погрузили нас
німці у вантажівку і доставили в табір, що був розташований у Молодечному, що в Західній Білорусії. А в тому таборі німецькі санітари мені рану
чимось обробили й перев'язали. Невдовзі нога
зажила.
– Як годували в таборі?
– А годували так. Привезуть машину картоплі. І до казана, що під відкритим небом стоїть
на каменях. Лопатами ту картоплю з машини в
казан разом із землею закидають, потім кілька
бочок хамси чи кільки кинуть і варять. Підійдеш
до казана, тобі наллють тієї баланди в баночку зпід тушонки й маленький шматочок хліба дадуть
– оце й уся їжа. Багато тоді людей померло.
– І як Вам вдалося втекти?
– Здружився я в дорозі з Денисом Товиденко з Західної Білорусії, і от із ним і втік. А притулок
нам дав польський хазяїн.
– Невже поляки не побоялися прихистити
військовополонених, які втекли?
– Виходить, що не побоялися. Нагріли вони
води в чані, в якому, мабуть, свиням їсти варили,
зняли ми весь одяг із себе. Залишилися, в чому
мати народила. Довго ми той бруд із себе змивали. Дали нам перевдягтися в полотняну чисту
нижню білизну – і як на світ народилися! Жили в
того хазяїна з тиждень. У нього був водяний млин
– Дениса взяли на млин допомагати хазяїну, а
мене, оскільки рани на нозі ще як слід не загоїлися, залишили в садибі.
– А пам'ятаєте, як звали хазяїна?
– Звали його Бенедикт Захарський, син у
нього був, звали Ніколем. І доньку він мав Лідію.
Так ми з нею за коровами дивилися. Двоє корів,
двоє коней було в цього хазяїна. От за живністю я
й доглядав. Рани наші підзагоїлися, і попросили
ми нашого рятівника дістати нам документи,
щоб без перешкод на Схід іти, додому. У того
Бенедикта Захарського знайомі були в комендатурі, тому через якийсь час він роздобув нам аусвайси (перепустки. – Авт.). Хазяйка – добра душа
– зібрала нам у дорогу харчів. Кожному дала по
кошику, куди поклала по буханці житнього хліба
з кмином, по шматку сала, мила і по парі білизни.

АНДРОН РУДЕНКО:
«КОМАНДУВАННЯ ЦІНУВАЛО УКРАЇНЦІВ»
«Ні, інтерв'ю я Вам давати не буду. Журналісти з Києва, кажете, тим більше не
буду. Згадують про нас, ветеранів, тільки на свята, а так ми нікому не потрібні!» Саме
такими словами зустрів нас кавалер чотирьох медалей «За відвагу» Андрон Пилипович Руденко на порозі свого будинку.
Ситуація була настільки безвихідною, що тільки втручання мого друга – почесного пошуковця України Анатолія Фартушного – розрядило обстановку і дало змогу розговорити найвідважнішого жителя Черкащини. Справа в тому, що Анатолій проходив
службу в тих краях, де в далекому 1939-му Андрон Пилипович брав участь у штурмі
непрохідної лінії Маннергейма. Саме з цього і почалася наша розмова.
Перед тим, як іти, вона дала нам із Денисом ще й
по образку, на якому була зображена Матір
Божа. Поляки цей образок Маткою Боскою називали. Повісили ми їх собі на шиї й вирушили в
дорогу.
– Ви в Бога вірили?
– А Ви знаєте, вірив. Скажу Вам, що я ту
польську Матку Боску проносив усю війну на грудях. І з полону з нею прийшов і на війну в 44-му з
нею на грудях пішов. Отож, після всіх пригод прийшов на рідне подвір'я. А там... Німці батька,
братів постріляли і хату спалили...
– Андроне Пилиповичу, пробачте, та за
що?
– Саме були жнива. Батько разом зі своїми
синами, а моїми старшими братами – Яковом і
Павлом, привезли з поля хліб і молотили його
біля хати. Заскочив до нас єврей у військовій
формі і попросив хоч який-небудь сільський
одяг. Батько дав свитку якусь там і штани. Той
єврей переодягнувся та й присів у сараї на лавці.
Батько як відчував, просив його йти з двору від
гріха подалі. І на тобі! У цей час вулицею їхали
німці на вантажівці. А того року рясно вродили
яблуні. Німці побачили яблуню, зупинилися і в
наш двір зайшли. Назбирали тих яблук у пілотки і
збиралися вже їхати й тут помітили того єврея.
Один із німців підійшов до нього і почав вимагати документи. А той, недовго думаючи, руку до
себе в кишеню, дістав звідти наган і «бах» того
німця та й убив.
Що тут почалося! Мені потім мама розповіла. Єврей утікати. Німці повискакували з тієї
машини і ну по ньому стріляти з автоматів, а той,
немов заговорений, петляючи, втік через яр і
жодна куля його не зачепила! Потім що? Німці
вивели батька і братів і розстріляли за те, що
переховували єврея, а хату спалили.
– А як сталося, що брати були не в армії?
– Обоє братів воювали. Один із них навіть
фінську війну пройшов, як і я. А в 1941-му, коли
війна з німцями почалася, і Яків, і Павло потрапили в полон. Але німці їх випустили, і вони повернулися в батьківську хату.
– Чим Ви займалися в окупації?
– Заробляв на шматок хліба. Теслював...
– А як знову потрапили до діючої армії?
– Наш край звільнили в 1944-му, і я, не чека-

ючи призову, сам пішов у Смілу проситися, щоб
мене взяли в Червону армію. Прийшов до
військкомату, а там у цей час були два офіцерикозаки з 5-го Донського гвардійського кавалерійського корпусу, що поверталися в рідну частину після лікування, заодно і за поповненням
приїхали. Дізналися, що я артилерист, і кажуть,
мовляв, давай до нас, у нас і артилеристи, і мінометники є. От так я й став кавалеристоммінометником.
– Так Вам довелося від супостата і рідні
краї звільняти?
– А як же. Корсунь весь пройшов, Комарівку, Шендерівку... Усі навколишні села довелося звільняти від німця. У цьому котлі тоді така
каша заварилася. Важкі бої там були. Багато
німчури ми тоді набили. Особливо відзначилися
наші танкісти й кавалеристи.
– Смерті боялися?
– Ні. Смерті я не боявся. У мене ж батька вбили, двох братів, треба ж, щоб хтось залишився
живий.
– І конем доводилося правити?
– А як же, я ж сільський. До коней з дитинства привчений. У мене був власний кінь, якого
звали Мироном. Гарний був, слухняний. Я Вам
скажу, що наші коні дуже гарні й розумні. Ти йому
легенько так команду умовну подаси, а він вже й
лежить слухняно на землі.
– Андроне Пилиповичу, які ж національності в козаках воювали?
– Так наші українці, тільки з Краснодарського краю. І розмовляли вони по-нашому і пісні
наші співали. Багато українців було в козаках.
– А воювали вони як?
– О! Командування цінувало українців. Ми
взагалі ж смирні, але коли нас розтривожити, то
супостату не минути біди. Злі стаємо, як ті оси.
Казали, що навіть Сталін хвалив українців за
бойовитість.
– Війна, зрозуміло, справа жорстока.
Скількох Ви ворогів порішили?
– Чорт його знає! Не рахував. Думаю, що з
півсотні буде. У бою пощади не було. Тут чи ти
його, чи він тебе. Був один такий випадок. Після
Яссо-Кишинівської операції кинули нас, кавалеристів, на зачищення території. У лісах та ярах
багато німців залишилося, які намагалися про-

рватися до своїх. От пішли, значить, прочісувати
ліс. Було нас четверо чоловіків, і зненацька
наткнулися на чотирьох німців, які біля бука розглядають карту. Ми, щоб не ризикувати, їх із автоматів і викосили, а четвертий, ним виявився
австрієць, сховався за той бук. Ми його оточили з
чотирьох боків. Стоїть він білий, немов глина,
ледве живий. Хлопці, звичайно, з нього найперше чоботи і носки теплі зняли.
– І як з ним учинили?
– Ми вирішили відвести його на батарею.
Привели в розташування, а капітан Панікаровський, наш командир батареї, і каже, мовляв,
навіщо він тут потрібний. «Руденко, відведіть
його в зарості й розстріляйте!» Що робити? Довелося мені той наказ виконувати. А в нас на бричці
завжди карабін був, який ніколи не чистився, – то
гусачка з нього підстрелити, то ще який смачний
трофей. Узяв я той карабін, зарядив і стволом
показую австрійцю, пішли, мовляв. Він зрозумів,
що його час настав. Підходимо до заростей терну. Метрів 20 по тих заростях пройшли. Він обертається до мене й показує на пальцях, що в нього,
мовляв, удома троє кіндерів залишилося, і проситься, щоб я його не вбивав. Я мовчу. Потім стволом його так легенько в спину штовхнув і кажу:
«Ніхт капут!» Піднімаю гвинтівку і показую, що
буду стріляти вгору, а йому махаю рукою, щоб він
утікав щосили. А він іде і як молитву повторює:
«їх бін драй кіндер, іх бін драй кіндер...» Я знову
намагаюся йому втовкмачити, щоб він утікав.
Потім не витримую і пуляю вгору з карабіна. А
австріяк замість того, щоб утікати, падає на землю. Плюнув я спересердя, обернувся та й пішов.
Через кілька кроків обертаюся, а того австріяка і
слід захолов. Тільки зарості зашелестіли.
– Обман не виявили?
– Та ні. Мене ніхто і не запитував, убив я
його чи ні. Думаю, що під кінець війни вже всі втомилися від тієї смерті.
– А горілку вживали на фронті?
– Звичайно, майже щодня. Як займемо
село чи там містечко, то й «обмиваємо» цю подію. Магазинів вистачало, а там вино не було в
дефіциті. Особливо в Угорщині. От там ром, так
ром! Чудесний напій! Міцний і приємно пити
його.
– А закуска?
– А для цього і був той карабін, що не чистився. В Альпи коли ввійшли, то оленя підстрелимо, то козла, коротше, не бідували...
– І які країни Вам довелося звільняти?
– Польщу, Румунію, Угорщину, Чехословаччину, Австрію.
– А що Вам найбільше запам'яталося під
час звільнення Європи?
– Пам'ятаю, як в Югославії нам показували
полоненого білогвардійського генерала. А було
це так. Вишикували наш полк довгою шеренгою.
Стоїмо, чекаємо і між собою пошепки розмовляємо, мовляв, навіщо це нас вишикували. Виявляється, що перед нами повинен був пройтися
колишній білогвардійський генерал Краснов.
Розповідали, що його захопили югославські партизани і передали нашим. А наші командири,
напевно, хотіли показати нам його як трофей.
Мовляв, дивіться, козачки. Сам він був низенький такий, борідка сива в нього, а шаблюка – здоровезна така! Провели його перед строєм. Потім
інших шикували, теж показували їм генерала
Краснова.
– Андроне Пилиповичу, а як Вам все-таки
вдалося аж чотири «відважні» медалі одержати?
– Скажу вам відверто, мені німців було не
жаль. Якщо десь міст замінувати, саперам підсобити, вибухівку піднести чи якусь іншу ризиковану справу зробити – то я завжди зголошувався
першим. Бувало той же капітан Панікаровський
на чергове моє прохання взяти участь у якійнебудь гарячій справі, говорив просто: «Вистачить тобі, Руденко, нехай інші повоюють!» Але
зголошувався, звичайно, не заради медалі. Чи то
азарт, чи то якесь інше почуття. Ну не міг я сидіти,
от так, склавши руки...
Бесіду вів Олександр ФИЛЬ,
журнал ”Камуфляж”.
ДОВІДКА
Руденко Андрон Пилипович народився 1
січня 1919 р. у селі Буда-Орловецька Городищенського району Черкаської області. Під час
війни – командир розрахунку 82-мм міномета.
Воював у складі 5-го Донського гвардійського
кавалерійського корпусу. Був поранений. Кавалер чотирьох медалей ”За відвагу”. Війну
закінчив у Відні. Учасник Параду Перемоги в
Москві. У 1946 р. був демобілізований. Після
війни працював у колгоспі.
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Графік вивезення побутового сміття з приватного сектора Офіційно
Дата
01 жовтня 2011 р.
04 вересня, 02 жовтня 2011 р.
10 вересня, 08 жовтня 2011 р.
11 вересня, 09 жовтня 2011 р.
17 вересня, 15 жовтня 2011 р.
18 вересня, 16 жовтня 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 (Орджонікідзе), пров. Корольова
Толстого, Радянська, Партизанська, О. Кошового, Ворошилова, Свердлова,
Г.Хасана, пров.Київський, С.Разіна, Шмідта, Лисенка, Галана,
Гулака-Артемовського, Франка, Нова

За чисте довкілля

Свого часу великий німецький поет
Гьоте говорив: «Немає нічого страшнішого
за діяльне невігластво». Кожним своїм кроком по зеленій зоні ми свідомо чи несвідомо знищуємо її. Можливо, це сказано з
перебільшенням, та вплив несвідомої
людської діяльності на довколишній світ
дійсно може мати фатальні наслідки.
І справді, чи задумуємось ми, яку багатогранну шкоду спричиняємо, коли спалюємо рослинні залишки, на яку небезпеку наражаємось від цієї «діяльності»?
Мабуть, що ні. Інакше б, з настанням весни
чи то осені ми не були б свідками численних випадків забруднення довкілля,
атмосфери, земельних ресурсів. Чомусь у
нас здавна так повелося, що деяким аспек-

Городищенське відділення ВАТ НАСК «Оранта»

здає в оренду частину офісного приміщення
площею до 60 кв.м. за адресою м.Городище, вул.Миру, 50.
Тел. 2-17-43, 2-16-43.

На роботу в ПП «Комунальник»

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ЗВАРЮВАЛЬНИК.
Тел. 2-26-13

У полоні диму
там повсякденної господарської діяльності ми не надаємо особливої уваги у
сенсі їх шкідливості. А тому, скажімо, спалювання бур’яну на городі, не є для нас
протизаконною і небезпечною діяльністю.
А шкода…
Особливо це актуально зараз, на
початку осені, коли закінчуються роботи зі
збору врожаю. Велика кількість диму, створює безпосередню загрозу для здоров’я і
життя людини. У цьому сенсі важливо
взяти до уваги, що при згорянні рослинних
решток у повітря вивільняються такі
шкідливі для людини сполуки як окиси азоту, чадний газ, важкі метали та ціла низка
інших концерогенних сполук, найвідомішим представником яких є бензапірен.
Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини. Додаткові складнощі створює ще й те, що з листям часто горить і
безліч усілякого сміття, що істотно підсилює забруднення атмосфери. Такі «невинні» підпали, які ми подекуди влаштовуємо «прибираючи» після себе довкілля
є особливо небезпечними для здоров’я
дітей, а також для тих, хто страждає на бронхіти, бронхіальну астму, риніти чи інші
схожі захворювання органів дихання.
Вогнем знищується не лише суха рос-

Приватні оголошення
ПРИМІЩЕННЯ
КУПЛЮ
контейнер у м.Городище, з місцем на
Базарній площі, можливо з товаром. Т. 0
(67) 988-15-06.
ПРОДАМ
магазин у м.Городище (р-н залізн.
вокзалу), заг. пл. 30 м.кв. Т. 0 (67) 473-5158.
БУДИНКИ
КУПЛЮ
будинок у доброму стані, з хорошим
ремонтом, бажаноу центрі міста. Т. 0 (96)
951-61-95.
ПРОДАМ
будинок, жила врем’янка, 2 гаражі,
свердловина по вул.Пархоменка, 7. Т. 246-07, 0 (67) 476-25-92.
недобудований будинок, заг.пл.92
кв.м., цегляний, зем.діл. 8 сот. з садом. Т.
0 (96) 265-75-33, 0 (66) 547-13-39.
недобудований будинок,
вул.Радянська,39. 5000 у.о. Т. 2-46-24, 0
(67) 594-75-73.
частина будинку, вул.Слов'янська,
8/1. Т. 2-22-90, 0 (67) 707-82-68.
частина будинку (квартира в
одноповерховому 3-квартирному
будинку), усі зручн., заг.пл. 106 кв.м., двір
упорядкований, сучасна огорожа, гараж,
погріб, літня кухня, свердловина, бесідка,
садок. АБО ОБМІН на квартиру в центрі
міста. Т. 0 (97) 908-22-12, 0 (93) 591-0512.
будинок, (р-н залізн. вокзалу), газиф,
усі надв. спор., зем. діл. 50 сот. Т. 2-1066, 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.Котовського,22 (центр),
усі зручн., газиф., усі надв. спор., зем.
діл. 15 сот. Т. 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.Кірова,41, газифік., усі
надв.спор., зем.діл. 15 сот. Т. 0 (50) 38233-43.
будинок, пров.Садовий, 6 (центр),
зем.діл. 8 сот. Т. 0 (68) 392-56-38.

15 вересня 2011 року о 10 годині
в приміщенні міської ради
відбудеться 11 сесія міської ради
VI скликання з таким порядком денним:
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2011 р.
2. Земельні питання.
3. Різне.

будинок, вул.Тельмана,20, усі надв.
спор., зем. діл. 15 сот. Т. 2-19-12 (після
21.00), 0 (96) 354-16-03.
будинок, вул.1Травня,45 (центр), газ до будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0
(96) 695-99-21.
будинок, вул.Чапаєва,12. Т. 2-03-74, 0
(97) 204-64-57.
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.
будинок, вул.Шишкіна,1 (Чубівка),
7х13, газиф., усі надв. спор., зем. діл. 50
сот., берег до річки, 15 хв. до автобусн.
та залізн. зупинки. Т. 2-04-52, 0 (96) 27413-48.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО квартира 1-кімн., 5 пов.
5-пов.буд., (центр). 9000 у.о. Т. 0 (96)
311-37-07, 0 (63) 996-68-07, 0 (63) 870-7711.
квартира 3-кімн., усі зручн., ліч. на всі
види послуг. Т. 2-22-42, 0 (96) 265-75-33.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 7 сот. (центр). Т. 0
(97) 508-55-79, 0 (63) 566-27-74.
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.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
мотоцикл «Чезет», кросовий, 125 куб.
500 у.о. Т. 2-34-05, 0 (67) 646-36-36.
Таврія, 92 р.в., білий, після ремонту.
1600 у.о. Т. 2-34-05, 0 (67) 646-36-36.
АЗЛК 2140, 86 р.в., червоний, нові
двигун, гума, АБ, КПП ВАЗ, рульові тяги
Волга, рульова колонка, магнітола,
тюнінг, салон у відм.стані. 15000 грн. Т. 0
(96) 223-85-52 (с.В'язівок).
ВАЗ 2105, 82 р.в., білий, на ходу,
двигун ВАЗ 2103 + запчастини. 8500 грн.
Т. 0 (98) 224-73-87.
ВАЗ 2110, 06 р.в., 1,6 і, 16-клап., 5-ст.
КПП, рос.збірка, пр. 86 тис км, г/п керма,
ЦЗ, 2-стор.сигнал., ел.скло,

линність та її залишки, як ми хибно вважаємо, а й коріння майбутньої рослинності, так, що земля, перетворившись на
попіл, на кілька років зменшує підріст
свіжої зелені. Спалювання трави аж ніяк
не сприяє підвищенню родючості грунтів.
Адже висока температура при горінні знищує всю мікрофлору, що утворюється у
верхньому шарі грунту. Гинуть не тільки
мікроорганізми, але й знищуються гнізда
птахів, різні види тварин, плазунів
тощо.Крім того, дим негативно впливає і
на стан довкілля – знижується родючість
грунтів, порушується їх структура, зменшує т ь с я п р от и е р о з і й н а с т і й к і с т ь т а
з’являється пожежна загроза для прилеглих територій.
Варто зрозуміти одну просту річ. В природі усе влаштовано розумно і раціонально. Осінні підпали шкодять траві, кущам,
плазунам, комахам... усьому живому
мікросвіту!
Що ж робити з сухою рослинністю та
опалим листям? Одне із можливих рішень
цього питання – компостні ями, з яких
можна отримувати органічне добриво.
Правилами благоустрою міста Городища, рядом інших нормативно-правових
актів у галузі охорони навколишнього при-

роднього середовища перебдачена
досить сувора адміністративна відповідальність за спалювання рослинних решток, опалого листя, стерні, бур’яну на території міста. Слід також нагадати, що згідно
статті 39 Закону України “Про тваринний
світ” та статті 27 Закону України “Про рослинний світ” випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в
разі господарської необхідності за відповідним дозволом територіальних органів
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Така «діяльність» надто вправних господарів може «вилитися» їм у значну суму
штрафу, який сьогодні складає ні багато, ні
мало – від 340 до 1360 грн. Тож, якщо у
когось є велике бажання поповнити бюджет середньомісячною заробітньою платою, як кажуть, будь-ласка!
Тож, перш ніж наводити лад на власному обійсті чи городі, тричі подумайте
про те, а чи не завдає ваша діяльність
шкоди оточуючим і чи є вона законною.
Адже у іншому разі про це можна сильно
пошкодувати.

автомагнітола МР 3, USB, нова гума. Т. 0
(63) 930-86-65.
причіп тракторний, на кругу,
двухосний. 1000 у.о. Т. 2-34-05, 0 (67)
646-36-36.
ЗАПЧАСТИНИ
КУПЛЮ
шини КАМАЗ, зношені. Т. 0 (96) 45616-52.
ПРОДАМ
домкрат Волга, винтовий, новий. 150
грн. Т. 0 (96) 223-85-52 (с.В'язівок).
гідровакуумний підсилювач тормо зів
ГАЗ-53 в зборі. 100 грн. Т. 0 (93) 707-6063.
глушники ГАЗ-51, 52, б/к. 100 грн. Т. 0
(93) 707-60-63.
задній міст ГАЗ-53 після капремонту.
1000 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
заливна горловина до паливного
бака ГАЗ-51-53, б/к. 20 грн. Т. 0 (93) 70760-63.
двигун ГАЗ-52. 800 грн. Т. 0 (93) 70760-63.
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) 707-6063.
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-51-52, 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.

ТЕХНІКА
ПРОДАМ
телевізор «Patriot», б/к (майже новий),
відм. стан. 1000 грн. Т. 0 (97) 662-05-76.
ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
диски для підгортача картоплі.Т. 0
(97) 452-86-24.
електродвигуни, 10 кВТ, 1500 об.; 5,5
кВт, 1500 об. Т. 0 (97) 452-86-24.
електрокорморізка, 220 Вт. Т. 0 (97)
452-86-24.
січкарня. Т. 0 (97) 452-86-24.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
вікно пластикове, 1,50х0,60 м, глухе,
однокамерне. 300 грн. Т. 2-40-64, 0 (97)
227-64-63.
вікно дерев'яне, 1,66х1,21 м, з
луткою, глухе. 300 грн. Т. 2-40-64, 0 (97)
227-64-63.
вікна соснові, засклені, б/к, 4 шт. Т. 0
(97) 278-26-02, 0 (93) 486-05-99.
євробатареї. Т. 0 (97) 508-55-79, 0
(63) 566-27-74.
євроцегла. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63)
566-27-74.
цегла вогнетривка, біла. Т. 0 (97) 50855-79, 0 (63) 566-27-74.
МЕБЛІ
ПРОДАМ
м'яка частина «Жаклін» (диван + 2
крісла), кофейний колір, легка, б/к, відм.
стан. Т. 0 (67) 581-74-25.
РІЗНЕ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО коляска дитяча, зим.літн., салатова, повністю укомплект. на
амортизаторах.Т. 2-41-63, 0 (98) 533-0628 (з 10.00 до 19.00).
ТЕРМІНОВО дитяча коляска, синьоголуба, нова, укомплект., амортизована;
комбінезон для вагітних. Т. 0 (97) 46656-31.
віз для коня на гумовому ходу. Т. 0
(63) 204-77-22, 0 (63) 864-00-33.
коляска дитяча, літня. Т. 0 (97) 50855-79, 0 (63) 566-27-74.
коляска дитяча «Adamex Galaxy»,
зим. літн., салатова, повний комплект,
сучасна. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 56627-74.
контейнер для зберігання та продажу
овочів, фруктів, розбірний. 300 грн. Т. 247-67, 0 (97) 571-71-83.
мобільна пасіка. Т. 0 (98) 761-17-21.
саджанці полуниці, сорти –
Гігантела і рання. Т. 0 (63) 177-33-97.
сіно берегове. Т. 0 (98) 438-45-98.
сукня весільна, 44-46 р. 800 грн.,
торг. Т. 0 (67) 581-74-25.

4

№10 (61)

ГОРОДИЩЕ

5 вересня 2011 року

Огляд преси

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

Якою б заклопотаною не була людина, проте завжди знайдеться хвилинка, щоб переглянути газету. На сторінках
обласних та загальнодержавних видань регулярно зустрічаються повідомлення про новини Городищини та нариси
про наших заслужених земляків.
Нещодавно парламентська газета ”Голос
України” (№ 157) надрукувала великий матеріал ”З вербової колиски пам'яті” про ветерана
війни, орденоносця, пасічника і поета 92річного Павла Труша. Прізвище цієї достойної
людини внесене до районної Книги Пошани.
Незважаючи на вік Павло Григорович жодної
хвилини не сидить без діла, доглядає велику
пасіку, вправно керує власною ”Волгою”. Коли
приходить особливе натхнення – пише вірші,
навіть видав поетичну збірку. Коли дарує добрим знайомим мед, на банку наклеює власне
віршоване побажання здоров'я і довголіття.
Він ніколи не нарікає на долю, хоч за свій вік
зазнав чимало поневірянь. За всі пережиті в
молодості нестатки нині отримує компенсацію у вигляді довголіття та сердечної уваги
людей.
Обласна газета ”Прес-Центр” (№ 35)
додає, що у день ювілею Незалежності України Павла Труша прийняли до Лисянського
козацького полку Українського реєстрового
козацтва. Він став одним із дванадцяти

чоловіків і жінок з різних місць Черкащини, а
також Києва і Борисполя, яких урочисто прийняли у козаки. Павло Григорович живе у Городищі, а родом він з Лисянки.
Які пам'ятники прикрашають (або спотворюють) центральні майдани міст Черкащини?
Це питання взялася дослідити столична ”Газета по-українськи” (№ 1257). Дійшли висновку,
що найкраща ситуація у Городищі – тут немає
пам'ятника, а височить щогла з державним
прапором. У перші роки незалежності
”рухівці” пропонували поставити пам'ятник
Мазепі замість пам'ятника Леніну. Але після
демонтажу монумента 2000 року ніхто нових
ідей не висував. Тепер площа стає місцем святкових заходів та народних гулянь. Вона
позбавлена політичного забарвлення, однаково близька кожному жителю міста, незалежно від особистих поглядів та переконань.
Обласна телестудія ”Рось” розповіла, як у
Городищі проходив байкерський зліт, присвячений Дню Державного Прапора. З'їхалося
майже 400 байкерів з усієї України. Городища-

нам сподобалося, як містом їхала колона байкерів. Такої кількості дорогих мотоциклів мало
кому доводилося бачити. За традицією, організатори зльоту приготували синьо-жовтий
торт, розміром 1,5х1 м. За три дні зльоту випили 7 кг розчинної кави. Наступний зліт відбудеться восени – з нагоди закриття мотосезону.
Городищани прекрасно знають, що як
зіпсувався мобільний телефон – треба звертатися до Валентина Майстренка, невеличка
майстерня якого знаходиться в ”Торговому
Домі” на центральному районному ринку.
Про це пише “Нова Доба” (№ 71). Майстер
ремонтує мобілки всіх типів і моделей. У нього
можна придбати й усі необхідні аксесуари до
мобілок. Пан Валентин захопився радіотехнікою ще у шкільні роки. В ремонті мобілок
використовує комп'ютер і мікроскоп. Всім
клієнтам дає візитну картку. Так люди потім
рекомендують майстерню своїм знайомим.
Володимир ЧОС

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
З прийняттям Указу Президента України від
20.04.2005 № 701/2005 "Питання Міністерства
юстиції України", постанови Кабінету Міністрів
України від 23.04.2005 № 320 "Про утворення урядового органу державного управління у складі
Міністерства юстиції" та Закону України від
23.06.2005 № 2716 „Про внесення змін до законів
України „Про державну виконавчу службу" та „Про
виконавче провадження" розпочався процес
реформування органів державної виконавчої служби.
Прийняття вищевказаних нормативноправових актів дало поштовх створенню окремого
урядового органу державного управління в складі
Міністерства юстиції України для здійснення реалізації єдиної державної політики у сфері виконання
рішень судів та інших органів (посадових осіб) із
чіткою вертикаллю підпорядкованості.
Основною метою даного процесу є підвищення
ефективності діяльності органів державної виконавчої служби, стану примусового виконання
рішень, а також виключення можливості подвійного підпорядкування регіональних та територіаль-

них органів державної виконавчої служби: одночасно Департаменту державної виконавчої служби
та відповідним регіональним та територіальним
управлінням юстиції.
Зокрема, вищевказаним Законом встановлено,
що Департамент державної виконавчої служби є
урядовим органом державного управління у складі
Міністерства юстиції України, на яке покладається
реалізація єдиної державної політики у сфері примусового виконання рішень.
Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну виконавчу службу" та пункту 3 Положення
про Департамент державної виконавчої служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.08.2005 № 711, до складу Департаменту входить державна виконавча служба
Автономної Республіки Крим, областей, Києва і
Севастополя, державна виконавча служба у районах, містах (містах обласного значення), районах у
містах.
Департамент державної виконавчої служби,
державна виконавча служба Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя,

ПОХОДЖЕННЯ ПРІЗВИЩ ЖИТЕЛІВ
ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
4. Прізвища, утворені
за індивідуальними
ознаками перших носіїв
Значну групу прізвищ жителів нашого краю складають прізвища, основою для творення яких була
характерна особиста ознака, що виділяла людину з її
оточення. Прізвища такого типу виникли з первісних
сільських, але в більшій мірі козацьких прізвиськ.
Основою для створення прізвиська могла бути як
позитивна, так і негативна ознака. Проте більшість
прізвиськ такого роду мала насмішкуватий характер.

4.1. Прізвища за зовнішніми
ознаками першоносія

Безверхий – можливо ходив оголений, без
верхнього одягу.
Беззубий – втратив зуба.
Безніс, Безносенко – втратив носа.
Безпалий – втратив палець.
Безпояско – ходив без пояса.
Білан, Білашенко, Білик, Білявський – мав біляве
волосся.
Білоус – носив білі вуса.
Величко – мав велику фігуру.
Вухань – мав великі вуха.
Гаркавий, Гаркуша – гаркавив при вимові.
Гладкий – мав повне тіло, вгодований.
Головатий, Головко – мав велику чи малу голову.
Горбань, Горбатенко, Горбенко – був горбатим.
Губатий, Губеня, Губенко – мав товсті чи тонкі
губи.
Джулай – від джулий, безвухий.

Гроза
Успокой свои нервы немного,
Этой ночью тебе не уснуть –
Не поймёшь человека другого,
И вчерашнего дня не вернуть.
Разрывается странным молчаньем
Твоё сердце, что бьется в груди,
Не подскажет холодным прощаньем,
Не подскажет, что ждёт впереди.
Наполняются солнечным светом
Твои окна под тёплым дождём.
Ты прощаешся с жарким тем летом,

державна виконавча служба у районах, містах
(містах обласного значення), районах у містах є юридичними особами, мають печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні)
рахунки в органах Державного казначейства України, а також реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України для зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.
Всебічне реформування діяльності органів державної виконавчої служби сприятиме підвищенню
ефективності діяльності єдиного в Україні органу
примусового виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб) – Державної виконавчої
служби, зміцненню її організаційно-правової структури і, як наслідок, забезпеченню гарантій захисту
прав і охоронюваних законом інтересів громадян
та юридичних осіб у процесі виконавчого провадження.
Михайло КОРІНЬ,
начальник відділу державної виконавчої
служби районного управління юстиції

Продовження.
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Дзюба – від дзюбатий – рябий від віспи.
Дрібняк – мав дрібну фігуру.
Дуженко – мав велику фізичну силу.
Жила, Жиленко – мав випнуті жили або був скупим, жадібним до грошей.
Жмур – мав звичку жмуритися, примружувати
очі.
Заїченко – заїкався при вимові.
Зализа – мав дуже гладенько зачісане волосся.
Здоровець – мав сильну статуру.
Капловухий – мав обрізані чи малі від природи
вуха, коротковухий.
Кирпатий – мав короткий, задертий догори ніс.
Ковтун, Ковтенко – можливо швидко їв, ковтав
їжу або говорив нерозбірливо, ковтав слова.
Косий, Косенко – мав косі очі.
Костогриз – любив гризти кістки.
Кривенко – мав коротку або пошкоджену ногу,
кульгавив.
Криворучко – мав криву руку.
Кривошея – мав криву шию.
Кудренко – мав кучеряве волосся.
Кужба – той, хто горбився.
Куценко – мав невеликий зріст.
Лапченко – мав великі руки, як лапи.
Лисак, Лисенко – був лисим.
Малий, Малишенко, Малишко – був малим на
зріст.
Масюк – від виразу масюсінький – крихітний,
дуже малий.
Моргун – мав звичку моргати очима.
Негрун – був чорнявим, як негр.
Нечухраний – можливо не слідкував за
зовнішністю, нечупара.
Острогруд – мав випнуті груди.
Патлай – мав густе, скуйовджене волосся.
Пащенко, Пащук – мав великий і некрасивий рот,
як паща (звіра, риби).

До витоків

Перебийніс – мав перебитий (горбатий) ніс.
Пикало – мав несимпатичне обличчя.
Пихтюк – той, хто пихкав – видавав своєрідні звуки, курячи люльку чи цигарку.
Повзун – дуже повільно ходив, наче повзав.
Пузенко – мав великий живіт.
Рижевський – мав руде волосся.
Рябець, Рябчич – був покритий ластовинням або
шрамами від віспи.
Сивак – мав сиве волосся.
Синезуб – мав пошкоджені чи хворі зуби.
Скалига, Скалиженко – мав звичку скалитися –
широко посміхатися, переважно глузуючи.
Скопець – той, кому було зроблено кастрацію.
Скороходько – дуже швидко ходив.
Слинько – той, в кого постійно тече слина із рота
або безвільна, безхарактерна людина.
Спіпченко – був сліпим або недобачав.
Смага – мав сухість губ.
Старик, Старченко – був похилого віку, старшим
за інших.
Сторчоус – мав загнуті до верху вуса.
Сухоребрий – був дуже худим.
Товстенко – мав товсте тіло, товстун.
Товстоп'ят – мав товсті п'яти.
Ус, Усенко – мав гарні (довгі) вуса.
Чепурний – був чистим, охайним, акуратним.
Чорнобривець – мав чорні брови.
Чорноус – мав чорні вуса.
Чубаренко – той, хто має чуб, чубчик.
Чупринюк – мав гарне волосся на голові.
Шепель – шепелявив при вимові.
Штанько – носив дорогі (гарні) штани.
Шрамко – мав на обличчі шрам.
Шубко – носив особливу (дорогу) шубу.
Щербак, Щербина – мав пошкодженого (надбитого) зуба.
Микола ЩЕРБИНА
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Чим відрізняється фальшиве
кохання від справжнього?
Фальшиве: Мені подобаються
сніжинки на твоєму волоссі!
Справжнє: Дурепо, де шапка?!
J J J

Ну чому сучасні технології одночасно дозволяють виробляти
бaнки для пивa, котрі не розкладаються нa сміттєзвалищі зa 100
років, і кузови aвтомобілів, котрі
гниють зa 3-4 роки?
J J J

Розмова двох на Ельбрусі:
– Ну що, купуєш ту квартиру,
чи ні?
– Чи я здурів? Третій поверх і
без ліфта!
J J J

Черга – це єдине місце, де люди справді бояться один одного
втратити.
J J J

Мені подарували талісман,
який притягує гроші. Повісив його
в авто на лобове скло. На наступний день в мене в'їхала інкасаторська машина.
J J J

У хлопців завжди є 5 відмазок:
– Я ж по дружньому!
– Я ж з любов'ю!
– Я ж пожартував!
– Я ж не хотів!
І сама коронна:
– САМА ВИНУВАТА!
J J J

– Дівчина, а що ви така вся в
білому?
– Здаюся.
J J J

Брати Клички кинули виклик
Валуєву. Останній заявив, що теж
прийде не один.
J J J

– Любий, не нервуй, нервові
клітини не відновлюються.
– Не умнічай –зуби також не
відновлюються!
J J J

И оно покидает твой дом.
Ты опять пролистаешь страницы
Так легко пролетевших всех дней.
Может это тебе только снится
Мрачность тех полысевших ветвей.
А над городом тучи и скверно,
Приближается тихо гроза.
Розбегутся все люди наверно,
И нелепо скотится слеза.
Погружаясь в безбрежный
шум ливня,
Понемногу закроешь глаза,
Ну а утром проснётся ванильно
И поймешь, что пришли холода.
Не пытаясь найти обьясненье

Поетичним рядком
Той тривоге, что тает внутри,
Не появится больше сомненье,
Испарится в холодной дали.
Вспоминая шум ветра той ночи,
Ощутишь мимолётную дрожь.
Город гром разрывает на клочья,
Обнимая беспомощный дождь.
Мы бываем с тобой одиноки,
Только людям, увы, не понять,
Что все эти обычные строки
Про грозу, что в душе, не унять.
Марія МОСКАЛЕНКО

Жінка приходить з роботи, до
чоловіка:
– Ти козу доїв?
Чоловік:
– Доїдаю!
J J J

У чоловіків життя – зебра:
блондинка, брюнетка; а в жінок –
зоопарк: осел, козел, зайчик…
J J J

Всі чоловіки плавають, а жінки
– купаються. Тому що чоловіки носять плавки, а жінки – купальники!
J J J

Грошей, які я заробив вистачить мені до кінця життя… якщо помру сьогодні о 20:00.

