ВЛАДУ - РАДАМ!
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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

Шановні ветерани
Великої Вітчизняної війни,
колишні партизани та підпільники,
працівники тилу, солдатські вдови!
Дорогі городищенці!
Від щирого серця вітаю вас зі світлим і радісним святом – 67-ою річницею Перемоги над фашистськими загарбниками!
Починаючи з 9 травня 1945 року День Перемоги завжди викликає світлі відчуття і невмовкаючі дзвони пам’яті, що б’ють у людські серця.
Наші співвітчизники продемонстрували щиру відданість та палку любов до своєї Батьківщини. В Україні немає родини, яку б обійшло стороною горе втрат.
Ціна перемоги над фашизмом стала занадто дорогою.
Низько вклоняємось всім, хто боровся на фронтах Великої Вітчизняної війни, у партизанських загонах, пережив біль Батьківщини в окупації та полоні, за мужність, стійкість, відвагу! Глибокої шани заслуговують ті, хто своїми руками підняли з попелу вщент зруйновані міста і
села, фабрики і заводи, відбудували знищене війною народне господарство.
Священний обов'язок кожного – бути гідними життєвого подвигу своїх дідів та батьків, усіма своїми справами утверджувати мир, злагоду та суспільну гармонію на нашій багатостраждальній землі.
Від депутатського корпусу та виконавчого комітету міської ради бажаю всім ветеранам, жителям міста міцного здоров’я, бадьорості
духу, оптимізму, сімейного благополуччя, радості, достатку, віри у світле майбутнє Городища та всієї України!
З Днем Перемоги!
З повагою,
міський голова Володимир МИРОШНИК

СВЯТО ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ

Багато років минуло від незабутнього травня 1945
року, але й сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірного служіння своєму народу.
У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя
забрала війна, низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли
тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні роки.
Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею
наближав розгром ворога. Ми знову повертаємося
до подій 67-річної давнини, аби з глибокою повагою
згадати тих, хто виборов нашу свободу у страшному
поєдинку з фа-шистськими загарбниками.
Свята пам'ять про Велику Вітчизняну війну залишається з нами як високий зразок мужності, сили духу,
самопожертви, тяжкої ратної праці, а водночас вічної
скорботи за тими, хто віддав життя за свободу Вітчизни. Тому для нас, нащадків і спадкоємців солдатів
Великої Перемоги, найвищим законом буття є
вірність їх священній справі і нетлінній пам'яті,
довічна синівська шана і повага.
Цього дня ми схиляємося у доземному поклоні
перед нині живими, усіма тими, хто проніс через
війну любов до Батьківщини і бажання бачити її
заможною та квітучою. Це вашим потом та кров'ю
щедро зрошена наша батьківська земля, як у роки
війни, так і у важкі дні відбудови народного господарства.
Важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність за ваш безсмертний подвиг переможців у найжорстокішій війні, якої не знало людство.
Ми у вічному боргу перед вами, за обірвану
війною юність, за зразки мужності, силу духу, самопожертву, які ви виявили в боях за рідну землю.
Наш обов'язок бути гідними вашого безприклад-

ного життєвого подвигу, усіма своїми справами
утверджувати мир, злагоду та суспільну гармонію
на українській землі.
Відзначення 67-річниці Перемоги розпочалося
офіційними заходами в місті ще напередодні 9
травня. 8 травня міський голова Володимир

Шановні жителі і гості Городищини!
26 травня 2012 року відбудеться
Міжнародне мистецьке свято
«Садок вишневий коло хати».
Початок о 9.30
В програмі:
Відкриття свята та покладання квітів до підніжжя пам'ятника С.С.Гулаку-Артемовському; святкова хода по вулиці Миру до міського саду біля
Палацу культури; ознайомлення з виставкою народних умільців та стола-

Мирошник, перший заступник міського голови
Анатолій Вибрик, депутат міської ради Марія
Артеменко поклали квіти до братської могили у
с.Набоків.
(Продовження на 3-й стор.)

ми достатку населених пунктів району; виступи кращих художніх колективів Городищини та інших районів України.
На святі ви зможете скуштувати козацької каші, юшки, вареників, шашликів та інших страв, приготованих за оригінальними рецептами гостинними господинями нашого краю. За бажанням можна стати учасником
виставок народних умільців, ремесел, представити старовинні речі,
родинні реліквії, предмети домашнього вжитку.
Тож запрошуємо вас, всю вашу родину, знайомих, близьких у міський
сад на мистецьке свято.
Оргкомітет
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26 квітня 1986 року навічно викарбувалося чорними літерами не лише в історію
нашої країни. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС відчув на собі увесь світ…
26 квітня 2012 року в Городищі відбулося відзначення цієї сумної дати. Учасники мітингу пройшли урочистою і водночас
скорботною ходою з прапорами та квітами.
– Дуже важко згадувати той день…
Того дня історія усього світу і України в тому
числі розділилися на два періоди: до Чорнобиля і після Чорнобиля. Минув рік з того
часу, як ми відкрили меморіальний знак
ліквідаторам. Відбулося чимало як хорошого, так і поганого… За останній рік на пам'ятному знаку додалося 8 померлих
ліквідаторів з Городищини. Помирають ті
люди, які прикладали зусиль, щоб ми
могли тут зустрічатися, а в подальшому і
відпочивати у цьому парку. Немає серед
нас Михайла Конкіна, який виділив 25 тис.
гривень для реконструкції цього пам'ятника. Але потрібно жити далі. Я хочу запевнити, що районні органи влади, в межах компетенції, спільно з громадською організацією «Союз Чорнобиль України», будемо
все робити, щоб Ваше життя, шановні
ліквідатори аварії покращувалося. Спасибі
Вам, що ви ціною власного життя врятували
цей світ, – зазначив у своєму виступі голова
райдержадміністрації Олександр Ганжа.
– Ще раз було доведено, що чужого
лиха не буває, це лихо треба ділити на всіх,
незалежно від національності. Чорнобильська катастрофа на українській землі –
це проблема усього людства, за помилки
окремих людей, розплачуються в різних
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ЧОРНОБИЛЬ…
ВІЧНЕ ВІДЛУННЯ
У НАШИХ ДУШАХ
країнах і ніхто не знає, коли ця розплата
закінчиться. Життя в людини одне і місце
проживання теж одне – це наша Земля.
Існує єдиний вихід, берегти те, що маємо.
Чорнобиль ніколи не повинен повторитися. Бажаю усім Вам міцного здоров'я і благополуччя у Ваших родинах. Окрема подяка
і земний уклін всім, хто ціною свого здоров'я, а часто і життя зупинив трагедію. Від
депутатського корпусу районної ради
дякую усім ліквідаторам за вашу мужність і
героїзм, – висловив вдячність голова
районної ради Олександр Біба.
– 26 років тому сталася одна з найбільших техногенних трагедій в історії
людства – аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Вона вразила увесь світ, приголомшила людей страшним розмахом біди,
трагічні наслідки якої відчуватиме не одне
наступне покоління. Десятки городищан
відправились туди, заради порятунку
людства та ліквідації наслідків катастрофи.
Вони не вагаючись стали до боротьби з
грізним і невидимим супротивником. Схилимо голови перед їхньою мужністю і самопожертвою, перед світлою пам'яттю тих,

хто своїм життям зупинив пекельну стихію.
Спільними зусиллями,
увагою та чуйністю
маємо загоїти душевні і
фізичні рани тих, хто пройшов через горнило
війни з атомом. Минає
рік за роком після найстрашнішої в світовій
історії техногенної катастрофи, а в серцях людей
досі звучить відлуння
тих трагічних подій. Ми
не маємо права забувати про самопожертву
героїв, які пройшли
через усі кола ядерного пекла задля збереження життя і здоров'я прийдешніх
поколінь. Будьмо ж гідними їх, шануймо
усіх, хто сьогодні поряд з нами. Наш
спільний обов'язок оточити їх належною
турботою та увагою. Шановні ліквідатори,
від депутатського корпусу міської ради та
від себе особисто, дякую Вам за Ваш подвиг, – виступив міський голова Володимир
Мирошник.

Голова райдержадміністрації Олександр Ганжа та голова районної ради Олександр Біба нагородили ліквідаторів грамотами за їхній внесок заради збереження
життя і здоров'я людей, а Митрофорний
протоієрей Отець Іоан Жигало відправив
службу за упокій душ загиблих ліквідаторів.
Олександр МЕДВЕДЄВ

СЕРГІЙ ТІГІПКО
ВІДВІДАВ ЧЕРКАЩИНУ

ОСЬ І ПРОЛУНАВ
ОСТАННІЙ ДЗВІНОК
3 травня для випускників 11
класів Городищини пролунав
останній дзвінок. Урочистості розпочалися біля пам'ятника С.С.ГулакаАртемовського. Це одночасно
радісне свято, але з частинкою суму,
адже батьки усвідомлюють, що їхні
діти, вчора ще такі маленькі, а вже
сьогодні стоять на порозі дорослого
само-стійного життя, саме тому на
очах мам постійно бриніли сльози.
Випускники – це майбутнє нашої держави, саме їм приймати естафету
розбудови України.
Привітати випускників зі святом
прибули голова райдержадміністрації Олександр Ганжа, голова
районної ради Олександр Біба,
заступник голови районної ради
Микола Панчишин, міський голова
Володимир Мирошник. Керівники
району щиро привітали випускників
зі святом та побажали їм подальших
успіхів, обрати правильний шлях, по
якому їм прямувати у дорослому
житті. На площі С.С.Гулака-Артемовського пролунав для випускників
останній дзвінок, який сповістив, що
вони вже не учні своїх шкіл.
Далі, сформувавши колону, урочистою ходою керівники району та
міста, разом з випускниками шкіл,

рушили до Пагорба Слави, де всі
бажаючі поклали квіти до підніжжя
пам'ятника воїнам-визволителям.
Випускники також випустили повітряні кульки, які символізували вихід
у вільне життя, набуття самостійності.
Проте, на цьому урочисті заходи
не закінчилися. В районному Палаці
культури, пройшов молодіжний
форум «Випускник Городищини
2012», на якому випускники шкіл
мали змогу зустрітися з керівниками
району та міста, начальниками
районних установ та служб, щоб у
формі діалогу, поставивши запитання, отримати відповіді на них або й
вирішити свої проблеми.
Варто зазначити, що молодь проявила неабияку активність. Основними питаннями, які їх цікавили
були проблеми працевлаштування,
соціального забезпечення, дозвілля, спорту, перспективи своїх населених пунктів. На ці та багато інших
запитань вони отримали вичерпні
відповіді.
По закінченні форуму, з нагоди
свята, відбувся концерт.
Олександр МЕДВЕДЄВ

20 квітня в облдержадміністрації відбулася
нарада, присвячена реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича, під
головуванням голови облдержадміністрації,
Героя України Сергія Тулуба за участю Віцепрем'єр-міністра України – Міністра соціальної
політики України Сергія Тігіпка.
На нараді були присутні голова обласної
ради Валерій Черняк, заступники голови ОДА,
голови райдержадміністрацій, районних рад,
керівники закладів та установ соціальної сфери
тощо.
–Як ви знаєте, 7 березня 2012 року Президент України Віктор Янукович проголосив програму нових соціальних
ініціатив. Важливо, що
це не лише посилення
соціального захисту шляхом підвищення
розмірів виплат. В основі
нової соціальної політики – адресність, справедливість та інтереси кожної людини,– зазначив
Сергій Тулуб на початку
наради.
Сергій Леонідович
зауважив, що нині вже
багато соціальних ініціатив активно втілюються в
життя, однак влада
очікує від громадян
нових пропозицій, які
обов'язково враховуватиме. До такого ж
плідного діалогу Віцепрем'єр-міністр закликав і присутніх у залі
фахівців.
Коротко охарактеризувавши соціальноекономічний стан держави, Сергій Леонідович,
зокрема, наголосив, що владі вдалося взяти ситуацію в руки. Саме завдяки досягнутому зростанню ВВП та ряду інших економічних показників і
з'явилася можливість втілення соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича.
Сергій Тігіпко одним із ключових питань, які
потребують термінового вирішення в розрізі
зазначених ініціатив, вважає прийняття нового
закону про зайнятість, який пропонує європейські підходи до подолання безробіття.
– Цей закон має вирішити проблему зайнятості найбільш вразливих верств населення. Зокрема, це 20 відсотків молодих людей, які не
можуть знайти роботу; 40 відсотків випускників
навчальних закладів, які змушені працювати не
за спеціальністю, 30 відсотків громадян працездатного віку, котрі проживають в сільській місцевості, а також ті, хто має вік понад 45 років. Нам
потрібно першочергово вжити необхідні заходи,
аби ці категорії громадян стали на ринку праці
конкурентоспроможними, – наголосив Віцепрем'єр-міністр.

За його словами держава мотивуватиме
роботодавців створювати нові робочі місця.
Також в законопроекті пропонується надання
державою ваучерів для отримання другої освіти
особами, які досягли 45 років і мають не менше
15 років страхового стажу.
Сергій Тігіпко закликав громадськість вносити пропозиції щодо удосконалення нової
редакції законопроекту «Про зайнятість населення». Щодо працевлаштування молодих
людей, то закон також містить кілька корисних
нововведень.
– Якщо роботодавець створює нове робоче
місце і влаштовує на нього молодого фахівця, для
якого це місце роботи –
перше, то він на перший
рік звільняється від сплати єдиного соціального
внеску. А це немало –
41,2 відсотки від зарплати. До того ж, якщо молодий спеціаліст укладає
контракт на роботу за
потрібними державі
спеціальностями в
сільській місцевості, він
отримує 5 мінімальних
зарплат як «стартові виплати». Зараз в Уряді розглядається більш розширений перелік спеціальностей, котрі підлягатимуть таким соціальним
виплатам , – пояснив
Сергій Тігіпко.
Віце-прем'єр-міністр
також детально зупинився на питанні підвищення пенсій. Так, за його словами, з травня майже 9
мільйонів літніх людей відчують їх зростання.
Він також розповів, що в рамках Нової
соціальної політики прийнято рішення про осучаснення пенсії для тієї категорії пенсіонерів, які
вийшли на заслужений відпочинок до 2008 року.
«Питання осучаснення пенсій піднімається давно. Ми нарешті змогли підійти до його вирішення», – наголосив Сергій Тігіпко.
Сергій Тігіпко докладно зупинився і на
збільшенні пенсій інвалідам-чорнобильцям,
військовослужбовцям та роз'яснив основи кредитування для отримання іпотеки на будівництво житла.
Сергій Леонідович пообіцяв частіше приїздити на Черкащину з робочими поїздками, навіть
без попереджень. Адже, він переконався, що на
Черкащині працюють справжні професіонали,
відданні своїй роботі і землі люди. Віце-прем'єрміністр зазначив, що маючи такий потужний
людський потенціал і багаті родючі землі, на Черкащину очікує досить приваблива перспектива у
соціально-економічному розвитку.
Власна інформація
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28 квітня 2012 року переможці зональних змагань обласної Спартакіади серед депутатів всіх рівнів зібралися у Городищі, де боролися за чемпіонські звання з таких видів спорту: настільного тенісу, шахів, шашок,
волейболу і міні футболу. Для цього організатори змагання, керівники
Городищенського району – голова райдержадміністрації Олександр Ганжа, голова районної ради Олександр Біба, – надали у розпорядження
учасників найкращі спортивні споруди районного центру: спорткомплекс «Колос», приміщення спортивної школи, ігрові майданчики Городищенського аграрного коледжу.

ГОРОДИЩЕ СТАЛО
ЦЕНТРОМ ЗМАГАНЬ
ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ
РАД ЧЕРКАЩИНИ
Розпочалося спортивне свято традиційно шикуванням команд-учасниць, проходження маршем, підняттям Державного
прапора, честі підняти який удостоївся
депутат Городищенської міської ради,
срібний призер Всеукраїнської Спартакіади 2011 року з волейболу у складі збірної
Черкаської області Борис Онопрієнко.
До учасників змагань із вітальними
словами звернулися заступник голови
обласної ради Василь Касян голова райдержадміністрації Олександр Ганжа, голова районної ради Олександр Біба.
Василь Касян передав вітання від голови облдержадміністрації Сергія Тулуба та
голови обласної ради Валерія Черняка і
побажав усім спортивного завзяття, успіху і
удачі, наполегливості і перемог. А ті, хто
виборе перше місце у нинішніх фінальних
змаганнях, будуть захищати честь області
на Всеукраїнській спартакіаді в Алушті у
травні цього року.
Суперництво команд розпочалося
одразу після короткого інструктажу голов-

ного судді та оголошення порядку проведення змагань з того чи іншого виду.
Напруженими, але короткими за
часом стали змагання з настільного тенісу
як серед жінок, так і серед чоловіків. Серед
жінок-тенісисток перше місце посіла Тамара Доброштан з Смілянського району.
Серед чоловіків-тенісістів фортуна була
прихильною до Василя Рябовола з
Маньківщини.
На відміну від минулорічних фаворитів гри у шашки нині перше місце серед
чоловіків дісталося Михайлу Федірку з Корсунь-Шевченківського району, а серед
жінок значну перевагу мала Руслана Геращенко з Катеринопільського району, яка
також виборола перше місце.
Високу вправність у нав'язуванні своєї
тактики гри показав Фелікс Зольдін з Черкаського району, виборюючи одну перемогу за іншою серед шахістів. Гідну конкуренцію йому склали Анатолій Івашкевич,
який відстоював кольори КорсуньШевченківського району й Іван Малий,

минулорічний чемпіон із Золотоніщини.
Але за результатами вони всі посіли відповідно перше, друге і третє місця.
У змаганнях з волейболу домінувала
команда Чигиринського району. Виборовши нелегку перемогу у господарів – команди Городищини, вони дійшли до фіналу і
достойно обіграли команду Маньківщини,
яка посіла другу сходинку змагань. Третіми
стали волейболісти Драбівського району.
Непередбачуваним виявився фінал
серед команд з міні футболу. Команда
Жашківського району долала суперників з
мінімальною перевагою, перш, ніж дійти
до фіналу. Фаворитами у цьому виді спорту
були золотонісці – минулорічні чемпіони.
Ось між ними і розгорівся справжній захоплюючий двобій за перше місце. Основний
час не приніс переваги жодній команді. А в
післяматчевих пенальті фортуна поверталася боком поперемінно. Все ж перемогу
жашківцям приніс воротар, депутат
Жашківської міської ради Вадим Вегека,
який і сам забив гол, і двічі відбив м'яч.

Отже, чемпіонами з міні футболу стали
жашківські футболісти.
У загальнокомандному заліку місця
розподілилися наступним чином: третє
загальнокомандне місце за депутатами
Катеринопільського району, друге – Золотоніського а перше за сумою балів вибороли депутати-спортсмени Монастирищенського району.
Переможці і призери в індивідуальних змаганнях та команди, що стали призерами обласної спартакіади нагороджені
грамотами, медалями і кубками.
На завершення спортивних змагань
Василь Касян подякував усім учасникам за
активність, прагнення до перемоги. Окремо висловив подяку господарям за добру
підготовку матеріальної бази, а суддівській
колегії – за чітке суддівство і роботу. Він висловив надію, що спорт буде доброю запорукою в подальшій діяльності органів
місцевого самоврядування і депутатській,
зокрема.
Власна інф.

ЗРОБІМО
ГОРОДИЩЕ
ЧИСТІШИМ

СВЯТО ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ
Міський голова, голова міської
організації ветеранів Володимир
Зінченко та депутат міської рад Марія
Мельник відвідали ветерана Великої
Вітчизняної війни, який проживає у
Чубівці та вручили йому продуктовий
набір. Потім поклали квіти до братської
могили та відвідали концерт, подарований місцевим жителям артистами
міського центру культури і туризму.
Цього ж дня, секретар міської ради
Андрій Оверченко та голова міської
організації ветеранів Володимир
Зінченко також відвідали ветеранів та
вручили їм продуктові набори.
Урочисті заходи до Дня Перемоги розпочалися 9 травня в Городищі з самого
ранку. Звучали пісні воєнних часів. Приємно було дивитись як участь в урочистостях брали люди різних вікових категорій, по місту прогулювались молоді
люди, переодягнені у військову форму.
До урочистого маршу від Площі
Миру долучилися сивочолі ветерани,
керівники району та міста, учні загаль-

ноосвітніх шкіл, працівники районних
установ, служб та організацій, колективи підприємств. На Пагорбі Слави горів
Вічний вогонь.
Ветеранів та всіх присутніх із цим
величним святом привітали голова райдержадміністрації Олександр Ганжа,
голова районної ради Олександр Біба,
міський голова Володимир Мирошник,
районний військовий комісар Олександр Салоух, депутат обласної ради,
Герой України Геннадій Бобов, ветеран
Великої Вітчизняної війни Юрій Сук, а
від молодого покоління слово надали
Олександрі Салоух. Всі вони подякували
та бажали здоров’я і ще довгих років
життя ветеранам, благополуччя їхнім
сім’ям, а тим, хто не дожив до цього
свята зі сльозами на очах, вшанували
хвилиною мовчання. Адже, жодна українська родина відчула на собі біль
втрати близької людини, чимало воїніввизволителів повернулися додому скаліченими, зазнали психологічних травм.

Після урочистостей, всі бажаючі
поклали квіти до підніжжя пам’ятника.
Завдання молодого покоління ніколи
не забувати ціни, заплаченої за цю Велику Перемогу.
Жителі та гості міста вітали ветеранів
квітами і посмішками, сповненими
щирої вдячності за подароване мирне
небо над головою.
Олександр МЕДВЕДЄВ

В рамках Всеукраїнської акції «За
чисте довкілля», згідно розпорядження голови облдержадміністрації,
Героя України Сергія Тулуба та розпор я д ж е н н я г о л о в и р а й д е р жадміністрації Олександра Ганжі, 5
травня організовано захід з прибирання та благоустрою. В цьому грандіозному за своїми масштабами і значенням заході, прийняли участь працівники районних установ, служб,
організацій, працівники міської
ради, освітніх, дошкільних установ, а
об’єднало жителів області гасло
«Приберемо Черкащину разом».
Цього дня в місті все «завертілось», за кілька годин центральна
частина міста, Обеліск Слави,
братські могили, клумби було прибрано, побілено, скошено траву,
вивезено сміття.
Слід відмітити, що в державі
також діє проект «Зробимо Україну
чистою» – громадська ініціатива.
Його мета – покращити якість життя
простими діями. Він діє в рамках
міжнародного соціального проекту
«Let's Do It!», спрямованого на те,
щоб очистити від сміття нашу спільну
домівку. До цієї ініціативи вже долучилися більш ніж 80 країн світу.
Учасники акції не схвалюють
вчинки тих, хто смітить у парках та на
вулицях. Вони вкладають особисту
працю в те, аби зробити чистішими
свої населені пункти. Торік така акція
зібрала понад 22 000 українських
волонтерів, котрі вийшли на вулиці
своїх міст у різних куточках країни,
щоби прибрати сміття.
Олександр МЕДВЕДЄВ
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ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛ
В ОБЛАСТІ СТАРТУВАВ
5 травня розпочалися футбольні матчі в
рамках Чемпіонату Черкаської області
серед команд вищої ліги. Наша команда ФК
«Городище», яка вдруге поспіль виборола
право приймати участь у вищому дивізіоні
області, грала вдома з командою ФК «Зоря» с. Білозір'я. Відкриття сезону відбулося
в офіційній обстановці. Команди-учасниці
привітав голова райдержадміністрації,
голова районної федерації футболу Олександр Ганжа, побажавши їм чесної спортивної боротьби та життєвих успіхів. І за давньою українською традицієї, почесним гостям матчу та футболістам, піднесено хліб-сіль.

До уваги вболівальників
таблиця ігор Чемпіонату
Черкаської області
серед команд вищої ліги,
перше коло.
1 тур - 5 травня (субота)
1. "Наша Ряба" - МФК "Христинівка" - 0:0
2. ФК "Спартак-БЗК" – ФК "Уманьферммаш" - 0:0
3. ФК "Городище" - ФК "Зоря" - 0:2
4. ФК "Ретро" – "Ураган" - 4:2
5. ФК "Авангард" - ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - 0:3

18. ФК "Уманьферммаш" – ФК "Авангард"
19. "Наша Ряба" - ФК "Ретро"
20. ФК "Спартак-БЗК" – ФК "Городище"
5 тур - 2 червня (субота)
21. ФК "Городище" - МФК "Христинівка"
22. ФК "Ретро" – ФК "Спартак-БЗК"
23. ФК "Авангард" - "Наша Ряба"
24. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - ФК "Уманьферммаш"
25. "Ураган" - ФК "Зоря"

2 тур - 12 травня (субота)
6. МФК "Христинівка" - ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин"
7. "Ураган" - ФК "Авангард"
8. ФК "Зоря" – ФК "Ретро"
9. ФК "Уманьферммаш" – ФК "Городище"
10. "Наша Ряба" – ФК "Спартак-БЗК"
3 тур - 19 травня (субота)
11. ФК "Спартак-БЗК" - МФК "Христинівка"
12. ФК "Городище" - "Наша Ряба"
13. ФК "Ретро" – ФК "Уманьферммаш"
14 ФК "Авангард - ФК "Зоря"
15. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" – "Ураган"
4 тур - 26 травня (субота)
16. МФК "Христинівка" - "Ураган"
17. ФК "Зоря" - ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин"

А далі було справжнє футбольне протистояння. Необхідно зазначити, що ФК
«Зоря» є діючим срібним призером Чемпіонату Черкаської області з футболу серед
команд вищої ліги в 2011 р. З перших хвилин ФК «Зоря» захопила ініціативу, городищани чинили гідний опір, створили кілька
моментів біля воріт суперників, проте
наприкінці першого тайму пропустили гол
у свої ворота.
Картинка гри у другому таймі мало чим
відрізнялася від першого, гості забили ще
один м'яч. Таким чином підсумок матчу 0:2
на користь ФК «Зорі».
Олександр МЕДВЕДЄВ

6 тур - 9 червня (субота)
26. МФК "Христинівка" – ФК "Зоря"
27. ФК "Уманьферммаш" - "Ураган"
28. "Наша Ряба" - ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин"
29. ФК "Спартак-БЗК" - ФК "Авангард"
30. ФК "Городище" - ФК "Ретро"
7 тур - 16 червня (субота)
31. ФК "Ретро" - МФК " Христинівка"
32. ФК "Авангард" - ФК "Городище"
33. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - ФК "Спартак-БЗК"
34. "Ураган" – " Наша Ряба"
35. ФК "Зоря" - ФК "Уманьферммаш"
8 тур - 23 червня (субота)
36. МФК "Христинівка" – ФК "Уманьферммаш"
37. "Наша Ряба" – ФК "Зоря"
38. ФК "Спартак-БЗК" – "Ураган"
39. ФК "Городище" – ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин"
40. ФК "Ретро" – ФК "Авангард"
9 тур - 30 червня (субота)
41. ФК "Авангард" – МФК "Христинівка"
42. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" – ФК "Ретро"
43. "Ураган" – ФК "Городище"
44. ФК "Зоря" – ФК "Спартак-БЗК"
45. ФК "Уманьферммаш" – "Наша Ряба"

ДО УВАГИ ВЕТЕРАНІВ

Міська організація ветеранів України проводить обмін членських квитків старого зразку
на новий. Прохання до ветеранів, учасників війни, дітей війни, пенсіонерів та осіб, котрі не є
членами ветеранської організації, але бажають вступити до організації ветеранів, звернутися
до ради ветеранів, тел. 2-05-72, адреса: м. Городище, Площа Миру, 12 (з 8.00 до 12.00).
Голова міської організації ветеранів
Володимир ЗІНЧЕНКО

Оприлюднення доходів за 2011 р.
посадовими особами міської ради

Городищина – край зелених дібров і золотих нив, і той, хто хоч раз побував
тут, назавжди запам'ятав квітучі сади, широкі лани, живі джерела і привітних
городищан. Прекрасні краєвиди для відпочинку душі і тіла. Городищенський
край є об'єктом зеленого сільського туризму.
З початком весняно-літнього періоду, дедалі більше городищенців вирушають відпочивати на природу. З кожним роком, та що там роком, місяцем, все
важче знайти по-справжньому чисте місце, де б не лежали порожні пляшки, пакети.
Літній відпочинок чимало городищенців намагаються провести на березі
моря. Фінансове становище більшості родин дозволяє їхати на вітчизняні курорти. Ті, кому такі вояжі не по кишені, обирають власні садиби, дачі. Місця купання
популярні в місті, адже відпочити на пісочку, поблизу річки, вдома та ще й безплатно мають змогу всі – і молодь, і літні люди. Ось тільки не всюди улюблені
місця відпочинку городищенців мають належний вигляд.
Проблеми охорони навколишнього середовища, поліпшення екологічної
ситуації є досить важливими для всієї країни, в тому числі для нашого регіону і
міста зокрема.
Дуже часто, бажаючи відпочити на лоні природи, натикаєшся на гори сміття,
яке вітер розносить по лісах, полях, озерах.
Забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами
є актуальною екологічною проблемою Городища. У довколишні поля та ліси з приватного сектору міста звозять сміття, яке псує невимовну красу краєвидів. Пошук
шляхів виходу з даної ситуації став важливою необхідністю. Саме тому, враховуючи необхідність вирішення проблеми благоустрою, керівництво міста, на чолі з
міським головою Володимиром Мирошником, працює над вирішенням питання
збереження чистоти нашого мальовничого містечка Городища.
Виїхавши на природу, вчергове зачаровуєшся тим багатством, яким щедро
нагородив нас Господь, а ми, не задумуючись, так необачно плюндруємо красу. І
це проблема не лише Городища, а загальнодержавна. Час уже задуматись і переосмислити наші дії, адже, з таким підходом, ми навряд чи дійдемо до Європи, так
і залишившись на половині дороги…
Олександр МЕДВЕДЄВ

Вибрик Анатолій Борисович – перший заступник міського голови.
Вибрик Анатолій Борисович подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2011 рік.
Його сукупний дохід становить – 69268 грн., із них 60024 грн. заробітна плата, 9189 грн.
матеріальна допомога.
Вибрику А.Б. належить земельна ділянка площею: 3000 кв.м., житловий будинок площею –
95 кв.м., легковий автомобіль – Москвич 2141 з об’ємом двигуна – 1500 куб. см.
Члени сім’ї – дружина Вибрик Л.А., дочка – Вибрик А.А. У власності членів сім’ї є земельна
ділянка площею 1600 кв.м.
Оверченко Андрій Володимирович – секретар міської ради.
Оверченко Андрій Володимирович подав декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.
Його сукупний дохід становить – 66540 грн., із них 57404 грн. – заробітна плата, 9128 грн. –
матеріальна допомога, проценти – 8 грн.
Оверченко А.В. орендує земельну ділянку площею 800 кв.м.
Члени сім’ї – дружина Оверченко С.В., син – Оверченко В.А., син – Грубась В.Г. Доходи
членів сім’ї становили 42626 грн., в тому числі заробітна плата – 30112 грн., інші види доходів –
12508 грн. У власності членів сім’ї є земельна ділянка площею 1300 кв.м, легковий автомобіль
ВАЗ-21124, об’єм двигуна – 1600 куб.см.
Скалига Микола Іванович – заступник міського голови.
Скалига Микола Іванович подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру.
Його сукупний дохід становить – 64942 грн.,
із них 55079 грн. заробітна плата, 8781 грн.
матеріальна допомога.
Скализі М.І. належать земельні ділянки площами: 12829 кв.м, 1000 кв. м, знаходиться в
користуванні – 900 кв. м, 3500 кв.м, 1500 кв. м,
два житлові будинки площею – 169,3 кв. м та
53,6 кв. м, легковий автомобіль – Daewoo з
об’ємом двигуна – 1300 куб. см.
Члени сім’ї – дружина Скалига Л.І. Доходи
членів сім’ї становили 12186 грн., в тому числі
заробітна плата – 11670 грн., дохід від передачі
в оренду майна – 516 грн.
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І В РАДОСТІ,
І В ПЕЧАЛІ
Є люди, непомітні на перший погляд,
а все тому, що скромні, проте заслуги їхні –
значні. Одними з таких є подружжя Василя Ілліча та Інни Семенівни Шевченко.
Народилася Інна Семенівна 14 червня 1925 року у селі Мокра Калигірка
Катеринопільського району, у сім'ї вчителів.
У школу вона пішла на Донбасі, куди
за направленням батька переїхала родина. Батька, учителя математики, призначили директором школи. А мама працювала учителем початкових класів, прищеплювала дітям любов до слова, до
науки, до людей. Професія вчителя з
дитинства подобалася Інні Семенівні,
тому коли прийшов час обирати майбутню професію, навіть не задумувалася. В
1944 р. розпочала свій педагогічний
шлях у рідному селі на Черкащині, вчителювала у початкових класах.
Коли чоловіка Інни Семенівни Василя Ілліча направили на роботу у Городище, вона, не вагаючись, поїхала за чоловіком у незнайоме місто. Тут вони прожили у мирі й злагоді сорок чотири роки.
Працювала Інна Семенівна у
місцевій восьмирічній школі №4 учителем української мови і літератури, а у
1959 році її було призначено завучем цієї
школи.
Не стояла на місці освітня галузь, у
1968 році Городищенський район було

визначено експериментальним по Черкаській області, Інні Семенівні запропонували створити районний методичний
кабінет. Усе навчання переходило на
нову систему освіти, змінювалися
підручники, програми.
Робота новоствореного методичного
кабінету вивчалася іншими областями,
районами. Були створені методичні
посібники, організовані виставки. Проводилися районні й обласні семінари. Ця
жінка вчила людей працювати поновому. По закінченні експерименту за
самовіддану і новаторську працю Інну
Семенівну нагородили значком "Відмінник освіти".
Вона не лише чудовий педагог, але
хороша і любляча мама, бабуся. Разом із
Василем Іллічем виростила і виховала
двох чудових доньок. Вони теж обрали
мамину життєву стежку.
Вийшовши на заслужений відпочинок, Інна Семенівна допомагала і допомагає порадами своїм учням, колегам.
Несе любов і добро у наші з вами серця.
Більше ніж півстоліття прожила
разом із чоловіком Василем Іллічем,
який також народився у Мокрій Калигірці в 1922 р. Його батько працював
завгоспом у школі, мама за станом здоров’я не працювала, мав двох братів. 22
червня 1941 р. розпочалася Велика
Вітчизняна війна, з перших днів довелося

спробувати солдатського хліба. Війна
застала його в м. Енгельс, поблизу Саратова.
На третій день війни група курсантів
була направлена під Львів для обслуговування авіації, серед них був і Василь
Ілліч, там служив військовим механіком,
але через брак авіаційних стрілків – перекваліфікувався на стрілка. В одному з
повітряних боїв його літак був збитий над
Румунією. Проте місцеве населення,
незважаючи, що Румунія була союзницею Німеччини, допомогло радянському
оїнові перейти через фронт до радянських військ. Потім його частину
передислокували до Білої Церкви. Чимало довелося пережити, був поранений,
присипаний землею, лікувався у
госпіталі м. Пенза Отак і воював у авіації
майже до кінця війни. Згодом навчався в

Челябінську, присвоєно звання старшого
сержанта, отримав розпреділення до
полку. Василеві Іллічу довелося служити
у жіночому авіаційному полку Раскової.
Нагороджений Орденом Вітчизняної
війни ІІ ступеня, Орденом «За мужність»,
медалями.
Після перемоги навчався в Московському інституті зв’язку, проте за станом здоров’я змушений був продовжувати навчання в Київському технікумі.
Далі – робота з повною самовіддачею
для Батьківщини та суспільства, працював помічником начальника зв’язку.
Зараз це люди похилого віку, проте
їхні добрі справи повинні навіки залишитися в пам’яті вдячних нащадків.
Олександр МЕДВЕДЄВ

ГЕРОЇ ГОРОДИЩА
Родом із Городища 5 Героїв Радянського Союзу: кулеметник Микола Василенко, автоматник Григорій Лютий, льотчик Микола Мамай, танкіст Іван
Медвідь, кулеметник Іван Ус. Іменами
двох із них названі вулиці міста.
Микола Василенко народився 1911
року. З п'ятнадцятирічного віку працював на одній з шахт Донбасу. Пізніше трудився на Городищенському цегельному
заводі, в колгоспі ім.Т.ГШевченка. Брав
участь у радянсько-фінській війні 193940 років. На війну з гітлерівцями був призваний у 1944 році. Служив рядовим.
Мужність і героїзм проявив при форсуванні ріки Прут і боях за плацдарм.
Одним із перших переправився на правий берег холодної ріки, дістався до села.
Ухопив покинутий німцями кулемет,
відкрив вогонь по ворогу. Відбив 7 контратак, знищив 150 ворогів. Через три дні
при форсуванні батальйоном ріки Жіжія
кулеметним вогнем прикривав переправу. 9 квітня 1944 року його батальйон
почав штурмувати добре укріплену висоту. Василенко вогнем кулемета знищив
велику кількість ворожих солдат і
офіцерів. У цьому бою він загинув. Звання Героя йому присвоїли посмертно.
Похований недалеко від населеного пункту Вікторія.
Григорій Лютий народився 21 січня
1923 року. На війні загинув його батько.
Сам був мобілізований на початку 1944
року, після звільнення Городища. Незабаром після сутички з німцями, він та
інші беззбройні недосвідчені хлопці,
порозбігалися додому. За це запроторили у штрафбат. Був командиром
відділення, командиром взводу автоматників. А після поранення під Ясами
(на війні отримав 13 поранень) служив у
розвідці. Він знав німецьку мову, адже

закінчив школу на відмінно. На березі
Одеру, неподалік від містечка Дюрхейн,
гітлерівці зосередили великі сили. Лютому наказали підірвати міст, щоб відрізати
фашистські танки. Завдання виконав, але
отримав важке поранення. Оскільки був
у німецькій формі, його непритомного
доправили до есесівського шпиталю. Зробили хорошу операцію, інакше б не
вижив. Потім зрозуміли, що він радянський, але ставилися лояльно - відчувалося швидке закінчення війни... Тим
часом Лютий був посмертно представлений до звання Героя. Сім'я певний час
отримувала за нього виплату, як за полеглого. Восени 1945-го повернувся у Городище. У нього були прострелені груди, на
правій руці лишилися тільки великий і
вказівний пальці... За два роки отримав
заслужену нагороду. Григорій Лютий
закінчив інститут кооперації. Працював
заготівельником, начальником заготконтори, а потім аж до самої смерті у 1986
році - був головою Смілянського районного споживчого товариства. Також був
нагороджений орденом Жовтневої Революції, шістьма медалями. Був душевною
людиною, гарно співав.
Микола Мамай був 1914 року народження. Навчався у Городищенському
сільськогосподарському технікумі, у
1933 році переїхав на Донбас. Тоді ж був
призваний в армію, у 1936 році закінчив
Харківську військово-авіаційну школу.
На фронті з 1942 року, нагороджений
двома орденами Червоного Прапора,
орденом Вітчизняної війни, медалями.
Був сміливим і скромним. Служив штурманом бомбардувальника, до березня
1945 року здійснив 139 бойових вильотів. У складі групи збив 11 ворожих
літаків, брав участь у Корсунь-Шевченківській битві. Коли пролітав над Городи-

щем, з висоти побачив вокзальну площу,
цукрозавод, рідну вулицю і хату. Йому
випало бомбардувати міст через
Вільшанку, по якому втікали німці. Одна з
бомб рознесла міст, біля якого він малим
ловив рибу, адже до рідної хати було якихось 300 метрів. Виконавши завдання і
лігши на зворотний курс, хитнув крилом
над рідною домівкою і скинув вимпел з
листом для матері, у якому обіцяв скоро
повернутися. Але 16 квітня 1945 року, у
боях за річку Нейсе, його літак підбила
німецька зенітка. Гвардії капітан Мамай
скерував палаючу машину на автоколону
ворога. Його іменем названа вулиця у
Городищі.
Іван Медвідь народився 12 листопада 1918 року. Закінчив місцеву семирічну
школу. 1939 року був призваний в армію,
1942 року закінчив Ульяновське танкове
училище. Воював на Сталінградському,
Воронезькому та 1-му Українському
фронтах, був нагороджений орденами
Червоного Прапора і Червоної Зірки.
Особливо відзначився в січні 1945 року
при форсуванні ріки Одер. Його танковий батальйон вступив у бій з гітлерівцями відразу після 600-кілометрового маршу. Батальйон першим увійшов у міста
Піотркув та Равіч, міцно утримував важливі населені пункти до підходу основних частин. Слава про героїзм та відвагу
капітана Медвідя поширилася далеко за
межі з'єднання, адже молодий танковий
офіцер проявляв талант командира й
організатора. Тільки на марші та в боях
під час форсування Одеру батальйон знищив 16 ворожих танків, 8 самохідних установок, 80 автомашин, 30 гармат, 1150 гітлерівських солдат і офіцерів, також захопив
8 танків, 440 автомашин, 1000 підвод із
вантажем і 2 ешелони із боєприпасами. У
жорстокому бою на Одері танковий

батальйон Медвідя майже без власних
втрат знищив багато живої сили й техніки
противника. Невпинно наближався час
остаточної перемоги над ворогом. Але
мужньому воїну не судилося дожити до
цього світлого дня. В березні 1945 року
він був смертельно поранений у бою. І
похований біля німецького міста Бриг.
Званням Героя удостоєний посмертно.
На Дирдиному є вулиця Івана Уса. У
1941 році він закінчив Городищенську
середню школу № 1. В діючу армію
потрапив у лютому 1944 року, після
звільнення району від фашистів. Служив
кулеметником. Проявив мужність і
героїзм під час прориву Уманських
укріплень та розширенні плацдарму на
правому березі річки Прут. У ніч на 1
квітня командир батальйону відправив
Уса з групою бійців у розвідку. Просуватися доводилося у вологості й темряві.
Раптом натрапили на ворожий шанець.
Зав'язався нерівний бій. Гинули товариші, Ус зі своїм помічником продовжували поливати ворога вогнем "Максима". Коли смертельно поранили товариша, мусив битися за двох. Вороже кільце
змикалося усе тісніше... Вранці прийшло
підкріплення. Бійці знайшли свого бойового друга поряд із кулеметом. У стрічці
не лишилося жодного патрону. Його
серце пробила фашистська автоматна
черга. Довкола лежало понад 50 убитих
фриців. Указом від 13 вересня 1944 року
кулеметнику 2-го стрілецького батальйону 254-ї стрілецької Черкаської Червонопрапорної дивізії рядовому Івану Усу
посмертно було присвоєне звання Героя.
Згодом у Черкасах його ім'ям назвали
одну з дніпрових круч.
Володимир ЧОС
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ОБЕЛІСК ЗАСЯЯВ ЧИСТОТОЮ

Сквер
ліквідаторів
«озеленився»
Одним із основних завдань при облаштуванні Городища, виконавчий комітет міської ради на чолі з міським
головою Володимиром Мирошником вбачає в озелененні території, висадженні нових деревець, які, віриться, стануть для міста не лише окрасою, а й очистять
повітря. Проте, зайве розповідати про користь зелених
насаджень, все це знають ще дошкільнята.
Саме цією благородною справою – висадженням
дерев займались працівники міської ради на одному із
суботників у сквері ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Видсажено 10 деревець
Олександр МЕДВЕДЄВ

Одним із найшанованіших свят нашого народу є День
Перемоги. Свято символізує стійкість та незламність духу
нашого народу. Протягом всього періоду існування незалежної України, відзначення Перемоги над нацистськими
загарбниками проходило з розмахом. Але ж це і не дивно,
адже значення Перемоги важко перебільшити. Важко судити про долю українського народу, якби ми ту війну програли.
Активно долучився в підготовку до 67 річниці Перемоги і Городищина. Скрізь прибираються території Обелісків
Слави, пам'ятників та монументів Героям-визволителям,

братських могил, в яких навіки спочивають славні сини і
дочки.
Приємно змінився і Обеліск Слави в Городищі. На прилеглих територіях викосили траву, побілили бордюри, але
найбільш важливим є те, що великий за своїми розмірами
пам'ятник пофарбовано в золотавий колір. Від цього зображення викарбуваного воїна стало ще величнішим. Ця
грандіозна робота проведена працівниками бригади благоустрою міської ради.
Тепер око милує охайний Обеліск – центр городищенської бойової слави.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Шановні власники гаражів по вул.
Слов’янській (за кінотеатром «Жовтень»)
та вул. Винниченка
(напроти дитячої бібліотеки)

Виконавчий комітет Городищенської міської ради стурбований Вашим самовільним встановленням гаражів.
Зазначаємо, що самовільне встановлення та захоплення
земельної ділянки тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення вищевказаних дій.
Тому пропонуємо Вам до 1 червня 2012 року звернутися до
Городищенської міської ради для оформлення документації
на гараж та земельну ділянку. В разі неявки в зазначений
термін дані тимчасові гаражі будуть демонтовані. Телефон
для довідок: 2-03-11.
Виконавчий комітет міської ради

Розроблення проектів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь - вимогачасу та законодавства
Землі сільськогосподарського призначення, від яких залежить продовольче
забезпечення країни, характеризуються
низькою віддачею. Причинами цього
явища є недосконалі техніка і технології
обробітку землі та виробництва сільськогосподарської продукції, недодержання
науково обґрунтованих систем ведення
землеробства, зокрема, внесення недостатньої кількості органічних добрив, недосконала система використання і внесення
мінеральних добрив та невиконання природоохоронних, комплексномеліоративних, протиерозійних та інших
заходів. Основні причини зниження врожайності і погіршення якості врожаю за
беззмінного вирощування сільськогосподарських культур пов'язані з однаковим
використанням поживних речовин ґрунту,
значною кількістю бур'янів серед посівів, їх
ушкодженням шкідниками і хворобами,
накопиченням у ґрунті різних токсичних
речовин - продуктів життєдіяльності рослин і мікроорганізмів.
Розвиток різних форм власності та господарювання на землі без суворого і надійного державного екологічного контролю,
брак відповідної законодавчої бази призвели до споживацького ставлення до
землі, а в сільському господарстві – до ігнорування екологічних вимог в угоду економічним інтересам.
В сучасних умовах господарювання
велике значення набуває питання охорони
земель. Правове регулювання у сфері охорони земель здійснюється відповідно до
Конституції України, Земельного кодексу
України, Закону України «Про охорону
земель», інших нормативно-правових
актів, які приймаються відповідно до них.
Відсутність спеціальних нормативних
актів та відповідальності за нераціональне
використання землі дозволяли власникам
землі та землекористувачам по споживацькі ставитися до національного багатства –землі.

Нарешті ця прогалина у законодавстві
була заповнена. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України по збереженню родючості ґрунтів»
від 04.06.2009 №1443-V, внесені зміни до
Земельного кодексу України, Кодексу
України про адміністративні правопорушення, до законів України «Про охорону
земель», «Про землеустрій».
Суть цих змін полягає в тому, що
земельні ділянки с/г призначення для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва повинні використовуватися відповідно до розроблених і затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують екологоекономічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь і передбачають заходи по охороні земель.
На період до 1 січня 2015 року вимога
закону про наявність проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне
обґрунтування сівозміни і впорядкування
угідь, розповсюджується тільки на тих власників та землекористувачів, які використовують земельні ділянки с/г призначення
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
більше, ніж 100 га, а після 01.01.2015 – на
всіх власників і землекористувачів, які
ведуть товарне виробництво.
На території Городищенського району
33 сільськогосподарських суб'єкти господарювання з площею понад 100 га, які не
виготовили жодного проекту землеуст р о ю , щ о з а б е з п е ч у ю т ь е кол о го економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь, відповідно виникає
необхідність у їх виготовленні.
У вказаному проекті землеустрою
будуть міститися нормативи оптимального
співвідношення культур в сівозмінах, які
визначають структуру посівних площ для
п е в н о г о
п р и р о д н о сільськогосподарського регіону та перелік
встановлених культур для вирощування.

Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах
затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 11.02.2010№164.
Результати багаторічних досліджень
учених наукових установ Української академії аграрних наук щодо формування
сівозмін у різних природно-кліматичних
зонах України в сучасних умовах ведення
землеробства викладені у Методичних
рекомендацій щодо оптимального
співвідношення сільськогосподарських
культур у сівозмінах різних ґрунтовокліматичних зон України, затверджених
спільним наказом Міністерства аграрної
політики України та Української Академії
Наук від 18.07.2008 №440/71,
Сівозміни є основою стабільності землеробства, оскільки вони позитивно впливають на всі важливі ґрунтові режими,
насамперед, поживний і водний, а також
повітряний і тепловий, сприяють активній
детоксикації шкідливих речовин, визначаючи, таким чином, весь комплекс умов розвитку складного агробіоценозу, найважливішою складовою якого є зелені рослини. їх планують таким чином, щоб поля кожної з них знаходились в одній ґрунтовоекологічній або технологічній групах
земель і були рівновеликими. Розміщення
полів однієї сівозміни у декількох ґрунтово-екологічних або технологічних групах
земель дуже ускладнює, а іноді й зовсім
унеможливлює освоєння і ведення сівозміни. Як уже зазначалось, тривалість
ротації сівозміни залежить від культури,
яка має найдовший період повернення на
попереднє місце вирощування. Дотримання цієї вимоги дає змогу вирощувати
потрібну культуру на максимально можливій площі.
До порушень встановлених вимог чергування сільськогосподарських культур у
сівозмінах або навіть беззмінних посівів
спонукає кон'юнктура ринку сільськогос-

подарської продукції яка диктує виробництво, у першу чергу, «прибуткових» культур.
Проте розвиток землеробства в нашій
країні загалом повинен базуватися на впровадженні раціональної системи сівозмін польових, кормових і спеціальних.
За невиконання вимог закону про
наявність проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь, з 2013
року діятиме ст.55 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, яка передбачає притягання до адміністративної
відповідальності осіб:
які використовують земельні ділянки
сільськогосподарського призначення для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених проектів
землеустрої, що забезпечують екологоекономічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь, з накладенням штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
які використовують земельні ділянки
сільськогосподарського призначення для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва з відхиленням від затверджених проектів землеустрої, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь, з накладенням штрафу на громадян від 5 до 20
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 15 до 30
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Посилення державного контролю за
використанням земель сільськогосподарського призначення дозволить в майбутньому запровадити ефективні та науково
обгрунтовані заходи ведення товарного
сільгоспвиробництва.
Руслан ЛИСАК,
в.о. начальника відділу Держкомзему
у Городищенському районі
Черкаської області
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РИЗИКОВАНА ПОВЕДІНКА –
ЗАГУБЛЕНА ДОЛЯ
Спотворені долі, загублені
життя людей, які росли, навчались, працювали поруч з нами.
Суспільство вже усвідомило, що
наркотики прийшли в наше буття.
Це реальний, страшний факт. Не
помічати його просто неможливо.
Що ж таке наркоманія? Це
тотальне ураження особистості,
що супроводжується ускладненнями з боку фізичного здоров'я.
Це означає, що людина, яка йде
шляхом наркомана поступово знищує себе, втрачає друзів, родину;
не може здобути професію; затягується в кримінальне середовище. Ще одна особливість наркоманії – вона як патологічний стан
незворотня і негативні зміни залишаються назавжди. В цьому
наркоманія схожа на каліцтво:
якщо нога ампутована, вона знову
не виросте, якщо внаслідок
наркоманських походеньок душа
зруйнована – її не відновиш. Рубці
в душі загоюються гірше, ніж на
шкірі. І якщо людина яка відмовилася від наркотиків знову вирішить «разок покайфувати», їй
неминуче доведеться пройти
знов через кола наркоманського
пекла. Тому лікарі-наркологи
намагаються не вживати терміну
«наркомани, які одужали», а
віддають перевагу терміну «неактивна залежність», іншими словами, не вживаючий наркотик у
даний час.

Найжахливіше те, що наркозалежні пізно розуміють, що вони
не просто «бавляться», а залежать від наркотиків. Іноді
залежність розвивається через
півроку і, навіть, рік, частіше через
2-3 місяця, але часто людина стає
наркозалежною після першого
уколу сильнодіючого наркотика.
Що буде в конкретному випадку з
людиною, не знає ніхто.
Відсутність своєчасно введеної дози наркотика призводить у
наркозалежного до «ломки» –
ознаки фізичної залежності. Але
це ще не все. Крім фізичної існує
ще і психічна залежність, яка не
відчувається під час постійної
наркотизації і молоді наркозалежні відмовляються в неї вірити.
Але саме через неї більшість
пацієнтів зі стажем відновлюють
прийом наркотиків після лікування. Вони чудово усвідомлюють
своє «порочне коло», але не
можуть вирватися з полону.
Часто наркозалежні кажуть,
що вживати наркотики чи не вживати – це особиста справа. Але,
якщо це особиста справа, то чому
повинні плакати батьки, дивлячись на доньку чи синанаркомана, і запихати їм в кишеню гроші на ще одну «рятівну»
дозу чи на лікування? Чому
повинна страждати дружина або
кохана, черговий раз прощаючи

Якщо у вас виявили
ВІЛ-інфекцію
«Що робити далі? Скільки я ще зможу прожити? Чи можу я мати
дітей і чи взагалі маю право створювати сім'ю? Як взагалі будувати
стосунки з людьми?». Такі питання задають собі усі, кому було
поставлено діагноз «ВІЛ-інфекція».
Найперше, що потрібно зробити це не панікувати і зрозуміти, що
життя на цьому не закінчується. ВІЛ-інфекцію вже доволі давно не
відносять до смертельних хвороб, а характеризують як хронічне
захворювання, завдяки антиретровірусній терапії (АРТ або АРВтерапія).
АРВ-терапія призупиняє розвиток вірусу в організмі і не допускає
початку стадї СНІДу. Людина, яка приймає таке лікування, здатна
вести звичайний спосіб життя, працювати, любити, створювати сім'ю
і народжувати здорових дітей. А головне не розповсюджує ВІЛ далі.
Головною умовою ефективності АРВ-терапії є вчасне звернення до
лікаря-інфекціоніста та періодичне, двічі на рік, специфічне діагностування стану імунної системи. Для цього краще звернутися до
обласного СНІД-центру. За результатами діагностики і призначається
лікування, яке в Україні надають безкоштовно. Ось чому важливо
вчасно стати на облік і дотримуватися рекомендацій лікаря.
У співпраці з лікарем можуть допомогти представники благодійних організацій, яких в області працює три: благодійний фонд „Від
серця до серця”, благодійний фонд „Інсайт” та обласне відділення
Всеукраїнської Мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. За потреби,
соціальні працівники та консультанти «рівний-рівному» здійснять
супровід до медичних закладів, допоможуть захистити права, поділяться своїм досвідом життя з ВІЛ та подоланням проблем. Організації працюють у місті Черкаси.
ВІЛ-інфекція це така ж хвороба, як і багато інших. І для вчасного її
виявлення і ефективної підтримки здоров'я необхідно регулярно проходити обстеження на ВІЛ. Адже це захворювання давно вийшло за
межі груп ризику і розповсюджується далі серед соціально активних,
успішних людей. Всі, хто практикує незахищені статеві стосунки, має
хоча б раз у півроку-рік проходити обстеження, бо прикро буде про
це дізнатися на лікарняному ліжку, з втраченим імунітетом і сподіваннями на одужання. Звичайно, краще мати постійного, перевіреного партнера та вести здоровий спосіб життя. ВІЛ-інфіковані люди
зовні нічим не відрізняються, тому вгадати стан здоров'я свого партнера неможливо.
Пройти обстеження можна БЕЗКОШТОВНО, а за бажанням і анонімно, в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІД, а у
районних центрах у кабінетах «Довіра», що обов'язково мають функціонувати при кожній центральній районній лікарні. У випадках порушення ваших прав, або якщо хочете дізнатися про свої права звертайтеся до представників благодійних організацій.
Якщо Ви не в змозі самостійно впоратися зі своїми негараздами
можете звернутися за консультацією до Городищенського районного
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, за адресою:
пл.Миру,4, тел. 2-27-89. Благодійний фонд „Від серця до серця”, голова фонду Наталя Несват, Благодійний фонд „Інсайт” голова фонду
Андрій Коршун, тел. 022-63-85-10,
Обласне відділення Всеукраїнської Мережі людей, що живуть з
ВІЛ/СНІД, голова Олена Стрижак, тел. 022-32-14-42
Людмила БУДЖЕРАК,
директор Городищенського РЦСССДМ

зраду та пускати в дім? Чому
повинні залишатися сиротами
діти при живих батьках, які давно
вже їх проміняли на «ширку»? Зрозуміло, що це не особиста справа.
Законодавство України не
розділяє наркотичні речовини на
легкі й важкі. Зазвичай, важкими
наркотиками називають героїн,
«ширку», кокаїн, амфетаміни, а
легкими – план, екстазі, токсичні
речовини. Але чи можна назвати
наркотик легким, якщо від нього
помирають, або втрачають
розум? А якщо додати до цього
появу психічної залежності, про
яку ми вже говорили, то немає
жодного сумніву: поділ наркотиків на легкі та важкі – це просто
міф.
За вживання, зберігання,
перевезення, виготовлення та
продаж будь-яких наркотиків
передбачається кримінальна
відповідальність. На наркотики не
можна заробити чесним шляхом.
Люди, які працюють та заробляють достатньо коштів, не мають
часу «кайфувати» в силу своєї зайнятості. З іншого боку, коли людина вживає наркотики постійно, їй
доводиться кинути роботу, бо на
неї не залишається ні хвилини. На
наркотики доводиться знаходити
кошти, порушуючи закон.
Запам'ятайте: від наркотику
можна відмовитися лише один

раз у житті: коли його пропонують
вперше.
А ось що написала про наркотики людина, яка стала наркозалежною: Ми вживаємо наркотики
для щастя, а стаємо
НЕЩАСЛИВИМИ. Ми вживаємо
наркотики для радості, а стаємо
ЖАЛЮГІДНИМИ. Ми вживаємо
наркотики для дружби, а набуваємо ВОРОГІВ. Ми вживаємо наркотики для вишуканості, а стаємо
ОГИДНИМИ. Ми вживаємо наркотики для того, щоб заснути, а прокидаємось ЗНЕСИЛЕНИМИ. Ми
вживаємо наркотики для того,
щоб стати сильнішими, а стаємо
СЛАБКІШИМИ. Ми вживаємо
наркотики для покращення здоров'я – і втрачаємо його. Ми вживаємо наркотики для того, щоб
розслабитись, а нас б'є ЛИХОМАНКА. Ми вживаємо наркотики
для хоробрості, а БОЇМОСЯ ще
більше. Ми вживаємо наркотики
для впевненості, а нас пересліду-

ють СУМНІВИ. Ми вживаємо
наркотики для полегшення розмови, а наш ЯЗИК ЗАПЛІТАЄТЬСЯ.
Ми вживаємо наркотики для того,
щоб відчути блаженство, а
ОПИНЯЄМОСЯ В ПЕКЛІ. Ми вживаємо наркотики для того, щоб
упасти в забуття, а наші думки нас
ПЕРЕСЛІДУЮТЬ. Ми вживаємо
наркотики для того, щоб стати
вільними, а СТАЄМО РАБАМИ. Ми
вживаємо наркотики для того,
щоб уникнути проблем, а вони
ПРИМНОЖУЮТЬСЯ. Ми вживаємо наркотики для полегшення
життя, а наближаємо свою
СМЕРТЬ.
У складних ситуаціях, коли
людина чи хтось з її близького оточення потрапляє в наркотичну
залежність, потрібно звернутись
за професійною допомогою.
Олена БОНДАРЕНКО,
лікар-нарколог
Городищенського РТМО

Керуючись Законами України
„Про захист рослин" ст.10, „Про
пестициди та агрохімікати" та
Законом України „Про місцеве
самоврядування" державна
інспекція захисту рослин Городищенського району з метою запобігання та уникнення нещасних
випадків та отруєнь пестицидами
та агрохімікатами доводить до
відома всіх землекористувачів,
які займаються вирощуванням
сільськогосподарської продукції
на площі 50 і більше га та орендують або мають у власності сад
більше 2 га, що знаходяться на
території міської ради про те, що
згідно Закону України „Про захист
рослин" та змін до нього від
18.03.04 № 1628-1 та від
17.02.2011р., роботи, пов'язані з
застосуванням, транспортуван-

ням, зберіганням засобів захисту
рослин та торгівлею ними мають
право проводити лише особи, які
пройшли медичний огляд, пройшли згідно з цим Законом спеціальну підготовку та мають на те
відповідне посвідчення та допуск,
що видається спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері захисту рослин (тобто державною інспекцією захисту
рослин) щороку.
Таким чином всі особи, які
будуть працювати з пестицидами,
включаючи організаторів цих
робіт, а саме: керівник, працівники, які задіяні на приготуванні
робочих розчинів, протруюванні
насіння, механізатори, до початку
весняно-польових робіт повинні
пройти медичний огляд та мати
медичну книжку працівника з пес-

тицидами з позитивним висновком медичної комісії, пройти
навчання та отримати посвідчення та допуск до роботи з пестицидами.
Керівник, як організатор цих
робіт, несе персональну відповідальність за дотримання вимог
цього Закону та допущення до
роботи з пестицидами осіб без
відповідних документів.
Порушення законодавства
тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або
кримінальну відповідальність
згідно з чинним законодавством.
Володимир ГУБАТИЙ,
головний державний інспектор з захисту рослин
Городищенського району

МІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ
Важлива справа наводити
порядок у власному домі, проте
ця справа одночасно є й складною, адже народна мудрість каже
«Чисто не там, де прибрано, а там,
де не смітять». Ця мудрість є особливо актуальною, враховуючи український менталітет.
У місті проведено «місячник
благоустрою». Згідно рішення
виконавчого комітету, між організаціями, установами, підприємствами та підприємцями, які
знаходяться на території міста,
розподілено та закріплено території, на яких вони мали навести
порядок. Майже всі активно
відгукнулися, навівши порядок на
відповідно закріплених територіях, за що їм щира вдячність від
виконавчого комітету міської
ради. Проте, були й такі, хто проігнорував цю благородну справу,
мотивуючи великою зайнятістю,

або малим кількісним штатом працівників. Ці «патріоти», сподіваюсь, себе пізнають, а їхні рішення
нехай залишаться на їх совісті.
Склалося враження, ніби вони
чужі в місті. Тільки в таких ситуаціях можна пізнати чого варта людина.
Виконавчим комітетом
міської ради розроблено і втілено
в життя ефективні, комплексні
заходи з утримання територій
населеного пункту у належному
стані, їх санітарного очищення,
збереження об'єктів загального
користування, а також природних
ландшафтів, інших природних
комплексів і об'єктів; організовано належне утримання та раціональне використання територій,
будівель, інженерних споруд та
об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призна-

чення; створено умови для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.
За час проведення «місячника благоустрою» ліквідовано
стихійні сміттєзвалища, прибрано
міські сквери та парки, висаджено
в адмінмежах міста не одну сотню
дерев та кущів, упорядковано
квітники, клумби, прибрано кладовища, братські могили, меморіальні комплекси, автобусні
зупинки. До цієї справи залучено
близько п?яти тисяч осіб, серед
них учнівська та студентська
молодь.
Проте, це лише півсправи, вся
справа буде, якщо кожен з нас докладе всіх зусиль, щоб зберегти те,
що маємо. Тут принцип моя хата
скраю зовсім недоречний.
Олександр МЕДВЕДЄВ

До уваги землекористувачів

Виконавчий комітет Городищенської міської ради просить землекористувачів, які
використовують, або бажають взяти в оренду земельні ділянки для сінокосіння в с.
Набоків (масив біля Завадівки) з'явитися в земельний відділ міської ради для заключення договорів оренди землі. При собі мати паспорт, ідентифікаційний код та квитанції про сплату за оренду сінокосів за попередні 3 роки. Тел. для довідок 2-03-11
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Журавлі

(пісня)
Теплий вітер гуляє над степом,
Зеленіють луги і поля,
І ключем журавлиним у небі
Нас вітає на крилах весна.
Лелеки вертають весною,
Курличуть у рідних краях,
Вони повертають додому,
На втомлених крилах летять.
Пливуть їм назустріч простори,
Земні океани й моря,
Вони повертають додому,
Де кличе їх рідна земля.
Їх кличуть степи й полонини,
Весняного неба блакить,
Батьківське гніздо журавлине,
Де вітер у травах шумить.
Курличуть, курличуть у небі,
У вирій летять журавлі,
На втомлених крилах далеко
Летять вони в теплі краї.
Не всі долітають у вирій,
Не всі повертають назад,
В далеку дорогу на крилах
По вічному зову летять.
Лелеки, лелеки, лелеки,
Крилаті мої журавлі,
Над степом у рідному небі
Чекаємо вас навесні!
Музика В.І.ГРАДОБЛЯНСЬКОГО
Слова О.П.ТКАЧЕНКА

В народіє хороший звичай давній,
Який прийшов нам з сивини віків,
Провідать тих, кого нема вже з нами, це свято пам'яті і поминок близьких

День Пам'яті
У кожнім хуторі, селі і місті
Є місце, де живих уже нема,
Де арка й хрест все розділя навічно,
Живе мирське і неживе життя.
В цім місці є лиш вулиці без назви,
Й домівки з іменами неживих,
В день поминок ми віддаєм їм шану,
Серед ошатних прибраних могил.
Давайте й ми в цей день весняний,

Що тихий смуток навіва,
Пройдем скорботними місцями,
Де спільне горе всіх єдна.
…ось син стоїть, вже посивілі скроні,
Біля могилки матері в селі,
Як би ж він зміг віддати свої роки,
Щоб мати ще ходила на землі,
Тепер лиш хрест над нею височіє,
Росте між квітів степова трава,
Мереживо барвінку зеленіє,
І вишенька із рідного садка.
Дружина, мама на портреті,
Красива, юна, молода,
Життя, обірване на злеті…
Родину нині зустріча.
Не знає рідна мати й досі,
що мимо неї вже літа пройшли,
Маленькі доньки стали вже…бабусі,
в синів дорослі внуки поросли,
дочка стоїть біля могили тата,
весняні квіти й смуток на очах,
хоча вона вже нині стала мама,
в думках вона… у батька на руках.
А поруч мама поховала сина,
до свіжої могилки припада,
що двадцять років пестила й ростила.
… Тепер лише у снах з ним розмовля.
Вона схилилась у скорботі,
Де син навіки спочива,
Для неї він малий і досі,
… онучка ж квіти поправля.
… Старенька мама в рамці біля тата,
Під ними чорні дати й імена,
Очима діток зустрічають радо,
Сьогодні поруч з ними вся сім'я.
Танкістська форма, очі сині,
Поліг в Афгані молодим,
Біля могили друга нині
Схилився вірний побратим
Прийміть від нас вінки і квіти,
й святі молитви – від життя,
пробачте нам, живим на світі,
… хай буде Пухом Вам Земля!

Схилися над могилами
солдатів
За Батьківщину у боях вмирали
Однаково – дорослі і малі...
За довгі роки ще не розшукали
Усіх могил солдатських на землі.
Розкидані вони у чистім полі,
Десь при дорозі, у розмай-траві...
Могил отих не обминай ніколи:
Поховані у них – для нас живі!
Там сплять навічно воїни-солдати,
Чиїсь батьки, чиїсь брати й сини,

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ
На виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2011 року №238
«Про єдиний державний реєстр громадян ,
які потребують поліпшення житлових умов»
та з метою підтвердження свого права на
поліпшення житлових умов, виконкомом
міської ради проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному
обліку при виконавчому комітеті Городищенської міської ради.
Перереєстрація здійснюється на підставі
поданих громадянами наступних документів:
- довідка про склад сім'ї та реєстрацію за
відповідною формою (Ф-2);
- копія плану приміщення або копія
технічного паспорта житлового приміщення,
договору житлового найму;
- копії паспортів (сторінки 1, 2 та всі сторінки реєстрації) заявника та дорослих членів
сім'ї (всіх членів родини, які проживають разом), копії свідоцтв про одруження та про
народження неповнолітніх дітей;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на всіх членів сім'ї, в т.ч.
неповнолітніх дітей;
- довідки з місця роботи (навчання) заявника та дорослих членів його сім'ї;
- довідка з бюро технічної інвентаризації
про наявність (відсутність) у заявника та
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членів його сім'ї нерухомого майна та приватизованої житлової площі.
Повний пакет документів приймається
в такі дні прийому: вівторок та п'ятницю.
Просимо звернути увагу на те, що перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку здійснюється до 01.06.2012
року.
Дані, отримані від громадян в процесі перереєстрації стануть основою для формування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових
умов.
Мешканців міста, які перебувають
на квартирному обліку, просимо подати
необхідний пакет документів у виконком
міської ради у встановлений термін для внесення даних в Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових
умов. Громадяни, які не подадуть документів
відповідно до вимог Постанови Кабінету
Міністрів України, не будуть включені до Єдиного державного реєстру і на житло претендувати не зможуть.
Перереєстрація проводиться у приміщенні міської ради (кабінет секретаря
міської ради.
Телефон для довідок: 2-03-11, 2-24-27.
А.ОВЕРЧЕНКО,
секретар міської ради

Їм не судилось весен зустрічати,
Тих, що стрічаєш ти після війни.
Там сплять твої ровесники-орлята:
Тепер уже були б із них орли!
Схилися ж над могилами солдатів,
Що у боях за тебе полягли.

не пускали мене воювати…
Не пускали мене воювати
Яблуневі, вишневі сади,
Не хотіла і мати пускати,
Але тихо сказала: - Іди!..
Подивилась у вічі: - Бо треба…
Вже на заході грізно гуло,
І, як хмара вечірнього неба,
Серед поля лежало село.
Причувалися стогони й дзвони,
Що віщують навали біди.
При дорозі джерельце безсоне
Стукотіло, як серце: - Іди!..
На шляху шикувались солдати,
На травиці – сльоза чи роса…
І стояла на вигоні мати,
А за нею – поля й небеса.

Страшний сон
Грався із хлопцями я у війну,
Мав перемогу «в бою» не одну.
Навіть незчувся, як день промайнув
Стомлений, в ліжко упав – і заснув.
Раптом будинок здригатись почав,
Зопалу я на подвір'я помчав.
Постріли чути і щось гуркотить,
Бомба на мене із свистом летить!
Я припадаю грудьми до землі,
Все потонуло у чорній імлі.
Очі затьмарив пожарища дим.
Де мої мама, і тато, і дім?
«Мамо, мамусю!» – щосили кричу
И ніби в провалля глибоке лечу.
З жахом розплющую очі в цю мить –
Рідна матуся над ліжком стоїть.
Бавляться сонячні зайчики скрізь...
«Синку, сьогодні ти знову підріс!»
Отже, цей жах тільки снився мені?
Отже, війна була тільки вві сні?
Радість охоплює серце моє.
Знаю напевне – усі в мене є!
Мама, і тато, і друзі мої,
Квіти пахучі й зелені гаї...
Хай же ніколи не буде війни!
Хочу веселі я бачити сни.
Хочу сміятись, співати пісень,
Хочу щоб мирним був завтрашній день!
О.П.ТКАЧЕНКО,
м. Городище
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Не викликає сумнівів, що в сучасній Україні,
проблема із прибиранням з кожним роком стає
все актуальнішою, а все тому, що комунальні
служби не встигають прибирати сміття, яке
постійно накопичується. Проте чомусь люди не
задумуються над тим, що роблять. Ця ж проблема стосується і Городища. Далеко не кожен
житель нашого міста може похвалитись тим, що
не викинув сміття на природі, або пластикова
пляшка «не полетіла» повз сміттєвого баку. Ми
також не задумуємось, що часто викидаємо свої
ж гроші в прямому значенні цього слова, адже
такі відходи як поліетиленові пляшки, папір
можна здати і отримати гроші. Для тих, кому цікаво, в Городищі діє пункт прийому макулатури,
відходів пакувальної плівки (поліетилену) та
пластмасових ящиків. Знаходиться пункт прийому за адресою: м. Городище, вул. Миру, 117 (у
дворі побут комбінату «Волошка», колишня
хімчистка, тел. 067-334-41-35).
Олександр МЕДВЕДЄВ
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КП «Комунальник»
запрошує
на роботу
ВОДІЇВ
КАМАЗу.
Телефон
для довідок:2-20-63
КП «Комунальник»
надає послуги:
-з викачки та вивезення
нечистот,
- ритуальні послуги (автомобіль з ковром, найдешевші труни),
-пробивка каналіза-ції,
- перевезення вантажів до 4т.
- вивезення твердих побутових відходів,
- послуги екскаватора,
- розпилювання лісоматеріалу,
- послуги спецмашини «вишка» (на висоту до 11 м).

Тел. 2-20-63
«Комунальник» дякує
споживачам за вчасно
сплачені комунальні
послуги.

З 10 квітня 2012 року стартує
передплата газети "Городище"
на 2 півріччя 2012 року.

Графік вивозу сухого сміття по приватному сектору м. Городище
Дата
19.05.2012 р.
20.05.2012 р.
02.06.2012 р. та 07.07.2012 р.
03.06.2012 р. та 08.07.2012 р.
09.06.2012 р. та 14.07.2012 р.
10.06.2012 р. та 15.07.2012 р.
16.06.2012 р. та 21.07.2012 р.
17.06.2012 р. та 22.07.2012 р.

Зам. №

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

