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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

Із сесійної зали

У сучасному світі, де людська сутність губиться за винаходами техніки, де все
переповнене прогресом та індустріалізацією, інколи так хочеться втамувати спрагу
1 липня відбулась 10 позачергова сесія міської ради VI скликання. чогось істинно прекрасного та гармонійного. Не обов'язково для цього вирушати в далекі
Депутатами повторно було прийнято рішення про затвердження подорожі, адже і в нашому місті є кому дарувати красу.
експертно-грошової оцінки у розмірі та надання дозволу на викуп
земельної ділянки по вул.Слов'янській, 29 підприємцю Оксані Томіленко, яке було заветоване міським головою. Позитивно вирішено
питання про встановлення податку на нерухоме майно, про затверНаприкінці травня в кінотеатрі «Жовтень» відкрилась по-різному. Не варто обмежувати
дження програми «Питна вода», про внесення змін до складу вико- художня виставка Віктора Лютого та його доньки Даші. Для людей, позбавляти їх можливості
навчого комітету міської ради (підтримано кандидатуру керуючого огляду було представлено близько ста аматорських власного прочитання картини.
Адже за символами, які
справами виконавчого комітету Михайла Ніколаєнка, тепер до малюнків, всього ж на їхньому рахунку – до п'ятисот робіт.
виконкому входить 17 осіб). З означених питань інформував секрездебільшого й складають полотна,
тар міської ради Андрій Оверченко.
ховається сенс. Варто лише уважно
Також було затверджено субвенцію районної ради у розмірі 40
придивитись, щоб його побачити,
тис.грн. на виконання міської програми «Питна вода» (інформувала
у тому, що комусь може здатись
економіст міської ради Олена Лебедь). Що ж до іншого фінансового
«мазаниною». Просто вміти читапитання – про поповнення статутного фонду КП «Комунальник» з
ти між рядками, щоб зрозуміти, що
міського бюджету на 40 тис.грн. – рішення не прийнято. Натомість
зображено. Віктор Лютий перекодепутати вимагали звіт директора комунального підприємства та
наний: «Один символ заміняє тисянаполягали на необхідності його реорганізації. Очевидно, що це
чу знаків». А те, до чого відкрите
буде предметом обговорення на наступній сесії.
серце, не може бути секретом для
Про затвердження технічної документації для надання кадастророзуму.
вого номера інформував начальник земельного відділу міської ради
У «Книзі відгуків» відвідувачі
Сергій Сокур.
виставки залишили багато теплих
Вів сесію секретар міської ради Андрій Оверченко.
слів та побажань. Хочеться приОлег ПОКАСЬ
єднатись до них всіх та закінчити

ВЛАСНИЙ СТИЛЬ – ВІДКРИТЕ СЕРЦЕ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань оприлюднюється проект
рішення Городищенської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки».
Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у
міській інформаційній газеті «Городище». З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Городищенської міської ради.
Проект розроблений у зв'язку прийняттям Податкового кодексу України,
який набув чинності з 01.01.2011р., на виконання п.5 розділу ХІХ Податкового
кодексу України, Городищенській міській раді необхідно забезпечити прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів, визначених цим
Кодексом.
Зауваження та пропозиції до Проекту рішення просимо надавати в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту
та аналізу регуляторного впливу за адресою : 19500, м.Городище, вул.Грушевського,11 (Городищенська міська рада). Тел. для звернень: 2-41-27.

Виконавчий комітет Городищенської міської ради оголошує конкурс
на оренду приміщення хімчистки за адресою м.Городище, вул.Миру,
119 (за побут комбінатом «Волошка»). Заявки на участь у конкурсі
приймаються за адресою м.Городище, вул.Грушевського, 11 протягом
15 днів після опублікування оголошення. Телефон для довідок 2-41-27.

Автор виставки Віктор Лютий
та її організатор Олена Ковальчук

Директор центру дозвілля і
кіно Олена Ковальчук, зазначає,
що ця експозиція викликала неабиякий інтерес у жителів Городища та гостей міста. Приходили на
неї подивитись не лише знайомі
авторів робіт, а й викладачі прикладного мистецтва, художникиаматори, школярі усіх трьох шкіл,
які саме перебували у літніх оздоровчих таборах. Також виставка
привертала увагу й тих, хто приходив просто переглянути кінофільм.
21 травня в кінотеатрі відбулась зустріч автора із школярами.
Віктор розповів про свою та доньчину творчість. Як творча людина,
він захоплюється ще й різьбою по
дереву та суйсекі (мистецтво споглядання каміння). Власне, малювати спонукала його турбота про

найменшу донечку. Даша успадкувала тягу до творчості, і, ледь
навчившись ходити, брала до рук
гострі різці. Відтоді батько знайшов альтернативне захоплення –
малювати. Й донька теж взялась
за більш безпечні пензлі та фарби.
Малюнки виконані у стилі примітивізму. Дечим нагадують роботи видатної української художниці Марії Приймаченко. Та автор
стверджує, що не прагнув нікого
наслідувати. Навіть художній
стиль власних картин визначив
згодом і виявилось, що ця техніка
роботи поширена у мистецьких
колах. Віктор Миколайович
малює те, що захочеться. І це
головний критерій. Він вважає
зайвим називати малюнки, адже,
один малюнок можна трактувати

АБО ВИРОЩЕНО В ГОРОДИЩІ

Вдячність
Нещодавно на вулиці Доватора виникла ситуація, що завдала значних незручностей водіям та пішоходам. Зламаною гілкою було перекрито більшу частину дороги. Оскільки аварійне дерево росте у садибі
пенсіонерки, звернулись до влади. Керівництво міської ради відреагувало оперативно, а працівники КП «Комунальник» у короткий термін
ліквідували перешкоду рухові.
За дорученням жителів мікрорайону залізничного вокзалу висловлюю вдячність всім причетним до вирішення цього питання.
Андрій БИБА, депутат міської ради

Звертаємо вашу увагу, що у опублікації рішень міської ради у №7 (58) газети "Городище" допущено неточність.
Пункт 2 рішення №9-23/VI від 15 червня 2011 року треба читати: "Затвердити Положення «Про місцеві податки і збори на 2012 рік» (додаток №1 )."
Пункт 2.3 додатку №1 до рішення №9-14/VI від 15 червня 2011 року треба читати: "Від
імені територіальної громади міста Городище повноваження орендодавця здійснює
Виконком міської ради, надалі ВИКОНКОМ, а відносно окремого індивідуального визначеного майна (крім нерухомого) – також комунальні підприємства , установи та
організації , яким майно передано у повне господарське відання або оперативне управління".

Даша зараз гостює
в Хустському районі,
що на Закарпатті

ЛЮБОВ І КВІТИ,

Виконавчий комітет Городищенської міської ради з метою
інвентаризації земель запрошує громадян, які не використовують за
цільовим призначеням закріплені за ними земельні ділянки в
адмінмежах Городищенської міської ради, звернутися до земельного
відділу міської ради.
Попереджаємо, що такі земельні ділянки, будуть примусово
вилучатися, а їхні власники притягуватимуться до адміністративної
відповідальності. Також повідомляємо про наявність вільних
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.
Телефон для довідок 2-03-11.

Уточнення

словами Атаманенко К.О.: «Дякую
за зворушливу виставку! Ваші роботи дають змогу пофантазувати і
трішки помріяти. Успіхів!»

Тендітні білі лілії і величні троянди різних кольорів і
відтінків – спочатку й не віриться, що ця краса вирощена в
одній із городищенських теплиць…
Фото Анатолія МИНДРИ

Коли закрили цукровий завод,
Любов Орел, апаратник V розряду, залишилась без роботи. Певний час працювала продавцем на
ринку, а потім спробувала виро-

щувати квіти на продаж. Спочатку
була лише одна теплиця, та поступово з'явилися й інші. Адже
відтоді й досі допомагає квіткарці
вся родина – чоловік, дві доньки,

а тепер ще й зять.
Любов Миколаївна багато
читає спеціалізованої літератури,
експериментує з різними видами
та сортами квітів, нещодавно
навіть почала вирощувати вазони. Дуже любить (при згадці про
це у неї починають сяяти очі) створювати святкові композиції із
квітів. І всьому цьому не стає на
заваді те, що жінка не має спеціальної освіти. Вода, сонце, добрива, любов й увага – це те, що
необхідне квітам. І головне, як
каже Любов Орел, все робити
вчасно.
Щоб щось вдалось, треба працювати – переконана квіткарка.
Можливо, спочатку й не віриться,
що квіти на прилавку виростили в
одній із городищенських теплиць,
та ті, хто бачили натруджені руки
Любові Миколаївни, навряд ще
мають підстави для сумніву.
Оля КОМИЗ,
студентка Інституту
журналістики
КНУ ім.Т.Шевченка.
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РЕГУЛЯТОРНИЙ АКТ
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
“Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, у м. Городище та с.Набоків” .

РІШЕННЯ
Від 1 липня 2011 року

м.Городище

№10-3/VI

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,
ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.
Відповідно до статті 10 розділу І, статті 265 розділу ХІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м.Городище та с.Набоків.
2. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додається).
3. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.
4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну бюджетну комісію міської ради.
За дорученням сесії
Секретар міської ради голова

А.В. Оверченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 1 липня 2011
№10-3 / VI
ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в
тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів
житлової нерухомості.
Визначення платників податку в разі перебування
об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або
спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у
спільній частковій власності кількох осіб, платником
податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у
спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений
в натурі, платником податку є одна з таких осібвласників, визначена за їх згодою, якщо інше не
встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у
спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між
ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за
належну їй частку.
2. Об'єкт оподаткування
Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової
нерухомості.
Не є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у
власності держави або територіальних громад (їх
спільній власності);
б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в
зонах відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення, визначені законом;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного
такого об'єкту на одного платника податку;
Є) об'єкти житлової нерухомості, які належать
багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких
виховується троє та більше дітей , але не більше одного
такого об'єкта на сім'ю;
д) гуртожитки.
3.База оподаткування
Базою оподаткування є житлова площа об'єкта
житлової нерухомості.
База оподаткування об'єктів житлової нерухомості,
які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється
державною податковою інспекцією у Городищенському
районі на підставі даних Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються
органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
База оподаткування об'єктів житлової нерухомості,
що перебувають у власності юридичних осіб,
обчислюється такими особами самостійно виходячи з
житлової площі об'єкта оподаткування на підставі
документів, що підтверджують право власності на такий
об'єкт.
У разі наявності у платника податку кількох об'єктів
оподаткування база оподаткування обчислюється
окремо за кожним з таких об'єктів.
4.Пільги із сплати податку
База оподаткування об'єкту житлової нерухомості,
що перебуває у власності фізичної особи-платника
податку, зменшується:
а) для квартири – на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий
податковий (звітній) період і застосовується до об'єкта
житлової нерухомості, у якій фізична особа-платник
податку зареєстрована в установленому законом
порядку, або за вибором такого платника до будь-якого
іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в
його власності.
5. Ставка податку
Ставки податку встановлюються Городищенською
міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової
площі об'єкта житлової нерухомості:
для квартир, житлова площа яких не перевищує 240
кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не
перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1
відсоток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року;
для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.
метрів, та житлових будинків, житлова площа яких
перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7
відсотка розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року.
6. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює
календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку
а) Обчислення суми податку з об'єктів житлової
нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб,
проводиться державною податковою інспекцією у
Городищенському районі за місцезнаходженням об'єкта
житлової нерухомості.
б) Податкове повідомлення-рішення про суму
податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити
надсилаються державною податковою інспекцією у
Го р о д и щ е н с ь к о м у р а й о н і п л а т н и к а м з а
місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1
липня звітного року за формою, встановленою у порядку,
визначеному законодавством.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта
житлової нерухомості податок сплачується фізичною
особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло
право власності на такий об'єкт. Державна податкова
інспекція у Городищенському районі надсилає податкове
повідомлення-рішення зазначеному власнику після
отримання інформації про виникнення права власності
на такий об'єкт.
в) Платники податку на підставі документів, що
підтверджують їх право власності на об'єкт
оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають
право звернутися до державної податкової інспекції у
Городищенському районі для звірки даних щодо
житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати
податку, ставки податку та нарахованої суми податку.
Державна податкова інспекція у Городищенському
районі проводить перерахунок суми податку і надсилає
податкове повідомлення-рішення зазначеному
власнику відповідно до цього пункту.
г) Органи державної реєстрації прав на нерухоме
майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця
проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня 2012
року, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк
після закінчення податкового (звітного) кварталу
п од а в а т и д е р жа в н і й п од а т ко в і й і н с п е к ц і ї у
Городищенському районі відомості, необхідні для
розрахунку податку, за місцем розташування такого
об'єкта нерухомого майна станом на перше число
відповідного кварталу в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
д) Платники податку - юридичні особи самостійно
обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року
і до 1 лютого цього ж року подають державній податковій
і н с п е к ц і ї у Го р о д и щ е н с ь к о м у р а й о н і з а
місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію
за формою, встановленою у порядку, передбаченому
законодавством, з розбивкою річної суми рівними
частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта
житлової нерухомості декларація подається протягом
місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.
є) У разі набуття права власності на об'єкт житлової
нерухомості протягом року податок нараховується з дня
виникнення права власності на такий об'єкт.
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни
власника об'єкта оподаткування податком
а) У разі переходу права власності на об'єкт
оподаткування від одного власника до іншого протягом
календарного року податок обчислюється для
попереднього власника за період з 1 січня цього року до
початку того місяця, в якому він втратив право власності
на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового
власника – починаючи з місяця, в якому виникло право
власності.
б) Державна податкова інспекція у Городищенському
районі надсилає податкове повідомлення-рішення
новому власнику після отримання інформації про
перехід права власності.
9. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об'єкта
оподаткування і зараховується до бюджету м.Городище у
порядку, визначеному законодавством.
10. Строки сплати податку
Податкове зобов'язання за звітний рік з податку
сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками
щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним
кварталом, які відображаються в річній податковій
декларації.
11.Відповідальність платників і контроль.
Відповідальність за правильність обчислення та
повноту і своєчасність сплати податку покладається на
платників податку відповідно до діючого законодавства.
Контроль за правильністю розрахунку,
повнотою і своєчасністю перерахування податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до
бюджету м.Городище покладається на державну
податкову інспекцію у Городищенському районі в межах
її повноважень, визначених діючим законодавством.
Секретар міської ради

А.В.Оверченко

Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве
самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу регуляторного акту, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004р. №308.
1.Опис проблеми.
У зв'язку прийняттям Податкового кодексу України, який набуває чинності з 01.01.2011
р., на виконання п.5 розділу ХІХ Податкового кодексу України, Городищенській міській раді
необхідно забезпечити прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів,
визначених цим Кодексом.
2. Цілі регулювання
Прийняття даного регуляторного акта дозволить встановити ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, у м.Городище та с.Набоків, забезпечить відповідні
надходження до місцевого бюджету.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення цілі
Альтернативний спосіб вирішення проблеми.
4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначених проблем шляхом
прийняття регуляторного акта
Запровадження нового податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки,
забезпечить виконання планових показників доходної частини міського бюджету.
5. ОбЄрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
запропонованого регуляторного акта
Запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого
законодавства, що регламентує розмір ставок податку на нерухоме майно, відмінного від
земельної ділянки, у м.Городище та с.Набоків . Він максимально відповідає вимогам часу,
стану та тим умовам, що склалися в місті і потребує затвердження міською радою.
В разі необхідності міська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного
проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин.
Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.
Контроль за додержанням вимог Проекту здійснюється посадовими особами ОМДПІ
постійно до відміни рішення про їх впровадження.
6. Очікуваний результат дії акта

7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки його
прийняття необхідне для постійного дотримання фізичними та юридичними особами, які є
власниками об'єктів житлової нерухомості. Рішення діятиме до змін в чинному
законодавстві, до прийняття нового або внесення змін в даний.
8. Показники результативності регуляторного акта
Відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується дія
регуляторного акта, здійснюється у встановленому законодавством порядку за показниками
з використанням статистичного метода одержання результатів відстеження.
Кількісні показники результативності акта – розмір надходжень від сплати до міського
бюджету
Дія акта поширюється на фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які є
власниками об'єктів житлової нерухомості.
9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів акта
Відстеження результативності здійснює управління економіки та інвестиційної політики
Охтирської міської ради.
Базове відстеження буде здійснено не пізніше дня прийняття регуляторного акту,
повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності.
Періодичне відстеження будуть здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня
закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
При відстеженні результативності планується використати статистичні дані.

ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ СУХОГО СМІТТЯ
З ПРИВАТНОГО СЕКТОРА (З 10 ГОДИНИ)
Дата
6 серпня 2011 р.

Назва вулиць
Кірова, Пушкіна, Некрасова, О.Українського,
Коцюбинського, Желябова, Куйбишева, Енгельса,
Карла Маркса, Крупської, Р. Люксембург,
Магазин «Продукти», Г.Чорнобиля

7 серпня 2011 р.

Пархоменка, Карбишева, Черняхівського, Артема,
Довженка, Мічуріна, Постишева, Тургенєва, Котовського,
пров.Садовий, Шевченка, Грушевського

13 серпня 2011 р.

Петровського, Доватора, пров. Гетьманський,
вул.Гетьманська, Трудова, Горького, Короленка,
Водоп'янова, Гамарніка, Ватутіна, Вільямса, Чапаєва

14 серпня 2011 р.

Комарова, Тельмана, пров. Тельмана, П.Орлика, Челюскіна
Фізкультурна, 8 Березня, Маресьєва, Театральна, Боженка,
Індустріальна, Маяковського, Г. Чорнобиля

16 липня,
20 серпня 2011 р.

1-Травня, Павлова, Матросова, Чкалова, Островського,
Макаренка, Семашка, Громова, Жуковського, Ломоносова,
Корольова, М.Артеменка (Ордженікідзе), пров. Корольова

17 липня,
21 серпня 2011 р.

Толстого, Радянська, Партизанська, О. Кошового,
Ворошилова, Свердлова, Г.Хасана, пров.Київський,
С.Разіна, Шмідта, Лисенка, Галана,
Гулака-Артемовського, Франка, Нова

ГОРОДИЩЕ

№8 (59)

Громадська активність

ОБИРАЄМО ВУЛИЧКОМІВ

Важливим елементом системи
місцевого самоврядування є такі органи
самоорганізації населення, як вуличні
комітети. Їх правовий статус визначається Конституцією (ч.5 ст.140) та законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 4, 14, 16, 60) і
«Про органи самоорганізації населення» (далі -- Закон).
Основними функціями органу самоорганізації населення, як про це зазначається в Законі (ст.3), є створення умов
для участі жителів у вирішенні питань
місцевого значення, задоволення їх (жителів) соціальних, культурних, побутових та інших потреб шляхом сприяння у
наданні їм відповідних послуг, а також
участь у реалізації соціальноекономічного, культурного розвитку
відповідної території, інших місцевих
програм.
Що стосується повноважень органу
самоорганізації населення, то найбільш
вагомими з них є такі:
- прийом громадян які мешкають у
межах території діяльності органу, розгляд їх звернень;
- представлення разом з депутатами інтересів жителів будинку, вулиці,
мікрорайону, села, селища, міста, району в місті у відповідній місцевій раді та її
органах, місцевих органах виконавчої
влади;
- внесення пропозицій до проектів
місцевих програм соціальноекономічного та культурного розвитку
відповідних адміністративнотериторіальних одиниць і проектів
місцевих бюджетів;
- здійснення контролю за якістю наданих громадянам, які проживають в
жилих будинках на території діяльності

органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг;
- залучення на добровільних засадах населення до участі у здійсненні
заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів,
вулиць, парків, кладовищ, братських
могил, обладнанні дитячих і спортивних
майданчиків, кімнат дитячої творчості,
клубів за інтересами, створення з цією
метою тимчасових або постійних бригад
і т.ін.;
- організація допомоги громадянам
похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів і військовослужбовців, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, внесення пропозиції з цих питань до відповідної ради та її виконавчих органів.
Крім цього, до виключних повноважень органів самоорганізації населення
віднесено ще ряд повноважень по сприянню та наданню допомоги навчальним
закладам, закладам і організаціям культури, фізичної культури і спорту, правоохоронним органам, а також депутатам
відповідних місцевих рад в організації
зустрічей з виборцями, прийому громадян та проведенні іншої роботи у виборчих округах (докладніше див.ст.14 Закону).
Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у
засіданнях відповідних місцевих рад та
їх виконавчих органів з питань, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді
питань, ініційованих самим органом
самоорганізації населення, з правом
дорадчого голосу.

14 липня 2011 року

На практиці поширеними є питання написання характеристик, організації суботників,
допомоги у похованні чи лікуванні малозабезпечених громадян, проведення вуличного
освітлення чи заміни лампочки у ліхтарі тощо.
На кожній вулиці, кутку є авторитетні
люди, які здатні очолити вуличний комітет,

бути посередниками між міською радою і
конкретним громадянином. Тож, запрошуємо жителів вулиць згідно з запропонованим
графіком до участі у зборах для виборів
вуличних комітетів. Від вашої активності
залежить якість вашого життя.

Графік проведення зборів (о 17 годині)

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРИМІЩЕННЯ
КУПЛЮ
контейнер, 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) 473-51-58.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО недобудований будинок,
вул.Петровського,43, заг. пл. 92 м.кв., стіни
поштукатурено, електрика, сарай 35 м.кв., зем.
діл. 9 сот., вул.газ.. Т. 0 (66) 327-28-85, 0 (66)
180-52-74, 0 (66) 547-13-39.
ТЕРМІНОВО будинок, центр міста,
євроремонт, заг. пл. 100 м.кв., усі зручн., усі
нові надв. спор., гараж на 2 машини, зем. діл.
9 сот. + город 6 сот. 60000 у.о. Т. 2-45-94, 0 (93)
567-83-44, 0 (99) 256-43-93, 0 (97) 985-37-83.
ТЕРМІНОВО будинок, центр міста, усі
зручн. 12000 у.о., торг. Т. 0 (97) 424-12-06.
½ будинку, вул.Матросова,45, газиф. Т. 0
(96) 209-65-72, 0 (67) 892-72-61.
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) 591-05-12.
недобудований будинок, заг.пл.92 кв.м.,
цегляний, зем.діл. 8 сот. з садом. Т. 0 (96) 26575-33, 0 (66) 547-13-39.
недобудований будинок,
вул.Радянська,39. 5000 у.о. Т. 2-46-24, 0 (67)
594-75-73.
будинок (старий), пров.Вільямса,3, 7х9, усі
надв. спор., газ. - до буд., приватиз. зем. діл.
11 сот.; поряд автобусна зупинка, магазин. Т. 200-76 (після 18.00).
будинок, вул.Громова,8, газиф., усі надв.
спор., крин., зем. діл. 15 сот. Т. 2-42-10.
будинок, вул.Короленка,39 (р-н залізн.
вокзалу), газиф., усі надв. спор. Т. 0 (96) 37563-66.
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. 2-4019, 0 (67) 452-48-64, 0 (93) 553-03-31.
будинок, вул.Лисенка,6, газиф., усі надв.
спор., зем. діл. 10 сот. Т. 2-21-05, 0 (97) 100-7914.
будинок, вул.Нова,7 (центр), обкл.
плиткою, газ, парове опал., усі надв. спор.,
погріб під будинком, зем. діл. 16 сот. Т. 0 (67)
985-76-88.
будинок, вул.Тельмана,20, усі надв. спор.,
зем. діл. 15 сот. Т. 2-19-12, 0 (96) 354-16-03
(після 15.00).
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будинок, вул.1Травня,45 (центр), газ - до
будинку, зем. діл. 20 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 69599-21.
будинок, вул.1Травня,242, усі надв. спор.,
зем. діл. 36 сот., вихід до берега р.Вільшанки.
16000 у.о., торг. Т. 2-40-64, 0 (97) 227-64-63.
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.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО квартира 1-кімн., 5 пов. 5пов.буд., у м.Городище (центр). 9000 у.о. Т. 0
(96) 311-37-07, 0 (63) 996-68-07, 0 (63) 870-7711.
квартира 2-кімн., 2 пов.,
вул.Слов'янська,29 (центр, 5-пов.буд), заг. пл.
50 м.кв., автон. опалення. 22000 у.о., торг. Т. 0
(96) 971-84-09.
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
КУПЛЮ
мотоцикли довоєнні, воєнні,
післявоєнні. Т. 0 (67) 759-24-12, 0 (50) 139-8286.
ПРОДАМ
ВАЗ 2108, 89 р.в., синій металік, 1,3, 5
ст.КПП, сигналізація. 2700 у.о., торг. Т. 0 (96)
291-02-45.
OPEL Омега, 88 р.в., синій, добр.стан. 3100
у.о. Т. 0 (96) 243-13-82.
трактор МТЗ-80, 89 р.в., + плуг,
культиватор, полупричіп, запчастини. Т. 0 (96)
246-14-65, 0 (96) 118-61-06.
ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
гідровакуумний підсилювач тормо зів ГАЗ53 в зборі. 100 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
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) 707-60-63.
двигун ГАЗ-52. 800 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
кришки пічки обігрівника кабіни ГАЗ5253. 10 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
корінний лист, б/к, Москвич-407 і 412. 70
грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
корінний лист № 1 ГАЗ-51-52, передній.

100 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
корінний лист задньої ресори ГАЗ 51, 52. 3
шт., 120 грн./шт. Т. 0 (93) 707-60-63.
коробка відбору потужності з насосом в
зборі, б/к. 200 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
ККП-ГАЗ-51 після капремонту. 500 грн. Т. 0
(93) 707-60-63.
лист № 2 передньої ресори ГАЗ-51, 52,
нові, 2 шт. 80 грн./шт. Т. 0 (93) 707-60-63.
серьга ГАЗ-51, б/к. 20 грн. Т. 0 (93) 707-6063.
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 ГАЗ51-52, 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, б/к (майже новий), з
документами, відм. стан. 1000 грн. Т. 0 (97)
662-05-76.
магнітофон касетний, стереофонічний 212
С-4. 150 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
музичний центр на три диска+дві колонки
по 100 w. 1300 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
відеокасетний програвач (що пише) HRР29А. 400 грн. Т. 0 (93) 707-60-63.
телефон мобільний сенсорний Sumsung.
550 грн. Т. 2-37-80, 0 (97) 330-01-65.
телефон мобільний Sumsung, айфон, на 2
сім карти. 450 грн. Т. 2-37-80, 0 (97) 330-01-65.
ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
морозильна вітрина, ларі, світлова
реклама. Т. 0 (97) 278-26-02, 0 (93) 486-05-99.
мотоблок з причіпом,
картоплесаджалкою, дисками. Т. 0 (98) 41008-03.
котел для водяного опалення, що
встановлюється в плиту. 1500 грн. Т. 2-37-80, 0
(97) 330-01-65.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
вікно пластикове, 1,50х0,60 м, глухе,
однокамерне. 300 грн. Т. 2-40-64, 0 (97) 22764-63.
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.
ДСП, 3,5х1,75 м, для підлоги, стелі, стін. 95
грн./лист. Т. 0 (98) 214-63-83, 0 (63) 381-45-45.
євробатареї. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 56627-74.

Увага! Увага!!!
ШКІЛЬНИЙ ЯРМАРОК
В МАГАЗИНІ
«ЕДЕМ»
З 1 ПО 31 СЕРПНЯ
ДІЮТЬ ЗНИЖКИ
НА ШКІЛЬНІ ТОВАРИ
євроцегла. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 56627-74.
цегла вогнетривка, біла. Т. 0 (97) 508-55-79,
0 (63) 566-27-74.
МЕБЛІ
ПРОДАМ
м'яка частина «Жаклін» (диван + 2
крісла), кофейний колір, легка, б/к, відм. стан.
8000 грн., торг. Т. 0 (67) 581-74-25.
диван «Малютка», б/к. 150 грн. Т. 2-40-64,
0 (97) 227-64-63.
РІЗНЕ
КУПЛЮ
кувалду, велику. Т. 2-47-67, 0 (97) 571-7183.
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО коляска дитяча, зим.-літн.,
салатова, повністю укомплект. на
амортизаторах. Т. 2-41-63, 0 (98) 533-06-28 (з
10.00 до 19.00).
каністри металеві, у добр.стані, 20 л. 100
грн./шт. Т. 0 (93) 707-60-63.
коляска дитяча, літня. Т. 0 (97) 508-55-79,
0 (63) 566-27-74.
коляска дитяча «Adamex Galaxy», зим.
літн., салатова, повний комплект, сучасна. Т. 0
(97) 508-55-79, 0 (63) 566-27-74.
мобільна пасіка. Т. 0 (98) 761-17-21.
сіно берегове. Т. 0 (98) 438-45-98.
сукня весільна, 44-46 р. 800 грн., торг. Т. 0
(67) 581-74-25.
РОБОТА
Салон «Гармонія краси» (біля с/г
управління) запрошує на роботу перукарямодельєра та косметолога (медична освіта
обов'язкова). Т. 2-05-88.
ТОВ «Фаворит-Інвест» запрошує на роботу
продавця-касира. Т. 0 (67) 218-22-48.
У спорт-бар «Арена+» потрібні: охоронникадміністратор та кухар зі стажем роботи. Т. 0
(96) 216-49-57.
Потрібні вантажники. Т. 0 (67) 473-59-89, 0
(67) 470-42-22.
Потрібен працівник для саду та городу. Т.
0 (97) 278-26-02, 0 (93) 486-05-99.
Потрібна хатня працівниця з
проживанням, віком від 18 до 30 років. Т. 0 (67)
759-24-12, 0 (50) 139-82-86.
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ПОХОДЖЕННЯ ПРІЗВИЩ ЖИТЕЛІВ
ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
3. Прізвища, утворені від назви професії
або за соціальною належністю
Досить значна група прізвищ жителів Городищенського краю пов'язана з соціальною
належністю або з постійним заняттям (професією чи посадою) свого першого носія. Це
були назви, які чітко відрізняли окрему особу
від її оточення.
Прізвища, утворені від назви професії,
легко передавалися нащадкам і ставали спадковими, бо і сама професія часто переходила
із покоління в покоління.

3.1. Прізвища, які вказують на належність
до адміністрації країни та війська
Артикула – від застарілого артикул – стаття,
розділ або параграф якого-небудь закону, розпорядження тощо.
Атаманенко – від отаман – виборний ватажок військового загону козаків.
Городових – можливо від городовий –
нижчий чин міської поліції.
Джур, Джура, Цюра – від джура – зброєносець у козацької старшини.
Козак, Козаченко – від козак, вільна людина, житель Запоріжжя.
Комісар, Комісарчук – від комісар – урядовець, що виконував поліційні функції, пристав.
Компанієць,– від компанієць – козак легкокінного гетьманського полку.
Король, Королюк – від король – монарх,
самодержавець.
Курінний – від курінь – окрема частина
Війська Запорізького.
Осауленко – від осавул – виборна службова особа у ХVІІ–ХVІІІ ст.
Пушкар – від пушкар – козак-артилерист.
Ратушний – від ратуша – приміщення органу міського самоврядування.
Сердюк – від сердюк – військове звання у
Запорізькій Січі.
Хорунжий – від хорунжий – військове звання у Запорізькій Січі.
3.2. Прізвища, які вказують на належність
до соціального стану і участь в боротьбі народу за визволення
Багатченко, Багацький, Богач, Богатченко –
від багатій, заможна людина.
Бідна – від бідняк, незаможна людина.
Босий, Босенко – від босий, малозабезпечений.
Гайдамака – від гайдамака, народний месник, що діяв на Правобережжі у ХVІІІ ст.
Гайдук – від гайдук – солдат придворної
охорони, охоронець, драбант.
Голяк – від голий, малозабезпечений.
Дворовий – від дворовий, той, хто обслуговує панський двір і живе при ньому.
Дворецький – від дворецький – старший
лакей у панському дворі.
Дейнеко – від дейнека – селянин, що брав
участь у народний повстаннях на Гетьманщині
в ХVІІ–ХVІІІ ст.
Палій – від палити, той, хто робив підпал
(можливо панської садиби).
Панченко – від панич, молодий пан, барчук.
Полупан – від напівпан, той, хто доводив
своє панське походження.
Погорілий – від погорілець, той, хто втратив майно під час пожежі.
Селянко – від селянин, житель села.
Шляхтиченко – від шляхтич, представник
суспільної верхівки.
3.3. Прізвища, що вказують на ремесло,
професію, вид заняття
Значна група прізвищ жителів Городищини
виникла від назви професії першого носія
прізвища (Гончар, Коваль). Прізвища, що
закінчувались на -енко, -ук (-юк), означали
“син” (Гончаренко – “син гончара”, Ковальчук
– “син коваля”). Деякі прізвища походять від
жартівливих прізвиськ людей тієї чи іншої професії, ремесла (кличка мельників – Круподеря).
Бацан – від діалектного бац – старший
вівчар.
Бердник – майстер, що виробляє берда –
деталь ткацького верстата.
Боговик – продавець ікон.
Бондар, Бондаренко – майстер, що виробляє діжки, бодні і т. п.
Бров'ярський – можливо від бровар, пиво-

вар, або виходець із Броварів.
Будченко – від будник, робітник поташного
заводу, будні.
Бурлака – робітник, що разом з іншими
тягне линвою річкове судно вгору проти течії.
Веретільник – від веретенник, той, хто виготовляє веретена.
Воскобійник – той, хто добуває віск з вощини (русифікована форма).
Гайдай – пастух овець.
Гаптар – майстер золотошвей.
Гарбар – застаріле – кушнір.
Гонтар – майстер, що виготовляє гонту –
дерев'яну черепицю.
Гончар – майстер, що виготовляє посуд та
інші вироби з глини.
Горшкодер – жартівливе прізвисько гончарів.
Грабар, Грабенко, Грабовий – робітник на
земляних роботах, землекоп.
Гробовий – майстер, що виготовляє гроби.
Дегтяр, Діхтяр, Діхтяренко – той, хто виготовляє і продає дьоготь.
Засядьвовк – мисливець, полював на
вовків.
Золотар – те саме, що ювелір або в переносному, застарілому значенні, той, хто займається очищенням вигрібних ям, асенізатор.
Карбовський – можливо від застарілого
карбівничий – лісник.
Качкар – той, хто розводить і доглядає
свійських качок.
Клепко – від клепальник – робітник, що займався клепанням.
Коваль, Коваленко, Ковальчук, Ковальський – майстер, що виготовляє металеві
предмети.
Ковшар – майстер, що виготовляє ковші.
Козяр – той, хто розводить і доглядає кіз.
Колісник – майстер, що виготовляє колеса.
Коноваленко – від коновал, той, хто не
маючи ветеринарної освіти, займався каструванням і лікуванням коней.
Конюх – той, хто доглядає коней.
Коритник – майстер, що виготовляє корита.
Котляр – той, хто робить казани і лагодить
їх або робітник, що обслуговує парові казани,
котельник.
Кошеленко – від кошикар, майстер, що
плете кошики.
Кравець, Кравченко, Кравчук – фахівець із
пошиття одягу.
Круподеря – жартівливе прізвисько мірошників.
Кучер, Кучеренко – візник – людина, яка
править кінним екіпажем.
Кушнір – фахівець, що вичиняє хутро із
шкіри та шиє хутряні вироби.
Лимар – майстер, що виготовляє ремінну
збрую.
Лісницький, Лісовський – від лісник, лісовий сторож.
Майданик – той, хто працює на смолярні
(майдані).
Майстренко – від майстер – фахівець з якого-небудь ремесла, митець або керівник окремої ділянки виробництва.
Маляренко – від маляр – робітник, що займався фарбуванням будов, стін приміщень
тощо.
Маркитаненко – від маркитан – той, хто торгував харчами, напоями та дрібними предметами солдатського вжитку при арміях ХVІІ–ХІХ
ст.
Мельник, Мельничук – власник млина або
той, хто працює у млині.
Мірошник, Мірошниченко – те саме, що й
мельник.
Милокост – жартівливе прізвисько миловарів.
Могильний – від могильник, той, хто копає
могили.
Мурейко – від застарілого мурей (сермяга)
– мужик, селянин.
Овчаренко – від вівчар, той, хто доглядає
овець.
Олійник – той, хто добуває і продає олію.
Паришкура – жартівливе прізвисько
кушнірів.
Пасічник – той, хто займається розведенням бджіл.
Пастушко – від пастух – той, хто пасе стадо,
череду, отару.
Пахаренко – від пахар – орач.

Плугатар – той, хто працює біля плуга.
Почтар – працівник пошти.
Прядко – від прядка – верстат для ручного
прядіння.
Ременюк – майстер, що виготовляє ремені.
Рибак, Рибалко, Рибаченко – людина, яка
займається рибальством.
Рибидайло – жартівливе прізвисько рибалок.
Римар – те саме, що й лимар.
Різник, Різніченко – той, хто ріже тварин.
Рубан – від рубач, той, хто рубає ліс, дерева.
Рудник – застаріле – рудокоп.
Свинарчук – від свинар – той, хто розводить і доглядає свиней.
Смоляр – робітник смолярні.
Солодун, Солодуха – той, хто виготовляє
солод.
Стадник – застаріле – пастух.
Столярчук – від столяр – фахівець, що займається обробкою дерева і виготовленням
виробів із нього.
Тертичний – від тертичник, той, хто розпилює дошки.
Тесленко – від тесля, те саме, що й столяр.
Ткач, Ткаченко, Ткачук – робітник, майстер,
який виготовляє тканини на ткацькому верстаті.
Токаренко – від токар – фахівець з механічної обробки металу, дерева тощо.
Торгало – від торгаш – торговець, купець.
Тютюнник – продавець тютюну.
Фурман – застаріле – візник.
Хомутянський – можливо від хомутяр –
майстер, що виготовляє хомути, або виходець
із с. Хомутець.
Чабан – те саме, що й вівчар (пастух).
Чередніченко – від чередник, пастух.
Чумаченко – від чумак – візник і торговець,
який перевозив на волах сіль, рибу та інші товари.
Шаповал – майстер, який виготовляє шапки.
Швець, Швачка, Шевченко – майстер, який
шиє взуття, чоботар.
Шинкаренко – від шинкар – власник чи працівник шинку.
Шкляр – від скляр – майстер, що вставляє
скло у вікна, двері тощо.

3.4. Прізвища, які вказують на належність
до освіти і мистецтва
Бандурко – від бандура – музичний інструмент; був бандуристом.
Барабан – від ударного музичного інструмента; грав на барабані.
Вертепа – від вертеп – ляльковий театр;
показував вистави.
Дудник – той, хто грає на дуді.
Кобзар – той, хто грає на кобзі.
Музика – той, хто грає на музичних інструментах, музикант.
Письменний – той, хто навчений письму.
Співак – той, хто співає.
Скрипник – від скрипка – музичний інструмент; був скрипалем.
Танцюра – той, хто танцює, танцюрист.
Цимбал, Цимбаленко, Цимбалюк – від цимбали – музичний інструмент; був цимбалістом.
Школьник – той, хто навчається, школяр (русифікована форма).
3.5. Прізвища, які вказують на належність
до церковного життя
Дякун, Дяченко, Дячковий – від дяк, служитель православної церкви, який допомагає священикові під час відправи.
Ладан – від ароматичної смоли, яку використовують для куріння під час релігійних
обрядів.
Молибог – від словосполучення молитися
богу.
Пономар, Пономаренко – від пономар –
служитель церкви, який запалює свічки, готує
кадило, дзвонить в дзвін тощо.
Попович – від піп, син попа.
Рабинчук – від рабин – служитель культу
єврейської релігійної громади.
Титаренко – від титар – церковний староста.
Микола ЩЕРБИНА
Далі буде
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Жили-були два ченці: брат
Брутто і брат Нетто. Величними і богоугодними були їхні діяння, поки
не зустрілися їм три сестри: Усушка,
Усадка, Утряска та матір їхня Халява.
– Як відрізнити справжнього
пасічника, який продає натуральний мед, від шахрая, який впарює
під виглядом меду підфарбований
цукровий сироп?
– У шахрая морда – хитрахитра, а у пасічника – опухлаопухла!..
Спека змусила жінок одягатися
так, що еротичні журнали вже майже ніхто не купує. …Прокинулася,
вмилася, вбралася, посміхнулася і
пішла прикрашати світ...
Одна Леді замовила на сніданок сир «Тет-де-Муан», але їй принесли звичайний «Костромський».
– Яке ж ви бидло, – сказала вона дворецькому, відкусивши шматочок сиру. – Не міг тоньше порізати чи шо, баклан?
І дворецький зрозумів, що для
Леді головне – витонченість...
– Коханий, адже правда, що я
тобі дана Богом?
– Так, рідна, тільки не знаю, за
які гріхи...
Є мрія? Іди до неї! Не виходить
йти до неї? Повзи до неї! Не можеш
повзти до неї? Ляж і лежи в напрямку мрії!
Флірт по-українськи:
– Уляно, ти цибулю їси?
– Їм.
– Сало їси?
– Їм.
– Ти ж моя ласунка!
– Я Зевс.
– Ну і шо, а я Геркулес!
– Обана! Говоряща каша.
Начальник на роботі сварить
свого підлеглого за те, що той постійно «висить» на телефоні.
– Але ж це по роботі! – виправдовується підлеглий.
– У такому разі, я попрошу вас
не називати наших клієнтів зайчиками, кицьками і пупсиками!
–Куме, а ви знаєте, як москалі
називають наше сало?
–Ні, а як ???
–Цилюліт !!!
В офіс заходить чолов’яга бикуватого вигляду з потужним ланцюгом на шиї. Підходить до охоронця і
зверхньо запитує:
–Де хазяїн?
Охоронець без емоцій:
–Хазяїна загубив? Погавкай!

