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Відзнаки
Почесною грамотою міської ради
відзначено завідуючу бібліотечною роботою
с.Набокового Наталію Гуріну, за значний
особистий внесок у розвиток культури,
народної творчості, за сумлінну працю та з
нагоди 50-річного ювілею.

З нагоди Дня дошкілля
за сумлінну працю, значний особистий
внесок у виховання підростаючого покоління
отримали подяки міської ради:
- Тетяна Шевченко, бухгалтер ДНЗ
«Зірочка»;
- Юлія Вольська, практичний педагог ДНЗ
«Зірочка»;
- Людмила Гончар, бухгалтер ДНЗ
«Зірочка»;
- Галина Заболотня, помічник вихователя
ДНЗ «Веселка»;
- Ліана Колєснікова, помічник вихователя
ДНЗ «Зірочка»;
- Тетяна Кушнерик, помічник вихователя
ДНЗ «Зірочка»;
- Світлана Лабик, музичний керівник ДНЗ
«Зірочка»;
- Надія Маренич, кухар ДНЗ «Веселка»;
- Софія Ніколаєнко, праля ДНЗ «Зірочка»;
- Марія Печиборщ, помічник вихователя
ДНЗ «Веселка»;
- Олена Степанець, старша медична
сестра ДНЗ «Веселка»;
- Людмила Тараненко, логопед ДНЗ
«Зірочка»;
- Оксана Трачук, помічник вихователя ДНЗ
«Зірочка»;
- Наталія Харенко, вихователь-хореограф
ДНЗ «Зірочка»;
- колектив ДНЗ «Джерельце».

З нагоди 120-річного ювілею
Городищенського коледжу УНУС
за багаторічну і сумлінну працю, активну
громадську позицію отримали грамоти міської
ради викладачі:
-Лідія Старова;
-Тетяна Завгородня;
-Ірина Лисенюк;
-Катерина Оберемко.
Почесною грамотою міської ради
відзначено викладача Віталія Гарбара.
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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

16 листопада відбулася 13 сесія міської
ради VІ скликання.
Було затверджено звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців поточного року (інформувала начальник відділу обліку та звітності
Лариса Трохименко) та внесено зміни до бюджету (економіст Олена Лебедь). По доходах
міський бюджет виконано у сумі 5 948 502
грн., по видатках – 5 857 257 грн. Обсяг доходів
міського бюджету на 2011 рік визначено в сумі
7 925 883 грн. Матеріали про виконання та
зміни до бюджету вміщено на 3-й стор.
Більшістю голосів депутати дали згоду на
передачу із спільної власності територіальної
громади міста у державну власність приміщення управління Пенсійного фонду України в Городищенському районі. Прийнято
рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»
(його буде розміщено на сайті міської ради

Із сесійної зали
www.mrada.hmarka.net). Затверджено план
діяльності з підготовки регуляторних актів та
графіку проведення відстежень їх результативності на 2012 рік, а також штатні розписи
працівників закладів освіти (міські ДНЗ),
закладів культури (МЦКТ) та апарату міської
ради. З означених питань інформували
міський голова Володимир Мирошник, секретар міської ради Андрій Оверченко, перший
заступник міського голови Анатолій Вибрик, з
земельних питань – заступник міського голови Микола Скалига та інженер-землевпорядник Сергій Качур. Голови профільних комісій
Борис Онопрієнко, Віктор Томіленко, Олександр Зварич, Ігор Щибря інформували про
результати попередніх узгоджень щодо прийняття рішень.
Вів сесію міський голова Володимир
Мирошник.

Звіт
25 листопада
о 16 годині
в приміщенні районного Палацу культури
міський голова
ВОЛОДИМИР
МИРОШНИК
звітуватиме перед
територіальною громадою м.Городища.
Запрошуємо усіх
бажаючих взяти
участь у відкритій
зустрічі.

Лише для жителів
Шановні орендарі земельних ділянок м.Городища!
Просимо вас з'явитись для звірки розрахунків з нарахування та
міста Городища!
сплати орендної плати у бухгалтерію міської ради за адресою м.ГородиТриває передплата на міську інформаційну
ще, площа Миру,10. Тел. 2-20-09.
газету «Городище». Передплатний індекс 99974.
Вартість передплати складають лише вит-

Виконком міської ради запрошує землекористувачів, за якими чис- рати на послуги пошти –
ляться земельні ділянки на масиві біля міського сміттєзвалища та
колишньої пасіки Мліївської садстанції, звернутись в земельний відділ
5 грн. 76
міської ради. Т. 2-03-11.
Городищенська міська рада оголошує конкурс на надання в оренду
приміщення першого поверху колишнього готелю «Україна»,
розміщеного за адресою м.Городище, вул.1 Травня, 18.
Заявки на участь у конкурсі приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою м.Городище, вул.Грушевського, 11,
Городищенська міська рада. Тел. 2-41-27.

коп.

Громадян, які перебувають
на квартирному обліку

при виконкомі Городищенської міської
ради (список додається) просимо терміново
з'явитися в міську раду за адресою вул.Грушевського, 11 для перереєстрації. Тел. 2-24-27.
Список вміщено на 2 стор.

вул. Мерєсьєва, 2а – квартири № 3, 19,
вул. Миру, 86 – квартири № 24, 32, 43, 45;
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
вул. Миру, 54 – квартири № 17, 19, 21;
28;
З метою проведення планового
вул. Слов'янська,29а – квартири №4, 9,
вул. Г. Чорнобиля, 157 – квартири №30,
технічного обслуговування газового
22;
32, 34, 41, 55;
обладнання переконливо просимо 12, 14,
вул. Гагаріна,20 – квартира № 8;
вул. Котовського, 2 – квартири №
Вас забезпечити працівникам газовул. Гагаріна, 16 – квартира № 1;
вого господарства доступ до таких
3,8,9,13;
вул. Гагаріна, 6 – квартира № 14;
квартир:
вул. Фізкультурна, 37 – квартира № 6.
вул. Мерєсьєва, 2 – квартири № 20, 50;

СПОРТИВНІ УСПІХИ ДЕПУТАТІВ

За результатами турніру між депутатами органів місцевого самоврядування Черкащини волейбольна команда
Городищенського району посіла перше
місце, а її представник депутат міської
ради Борис Онопрієнко увійшов до складу збірної області. З аналогічного всеукраїнського
турніру, який відбувся на
З нагоди Дня автомобіліста алуштинській
спортбазі «Спартак», чері дорожника
кащани привезли «срібні» нагороди, у
кращі водії КП «Комунальник» отримали запеклій боротьбі поступившись лише
івано-франківцям.
грамоти міської ради:
Також у Крим було делеговано депу- Петро Гнилобок;
тата Хлистунівської сільської ради
- Іван Гончар;
Наталію Сєнкевич, яка змагалась у грі в
- Сергій Лисак;
шашки і серед 17 учасників посіла висо- Володимир Мельник;
ке п'яте місце.
- Анатолій Артеменко;
На фото: черкаська делегація на
- Олег Келько.
параді-відкритті всеукраїнських депутатських змагань в Алушті. ГородищаЗ нагоди Дня працівників
ни – у перших рядах.

державної санітарноепідеміологічної служби
за багаторічну і сумлінну працю та
значний особистий вклад в справу благополуччя громадян міста відзначено грамотами
міської ради:
-Оксану Задераку, помічника санітарного
лікаря з гігієни харчування;
-Валентину Коваленко, помічника санітарного лікаря з комунальної гігієни;
-Миколу Бурхана, завідувача господарством;
подяками міської ради:
-Наталію Харченко, лаборанта баклабораторії;
Наталію Лавріненко, помічника лікаряентомолога;
-Аллу Лисенко, техпрацівницю.

ПРАВИЛА ВЧИМО

І ВИКОНУЄМО

Змінюються пори року. Але погода ніяк не впливає на наше ставлення до довкілля. Одні «зимою і літом» належним чином порядкують у
своїх господах, а хтось покладається на розу вітрів та інші природні процеси. Для тих, хто господарює у центрі Городища або поблизу залізничного вокзалу, є ще одна «вища сила» – бригада міської ради з благоустрою.
Не секрет, що центральна частина міста вважається його обличчям.
Втім, дочекатися від власників більшості розміщених тут об'єктів своєчасного прибирання узбіч – марна справа. Як повідомила бригадир Надія
Грицай, приємним винятком є лише відділення банку «Аваль» та приватний підприємець Наталія Лисак. У решті місць гребуть та замітають, викошують траву за кошти міського бюджету.
(Продовження на 2-й стор.)

Благоустрій
Хіба це сміття?
Це коробки
для сміття!

2
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ПРАВИЛА ВЧИМО

І ВИКОНУЄМО

(Продовження. Початок на 1-й стор.)
Така споглядацька позиція суперечить Правилам благоустрою міста:
«Підприємства, організації і установи, незалежно
від відомчого підпорядкування, а також власники і орендарі будинків зобов'язані своєчасно з урахуванням пори
року, прибирати закріплені за ними території, подвір'я,
ділянки, що знаходяться в їхньому володінні, утримувати їх у чистоті, а також забезпечувати своєчасну
підрізку дерев, кущів, гілля яких низько нависає над тротуарами та місцями загального користування. Забезпечувати пропуск води (водовідведення) з вулиць та
сусідніх ділянок. Взимку прибирати сніг, зрубувати лід,
посипати піском, влітку підмітати, поливати водою
вулиці, тротуари, а також своєчасно косити траву і бур'яни на земельних ділянках, які знаходяться у користуванні чи на праві власності та на прилеглій до них території, очищати дахи, урни, вивозити нечистоти із
вигрібних ям будинковолодінь, сміття із
сміттєзбірників у спеціально відведені місця та виконувати всі санітарні норми і правила при виконанні зазначених робіт. Щодня наводити належний санітарний
порядок на прилеглій території.
Межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території встановлюються від меж закріплених
територій організацій, підприємств та установ міста
до проїжджої частини доріг.
При відсутності з будь-якого боку об'єктів і споруд
інших суб'єктів господарювання межа прилеглої території визначається на відстані 50 м від огорожі підприємства, організації, установи.
Межами прилеглих територій до кіосків,
павільйонів, лотків визначається ділянка в радіусі 10
метрів від кутів споруди».
Трапляються й випадки, передбачені іншим абзацом
Правил: «Власники або користувачі земельних ділянок,
житлових будинків, господарських будівель і споруд
повині утримувати їх в належному стані у відповідності

КАЮКІН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
МОРОЗ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ
ПАНЬКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
БАРАБАШ ОЛЬГА ІВАНІВНА
МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
БЕЗВЕРХА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ГАРБАР АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
СТЕБЛІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
УВАРЕНКО ЄВГЕНІЯ ПЕТРІВНА
КОНОНЕНКО ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
МАРУЩАК ЛІНА СТЕПАНІВНА
СТЕПАНОВА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА
БЛАГОВІСНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ЗЕЛЕНЬКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
МИРОШНІЧЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
ОНОПРІЄНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
КОВТУН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
РУДЕНКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ЧОРНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
ЖУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
ХИЖНЯК ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА
КОВАЛЬ НАДІЯ ГРИГОРІВНА
ВАСИЛЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНИ
ОЛІЙНИК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
ЗОРИЧ ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА
ШВАЧКА СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЗАЛОЗНИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
ЦИМБАЛ НАДІЯ ЄФРЕМІВНА
СЕМЕНЧЕНКО ТАМАРА ВІКТОРІВНА
ПИКАЛО ОЛЬГА ОЛЕГІВНА
КУЛИНА ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
ПЕДЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
ШАПОВАЛ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
МАРАНДА ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ
БЕЗКРОВНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
ГОРДІЄНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
ДУДАРЕНКО ЄВГЕНІЯ РОМАНІВНА
ЄФІМЧУК ОЛЕКСАНДР НИЧИПОРОВИЧ
ЗАБОЛОТНІЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
ЧЕРКАС ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ВІКУЛЬЧЕВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
КОЛІСНИК НАДІЯ ГРИГОРІВНА
СУХОПАРА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
УДОВЕНКО ОЛЬГА ЄФИМІВНА
ЮРИК ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА
КАРПЕНКО МАРІЯ МИХАЙЛІВНА
СУКОМЕЛ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
ПОЛУПАН ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА
ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
ШВИДЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА
КОРОП ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
ОРЛОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

Благоустрій
ро дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм та
правил забудови».
Означені позиції Правил благоустрою міста є підставою для примінення адміністративного впливу до
порушників. З цього приводу лише протягом останніх
трьох місяців (серпень-жовтень) було складено 56 приписів. Враховуючи також численні зауваження, зроблені
працівниками та депутатами міської ради «дбайливим
господарям», складається враження, що кожен чекає
цінних вказівок, а Правила благоустрою – не указ. Буде
прикро, якщо запрацює у повній мірі механізм накладення штрафів. Прикро, соромно і збитково.
Щоб зима не застала зненацька, подбайте про
наявність лопат для відгортання снігу в означених межах. Але в жодних правилах та законах не вказано, що
виконувати будь-яку роботу потрібно у доброму гуморі –
з користю для здоров'я.
Олег ПОКАСЬ

з Правилами благоустрою та іншими нормативноправовими актами, навіть у тому разі, якщо вони тимчасово їх не використовують або не проживають у м.Городищі». В одному з таких будинків з мовчазної згоди власників знайшла притулок громадянка без певного місця
проживання. Скажете, ніякого негативу в цьому немає,
нехай живе собі людина. Якби не принаджена нею зграя
агресивних собак та наявна тут антисанітарія. У дворі,
городі, на узбіччі біля іншого недоглянутого будинку бур'яни досягли максимального розвитку, деякі уподібнились деревам. Реагуючи на скарги сусідів, в одному із сіл
району вдалось розшукати господиню цих «джунглів» та
переконати її навести порядок.
Та к о ж з н а є м о д в о х
фанатів-тваринників, дворища
яких більш схожі на зоопарк.
Вимоги санітарії – не для них.
Їм не важливо, що сусіди потерпають від стійкого смороду.
Перехожі мають змогу спостерігати, як співіснують, харчуються та розмножуються свині,
кози, вівці… Таким чином ігноруються вимоги п.4.20. Правил:
«Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні
обирати такі способи використання земельних ділянок
відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам,
землекористувачам сусідніх
земельних ділянок завдається
найменше незручностей (затінення, задимлення,
неприємні запахи, шумове
забруднення тощо), при встаОсобливо небезпечною є карантинна рослина
новленні вбиралень, сараїв, амброзія полинолистна. Щоб знищити такий "сортовий" бур’ян,
загонів для птиці та худоби,
потрібно докласти великих зусиль протягом кількох років.
інших споруд, зобов'язані суво-
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ТОРГСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ
ПОГОРІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
КОВАЛЬ СВІТЛАНА ПАВЛІВНА
НАЗАРОВА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА
ЗАБОЛОТНЯ НАДІЯ ГРИГОРІВНА
МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СЛІЧНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
БЕЗКРОВНА ГАЛИНА ІВАНІВНА
ПЕРЕПЕЛИЦЯ КАТЕРИНА СТЕПАНІВНА
РЕКШИНСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА
ГРУШОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
ПАВЛЕНКО СЕКЛЕТА МУСІЇВНА
БАЛЬОХА НАДІЯ ГРИГОРІВНА
ВОЛОШИНА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
НІЖНІЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА
ПОГРІБНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
СТРЕЛЬНІКОВА АЛЕВТИНА АНДРІЇВНА
ШЕВЧЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА
ХЛІВНЮК ЛАРИСА ПЕТРІВНА
МАРТИНЕНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ГЛАДКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
МЕЛЄХОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
ЗІНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ПІДКАЛЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
ВАСИЛЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
ГОРІДЬКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЛАВРІНЕНКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
ВАСИЛЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
КОРІННА ВАЛЕНТИНА ЄВГЕНІЇВНА
ГУЛАК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАНЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА
ВАСИЛЬЧЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА
ОДОКІЄНКО ІННА МИКОЛАЇВНА
ПЕТРЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
КРИВОРУЧКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
ЄРЕМЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
КОТИК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ТАБОЛІНА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
ЦИМБАЛ ТАМІЛА ВОЛОДИМИРІВНА
ГОНЧАРОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА
БРІЧКОВА ГАЛИНА ДАВИДІВНА
ОДНОКОЗ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ДЕМ’ЯНЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА
ДИГАЛО ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ
ПАНЬКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
КИКОТЬ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОРЕЛ ГРИГОРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
ТРОПАК АЛЛА ЄВГЕНІЇВНА
СИЧЕВСЬКА УСТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ТУШИНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
ОСТРОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Просимо терміново з'явитися в міську раду за адресою вул.Грушевського, 11 для перереєстрації. Тел. 2-24-27.

До витоків
ПОХОДЖЕННЯ ПРІЗВИЩ ЖИТЕЛІВ
ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
Продовження. Початок у попередніх номерах

4.2. Прізвища за психічними
властивостями першоносія

Бабенчук, Бабич, Бабенко, Бабюк
– був небайдужий до жінок.
Базило – любив багато говорити,
базікати.
Басюк – говорив голосно, басом.
Берко – був охочим, беручким
або чіпким, липучим.
Безкровний – можливо втратив
кровних родичів, без рідні.
Благовісний – був не сповна розуму, божевільний..
Верещака – мав пронизливий
різкий голос (крик, виск).
Глушко – був глухим, недочував
або був байдужим, неспівчутливим.
Говоруха – любив швидко (багато) говорити.
Голосун, Галасун – голосно причитав при виконанні весільного чи
жалобного обрядів.
Гонор – мав перебільшене уявлення про власну гідність, гонористий, пихатий.
Гордий – був сповнений особистої гідності, самоповаги або був пихатим.
Гуцаленко – від гупати – підстрибувати, підскакувати під дією чогонебудь.
Добрянський – був доброзичливим, чуйно ставився до людей.
Дремлюк – любив подрімати або
надто мляво, повільно все робив.
Задерака – часто вдавався до
бійки, сварки, глузування.
Компанієнко – можливо був товариський, любив компанії.
Крикун, Кричун – дуже голосно
вигукував, говорив.
Ласкавий – був привітним, доброзичливим, добрим або милим,
ніжним.
Лінивий – не любив працювати,
ледачий або робив все нешвидко,
повільно.
Лузан – любив лузати, лущити горіхи, насіння тощо.
Лютий – був жорстоким, нещадним.
Марченко, Марчук – можливо
від марчити – марнувати, марнотратити.
Масницький – був улесливим,
підлабузник або був хтивим.
Мовчан – був мовчазним, не висловлював привселюдно своїх думок.
Надутий – був часто розгніваним,
насупленим, незадоволеним.
Наливайко – любив наливати,
пригощати.

Нездолій – був нездоланним –
таким, якого неможливо або не вдається здолати, перемогти.
Несміян – був похмурим, не
любив сміятися.
Нечитайло – не вмів або не
любив читати.
Плаксієнко – часто плакав або був
сповнений безнадії, смутку, жалю.
Плигач – гарно плигав, робив
стрибок або був неврівноважений,
задерикуватий.
Понурко – був сумним, зажуреним або ходив з опущеною головою
(поглядом).
Правдюк – був чесним, завжди
говорив правду.
Радченко, Радчук – той, хто
завжди давав поради або радився –
спільно обговорював які-небудь
питання.
Ревуцький – несамовито кричав
або співав низьким, грубим голосом.
Розумний – гарно мислив, був
розсудливим, кмітливим.
Скорик – був скорим, тобто швидким, моторним.
Солодкий – був улесливим, надмірно або нещиро любязним.
Тихоліз – тихо лазив або був дуже
обережним, спокійним.
Тупота – любив тупотіти – часто і
густо стукати ногами.
Турло – вмів гарно турляти – сильно штовхати, кидати.
Хижий, Хижняк – той, хто наживається, збагачується за рахунок інших.
Хропак – видавав уві сні хрипкі
звуки, хропів.
Цабенко – був чи намагався бути
поважною, важливою особою
Чхало – часто чхав або був байдужим, якому на все “начхати”.
Шатило – говорив неправду, брехун.
Шкребко, Шкребтій – той, хто
шкребеться або турбує, непокоїть,
дратує інших.
Шумило – любив розмови, пересуди або був занадто галасливий.
Штограм – можливо шепелявив,
говорив “ што грам” або любив випити по “сто грам”.
Щасливий – той, хто відчуває найвище задоволення від життя, кохання
тощо.
Микола ЩЕРБИНА.
Далі буде
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Як здійснюється перепланування квартири

Власники, особливо так званого вторинного житла, хочуть привести його до
сучасного вигляду. А у квартирах радянської забудови це можливо зробити лише
через перепланування.
Згідно з Правилами утримання жилих
будинків та прибудинкових територій до
елементів перепланування жилих приміщень належать:
перенесення і розбирання перегородок;
перенесення і влаштування дверних прорізів;
улаштування і переустаткування
тамбурів;
прибудова балконів на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків.
Також цими Правилами не допускається перепланування жилих приміщень,
що призводить до порушення тривкості

або руйнації несучих конструкцій будинку,
погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів, порушення вимог протипожежної безпеки та засобів протипожежного
захисту, а також до погіршення умов проживання всіх або окремих громадян у
будинку або квартирі. Власник, наймач
(орендар) жилого будинку, жилого приміщення, що припустив самовільне перепланування, що призводить до порушення
конструктивних елементів або засобів протипожежного захисту, зобов'язаний за свій
рахунок привести це приміщення до попереднього стану. Якщо самовільне перепланування призводить до погіршення
технічного стану жилого будинку в цілому
та порушуються права інших споживачів,
зазначені роботи виконуються виконавцем послуг. Питання відшкодування вартості цих робіт власником, наймачем
(орендарем) жилого приміщення вирішується у судовому порядку.
Також на стадії проведення робіт з
перепланування ви також маєте дотримуватись певних правил:
– правил додержання тиші, які затверджуються органами місцевого самоврядування на підзвітніх їм територіях. В інакшому випадку вас може бути притягнуто до
адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 182 Кодексу України про
адміністративні правопорушення. За вчинення такого правопорушення передбачена відповідальність у вигляді попередження або штрафу у розмірі від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(від 85 до 255 грн.);

– не захаращувати і не забруднювати
будівельними матеріалами та їх відходами
евакуаційні шляхи, інші допоміжні приміщення всередині жилого будинку тощо.
Інакше це може стати підставою для складання адмінпротоколів за порушення,
передбачені ст. 150 КпАП (штраф – від 1 до
3 нмдг, тобто від 17 до 51 грн.);
– засмічення площ поза межами
будинку може бути кваліфіковане як порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів,
а це вже ст. 152 КпАП, і таке правопорушення карається штрафом, мінімальний
розмір якого становить 20 нмдг (340 грн.), а
максимальний – 80 нмгд (1360 грн.) для громадян, а для посадових осіб (це у випадках,
коли до відповідальності притягуються
керівники юридичної особи, якщо сміття
належить цій особі, а не громадянину) ще
жорсткіше – від 50 до 100 нмдг (850-1700
грн.).
Відповідно до ст. 152 житлового кодексу перепланування будинку (квартири), що
належить громадянинові на праві приватної власності, проводяться з дозволу виконавчого комітету місцевої ради. Цей дозвіл
надається на підставі необхідної технічної
документації та погоджень.
Варто вказати на помилку, якої припускається більшість громадян: мовляв, «узаконити» вже проведене перепланування
можна значно швидше, ніж проходити усю
описану вище непросту процедуру узгоджень. Та і штрафи за самовільне перепланування копійчані – кого зараз налякати
необхідністю сплатити 51 гривню (сам-

овільне перепланування є одним з правопорушень, за яке відповідальність встановлюється ст. 150 КпАП, це попередження
або штраф у розмірі від 1 до 3 нмдг).
Але така думка хибна. Фахівці стверджують, якщо перепланування зроблене в
обхід існуючих правил, узаконити його
значно складніше. Для цього вам доведеться подолати ряд юридичних перешкод
і витратити на це чимало сил, часу та
фінансів. Зважаючи на те, що необхідність
узаконення нерідко є терміновою – продаж чи дарування майна, оформлення
спадщини тощо, – витрати на його оформлення можуть сягнути дуже значних
розмірів.
І ще одне. Інколи під виглядом перепланування виконують роботи з реконструкції, тобто зносять опорні та/або огороджувальні конструкції. А коли вносяться
зміни в стіни, які несуть основне навантаження, робляться прорізи, будь-які отвори
без попереднього обстеження і розрахунків спеціалістів – це слугує причиною
для ослаблення конструкції будівлі та інколи приводить до обвалів.
Тому перш ніж починати будь-які роботи у своєму помешканні, зважте всі «за» і
«проти», замисліться, чи готові ви взяти на
себе відповідальність за негативні
наслідки своєї легковажності.
Підготував Михайло НІКОЛАЄНКО,
керуючий справами
виконкому міської ради

Матеріали сесії міської ради
РІШЕННЯ

Від 16 листопада 2011 року
м.Городище
№13- 1 /VI

Звіт про виконання
міського бюджету
за 9 місяців 2011 року

- бюджету розвитку – 305255 грн.;
- поповнення статутного фонду –
138311 грн.;
- цільового фонду – 39181 грн.;
- власні надходження бюджетних установ –411315 грн.
Відповідно до п.17 частини першої
статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”,частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України,
враховуючи пропозиції бюджетної комісії,
міська рада

Заслухавши та обговоривши звіт про
виконання бюджету міста за 9 місяців 2011
рік, слід відмітити, що за звітний період до
місцевого бюджету надійшло 5948502 грн.
доходів, з них: до загального фонду
4667672 грн. або 100,8 відс. до затверджеВИРІШИЛА:
ного розписом на звітний період з ураху1.Затвердити
звіт про виконання бюдванням внесених змін, спеціального
жету
міської
ради
за
9 місяців 2011 рік:
фонду 1280830 грн.( 107,4 відс. до затверпо
доходах
загального
фонду у сумі
джених розписом річних призначень з ура4667672 грн.,
хуванням внесених змін).
- по видатках –4799626 грн. з перевищенням видатків над доходами (дефіцит)у
У складі доходів місцевого бюджету: сумі 131954 грн.;
- доходи загального фонду (без транс- по доходах спеціального фонду у сумі
фертів) – 3486058 грн.;
1280830 грн.,
- доходи спеціального фонду (без
- по видатках -1057630 грн. з перевитрансфертів) –1148830 грн.;
щенням доходів над видатками (профіцит)
- додаткова дотація з державного бюд- у сумі 223200 грн.
жету на вирівнювання фінансової забезпеЗа дорученням сесії
ченості – 1051446 грн.;
Городищенський
- додаткова дотація з державного бюдміський голова
В.П.Мирошник
жету на забезпечення видатків на оплату
праці працівників бюджетних установ у
РІШЕННЯ
зв’язку із підвищенням розміру мінімальВід
16
листопада 2011 року
ної заробітної плати – 29368 грн.;
м.Городище
№ 13- 2/VІ
- субвенція з державного бюджету
Про
внесення
змін
місцевим бюджетам на збереження середдо
рішення
сесії
міської
ньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого
ради від 12.01.2011р.
самоврядування з числа депутатів відпо№4-6/VІ
«Про міський
відних рад, що потребують працевлаштубюджет
на
2011 рік».
вання в зв’язку із закінченням строку
повноважень – 62800 грн.;
Відповідно до статті 78 Бюджетного
- субвенція на поточний ремонт ДНЗ
кодексу
України, п.23 частини 1 статті 26 та
,,Зірочка” – 20000 грн.;
статті
61
Закону України «Про місцеве
- субвенція на програму ,,Питна вода” –
самоврядування в Україні», заслухавши
18000 грн.;
висновки бюджетної комісії, Городище- субвенція на капітальний ремонт ДНЗ нська міська рада
,,Джерельце” – 35000 грн.;
ВИРІШИЛА:
- с у б в е н ц і я н а р е ко н с т р у к ц і ю
1. Внести до рішення сесії міської ради
пам’ятного знаку ліквідаторам Чорноб- від 12.01.2011 року №4-6/VІ «Про міський
ильської катастрофи – 25000 грн.;
бюджет на 2011 рік» зі змінами, внесеними
- субвенція на будівництво вуличних рішеннями сесії міської ради
від
мереж газопостачання мікрорайону Чуїха 12.04.2011 року №8-1/ VІ, від 15.06.2011
– 50000 грн.;
року №9-4/ VІ, від 01.07.2011 року №10-5/
- субвенція на будівництво напірного VІ, від 28.07.2011р. № 11-2/VI та від
трубопроводу(програма ,,Питна вода”) – 15.09.2011 року №12-1/VI.
22000грн.
Пункт 1 викласти в наступній редакції:
1. Установити загальний обсяг доходів
Видатки місцевого бюджету прове- міського бюджету на 2011 рік у сумі
дені у сумі 5857257 грн., у тому числі:
7925883 грн.
по загальному фонду- 4799626 грн.,
Обсяг доходів загального фонду бюдспеціальному фонду – 1057630 грн.
жету визначити у сумі 6544602 грн., спецУ складі спеціального фонду видатки : іального фонду бюджету 1381281 грн., у

тому числі бюджету розвитку 907000 грн.
(додаток №1).
У складі доходів міського бюджету врахувати обсяги (додаток 4.1):
- дотація вирівнювання, що одержується з районного бюджету в сумі
1336099грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
виплат, пов’язаних із підвищенням рівня
оплати праці працівників бюджетної сфери, в т.ч. на підвищення посадового окладу
працівника першого тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки в сумі 98675грн.;
- субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого
самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку в сумі
62800 грн.;
- субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів в сумі
132000грн. (капітальний ремонт ДНЗ №3
«Джерельце» - 35000грн., Пам’ятний знак
Чорнобильській катастрофі – 25000грн.,
програма «Питна вода» - 22000грн.,
співфінансування газифікації урочища «Чуїха» - 50000грн.);
- інші субвенції (поточний ремонт ДНЗ
№4 «Зірочка», гідродинамічне очищення
водозабірної свердловини, заробітна
плата працівникам ДНЗ «Джерельце») в
сумі 78000грн.
Пункт 2 абзац 1 викласти у наступній
редакції:
2. Затвердити загальний обсяг видатків
міського бюджету на 2011 рік у сумі
8161828 грн. , у тому числі обсяг видатків
загального фонду бюджету у сумі 6713102
грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1448726 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
Пункт 3 викласти в наступній редакції:
3. Установити профіцит міського бюджету в сумі 21500грн., в т.ч.:
Загального фонду міського бюджету в
сумі 21500грн., напрямком використання
якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) (додаток №6).
Пункт 4 викласти в наступній редакції:
4. Установити дефіцит:
- загального фонду міського бюджету в
сумі 168500грн., джерелом покриття якого
визначити вільний залишок коштів станом
на 01.01.2011 року (додаток №6).
Затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних коштів

на 01.01.2011р. по загальному фонду бюджету в сумі 190000грн. (додаток 6);
спеціального фонду міського бюджету
в сумі 67445грн., джерелом покриття якого
визначити:
- надходження коштів із загального
фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) в сумі 21500грн. (додаток №6);
Затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних коштів
на 01.01.2011р. по спеціальному фонду
бюджету в сумі 21945грн. (додаток 6)
Пункт 6 викласти в новій редакції:
6. Затвердити обсяги міжбюджетних
трансфертів (додаток № 4.1) на 2011 рік:
дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 1336099 грн.;
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
виплат, пов’язаних із підвищенням рівня
оплати праці працівників бюджетної сфери, в т.ч. на підвищення посадового окладу
працівника першого тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки в сумі 98675грн.;
субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого
самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку сумі
62800 грн.;
субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів в сумі
132000грн.;
інші субвенції (поточний ремонт ДНЗ
№4 «Зірочка», гідродинамічне очищення
водозабірної свердловини, заробітна
плата працівникам ДНЗ «Джерельце») в
сумі 78000грн.
Пункт 7 викласти в новій редакції:
7. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
Пункт 9 викласти в новій редакції:
9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму
1402953грн. (додаток №7)
Пункт 12 викласти в новій редакції:
12. Додатки №1-7 до цього рішення є
його невід’ємною частиною.
13. Контроль за виконанням рішення
покласти на Бюджетну комісію міської
ради та начальника відділу обліку та
звітності міської ради Трохименко Л.А.
За дорученням сесії
Городищенський
міський голова
В.П. Мирошник
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ГОРОДИЩЕ

Оприлюднення проекту регуляторного акту
РІШЕННЯ
Від 15 вересня 2011 року
м.Городище
№ 12-6/VI
Про затвердження проекту Положення про порядок залучення коштів замовників на
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Городище та с.Набоків
Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення умов для
відтворення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, а також
враховуючи роз'яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 22.07.2011 №23-11/6294/0/6-11 «Про пайову участь
забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів», зважаючи на рекомендації Містобудівної комісії та комісії із Законності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Городище та с.Набоків (додаток 1).
2. Затвердити проект Типового Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище та с.Набоків (додаток 2), проект
розрахунку до Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Городище та с.Набоків (додаток 3).
3. Спеціалісту виконкому міської ради зі зв'язків з громадськістю Покасю О.М. опублікувати це рішення та проект «Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Городище та с.Набоків» в засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Вибрика А.Б.
За дорученням сесії
Городищенський міський голова
В.П. Мирошник

Додаток 1
ПРОЕКТ тури міста Городище, який полягає у передо рішення _____ сесії міської ради
рахуванні замовником до прийняття
від _____________ 2011 року №___
об'єкта будівництва в експлуатацію до
міського бюджету коштів пайової участі
ПОЛОЖЕННЯ
замовника для забезпечення створення і
про порядок залучення коштів замов- розвитку інженерно-транспортної та
ників на розвиток інженерносоціальної інфраструктури міста Городитранспортної та соціальної інфраструкту- ще(далі – пайова участь);
ри м. Городище та с.Набоків
кошти пайової участі замовника у
створенні і розвитку інженерно1. Загальні положення
транспортної та соціальної інфрас1.1. Це Положення регулює відповідно труктури міста Городище– кошти пайодо Законів України «Про регулювання вої участі замовника у створенні і розвитку
містобудівної діяльності» від 17 лютого інженерно-транспортної та соціальної
2011 року № 3038-VI, «Про запобігання інфраструктури міста Городище, які залучавпливу світової кризи на розвиток буд- ю т ь с я н а р о з в и т о к і н ж е н е р н о івельної галузі та житлового будівництва» транспортної та соціальної інфраструктури
від 25 грудня 2008 року № 800-VI орган- міста Городище на пайовій участі (далі –
ізаційні та економічні відносини, пов'язані кошти пайової участі);
з порядком залучення, розрахунку розміру
договір про пайову участь у ствоі використанням коштів пайової участі р е н н і і р о з в и т к у і н ж е н е р н о замовників будівництва у створенні і роз- транспортної та соціальної інфрасвитку інженерно-транспортної та соціаль- труктури міста Городище– договір про
ної інфраструктури міста Городище та с.На- пайову участь у створенні і розвитку інжебоків (далі- міста Городище чи міста) у нерно-транспортної та соціальної інфрасзв'язку з будівництвом будь-яких об'єктів труктури міста Городище, укладений
на території міста.
міською радою із замовником (далі –
1.2. У цьому Положенні терміни вжива- Договір);
ються у такому значенні:
будинки житлового фонду соціальнобудівництво – спорудження нових го призначення – житло всіх форм власоб'єктів громадського, виробничого та ності (крім соціальних гуртожитків) житлоіншого комерційного призначення, їх реко- вого фонду соціального призначення, що
нструкція, розширення, добудова, рестав- безоплатно надається громадянам Україрація відбудова та відтворення втраченої ни, які потребують соціального захисту, на
історичної забудови, капітальний ремонт підставі договору найму на певний строк;
будинків, споруд та інших об'єктів, їх
доступне житло – збудовані і ті, що
перепрофілювання, переобладнання, будуються за державної підтримки, життехнічне переоснащення;
лові будинки (комплекси) громадянам, які
об`єкти будівництва – будинки, відповідно до законодавства потребують
будівлі, споруди будь-якого призначення, поліпшення житлових умов, а також
їх комплекси, комунікації, лінійні об'єкти об'єкти, які будуються згідно з Програмою
інженерно-транспортної інфраструктури; буд ів н иц т ва (п р и дб а н ня ) д о с ту пн о го
інженерно – транспортна інфраструк- житла у Черкаській області на 2010 -2017
тура – комплекс інженерних, транспор- роки;
тних споруд і комунікацій;
об'єкт самочинного будівництва –
соціальна інфраструктура – об'єкти житловий будинок, будівля, споруда, інше
установ освіти, охорони здоров'я, соціаль- нерухоме майно, якщо вони збудовані або
ного забезпечення, спортивні та фізкуль- будуються на земельній ділянці, яка не
турно–оздоровчі установи, установи куль- була відведена для цієї мети, а також без
тури і мистецтва, установи житло- відповідних дозвільних документів, перево–комунального господарства.
дбачених законодавством, чи з істотними
розвиток інженерно-транспортної порушеннями будівельних норм і правил.
та соціальної інфраструктури – нове
1.3. Дія цього Положення поширюється
будівництво, реконструкція, реставрація, на всіх замовників, незалежно від форми
розширення, технічне переоснащення, кап- власності, які здійснюють будівництво на
італьний ремонт об'єктів інженерно- території міста Городище, за винятком тих,
транспортної та соціальної інфраструктури що перелічені у п. 1.5. цього Положення.
міста;
1.4. Встановлений міською радою для
інвестор – фізична або юридична замовників розмір пайової участі не може
особа України, іноземних держав, яка прий- перевищувати граничний розмір пайової
має рішення про вкладення власних, запо- участі.
зичених або залучених коштів в об'єкти
Граничний розмір пайової участі з урабудівництва та забезпечує фінансування їх хуванням інших передбачених законом
спорудження;
відрахувань не може перевищувати:
замовник – фізична або юридична осо10 відсотків загальної кошторисної варба, яка має намір щодо забудови території тості будівництва об'єкта – для нежитлових
(однієї чи декількох земельних ділянок) у будівель та споруд;
місті Городище і подала в установленому
4 відсотки загальної кошторисної варзаконодавством порядку відповідну заяву; тості будівництва об'єкта – для житлових
пайова участь замовника у ство- будинків.
ренні і розвитку інженерно1.5. До пайової участі не залучаються
транспортної та соціальної інфрас- замовники у разі будівництва з дотримантруктури міста Городище – внесок ням вимог чинного законодавства:
замовника у створення і розвиток інженер1.5.1. об'єктів будь-якого призначення
но-транспортної та соціальної інфраструк- на замовлення державних органів або

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 затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Городище та с.Набоків».
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 спрямований на створення умов для компенсації витрат бюджету
міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників до благоустрою території міста, відповідно до ст. 27-1 Закону України «Про
планування і забудову територій» зі змінами внесеними Законом України «Про
запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва», статтею 10 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», статтею 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», пунктом 2
статті 177 Господарського кодексу України, статтями 27, 42, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою створення прозорого порядку внесення інвестиційного внеску, упорядкування господарчо-правових відносин між забудовником та міською радою в цій галузі.
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.
Секретар міської ради
А.В. Оверченко

органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
1.5.2. будівель навчальних закладів,
закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
1.5.3. будинків житлового фонду
соціального призначення та доступного
житла;
1.5.4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків
загальною площею до 300 квадратних
метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
1.5.5. об'єктів комплексної забудови
територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
1.5.6. об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів
соціальної інфраструктури;
1.5.7. об'єктів, що споруджуються
замість тих, що пошкоджені або зруйновані
внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
1.5.8. об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та
проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за
рахунок коштів інвесторів.
1.6. При сплаті коштів за набуття права
оренди земельної ділянки шляхом аукціону (конкурсу) замовник не звільняється від
пайової участі.
1.7. Замовники мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток
інженерно-транспортної і соціальної
інфраструктури міста Городище на підставі
письмової заяви суб'єкта господарської
діяльності, що здійснює житлове будівництво, відповідно до пункту 5 статті 3 Закону
України «Про запобігання впливу світової
кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25 грудня 2008
року № 800-VI.
2. Розрахунок розміру та порядок залучення коштів пайової участі у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури
міста Городище
2.1. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури міста Городище полягає у перерахуванні замовником
до Городищенського міського бюджету
коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище, згідно з Договором.
2.2. Величина пайової участі визначається у розрахунку, який є невід'ємною частиною Договору, укладеному з міською
радою, як відсоток від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При
цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки,
звільнення будівельного майданчика від
будівель, споруд та інженерних мереж,
влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.
2.3. Якщо загальна кошторисна вартість
будівництва об'єкта не визначена згідно з

державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається
на основі встановлених виконавчим комітетом міської ради нормативів для одиниці створеної потужності на підставі прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження об'єктів
житлового будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України
або на підставі експертної оцінки, проведеної у відповідності до постанови Кабінету
Міністрів України від 10.12.2003 року №
1891 «Про затвердження Методики оцінки
майна».
2.4. Розмір пайової участі замовника у
створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста Городище визначається у відповідності до пунктів 2.2. і 2.3. цього Положення і становить у разі будівництва:
2.4.1. нежитлових будівель та споруд
(за винятком тих, що перелічені у п. 1.5.
цього Положення) – 7 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта;
2.4.2. житлових будинків (за винятком
тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) 4 % загальної кошторисної
вартості будівництва об'єкта;
2.4.3. житлових будинків з вбудованоприбудованими об'єктами комерційного
призначення, розмір коштів пайової участі
визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості
будівництва об'єкта (будівництво об'єкта
комерційного призначення – відповідно
до пункту 2.4.1., будівництво житлового
будинку – відповідно до пункту 2.4.2.);
2.4.4. об'єктів самочинного будівництва – 10 % загальної кошторисної вартості
будівництва об'єкта (за винятком об'єктів,
які за рішенням суду підлягають знесенню).
2.5. При будівництві об'єктів соціальної
інфраструктури міста, за зверненням
замовника або поданням відповідного
виконавчого органу Городищенської
міської ради, рішенням сесії міської ради
може бути змінено відсоток для розрахунку розміру пайової участі або замовник
може бути звільнений від сплати коштів
пайової участі, визначених Договором.
2.6. Якщо будівництво здійснюється на
земельних ділянках, право оренди та
право власності на які набуто на конкурсній
основі, то пайова участь здійснюється в
розмірі, який є різницею між встановленим цим Положенням розміром пайової
участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до цільового
фонду соціально-економічного розвитку,
внесення матеріальних цінностей у розвиток міста тощо, що підтверджується відповідними документами).
2.7. Якщо будівництво здійснюється на
об'єктах втраченої історичної забудови,
право на відбудову яких набуто на конкурсній основі, то пайова участь здійснюється в розмірі, який є різницею між встановленим цим Положенням розміром
пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до
цільового фонду соціально-економічного
розвитку, внесення матеріальних цінностей у розвиток міста тощо, що підтверджу-
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ється відповідними документами).
2.8. У разі нульового або від'ємного
результату різниці між встановленим
згідно з Положенням розміром пайової
участі та виконаними додатковими умовами конкурсу замовник не сплачує кошти
пайової участі.
2.9. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва
замовником інженерних мереж або
об'єктів інженерної інфраструктури поза
межами його земельної ділянки, розмір
пайової участі зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі
та/або об'єкти передаються у комунальну
власність.
У разі якщо кошторисна вартість
будівництва інженерних мереж та/або
об'єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі, Городищенська міська рада за зверненням замовника приймає рішення про відшкодування
замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі.
2.10. Для об'єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись до 1 січня
2013 року, кошти пайової участі сплачуються після прийняття об'єкта будівництва в
експлуатацію, але до визнання виконавчим комітетом права власності на об'єкт
нерухомого майна.
2.11. Для об'єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня
2013 року, кошти пайової участі сплачуються до прийняття об'єкта будівництва в
експлуатацію.
2.12. Кошти пайової участі сплачуються
в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються Договором, до бюджету розвитку
міста Городище.
2.13. У разі сплати замовником коштів
пайової участі, згідно з Договором, копії
платіжних документів з відміткою фінансового органу міської ради про фактичне зарахування таких котшів до бюджету міста
додаються до заяви на оформлення права
власності на об'єкт нерухомого майна.
Рішення виконавчим комітетом міської
ради про оформлення права власності приймається за наявності платіжних документів про сплату коштів пайової участі.
2.14. Контроль за підготовкою, збереженням Договорів та виконанням забудовниками їх умов покладається на:
2.14.1. за проведенням розрахунку до
Договору – відділ обліку та звітності міської
ради.
2.14.2. за виконанням вимог рішень

Аналіз впливу
регуляторного акта
Цей аналіз регуляторного впливу (далі –
Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання вимог Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03р. №1160ІУ та "Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акту", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р.
№ 308 та визначає правові та організаційні
засади реалізації регуляторного акту – проекту рішення Городищенської міської ради
«Про затвердження Порядку визначення
пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Городище та с.Нобоків»,
додаток: “Порядок визначення пайової
участі (внеску) замовників будівництва, його
залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Городище та с.Набоків”
1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.
Розвиток інженерно-транспортної і
соціальної інфраструктури міста вимагає комплексного рішення багатьох проблем пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та
подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціально-культурної
сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста
фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески замовників за право
реалізувати проект будівництва на території
міста дають можливість зменшити витрати
бюджету міста на відтворення інженернотранспортної та соціальної інфраструктури, а
також залучити замовників до благоустрою
території міста.
У зв'язку з прийняттям Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності»
Відповідно до Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (ст.ст.26,31), «Про
планування і забудову території» (ст.22),
«Про регулювання містобудівної діяльності»
(ст.40), Типових регіональних правил забудови, Земельного кодексу України, ст. 27-1 Закону України № 1699-Ш від 20.04.2000р. Горо-
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виконавчого комітету міської ради про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або про надання
дозволу на виготовлення проектної документації на будівництво об'єкта щодо
зобов'язання замовника укласти з міською
радою Договір – на регіональне відділення
Державної архітектурно-будівельної
інспекції України;
2.14.3. за наявністю платіжних документів при оформленні права власності на
об'єкт нерухомого майна – на КП ЧОО бюро
технічної інвентаризації;
2.14.4. за виконанням фінансових
зобов'язань – відділ обліку та звітності
міської ради;
2.14.5. за збереженням Договорів –
спеціаліст з правових питань міської ради.
3. Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище
3.1. Кошти, отримані як пайова участь,
можуть використовуватись виключно для
с т в о р е н н я і р о з в и т к у і н же н е р н о транспортної та соціальної інфраструктури
міста, згідно з рішенням сесії Городищенської міської ради.
3.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі
приймає Городищенська міська рада при
затвердженні Програми соціальноекономічного і культурного розвитку та
бюджету міста на кожний рік.
3.3. Забороняється вимагати від замовника надання будь-яких послуг, у тому
числі здійснення будівництва об'єктів та
передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).
4. Договір про пайову участь у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Городище.
4.1. Договір укладається не пізніше ніж
через 15 робочих днів з дня реєстрації
міською радою звернення замовника про
його укладення та передує прийняттю виконавчим комітетом міської ради рішення
про надання містобудівних умов і обмежень або дозволу на виготовлення проектної документації на будівництво об'єкта.
4.2. Підготовку Договору проводить
відділ обліку та звітності міської ради з
дищенській міській раді необхідно розробити порядок залучення, розрахунку розміру і
використання коштів замовників (забудовників) у створенні інженерно-транспортної
інфраструктури міста Городище та с.Набоків
(далі м. Городище чи міста).
2. Ціль державного регулювання.
Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та
сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
забезпечення надходження коштів до
міського бюджету для фінансування створення та розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури міста;
створення забудовникам сприятливих
ум о в п о в и ко р и с т а н н ю і н же н е р н о транспортної та соціальної інфраструктури м.
Городище;
впорядкування нормативно-правової
бази відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Прийнятні альтернативні способи
досягнення цілей.
У разі прийняття рішення міської ради
«Про затвердження Порядку пайової участі
(внеску) замовників у створенні і розвитку
інженерно-транспортної інфраструктури м.
Городище та с.Набоків» вимоги чинного законодавства будуть виконані.
Запропоноване регулювання забезпечить диференційований порядок залучення
коштів замовників будівництва для участі у
розвитку соціальної інфраструктури міста із
дотриманням вимог чинного законодавства.
Виходячи із викладеного таке регулювання
вбачається оптимальним.
4. Механізм регулювання.
Механізмом досягнення цілей регулювання є:
- введення порядку залучення міською
радою коштів фізичних та юридичних осіб –
замовників будівництва (реконструкції) на
розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста, який буде
відповідати вимогам чинного законодавства;
- чітке визначення переліку замовників,
що не будуть залучені до пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури міста;
- застосування єдиного підходу при роз-
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погодженням спеціаліста з правових
питань на підставі звернення замовника
про укладення Договору до міської ради та
доданих документів:
- завірена копія правовстановлюючих
документів на право володіння або користування земельною ділянкою;
- завірена копія правовстановлюючих
документів на об'єкт нерухомого майна;
- завірена копія технічного паспорта
об'єкта нерухомого майна;
- матеріали інвентаризації, виготовлені
бюро технічної інвентаризації;
- посвідчена згода власників суміжних
земельних ділянок, співвласників приміщення, власників суміжних приміщень;
- погодження керівника відповідної житлово-експлуатаційної організації, на
балансі якої знаходиться будинок або протокол загальних зборів членів ОСББ чи
членів ЖЕО ТСЖББ;
- за умови придбання власності у
спільну сумісну власність подружжя –
нотаріально завірена згода чоловіка чи дружини та завірена копія свідоцтва про одруження; в разі, якщо діти є співвласниками
житла – рішення органу опіки і піклування;
- погоджена начальником відділу
архітектури і будівництва Городищенської
райдержадміністрації ескізна пропозиція
об'єкта будівництва;
- висновок уповноважених органів у
галузі охорони пам'яток історії та культури
– у разі, якщо об´єкт є пам´яткою архітектури;
- завірені копії: свідоцтва про державну
реєстрацію суб´єкта підприємницької
діяльності (юридичної чи фізичної особи),
довідки з ЄДРПОУ;
- завірена копія паспорта фізичної
особи чи керівника юридичної особи;
- завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- інформація про банківські реквізити
(розрахунковий рахунок, банк, МФО).
4.3. Істотними умовами Договору є:
розмір пайової участі;
строк (графік) сплати коштів пайової
участі;
відповідальність сторін.
4.4. Договір містить умови щодо
розміру у відсотковому значені від загальної кошторисної вартості будівництва
об'єкта, форми, у якій будуть вноситись
кошти пайової участі, банківські реквізити,
рахунок, на який мають перераховуватись
кошти, терміни сплати, майнові та інші
права сторін, їх відповідальність, у тому

числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше.
4.5. Невід'ємною частиною Договору є
розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі проводиться
управлінням містобудування та архітектури міської ради протягом десяти робочих
днів з дня реєстрації загальним відділом
міської ради звернення замовника про проведення розрахунку до Договору у грошовому виразі відсоткового значення від
загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта на підставі доданих до нього
документів, що підтверджують вартість
буд і в н и цт в а о б ' є к т а з тех н і ко економічними показниками.
4.6. Вимога щодо зобов'язання замовника звернутись для проведення розрахунку до Договору викладається в рішенні
виконавчого комітету міської ради про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або дозволу на
виготовлення проектної документації на
будівництво об'єкта.
4.7. Замовник після виготовлення проектно-кошторисної документації надає зведений кошторисний розрахунок, виконаний ліцензованою проектною організацією у відділ обліку та контролю міської
ради для проведення розрахунку до Договору.
4.8. Договір, укладений між міською
радою та замовником, підписується
міським головою (за його відсутності – першим заступником міського голови).
4.9. Договір зберігається 3 роки після
його виконання у спеціаліста з правових
питань міської ради, після чого передається на збереження до міського архіву.
5. Заключні положення
5.1. Усі рішення, дії або бездіяльність
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб,
пов'язані із залученням коштів пайової
участі, можуть бути оскаржені у судовому
порядку відповідно до чинного законодавства України.
5.2. У разі невиконання замовником
умов Договору щодо перерахування в
повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий орган міської
ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

рахунку розміру пайової участі, визначеного
у встановленні розміру коштів замовників,
що залучаються до розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста, в залежності від об'єкта будівництва (
реконструкції);
- чітке врегулювання прав та обов'язків
сторін у рамках договорів про пайову участь
забудовників у розвитку інфраструктури
міста.

довниками щодо залучення та використання
зазначених коштів;
встановить рівні конкурентні можливості
для всіх суб'єктів господарювання.
Очевидними є вигоди міської влади та
населення міста, які за рахунок впорядкування механізму внесення коштів на розвиток,
отримають можливість використовувати їх
для будівництва інженерно-транспортних
мереж та розвивати соціальну інфраструктуру міста.
На підставі вищевикладеного можна
стверджувати, що прийняття цього НПА є
доцільним.
7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.
Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього
питання. В зв'язку з цим, необхідно буде вносити зміни до Положення.
8. Показники результативності акта.
Кількість укладених договорів про внесок
забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Городище та с.Набоків;
кількість суб'єктів господарювання, які
уклали договори про внесок забудовників у
с т в о р е н н я т а р о з в и то к і н же н е р н о транспортної та соціальної інфраструктури м.
Городище та с.Набоків;
сума коштів, яка надійде до міського бюджету та буде використовуватися на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Городище та с.Набоків.
9. Заходи, з допомогою яких буде
здійснюватися відстеження результативності
акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено протягом 6 місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне – через рік з дня
набрання чинності, періодичне – через три
роки з моменту проведення та публікування
повторного відстеження результативності
регуляторного акту.

5. Обґрунтування можливості досягнення
цілей.
Поширення дії регуляторного акта на
більш широке коло суб'єктів господарювання дає територіальній громаді та виконавчому комітету можливість збільшити надходження коштів до міського бюджету при
запровадженні програм розвитку міста, її
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури.
У разі зміни граничного розміру коштів
замовників, що залучаються для розвитку
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів на загальнодержавному рівні, цілей і задач розвитку
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста, можливість своєчасної
зміни даного регуляторного акту.
Крім того, запропоноване регулювання
забезпечує прозорість дій органів місцевого
самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста.
Впровадження вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з
бюджету, немає необхідності створювати
нові робочі місця оскільки здійснюється в
межах повноважень відповідних органів.
6. Очікуваний результат.
Прийняття рішення забезпечить:
регулювання порядку залучення коштів
забудовників для створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
забезпечить виконання вимог діючого
законодавства щодо граничного розміру
величини внеску на створення та розвиток
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста;
забезпечить механізм регулювання
відносин між виконавчим комітетом та забу-
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ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КЕРІВНИЦТВОМ
УМВС УКРАЇНИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РВ УМВС повідомляє
Шановні жителі Городищенського району!
Міністерство внутрішніх справ України проводить всеукраїнський конкурс на кращий лист громадян про діяльність дільничих
інспекторів міліції на тему: «Дякуємо за допомогу»
Мета даного заходу – формування думки про діяльність дільничих інспекторів міліції, підвищення довіри населення до міліції в
цілому. Ваші листи з відгуками про діяльність дільничих інспекторів
міліції будуть надіслані до редакції газети «Іменем закону» для подальшої публікації.
З повагою,
керівництво Городищенського РВ УМВС України
в Черкаській області.

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ФАХІВЦІВ

Прийом здійснюється за адресою : м.Черкаси, вул. Смілянська, 57.

Купівля транспортного засобу -- річ непроста. Навколо цього процесу
крутиться чимало шахраїв і аферистів, які можуть ошукати покупця, продати
йому автомобіль, який має кримінальне минуле чи незаконно ввезений на
територію України. Вони використовують різні новітні технології, так що без
спеціального обладнання неможливо помітити підміну.
Пам'ятайте! Якщо виявиться, що автівка має змінені номери, то за
рішенням суду вона має бути знята з реєстрації. Тобто документи на неї анулюються, хоча саму її мають повернути власнику як його майно. На жаль,
після цього її можна хіба що продати на запчастини.
У науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при УМВС
України в Черкаській області проводяться експертизи транспортних засобів.
Зокрема, робиться загальний огляд автомобіля, перевіряється ідентифікаційний номер кузова, інформаційні таблички авто та номерні позначення
двигуна. Так, з початку року працівники сектору комплексного дослідження
та оцінки транспортних засобів науково-дослідного експертнокриміналістичного центру УМВС України в Черкаській області виявили
майже 90 випадків фальсифікації номерів та вузлів і агрегатів автомобілів та
документів до них.

ДО ВІДОМА ВЛАСНИКІВ МОПЕДІВ (СКУТЕРІВ) ТА ВЕЛОСИПЕДІВ
26.09.2011 р. Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову
«Про внесення змін до Правил дорожнього руху», який набрав чинності 14.10.2011 р.
Зміни, що вносяться до Правил дорожнього
руху ( 1306-2001-п )
1. У пункті 1.10:
після абзацу п'ятнадцятого доповнити пункт
новим абзацом такого змісту: "велосипедист –
особа, яка керує велосипедом;".
У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий – сімдесят сьомий вважати відповідно абзацами
сімнадцятим – сімдесят восьмим;
абзац двадцять другий викласти в такій
редакції:
"водій – особа, яка керує транспортним
засобом і має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному
засобі;";
в абзаці сорок четвертому слова "(крім
транспортних засобів, робочий об'єм двигуна
яких не перевищує 50 куб. см)" виключити;
абзац сорок сьомий викласти в такій
редакції:
"мопед – двоколісний транспортний засіб,
який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см
або електродвигун потужністю до 4 кВт;".
2. У пункті 2.1:
підпункти "а" і "б" викласти в такій редакції:
"а) посвідчення водія на право керування
транспортним засобом відповідної категорії;
б) реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних
Сил – технічний талон);";
у підпункті "г" слова "у встановлених законодавством випадках дорожній лист і документацію на вантаж, що перевозиться;" виключити.
3. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:
2.2. Власник транспортного засобу, а також
особа, яка використовує такий транспортний
засіб на законних підставах, можуть передавати
керування транспортним засобом іншій особі,
що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії.
Власник транспортного засобу може передавати такий засіб у користування іншій особі,
що має посвідчення водія на право керування
транспортним засобом відповідної категорії,
передавши їй реєстраційний документ на цей
транспортний засіб.".
4. Підпункт "г" пункту 2.3 після слів "на
мотоциклі" доповнити словами "і мопеді".
5. У пункті 2.4:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) пред'явити для перевірки документи,
зазначені в пункті 2.1;";
підпункт "в" після слів "законних підстав"
доповнити словами:
", у тому числі провести з використанням
спеціальних пристроїв (приладів) перевірку
технічного стану транспортних засобів, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому технічному контролю".
6. У примітці 2 до підпункту "б" пункту 2.7
слова "або зробити запис у дорожньому листі"
виключити.
7. У пункті 2.9:
підпункт "в" викласти в такій редакції:
"в) керувати транспортним засобом, не
зареєстрованим у Державтоінспекції, без номерного знака або з номерним знаком, що:
не належить цьому засобу;
не відповідає вимогам стандартів;
закріплений не в установленому для цього
місці;
закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи
номерного знака з відстані 20 м;
неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи перевернутий;".
8. У пункті 2.11:

абзац третій викласти в такій редакції:
"У разі настання дорожньо-транспортної
пригоди за участю транспортних засобів, зазначених у чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, а
умови експлуатації таких транспортних засобів
особами, відповідальність яких застрахована,
відсутності травмованих (загиблих) людей, а
також за умови досягнення згоди водіїв таких
транспортних засобів щодо обставин скоєння
дорожньо-транспортної пригоди, за відсутності
у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, та у разі складення такими водіями спільного повідомлення про дорожньотранспортну пригоду відповідно до встановленого Моторним (транспортним) страховим бюро
зразка. У такому випадку водії згаданих транспортних засобів після складення ними зазначеного в цьому пункті повідомлення звільняються
від обов'язків, передбачених підпунктами "д" –
"є" пункту 2.10 цих Правил.".
9. У підпункті "а" пункту 2.12 слова "користування і" виключити.
10. Пункт 2.13 викласти в такій редакції:
"2.13. Право на керування транспортними
засобами особам може бути надано:
мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії А1, А) – з 16-річного віку;
автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською
технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії В1, В, С1, С), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів, – з 18-річного віку;
автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії ВЕ, С1Е, СЕ), а також тими, що
призначені для перевезення великогабаритних,
великовагових і небезпечних вантажів, – з 19річного віку;
автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1Е, DЕ, Т) – з 21-річного віку.
Транспортні засоби належать до таких категорій:
А1 – мопеди, моторолери та інші двоколісні
транспортні засоби, які мають двигун з робочим
об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;
А - мотоцикли та інші двоколісні транспортні
засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50
куб. см і більше або електродвигун потужністю 4
кВт і більше;
В1 – квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена
максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;
В – автомобілі, дозволена максимальна
маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700
фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння
водія, – восьми, состав транспортних засобів з
тягачем категорії В та причепом, повна маса
якого не перевищує 750 кілограмів;
С1 – призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса
яких становить від 3500 до 7500 кілограмів
(від 7700 до 16500 фунтів), состав транспортних
засобів з тягачем категорії С1 та причепом, повна
маса якого не перевищує 750 кілограмів;
С – призначені для перевезення вантажів
автомобілі, дозволена максимальна маса яких
перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів),
состав транспортних засобів з тягачем категорії С
та причепом, повна маса якого не перевищує 750
кілограмів;
D1 – призначені для перевезення пасажирів
автобуси, у яких кількість місць для сидіння,
крім сидіння водія, не перевищує 16, состав
транспортних засобів з тягачем категорії D1 та
причепом, повна маса якого не перевищує 750

кілограмів;
D – призначені для перевезення пасажирів
автобуси, у яких кількість місць для сидіння, крім
сидіння водія, більше 16, состав транспортних
засобів з тягачем категорії D та причепом, повна
маса якого не перевищує 750 кілограмів;
ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - состави транспортних
засобів з тягачем категорії В, С1, С, D1 або D та
причепом, повна маса якого перевищує 750
кілограмів;
Т – трамваї та тролейбуси.".
11. Підпункт "б" пункту 2.14 виключити.
12. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:
"3.5. Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблисковим
маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом (або без увімкненого спеціального
звукового сигналу), що стоїть на узбіччі (біля проїзної частини) або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км/год та в разі подання регулювальником відповідного сигналу
зупинитися. Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника.".
13. Підпункт "б" пункту 5.2 після слів "на
мотоциклі" доповнити словами "і мопеді".
14. Розділ 6 викласти в такій редакції:
"6. ВИМОГИ ДО ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
6.1. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
6.2. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом
та світлоповертачами: спереду – білого кольору,
по боках - оранжевого, позаду – червоного. Для
руху в темну пору доби і в умовах недостатньої
видимості на
велосипеді повинен бути встановлений та
увімкнений ліхтар (фара).
6.3. Велосипедисти, рухаючись групами,
повинні їхати один за одним, щоб не заважати
іншим учасникам дорожнього руху.
Колона велосипедистів, що рухається по
проїзній частині, повинна бути розділена на
групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією
руху між групами 80-100 м.
6.4. Велосипедист може перевозити лише
такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.
6.5. Якщо велосипедна доріжка перетинає
дорогу поза перехрестям,
велосипедисти
зобов'язані дати дорогу іншим транспортним
засобам, що рухаються по дорозі.
6.6. Велосипедисту забороняється:
а) керувати велосипедом з несправним
гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору
доби і в умовах недостатньої видимості – з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;
б) рухатися по автомагістралях і дорогах для
автомобілів, а також по проїзній частині, коли
поряд облаштовано велосипедну доріжку;
в) рухатися по тротуарах і пішохідних
доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);
г) під час руху триматися за інший транспортний засіб;
Є) їздити, не тримаючись за руль, та знімати
ноги з педалей (підніжок);
д) перевозити пасажирів на велосипеді (за
винятком дітей до 7 років, які перевозяться на
додатковому сидінні, обладнаному надійно
закріпленими підніжками);
е) буксирувати велосипеди;
є) буксирувати причеп, не передбачений
для експлуатації з велосипедом.
6.7. Велосипедисти повинні виконувати
вимоги цих Правил, що стосуються водіїв або
пішоходів і не суперечать вимогам цього
розділу.".
15. Підпункт "б" пункту 9.9 викласти у такій
редакції:

"б) у разі зупинки на вимогу працівника
міліції або внаслідок засліплення водія світлом
фар;".
16. Підпункт "в" пункту 12.6 після слів "у
кузові" доповнити словами ", та мопедам".
17. У підпункті "а" пункту 14.6 слова ", крім
випадків, коли обганяються двоколісні транспортні засоби без бокового причепа" виключити.
18. Пункт 19.3 викласти в такій редакції:
"19.3. У разі погіршення видимості в
напрямку руху, викликаного світлом фар
зустрічних транспортних засобів, водій повинен
зменшити швидкість до такої, яка б не перевищувала безпечної за умовами фактичної видимості
дороги в напрямку руху, а в разі засліплення зупинитися, не змінюючи смуги руху, і увімкнути
аварійну світлову сигналізацію. Відновлення
руху дозволяється лише після того, як пройдуть
негативні наслідки засліплення.".
19. У підпункті "д" пункту 23.10 слова "причепів будь-якого типу" виключити.
20. Пункт 23.11 після слів "їх експлуатації"
доповнити словами:
", а состава транспортних засобів у складі
автобуса і причепа – також за наявності причіпного пристрою,
установленого заводомвиробником".
21. Пункт 23.12 виключити.
22. У пункті 24.1 слова ", а у разі підготовки
особою відповідно до вимог пункту 24.7 в індивідуальному порядку - за наявності відповідної
медичної довідки" виключити.
23. Пункт 24.2 після слів "а мотоцикла"
доповнити словами "чи мопеда".
24. У пункті 24.5 слова "майстра виробничого навчання водінню (особи, яка навчає)" замінити словами "спеціаліста з підготовки водіїв";
25. Пункти 24.6 і 24.7 виключити.
26. Пункт 24.8 викласти у такій редакції:
"24.8. Транспортні засоби, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні
знаки "Учбовий транспортний засіб" відповідно
до вимог підпункту "к" пункту 30.3 цих Правил.
Автомобілі, які систематично використовуються
для навчання також повинні бути обладнані
додатковими педалями зчеплення (у разі коли
конструкція транспортного засобу передбачає
педаль зчеплення), акселератора (у разі коли
конструкція транспортного засобу допускає
можливість обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або дзеркалами заднього
виду для спеціаліста з підготовки водіїв.".
27. У пункті 30.2:
у першому абзаці слова "а у правому
нижньому кутку переднього вітрового скла
транспортного засобу закріплюється талон про
проходження технічного огляду" виключити;
абзац третій виключити.
28. Підпункт "б" пункту 31.3 викласти в такій
редакції:
"б) якщо вони не пройшли обов'язковий
технічний контроль (для транспортних засобів,
що підлягають такому контролю);".
Особливо звертаємо Вашу увагу, що ТЗ з
об'ємом двигуна до 50 см3 віднесені до механічних ТЗ, і відповідно, облік ДТП за участю
зазначених ТЗ, здійснюється на загальних
підставах.
Крім того, водіям мопедів при русі
необхідно мати перелік документів, зазначених
п.2.1. ПДР (посвідчення водія категорії А1,
реєстраційний документ на ТЗ, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників ТЗ).
Юрій КАЧАН,
старший державтоінспектор ВДАІ Городищенського РВУ МВС України
в Черкаській області
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КП «Комунальник» запрошує на роботу
СЛЮСАРІВ ВОДОГОНУ.
Телефон для довідок:2-20-63

ОФІЦІЙНО
Згідно з результатами лабораторного дослідження питної води з
шахтних колодязів встановлено її невідповідність за фізикомакулатуру
хімічними показниками вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною». На
(картон, списані книжки,
списану бухгалтерію, старі газеКП «Комунальник» надає послуги: підставі ст.42 Закону України «Про забезпечення санітарного та
ти та журнали),
епідемічного благополуччя населення» в.о. головного державного
-з викачки та вивезення нечистот,
- ритуальні послуги (автомобіль з ковром, найде- санітарного лікаря Городищенського району Павло Виповський
відходи пакувальної плівки
постановив заборонити використання води з шахтних колодязів
шевші труни),
(поліетилену),
м.Городища для питних потреб.
-пробивка каналізації,
пластмасових ящиків,
* * *
- перевезення вантажів до 4т.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах
ПЕТ-пляшки.
- вивезення твердих побутових відходів,
місцевого самоврядування» Городищенська міська рада оголошує
- послуги екскаватора,
Ми знаходимося по вул. Миру, 117 у дворі
конкурс на заміщення вакантної посади інженера землевпорядника
побуткомбінату «Волошка» (колишня хімчистка)
- розпилювання лісоматеріалу,
ради.
- послуги спецмашини «вишка» (на висоту до 11 м). міської
Працюємо з 8.30 до 13.00, у базарні дні з 8.00
Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта,
до 15.00
Тел. 2-20-63
вміння працювати на комп'ютері. Термін подання заяв на участь у конПонеділок вихідний.
«Комунальник» дякує споживачам за вчасно спла- курсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення. Адреса: м.Городище, вул.Грушевського, 11. Т. 2-41-27.
чені комунальні послуги.
Т. 0 (67) 337-41-35.

Закуповуємо

Приватні оголошення
ПРИМІЩЕННЯ
ПРОДАМ
магазин (рн залізничного вокзалу), 30
кв.м. Т. 0 (96) 216-49-57.
виробниче приміщення, 700 кв.м.
АБО ЗДАМ. Т. 0 (96) 216-49-57.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
Будинок у м.Городище, вул.Кожедуба,
газиф., 2 входи, усі надв. споруди, зем. діл.
15 сот. Т. 2-37-14, 0 (96) 899-33-30.
ТЕРМІНОВО ½ будинку у м.Городище,
пров.Франка,5, зем діл. 10 сот. до річки. Т.
2-30-52.
ТЕРМІНОВО будинок у м.Городище,
пров.Франка,12, газиф., 2 входи, обклад.
білою цеглою, усі надв. спор., зем. діл. 50
сот., сінокіс, 2 ставки. Т. 2-30-52.
недобудований будинок у
м.Городище (центр), літня кухня, криниця,
погріб, зем.діл. 32 сот., сад, вул.газифік. Т.
0 (63) 875-17-46.
недобудований 2-пов. будинок у
м.Городище, вул.Тургенєва,75, підвал,
крин., зем. діл. 14 сот., вул. газ, проект на
газ, асфальт. дорога. Т. 0 (67) 900-86-83.
недобудований будинок у
м.Городище, вул.М.Артеменка, 8, газифік.,
вода, зем.діл. 15 сот. Т. 0 (96) 393-58-63, 0
(63) 405-75-34.
недобудований будинок у
м.Городище, вул.Радянська,39. 5000 у.о. Т.
2-46-24, 0 (67) 594-75-73.
¾ будинку у м. Городище , погріб,
гараж, криниця, зем.діл. 20 сот., поряд
автобусна зупинка, вулиця газифікована. Т.
0(96) 695 – 99 - 62 .
будинок (старий) у м.Городище,
пров.Вільямса,3, 7х9, усі надв. спор., газ. до буд., приватиз. зем. діл. 11 сот.; поряд
автобусна зупинка, магазин. Т. 2-00-76
(після 18.00).
будинок у м.Городище,
вул.О.Кошового, газиф., усі надв. спор.,
тел., зем. діл. 24 сот. 15000 у.о. Т. 2-40-19,
0 (67) 452-48-64, 0 (93) 553-03-31.
будинок у м.Городище, вул.Лисенка,6,
газиф., усі надв. спор., зем. діл. 10 сот. Т.
2-21-05, 0 (97) 100-79-14.
будинок у м.Городище, вул.Павлова,
60, усі надв.спор., зем.діл. 40 сот. Т. 0 (98)
029-52-22.
будинок у м.Городище,
вул.Р.Люксембург,11. 55000 у.о. Т. 0 (98)
581-41-52.
будинок старий у м.Городище,
вул.Миру,5, газиф., л.кухня, 2 сараї, погріб,
зем. діл.16 сот.; зручне місце для бізнесу.
8000 у.о. Т. 0 (97) 675-77-15, 0 (93) 467-4611.
будинок у м.Городище,
вул.Тельмана,20, усі надв. спор., зем. діл.
15 сот. Т. 2-19-12 (після 21.00), 0 (96) 35416-03.
будинок у м Городище, вул.1Травня,45
(центр), газ - до будинку, зем. діл. 20 сот. Т.
2-19-37, 0 (96) 695-99-21.
будинок у м.Городище, вул.Чапаєва,12
(біля Обеліска). Т. 2-03-74, 0 (97) 204-6457.
будинок у м.Городище,
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 у м.Городище,
вул.Чапаєва,134, усі надв. спор., зем. діл.
15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96) 618-71-04.
КВАРТИРИ
ВИНАЙМУ
1-кімн. квартиру або будинок.
Недорого. Т. 0 (98) 228-35-20, 0 (63) 67759-16.
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО квартира 1-кімн., 5 пов. у
м.Городище (центр, 5-пов. буд.). 8000 у.о.
Т. 0 (96) 311-37-07, 0 (63) 026-20-81.
квартира 1-кімн., 5 пов. у м.Городище,
вул.Героїв Чорнобиля,157 (р-н залізн.
вокзалу, 5-пов. буд.). Т. 0 (98) 520-10-65.
квартира 2-кімн., 2 пов. у м.Городище
(2-пов.буд.), умебл., житловий стан, газ,
вода, ліч., 2 окремих сараї з порожніми
підвалами, місце під гараж із
буд.матеріалами, зем. діл. 7 сот. близько
біля будинку. Т. 0 (98) 581-41-52.
квартира 3-кімн. у м.Городище,
вул.Котовського, 7, гараж, підвал. Т. 0 (50)
283-51-07, 0 (98) 396-33-44.
квартира 3-кімн., 2 пов. у с.Мліїв
(центр, 2-пов. буд), заг. пл. 62,7 м.кв., кімн.
ізол., кухня 9 м.кв., ванна і туалет окремо,

велика заскл. лоджія, авт. газ. опалення. Т.
0 (98) 313-92-65.
квартира 3-кімн., 3 пов. у м.Городище
(центр, 3-пов.буд.), аг.пл. 73 кв.м., кімнати
роздільні, санвузол і ванна відокремлені, 2
балкони (1 засклений), гараж цегляний. Т.
0 (67) 503-17-83.
квартира 4-кімн., у м.Городище (р-н
залізн. вокзалу, 1-пов.буд.), усі зручн. Т. 0
(97) 473-52-42.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка 6 сот. у м.Городище,
(р-н лікарні), під забудову. Т. 0 (50) 283-5107, 0 (98) 396-33-44.
земельна ділянка 15 сот. у
м.Городище, вул.Артема, (центр). Т. 2-4016, 0 (67) 474-14-39.
земельна ділянка 15 сот. у
м.Городище, вул.Мічуріна,50 (центр)
фундамент 10х15, криниця, л.кухня,
будматеріали, цегла 10000 шт., вул. газ. і
асфальт.15000 у.о. Т. 0 (97) 295-65-58.
земельна ділянка 18 сот. у
м.Городище, вул.Незалежності,28. Т. 0 (67)
249-73-86.
земельна ділянка 10 сот. у
м.Городище, вул.Чапаєва,80. Т. 2-39-20, 0
(96) 416-24-57.
земельна ділянка 40 сот. у с.Мліїв
Городищенського р-ну (центр). Т. 2-40-16, 0
(67) 474-14-39.
ГАРАЖ
ПРОДАМ
3 капітальні гаражі під вантажні
автомобілі у м.Городище (р-н
залізн.вокзалу). Т. 0 (98) 313-92-65.
ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ
мотоцикли довоєнні, воєнні,
післявоєнні. Т. 0 (67) 759-24-12, 0 (50)
139-82-86.
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО мопед АЛЬФА. Т. 0 (98)
410-08-03.
ТЕРМІНОВО ВАЗ 2113, 86 р.в. Т. 0 (98)
410-08-03.
мопед РИГА, одношвидкісний, двигун
Д-8. Т. 0 (97) 452-86-24.
скутер VIPER Vulkan, 08 р.в.,
червоний, 150 куб.см. Т. 0 (93) 757-80-81.
мотоцикл ВОСХОД 3М. Т. 0 (97) 45286-24.
мотоцикл ІЖ Юпітер, на ходу. Т. 0 (63)
875-17-46.
мотоцикл ІЖ 49, з документами, відм.
стан. 1000 у.о. Т. 0 (97) 452-86-24.
Москвич-412, 90 р.в., пробіг 66000 км,
нові крила, пороги, пічка, акумулятор,
антикорозійне покриття, в добр.стані. 15000
грн. Т. 0 (97) 122-52-90.
Москвич 2140, 83 р.в., голубий, пробіг
77000 км, у добр.стані. 12000 грн. Т. 2-0446, 0 (96) 535-07-35.
ВАЗ 2106, 79 р.в., після капремонту. Т.
0 (98) 410-08-03.
ВАЗ 2108, 93 р.в., червоний, 1300
двигун, потребує зварювальних робіт. 2200
у.о., торг. Т. 0 (67) 871-75-35.
ВАЗ 21011, 76 р.в., зелений, 1,3, нова
АКБ, капремонт двигуна. 1000 у.о., торг. Т.
0 (96) 243-13-82, 0 (99) 424-84-12.
ІЖ 2717-80 «Пиріжок», пасажирський,
6 місць з водієм, пробіг 107000 км.,
двигун ВАЗ 06, КПП 5-ступінчаста. 25000
грн., торг. Т. 0(97) 459-61-36.
AUDI 100, 91 р.в., 2,8, бензин/газ, нові:
гума і АКБ, добр. стан. 7000 у.о., торг. Т. 0
(67) 470-33-41.
OPEL Omega, 88 р.в, синій, добр. стан.
3100 у.о. Т. 0 (96) 243-13-82, 0 (99) 424-8412.
DAEWOO Lanos, 03 р.в., синій, 1.5, ЦЗ,
сигнал, титан. диски, г/п керма, airbag.
5000 у.о., торг. Т. 0 (93) 575-66-16.
ГАЗ-САЗ 3507, самоскид-С, 87 р.в,
добр. стан. 25000 грн., торг. АБО ОБМІН
на л/а. Т. 0 (67) 900-86-83.
автогрейдер ДЗ-99, з двигуном СМД.
Т. 2-40-16, 0 (67) 474-14-39.
трактор МТЗ 82, 90 р.в. 40000 грн. Т. 0
(97) 295-65-58.
трактори Т 40 М, 89 і 90 р.в. 25000 грн.
Т. 0 (97) 295-65-58.
причіп тракторний, на кругу, 2-вісний.
1000 у.о. Т. 2-34-05, 0 (67) 646-36-36.
ЗАПЧАСТИНИ
КУПЛЮ
документи на трактор ЮМЗ-6Л. Т. 0
(98) 438-45-98 (після 18.00).
скат (р. 240х813) + камеру на трактор
ОШ-16. Т. 0 (96) 223-85-52.

ПРОДАМ
блок циліндра Т 40. Т. 0 (97) 295-65-

(67) 474-14-39.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
58.
ПРОДАМ
борона важка, 4 шт., 250 грн./1 шт. Т. 0
арматура, діам. 2 см, до 50 пог.м. 10
(97) 295-65-58.
грн./м. Т. 0 (97) 571-71-83.
бочка причіпна, 3,2 куб. Т. 0 (97) 295блоки фундаментні, № 5,6, /к. Т. 0 (67)
65-58.
748-63-68.
ванна заднього моста Т 40. 1200 грн.
вікно пластикове, 1,50х0,60 м, глухе,
Т. 0 (97) 295-65-58.
однокамерне. 300 грн. Т. 2-40-64, 0 (97)
вентилятор Д 144. Т. 0 (97) 295-65-58.
227-64-63.
диски задні до тракторів ЮМЗ, Т 40.
вікно дерев'яне, 1,66х1,21 м, з луткою,
Т. 0 (97) 295-65-58.
глухе. 300 грн. Т. 2-40-64, 0 (97) 227-64-63.
домкрат Волга, гвинтовий, новий. 150
вікна дерев'яні, розміром 1,4х1 м, 14 шт,
грн. Т. 0 (96) 223-85-52 (с.В'язівок).
б/к. 300 грн. Т. 0 (97) 122-52-90.
задній міст Т 40. 5000 грн. Т. 0 (97)
дошка шалівка. Т. 0 (67) 748-63-68.
295-65-58.
душовий бокс, поліетиленовий,
запчастини FORD Sierra (PEUGEOT),
розкладний, новий, для купання в
2.3 диз. Т. 0 (97) 566-35-54.
приміщенні. Т. 0 (96) 223-85-52 (с.В'язівок).
насос автомобільний, ножний. Т. 0
євробатареї. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63)
(96) 223-85-52 (с.В'язівок).
566-27-74.
насос, топливний, пучковий Т 40, Т 25.
євроцегла. Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63)
Т. 0 (97) 295-65-58.
566-27-74.
пічка тракторна. Т. 0 (97) 295-65-58.
труби, алюмінієві (для поливу), 5 м, 5
проміжутка Т 40. 800 грн. Т. 0 (97) 295- шт. Т. 0 (97) 571-71-83.
65-58.
цегла, червона, нова. Т. 2-04-45.
рама культиватора, причіпного - 4,2 м,
цегла вогнетривка, біла. Т. 0 (97) 508навісна - 4 м. Т. 0 (97) 295-65-58.
55-79, 0 (63) 566-27-74.
ресори до УАЗ 469, передні і задні,
цегла червона, силікатна, б/к. Т. 0 (67)
бокові двері. Т. 0 (67) 703-93-85.
748-63-68.
зчіпка борін, захват 3 м; 5 м. Т. 0 (97)
шифер. Т. 0 (67) 748-63-68.
295-65-58.
МЕБЛІ
трактор ЮМЗ-6Л на запчастини. Т. 0
ПРОДАМ
(98) 438-45-98 (після 18.00).
ліжка, односпальні, «полуторки», б/к. Т.
фаркоп OPEL Omega, відм. стан. Т. 0
0 (234) 2-30-52.
(97) 464-63-05.
м'яка частина «Жаклін» (диван + 2
шатуни Д 144. 50 грн./1 шт. Т. 0 (97)
крісла), кофейний колір, легка, б/к, відм.
295-65-58.
стан.
Т. 0 (67) 581-74-25.
ТЕХНІКА
стіл письмовий. Т. 2-30-52.
ПРОДАМ
тумбочка під телевізор. Т. 2-30-52.
комп'ютер Athlon, 1,8+2,5 Ггц,
шафа-вітрина з освітленням, відм.
опер.пам'ять 1 Гб, жорсткий диск 80 Гб,
стан. Т. 0 (97) 506-77-31.
відео 64 Мб, DVD-RW, LCD-монітор,
клавіатура, миша. 1400 грн. Т. 0 (97) 238шафа. Т. 2-30-52.
86-43.
РІЗНЕ
комп'ютер Pentium IV, 2,8 Ггц,
КУПЛЮ
опер.пам'ять 2 Гб, жорсткий диск 512 Гб,
акордеон «Weltmeister Каприччи»,
відео 128 Мб, DVD-RW, LCD-монітор 17
повний, в добр. стані. Т. 0 (96) 223-85-52
дюймів, клавіатура, миша. 1800 грн. Т. 0
(с.В'язівок).
(97) 238-86-43.
баян «Рубін», в добр.стані. Т. 0 (96)
принтер Samsung, лазерний,
223-85-52 (с.В'язівок).
кольоровий. 450 грн. Т. 0 (97) 238-86-43.
бубон, барабан з латунними
сканер. 150 грн. Т. 0 (97) 238-86-43.
тарілками, діам. 50-60 см, гармошку. Т. 0
телевізор, з пультом, б/к (майже
(98)
418-43-33.
новий), відм. стан. 1000 грн. Т. 0 (97) 662ПРОДАМ
05-76 (м.Городище).
ТЕРМІНОВО дитяча коляска, синьотелевізор «Оризон», ч/б. 50 грн. Т. 0
голуба, нова, укомплект., амортизована;
(96) 456-16-52.
комбінезон для вагітних. Т. 0 (97) 466-56ОБЛАДНАННЯ
31.
КУПЛЮ
баян; бубон; гармошка нова,
бензопилу. Т. 0 (67) 703-93-85.
виготовл. на замовлення, акордеон;
деревообробний верстат, до 1000
акордеон дитячий; барабан. Т. 0 (96)
грн. Т. 0 (97) 452-86-24.
223-85-52 (с.В'язівок).
деревообробний верстат. Т. 0 (67)
діжки металеві, 200 л, 4 шт. Т. 0 (96)
759-24-12.
223-85-52 (с.В'язівок).
електродвигуни, до 3 кВт. Т. 0 (97)
дрова. 200 грн./машина. Т. 0 (67) 748452-86-24.
63-68.
котел газовий, бездимний, б/к. Т. 0 (97)
ємність металева, 5 куб.м. Т. 0 (97)
330-83-67.
145-17-33.
кисневий балон + ацетиленовий
засік для зберігання зерна, товщ. 3
генератор. Т. 0 (67) 703-93-85.
мм, з перегородкою, на 1 т. Т. 0 (96) 223мотоблок. Т. 0 (67) 703-93-85.
85-52 (с.В'язівок).
мотоблоки «Нева», старі. Дорого. Т. 0
картопля, дрібна. Т. 2-28-66.
(98) 438-45-98.
коток ручний, ширина 60 см. 200 грн. Т. 0
ПРОДАМ
(97) 122-52-90.
ТЕРМІНОВО мотоблок, дизельний, з
кокс, 100 кг. Т. 0 (96) 392-49-52
причепом і навісним обладнанням. Т. 0 (98)
коляска дитяча «Atbor Ring», зим.
410-08-03.
літн., бордо з бежевими вставками, чохол
бензопилка «Урал», нова. Т. 2-40-16, 0 зимовий. 800 грн., торг. Т. 0 (96) 243-13-82,
(67) 474-14-39.
0 (99) 424-84-12.
в'язальна машина «Україна-2», 2коляска дитяча «Adamex Galaxy», зим.
фонтурна. 1200 грн. Т. 0 (97) 259-37-41.
літн., салатова, повний комплект, сучасна.
диски для підгортача картоплі.Т. 0
Т. 0 (97) 508-55-79, 0 (63) 566-27-74.
(97) 452-86-24.
контейнер для зберігання та продажу
ДКУ, 25 кВт. Т. 0 (97) 145-17-33.
овочів, фруктів, розбірний. 300 грн. Т. 0
електродвигуни, 10 кВТ, 1500 об.; 5,5
(234) 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
кВт, 1500 об. Т. 0 (97) 452-86-24.
палатка військова, 10х6. Т. 0 (67) 759електрокорморізка, 220 Вт. Т. 0 (97)
24-12, 0 (50) 139-82-86.
452-86-24.
сіно. Т. 0 (98) 546-68-58.
котел для водяного опалення, для
сукня весільна, 44-46 р. 800 грн., торг.
встановлення в плиту під тверде паливо. Т. Т. 0 (67) 581-74-25.
0 (97) 330-01-65.
тенісний стіл. Т. 0 (96) 216-49-57.
культиватор, навісний, захват 4 м.
цистерна, 50 куб.м. Т. 0 (67) 759-24-12,
8000 грн. Т. 0 (97) 295-65-58.
підгортачі картоплі. Т. 0 (234) 96-3-81, 0 (50) 139-82-86.
яблука: Ренет Симиренка, Джонатан,
0 (97) 452-86-24 (с.Вільшана).
Кальвіль сніговий, Голден. Т. 0 (67) 767-46січкарня. Т. 0 (66) 662-47-84.
11 (Сергій).
січкарня. Т. 0 (97) 452-86-24.
ящики для яблук, нові. Т. 0 (96) 392таганок, газовий, 3-х конф., б/к. 150
49-52.
грн. Т. 0 (96) 456-16-52.
ТВАРИНИ
теплогенератор Т.Г. 1,5, на тверде та
КУПЛЮ
дизельне паливо. Т. 0 (67) 759-24-12, 0 (50)
коня або лоша. Т. 0 (97) 892-40-62.
139-82-86.
ягнят. Т. 0 (98) 812-95-89.
холодильник, 2-камерний, б/к. Т. 2-30ПОСЛУГИ
52.
Обрізка дерев. Розпиловка дров. Т. 0
холодильна камера,
низькотемпературна, до 2 т. Т. 2-40-16, 0
(97) 571-71-83.

СПІВЧУТТЯ
Городищенська міська рада висловлює глибоке співчуття члену виконавчого комітету міської ради, депутату обласної ради Олександру Лупашку з приводу непоправної втрати – смерті батька.
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НАШ КАЛЕНДАР
24 листопада
ДЕНЬ ЗАВОЮВАННЯ ДРУЗІВ. Відзначається в США в день народження Дейла
Карнегі (1888-1955), автора книги «Як
здобувати друзів і впливати на людей». Дейл
Карнегі народився на фермі Мерівілль в штаті
Міссурі. Сім'я жила дуже бідно, проте він зміг
вступити до Державного Педагогічного
Коледжу в Уорренсбурге і отримати непогану
освіту. Прагнучи подолати комплекс
меншовартості, викликаний майновим
станом, Дейл Карнегі шукав можливість
чимось відзначитися. Практикуючись в
ораторському мистецтві в студентських
дискусіях, він несподівано для себе виявив,
що знайшов деякі способи ефективного
спілкування.
ДЕНЬ ПОДЯКИ. Одне з самих популярних і
старих свят в США. Вперше було відзначено в
1621 році англійськими колоністами, що жили
в Плімутській колонії. З Днем подяки
пов'язана низка традицій, які американці
свято бережуть і дотримують. Усі члени сім'ї
обов'язково повинні сходити до церкви, а
після служби зібратися за святковим столом,
на якому неодмінно буде індичка.
25 листопада
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА
ЛІКВІДАЦІЮ НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ
26 листопада
СВЯТИТЕЛЯ ІОАНА ЗОЛОТОУСТА
ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ І
ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
ДЕНЬ БЕЗ ПОКУПОК. Напередодні
різдвяних розпродажів, наприкінці листопада
в останню суботу в усьому світі відзначається
День без покупок (Buy Nothing Day). Автором
ідеї Дня є рекламіст Тед Дейв, переконаний,
що "реклама обманює, коли обіцяє, що ми
станемо щасливішими, якщо придбаємо
більше речей". Мета цього дня – дати
зрозуміти людству, що крім товарів, у світі є
багато більш цінних і цікавих речей. День без
п о к у п о к в і д з н а ч а ю т ь в Го л л а н д і ї ,
Великобританії, Канаді, Фінляндії, Польщі,
Словенії, Німеччини, Ірландії, Норвегії, Бельгії,
Австралії, Швеції, США та багатьох інших
країнах. Свято є своєрідним протестом проти
надмірного споживання в розвинених країнах
і проти нерівності в світі.
28 листопада
ПОЧАТОК РІЗДВЯНОГО ПОСТ У. 28
листопада (15 листопада за старим стилем)
починається Різдвяний піст, який ще
називають Пилипів, бо він починається на
наступний день після святкування пам'яті
святого апостола Пилипа. Мета посту
приготувати віруючих до зустрічі одного з
головних свят Церкви – Різдва Господа нашого
Ісуса Христа. Різдвяний піст триває сорок днів.
1 грудня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ
2 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА
СКАСУВАННЯ РАБСТВА
3 грудня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ

ГОРОДИЩЕ
ГОРОДИЩЕ

15 грудня
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

16 грудня
4 грудня
110 років від дня народження Миколи
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИ- ВАТУТІНА (1901–1944), радянського воєнаЦІ. ТРЕТЯ ПРЕЧИСТА
чальника, генерала армії. У взаємодії з 2-м
ДЕНЬ ІНФОРМАТИКИ
Українським фронтом війська 1-го Українського фронту генерала Ватутіна в ході
5 грудня
Корсунь-Шевченковської
операції оточили
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СТАТИСТИКИ
110 років від дня народження Уолта крупне угрупування Вермахту та ліквідоДІСНЕЯ (1901–1966), американського вували його. Ватутін отримав серед німецьких
кінорежисера, продюсера. Творець першого в командирів, що ставилися до його полководісторії звукового мультфільму, першого ницького дару з великою повагою, прізвиська
музичного та першого повнометражного. Він «Шахіст» і «гросмейстер».
був режисером 111 фільмів і продюсером ще
576 кіноробіт.
17 грудня
80 років від дня народження Григора
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ ВАРВАРИ
ТЮТЮННИКА (1931–1980), українського
письменника: Знати людину глибоко –
18 грудня
страшно. Життя справді складне, і єдиний у
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МІГРАНТІВ
нього підручник – досвід. Любов – це одне з
найкращих психічних захворювань.
19 грудня
СВЯТОГО МИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦЯ
6 грудня
ДЕНЬ АДВОКАТУРИ
ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДОПОМОГИ
140 років від дня народження Миколи
ВОРОНОГО (1871–1938 ), українського поета, БІДНИМ
критика, перекладача, журналіста, театрознавця:
20 грудня
Краще в ріднім краї милім
ДЕНЬ МІЛІЦІЇ
Полягти кістьми, сконати,
Ніж в землі чужій, ворожій в славі
22 грудня
й шані пробувати!
ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ
7 грудня
СЛУЖБИ
ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
24 грудня
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ КАТЕРИНИ
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ АРХІВНИХ УСТАНОВ
9 грудня
110 років від дня народження ОлександМІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ра ФАДЄЄВА (1901–1956), російського
КОРУПЦІЄЮ
письменника: Нашего народа не сломит
никто! Да разве есть другой такой народ на
10 грудня
свете? У кого душа такая хорошая? Кто
ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ
столько
вынести может?..
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ФУТБОЛУ
70 років від дня народження Ігора
25 грудня
ПОКЛАДА (1941), українського композитора
КАТОЛИЦЬКЕ РІЗДВО
190 років від дня народження Миколи
НЕКРАСОВА (1821–1878), російського
письменника, журналіста:
29 грудня
Стишки! стишки! давно ль и я был гений?
120 років від дня народження ВолодимиМечтал... не спал... пописывал стишки?
ра СИМИРЕНКА (1891–1943), українського
О вы, источник стольких наслаждений,
вченого. З 1920 р. очолив секцію садівництва
Мои литературные грешки!
та городництва Всеукраїнського сільськогосподарського комітету. За його пропозицією, на
11 грудня
терені
створеного батьком помологічного
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ГІР
розсадника було засновано Мліївську садовогородню дослідну станцію та Центральний
12 грудня
державний плодовий розсадник України.
ДЕНЬ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
190 років від дня народження Гюстава Директором цих установ було призначено
ФЛОБЕРА (1821–1880), французького Симиренка (1921–1930). 1930–1933 – оргаписьменника: Моросил дождь, было холодно, нізатор і директор Всесоюзного науковона бледном небе – ни просвета, но там, за дослідного інституту південних плодових і
мглою, сияли глаза, которые для него ягідних культур у Китаєві (передмістя Києва;
стоили солнца.
нині Український науково-дослідний інститут
садівництва).
Довгий час очолював створену в
13 грудня
1923 р. «Всеукраїнську помологічну комісію
АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО
при Наркомземі УРСР (тепер Державна комісія
для сортовипробування плодових, ягідних
14 грудня
ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІ- культур і винограду), що функціонувала на
ДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬ- науковому підЄрунті Мліївської дослідної
СЬКІЙ АЕС
станції садівництва. 1932–1933 – професор
Уманського сільськогосподарського інституту.
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Зам. №

АНЕКДОТИ
Влаштувався мужик на завод працювати. Наступного дня опинився
в лікарні. Приходить друг його
відвідати:
– Що сталося?
– Та заходжу в цех, кричу напарникові: Вася, кинь мені ключ на 27.
– І що?
– Та знав би я, що там стільки тих
Вась…
J J J

Довіра – це коли жінці кажуть:
«Знаєш, а він у тебе гуляє», а та
відповідає: «Нехай гуляє... Він тепло вдягнутий...»
J J J

Мужик дивиться рекламу по телевізору:
У панди 16 зубів, в акули 1000, в
людини 32!
– Ух-ти! Я панда!
J J J

Дзвінок по телефону:
– Здрастуйте! А Катюшу можна
почути?
–Гм... Катюшу?
– Так, будь ласка.
–Ра-а-асцвєталі яблуні і груші...
J J J

Макіяж, манікюр, педикюр,
епіляція... Ех! А в дитинстві – зав'язали бантик на голові, і ти – вже
КРАСУНЯ.

ГАЗЕТА ”ПРЕС-ЦЕНТР” ЗНАЄ ВСЕ ПРО ЖИТТЯ ГОРОДИЩИНИ!

Триває передплата обласних газет на
наступний 2012 рік. В Городищі одним з
лідерів читацьких симпатій є тижневик
“Прес-Центр”. Нічого дивного. Спрямування видання – висвітлення подій в області,
Україні та за кордоном, питань політики,
економіки, спорту, охорони здоров'я, а
також публікації на історичну тематику.
Багато уваги приділяється життєписам
відомих уродженців Черкащини. Видається
з 2005 року. Обсяг газети – 32 сторінки.
Практично у кожному номері містяться
матеріали про життя Городищини.
Наш край має багату історичну спадщину.
Зокрема, тут починалася вітчизняна цукрова
промисловість. ”Прес-Центр” № 33 розповів,
як у 1824 році графом Северином Потоцьким
був збудований в Орловці перший бурякоцукровий завод у Черкаському повіті. Управляючим був німець Покарт. Від поміщика він отримував сировину, дрова, робітників. А сам
зобов'язувався давати 5 кг цукру з 160 кг
буряків. Решту Покарт залишав собі. Так він
дуже швидко розбагатів і як наслідок – знахабнів. Навіть на невеликі відстані любив їздити бричкою, запряженою четвіркою коней, не
інакше як з голосним дзвіночком під дугою. То
був аналог сьогоднішніх спецзнаків та проблискових маячків. А згідно з царським розпорядженням їздити з дзвіночком дозволялося
тільки земській поліції й пошті. Черкаський
справник деякий час намагався спіймати
нахабного німця. 15 серпня у Смілі був річний
ярмарок і храмове свято в місцевому костелі.

З'їхалися всі поміщики і ділові люди з близької
й далекої округи. Покарт четвіркою коней з
дзвіночком сміливо підкотив до воріт костелу.
Справник відразу до нього: ”За яким правом
ви, милостивий пане, роз'їзжаєте з дзвіночком?" На що Покарт відповів: ”Я маю право
так їздити по цьому царському квитку” і подав
справнику асигнацію у 25 рублів. Справник
виявився корупціонером, тому гроші взяв і
більше претензій не мав.
Досі не зникла з пам'яті нащадків слава
про легендарну фірму Яхненків–Симиренків.
”Прес-Центр” № 36 розповів, що це були
брати Степан, Кіндрат, Терентій Яхненки та
Федір Симиренко, який одружився на їхній
сестрі Анастасії. Федір був родом із Городища,
перебував кріпаком князя Воронцова. Сім'я
змогла заробити достатньо грошей, щоб викупити його з неволі. Яхненки походили зі
Сміли, їхній батько Михайло шив чоботи, торгував кожухами. Щоб викупити з кріпацтва
себе, дружину трьох синів та двох доньок,
Михайло витратив усі заощадження, спродав
геть усе майно і навіть жінчине намисто.
Брати Яхненки і Симиренко за позичені гроші
взяли в оренду два млини у Смілі, вдало торгували борошном, зерном та полотном. Поступово з'явилися успіх і прибутки, відкрили
магазини в Одесі, Миколаєві та Севастополі.
Стали купцями першої гільдії. За прикладом
Олексія Бобринського також вирішили взятися за виробництво цукру. Князь Михайло
Воронцов запропонував тямущій родині побу-

дувати завод біля Городища. Під будівництво
обрали пустуючу ділянку над річкою Вільшанкою. Хоч зараз про фірму згадують як про
Мліївську, але тоді в усіх документах і на етикетках готової продукції підприємство значилося, як ”Городищенський завод братів Яхненко і Симиренко”.
Чи відродить Городищина садівничу славу? Задається питанням ”Прес-Центр” № 47.
Адже сотню років тому парижани смакували
нашими яблуками, а тепер ми купуємо фрукти
за кордоном. Сьогодні в магазинах Городища
великий вибір цих смачних і надзвичайно
вітамінних плодів. В ящиках виставлені плоди
різних сортів: червоні, смарагдові, золотаві.
Усі красиві, ніби намальовані! І продається
така розкіш не тільки в сезон, а цілий рік!
Напевно, так і повинно бути в районі, що
увійшов до історії, як батьківщина легендарних садівничих Левка Симиренка і Якова Павленка. Проте, сьогодні в Городищі знайти фрукти не те що місцевого вирощування, а взагалі
вітчизняні – велика проблема. Яблука пропонуються переважно імпортні.
Нині на Черкащині інформаційний простір
представляють 371 видання. Із них найчисельніша група – 112 газет – належать комерційним структурам. Органам влади підпорядковано лише 41. Осередками обласних
політичних партій, громадських організацій
зареєстровано 49 часописів тощо. Це всі ті
джерела поширення новин, з яких люди отримують інформацію, крім, звичайно, телебачення і радіо, а також мережі Інтернет.

Шановні жителі Городища, запрошуємо
Вас стати передплатниками популярної
газети “Прес-Центр”! Ви першими будете
дізнаватися про всі важливі та цікаві новини району та області. Газета надходитиме до Вашої домівки двічі на тиждень: у
вівторок і четвер. У кожному номері знайдете захоплюючі й сенсаційні новини, актуальні матеріали. Газета веде діалог з читачами, ми не уникаємо гострих тем, а
відстоюємо інтереси читачів. Тому
поспішіть зайти на пошту або зверніться
до листоноші. Передплативши ”ПресЦентр”, Ви отримаєте найсвіжіші новини!
Приєднуйтеся до нас!
Володимир ЧОС,
власний кореспондент газети
“Прес-Центр”.

Побачила світ нова книга нашого земляка
Володимира Чоса «Городищина козацька».
Козаки зробили важливий внесок у розвиток місцевої культури й ремесел, козаччина
залишилась у назвах місцевості, легендах та
прізвищах корінних жителів. В наведених списках Городищенської, Вільшанської та
Мліївської сотень 1649 року можна знайти
прізвища своїх предків-козаків.
Придбати книгу можна в магазинах канцтоварів «Друк» (біля маслозаводу і
залізничного вокзалу), в магазині «Едем», в
крамниці фотоательє «Варіант+».

