
Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих—60 коп., 
для учреждений и част
ных лиц -85 к.

За доставку: коллек- 
тивную—5 коп., индиви
дуальную—10 коп., ино
городним—15 коп.

Плата за
об'явления.

Строка нонпарель или 
занимаемое ею место -  
30 коп. При повторении 
об'явления—скидка.

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки 
с тарифа.
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Цифры и факты нашего роста—
ПОКАЗЫВАЮТ ОШИБОЧНОСТЬ ПЛАТФОР

М Ы  ОППОЗИЦИИ.
Лидеры оппозиции в лице 

тов. Троцкого, Каменева и дру
г их в своих выступлених осо
бенно на 15 партконференции, 
стараясь замазать свои прин
ципиальные ошибки и рас- 
хождения с партией, особенно 

упирали на то, что их "про- 
ч ест ва" о росте затрудне
ний, неудаче хлебозаготовок, 
росте товарного голода цели- 
ком и полностью оправда- 
лись. Оторванные от широ-
ких партийных масс, от рабо 
чего к ласса,—ведущих твор
ческую работу но строитель
ству социализма в нашей 
стране, оппозиция, скатив- 
шаяся к троцкизму "пророче
ствовала" целый ряд перма- 
нентных затруднений по их 
мнению не преодолимых, кото
рые чем дальше тем больше 
должны будут углубляться.  
Став на путь троцкизма, оп
позиция строила свои пред
сказания на основе чуждой 
нам неленинской теории о 
враждебности крестьянства и 
о невозможности союза рабо- 
чего класса с крестьянством.

Оправдались ли в действи- 
тельности предсказания оп
позиции? Сама жизнь, дей
ствительность, опровергают 
эти"пророчества". Рост товаро
оборота СССР, усиление вли
яния госторговли и коопера
ции на рынке, цифры заго
товки хлеба, разворачивание 
хлебо экспортной кампании,
опровергают все пророчества 
оппозиция. Об этом говорят 
также цифры хлебозаготовок, 
состояние товарного рынка у 
нас на Зиновьевщине, которое 
является отображением со
стояния в СССР.

Цифры по всему Советско
му Союзу так и по Зиновьев- 
скому округу действительно 
говорят о том, что оппозиция 
слепа и глуха. В нынешнем 
году по городу Зиновьевску в 
IV квартале товарооборот по 
сравнению с прошлым годом 
за тот же период времени  
увеличился почти вдвое, дав 
14,2  миллиона рублей вместо 
7,8 мил. в прошлом году,  
причем процент участия гос-  
торговли и кооперации значи-  
тел ьно увеличился за счет  
сокращения процента участия  
частника. Это характеризует-  
ся следующими процентами 
удельного веса госторговли, 
кооперации и частника: если 
в прошлом году удельный вес
госторговли и кооперации рав
нялся 52,6 проц., то в этом 
году он уже равняется 62,8 
проц. Если удельный вес 
частника в прошлом году рав
нялся 47,2 проц., то в этом 
году он падает до 40,2 проц.

Наряду с ростом товарообо- 
рота мы имеем наличие увели
чения завоза недостаточных

товаров. Достаточно сравнить 
цифры завоза мануфактуры 
(в 4 ом квартале 24-25 года 
Райсоюзом. Церабкоопом и 
Содействием мануфактуры за
везено на 573 тыс. рублей. В 
этом-же квартале 25—26 года 
ими-же завезено уже на 
1.196 тысяч рублей), чтобы 
каждому, даже самому 
отсталому рабочему и кре
стьянину, стало ясно, что хо
тя некоторый недостаток и 
товарный голод имеется и бу
дет еще некоторое время ощу
щаться и в дальнейшем, но
что нет никаких оснований  
к тому, чтобы сеять панику 
и „пророчества" о невозможно- 
сти преодоления товарного  
голода со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями.

Мы уже имеем уменьшение 
товарного голода, как во всей 
стране, так и на Зиновьев- 
щине. Это уменьшение товар
ного голода идет вместе со 
снижением цен на все основ
ные продукты и товары.

Также надумано и совер
шенно не соответствует исти
не утверждение оппозиции о 
положении хлебозаготовок. Не 
говоря уже об общих дости
жениях кампании по хлебо
заготовкам, снижении наклад
ных расходов, уменьшение
заготовительного аппарата, 
мы имеем в нынешнем году, 
при снижении цен на хлеб, 
значительный рост хлебозаго
товок, по сравнению с прош
лым годом. Об этом говорят
цифры заготовленного хлеба, 
давшие на 1-е ноября с. г. 
5,7 миллиона пудов против 
1,1 мил. пудов хлеба, заготов
ленных в прошлом году на 
это же число

Приведенные цифры хлебо
заготовок, цифры завоевания 
рынка госторговлей и коопе
рацией, цифры увеличения 
завоза дефицитных товаров, 
снижение цен на основные 
продукты и товары —опровер
гают ,,пророчества" оппозиции, 
доказывают ложность и оши
бочность ее практических 
предложений, вытекающих из 
неленинской — троцкистской 
платформы оппозиции.

Рабочий класс и все трудя
щиеся СССР, под руковод
ством компартии, идя по ле
нинскому пути будут про
должать строить социализм 
в нашей стране, изживая 
имеющиеся трудности, бодро 
и твердо шагая вперед, отме
тая все вредные, не ленин
ские теории, указывая оппо
зиции на деле ошибочность
ее взглядов.

Оппозиция должна отка
заться от своих ошибочных 
теорий, мешающих делу со
циалистического строитель
ства.

ОДОБРЯЮТ РЕШЕНИЯ 
ПЛЕНУМА.

ОДЕССА, 19 ноября. Сове
щание городского комсомоль
ского актива по докладу об 
итогах пленума ЦК ВЛКСМ 
в резолюции полностью одоб
ряет все решения плену ма, в 
том числе исключение из со
става ЦК оппозиционера 
З офа.  

КРУПНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕ
НИЯ НА СТ. СИНЕЛЬНИ- 

КОВО.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 29 но
ября. РКИ обнаружены круп
ные з лоупотребления на стан 
ции С инельниково. Ряд же
лезнодорожных служащ их в 
течении двух лет системати
чески  совершали подлоги по 
платежным ведомостям. В ре
зультат  подлогов имя при
своено свыше десяти тысяч.

4-я СЕССИЯ ВУЦИК'а.
Заключительное слово т. Шумского.

По окончании прений с за-  
ключительным словом высту
пает т. Шумский, сказавший: 
Я должен определенно зая
вить, что нет никаких осно
ваний отодвигать установлен
ный нами срок проведения 
всеобщего обучения.

Нет никаких оснований 
опасаться, что мы не выпол
ним нашего плана, вследствие 
финансовых затруднений. Наш 
расчет такой: Пусть будет 
немного более бедная ш кола, 
чем совсем никакой не будет. 
Поэтому ни какого отступле
ния на фронте просвещения 
не должно быть.

Далее т. Шумский указы 
вает, что новое школьное 
строительство прежде всего

 коснется рабочих районов, где 
 кризис ш кольных помещений 
особенно силен.

Возражая некоторым орато
рам, требовавшим увеличения 
числа семилеток т. Шумский 
говорит, что в РСФСР сущ е- 
ствует такая норма—одна се
милетка на сорок школьных 
комплектов. На Украине нор
ма такая—одна семилетка на 
тридцать школьных комплек- 
тов. Если мы теперь увели
чим количество семилеток, мы 
сорвем дело всеобщего обу
чения.

Учителей на Украине до
статочно, но дело в том, что 
они предпочитают по окон
чании педагогических ВУЗ'ов 
работать в разных канцеля-

 риях, где больше платят. От
 сюда нужно сделать соответ- 
 ствующ ие выводы—увеличить 
заработок учителей, создать 
вокруг учительского труда 
атмосферу общественного ува
жения.

В заключение т. Ш умский 
говорит: Я считаю, что дис
куссия развернувшаяся на 

 этой сессии положит конец 
 всяким сомнениям. Я уверен, 
 что мы со свойственной нам 
твердостью, выполним наши 

   задачи осуществления в срок 
 плана всеобщего обучения.

Затем сессия избирает ко
миссию под председательством 

 т. Петровского для разработ- 
 ки резолюции по докладу 
 т. Ш умского.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА 
ИЗ БЕЛОГО МОРЯ БЛАГО
ПОЛУЧНО ПРИБЫВАЮТ В 

ОДЕССУ.
ОДЕССА, 19 ноября. Д вад

цатого ноября в Одессу при
бывает караван судов, п е ре
брошенных из Архангельска 
в Черное море. Навстречу к а 
равану выезжают представ и - 
тели местных общественных 
и профессиональных органи 
заций, а также представи 
тели ЦУМОР'а. Находящийся 
в Одессе начальник архан- 
гельского порта сообщил, что 
заканчивающаяся первая в 
истори я  мореплавания экспе 
диция „шестнадцати вспомо
гательных судов прошла два 
океана и восемь морей, совер
шив 6100 миль. Суда будут 
распределены по разным пор
там Черного моря, часть из 
них будет использована для 
перевозки пассажиров по к у 
рортным л иниям.

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВЗГЛЯ
ДОВ ОППОЗИЦИИ.

ХАРЬКОВ, 19 ноября. Мест 
ными партийными организа 
циями получено заявление от 
члена партии Ш полянского 
со стажем 4 мая 1917 года, в 
котором он отказывается от 
своего шестилетняго разделе
ния взглядов рабочей оппози
ции, считая их глубоко оши
бочными.

Под'ем воды на 
Волге.

МОСКВА, 20 ноября. Из 
Кинешмы сообщают, что на
чавшийся 13 ноября под'ем 
воды на Волге достиг 16 но
ября пяти  метров выше нор
мы. В ряде фабрик, вслед
ствие халатности администра
ции, не принявшей предупре
дительных мер, затоплено 
ценное и мущество.

Кантонцы закрепля
ются на занятых по

зициях.
ПЕКИН, 20 ноября. Фуцзян- 

ские войска деморализованы. 
Утративш ие всякую способ
ность сопротивляться они 
продолжают отступать по на
правлению к Фучжою. Речной 
флот провинции Ф уцзян по
становил присоединиться к 
кантонскому правительству. 
Кантонские войска успешно 
закрепляются в занятых об
ластях.

БОЛЬШИНСТВО ГОРНЯКОВ
против правительственных предложений.

ЛОНДОН, 20 ноября. Кук 
в беседе с корреспондентом 
„Тасс" заявил, что исполком 
федерации горнорабочих под
считал число г олосов горня
ков, высказавшихся за при
нятие предложений прави
тельства, а также голоса тех 
горняков, которые уже при
ступили к работе, хотя они 
как небастующие не участво
вали в голосовании. Таких 
голосов имеется около двух
сот тысяч. Таким образом 
большинство против при ня 
тия правительственных пред

ложений и значительно выше 
числа показанного в отчете 
об официальных результатах 
голосования. По официально
му подсчету за предложения 
правительства было подано 
313 тысяч голосов, против 
460 тысяч голосов.

К ук  далее заявил, что ис- 
полком федерации не принял 
никаких решений по поводу 
исхода голосования, постано
вив выступить с докладом 
19 ноября на делегатской 
конференции горнорабочих.

За правду о СССР.
БЕРЛИН, 20 ноября. След

ственная комиссия герман
ской социал-демократической 
партии исключила из партии 
Хорна, являющегося членом 
партии тридцать лет, за уча
стие в германской рабочей 
делегации, посетившей Совет
ский Союз.

22 ноября выходит 
газета „Пролетар".
ХАРЬКОВ, 20 ноября. Двад

цать второго ноября выходит 
первый номер новой массовой 
рабочей газеты на украин
ском я зыке "Пролетар", изда
ваемый ВУСПС. Выход рабо
чей газеты на украинском 
языке вызвал живой отклик 
со стороны профессиональных 
и общественных организаций 
Украины.

Третий пленум ЦК 
комсомола.

ХАРЬКОВ, 20 ноября. Двад
цать первого ноября откры 
вается третий пленум ЦК 
комсомола Украины. С докла
дом о работе ЦК Всесоюзного 
комсомола выступит генераль
ный секретарь т. Чаплин.

15 апреля ІV  Всесоюз
ный с'езд советов.
МОСКВА, 20 ноября. Пре

зидиум Союзного ЦИК'а по- 
становил созвать на пятнад
цатое апреля 1927 года в Мо
скве четвертый всесоюзный 
с'езд советов.

О новом порядке оп
латы командировоч

ных.
ХАРЬКОВ, 20 ноября. Ко

миссариат труда разработал 
проект о новом порядке, а 
также оплате командировоч
ных. Согласно проекта коман
дировки могут назначаться 
не дольше, чем на двухне
дельный срок, в крайнем слу
чае могут быть продлены на 
месяц. Оплата устанавливает
ся следующая: Помимо месяч
ного заработка командируе
мый получает суточные в раз
мере одной двадцать четвер
той месячного заработка, но 
не свыше десяти рублей в 
день. Лица, получающие 
меньше шестидесяти рублей 
в месяц получают суточные 
в размере двух с половиной 
рублей в день. При команди
ровках в пределах округа 
суточные выплачиваются в 
половинном размере. Кроме
того командируемые полу
чают деньги в оплату квар
тирных и раз'ездных расхо
дов, в зависимости от жало-  
ванья, а также места коман
дировки в размере от трех 
до десяти рублей в сутки.

Громадные залежи 
бурого железняка.
НИЖНИЙ - НОВГОРОД, 20 

ноября. В Лукьяновском уезде 
геологической разведкой об
наружены громадные залежи 
бурого железняка в количе
стве свыше пятнадцати мил
лиардов пудов. В том же 
районе обнаружены колос
сальные залежи красящего 
вешества.
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Торговля Зиновьевщины в IV квар
тале и перспективы осеннего и 

зимнего рынка на 1926-27 г .*)
Рост товарной массы.

Четвертый квартал захва- 
тывает обычно месяцы боль
шого предложения зерна с е
лянством и значительного 
осе ннего спроса на промтова 
ры, благодаря чему опреде- 
ляет в значительной степени 
дальнейшие перспективы то
варооборота в новом хозяйст
венном году. В нынешнем го
ду по городу Зиновьевску тор
говые обороты за период июль 
сентябрь достигли— 14,2 милл. 
рублей, т. е. почти в два раза 
превысили обороты того же пе
риода прошлого года, давшего 
всего—7,8 милл. рублей.

Параллельно с ростом това
рооборота, внутри его проис 
ходило некоторое сжатие в 
частном торговом секторе,
удельный вес которого с 47,2 
проц. в 1924-25 г. упал до 
40.2 проц. в IV-м квартале 
 1925-26 г. За счет сжатия ча

стника увеличили удельный вес 
в общем товарообороте госу
дарственная и кооперативная 
торговля, первая с 30,6 проц. 
—до 38,8 проц. и вторая с  
22,0 проц. ДО 24,0 проц.

В абсолютных цифрах обо-  
рот IV--го квартала распреде-  
лялся так: госторговля—5,1
мил. руб., кооперация—3,5 
мил. руб. и частная торговля  
—5,7 мил. руб.

Спокойное развертывание  
торговли.

Если проследить движение 
торговых оборотов по месяцам 
IV-го квартала, необходимо 
констатировать, что по отно
шению к прошлому году мы  
имеем сравнительно медленное  
развертывание товарооборота. 
Так, сентябрь 1925 года дал
в госторговле увеличение обо
ротов на 35,2 проц, а в коо
перации на 50,7 проц. против 
августа, в нынешнем же году 
сентябрьская торговля пока
зывает по государственному  
сектору увеличение на 4,8  
проц. и кооперативному н а  
22,7 проц., т. е. значительно 
отстает от темпа прошлого  
года. По существу, это мед-  
ленное наростание товарообо- 
рота является положительным  
фактором, т. к. оно свидетель-  
ствует о большей степени удов-   
летворения торгового и потре-  
бительского спроса нашего  
округа.

Дело в том, что в отношении 
потребления промтоваров мы 
как будто заканчиваем тот 
„восстановительный период", 
который характеризовался сверх 
высокой кон'юктурой рынка и 
неограниченным спросом. За 
1925-26 год мы достигли та
кого уровня насыщения пот
ребительской массы промыш
ленными товарами, на кото-  
ром хотя и не изжит товар
ный голод по ряду товарных  
групп, тем не менее не воз
можен такой бурный темп 
роста спроса и товарооборота, 
имевший место прошлую 
осень в период ажиотажа. По- 
скольку товарооборот в IV-м 

квартале 1925-26 г. разверты
вался не так бурно, нам „с 
непривычки", кажется это 
развертывание медленным, 
между тем, его можно оха
рактеризовать, как „спокой- 
ное"  и "нормальное" нароста
ние сезонного спроса.

Увеличение завоза недоста
точных товаров.

По сравнению с прошлым го
  дом завоз дефецитных товаров 
  на Зиновьевщину резко вырос. 
Так например, в IV-м квар-  
тале 1924-25 года Райсоюз за -

*) По материалам кон'юктурного 
бюро Окрпланкома.

вез текстиля на 176 тыс. руб., 
 а в том же квартале 1925-26 
года—на 502 тысячи рублей, 
ЦРК соответственно: 266 тыс. 
и 329 тыс. и "Содействие" — 
131 т ыс. и 365 тыс. руб. Та
кое же положение мы имеем 
с кожей, железом И д р де- 
фецитными товарами. Только 
небольшое количество из них, 
как например, стекло и оцин
кованное железо, составляет 
исключение. Благодаря усиле
нию завоза, некоторые дефе
к тные товары, как кожа, осо 
бенно нижняя, отдельные сорта 
мануфактуры, железа и проч. 
стали достаточными и выпали 
из прошлогодней широкой но
менклатуры дефицитных това
ров. Параллельно с этим по 
ряду товаров, как например: 
сукно, шерсть, бумазея, штан- 
ный и одежный товары, не
смотря на увеличение завоза 
их, чувствуется острый недо
статок, который объясняется 
усилением спроса села на 
более дорогие ткани, чем бум. 
ткани, (ситец и т. д.), кото
рый в прошлом году в усло
виях сильной нехватки това
ров часто заменял верхний 
одежный товар.

Сокращение частной торго
вой сети.

В течение ІV-го квартала 
по данным Окрфо в городе 
Зиновьевске ушло с рынка 
104 частных торговых пред
приятия с годовым оборотом 
около 3-х мил. руб.; из них 
2-го разряда 36, 3-го—54 и 
IV-го—14 и вновь открылось: 
ІІ-го разряда—11, III—20 и 
ІV-го—1. Всего—32.

Главная масса закрывшихся 
частных предприятий в городе 
по оборотам падает на ману
фактурную торговлю—8 пред
приятий с оборотом в 1,4 м ил. 
руб. и бакалейную—21 пред
приятие при обороте—1,2 мил. 
руб. Основная причина закры
тия этих предприятий заклю
чается: по бакалеи—в усилении 
охвата рынка государственной
и кооперативной торговлей и 
конкуренция последней, сделав
шая затруднительной работу 
частника с высокими ценами, 
в отношении мануфактуры- 
трудность ее получения.

На селе такого значительно 
выраженного процесса не на
блюдается. Там в ІV-м квар
тале закрылось 116 частных 
предприятий с годовым обо
ротом в 1,4 мил. руб. (по д ан
ным 9-ти районов), и возникло 
96 новых. Частный торговый 
капитал с одной стороны мель
чает, переходя из более высо
ких разрядов в низшие, с
другой —в них концентриру
ется, о чем говорит увеличе
ние за последнее время тор-  
говлей с компаньонами. Здо-  
ровая часть частного торгового 
капитала постепенно втягива
ется в сферу регулирования 
через Зиновьевскую Товарную 
Биржу. "Содейс твие" и др. ор
ганизации.

Снижение цен.
Окружная комиссия по сни

жению цеп в течение ІV-го 
квартала установила пределы 
наценки по 19-ти различным 
товарам, снизив на них цены. 
В число их вошли текстиль, 
кожа, обувь, посуда, лес, же
лезо, стекло, одежда и др.

    Мероприятия эти в значитель- 
  ной степени способствовали 
  удержанию цен от возможного 
стихийного роста по некоторым 

  группам недостаточных това
ров, вследствие временных 
конюнктурных колебаний, тем 
не менее цены на промтовары 
в целом еще остаются на 
сравнительно высоком уровне.  
требующем дальнейшего их

снижения. На 1-е ноября по 
гор. Зиновьевску показывают 
снижение против цен, быв
ших на 1-е мая сахар—песок 
на 4 проц., рафинад—на 6,2 
проц., ситец—на 4,6 проц., 
бязь суровая—на 5,3 проц. 
полотно крестьянское—на 6 
проц., шерстянка—на 4,9 проц. 
сукно—на 6,7 проц., голени
ща яловые—на 7,3 проц., по
дошва одесская—на 6,2 проц., 
железо сортовое на 12,5 проц., 
обручное—на 7,1 проц. и кро
вельное—7,8 проц.

Одновременно с этим повы
шение дали: махрока—на 16,7 
проц,, папиросы ІІ-го сорта— 
на 9,1 проц. и галоши—на 
12,1 проц. На уровень цен, 
конечно, в большей степени 
влияет размер накладных 
расходов (операционных и 
организационных) у отдель
ных организаций, в частности 
у кооперации. Дальнейшее их 
возможное снижение скажет
ся, конечно, на уменьшении 
розничных продажных цен.

Сейчас своевременно этот 
вопрос поставить. Для харак
теристики уровня накладных 
расходов у отдельных зиновь- 
евских торговых предприя
тий, приведем данные о них 
за четвертый квартал: ЦРК— 
12,07 проц. к обороту, Рай- 
союз—7,1 проц. Рыбсиндикат 
—4,3 проц., Резинотрест—3,5 
проц., Окрсельхозсоюз — 3,3 
проц., "Содействие"—2,8 проц. 
Табактрест и Нефтесинди- 
кат—2,2 проц. и Сахаротрест 
—1,7 проц.

Перспективы товарооборота.
Если подвести итоги при

веденным нами экономиче
ским показателям, и сопоста
вить их с состоянием покупа
тельной способности села в 
1926—27 г. с 1925—26 г. не
обходимо будет констатиро
вать, что поздний обмолот и 
ранние сроки сданного с.-х. 
налога при некотором повы
шении общего его контин-, 
гента несколько отодвинут пе- 
риод того оживления в торгов
ле, которое обычно бывало в 
сентябр— октябре и с другой 
стороны несколько замедлят 
вообще развертывание обще
окружного товарооборота, в 
отношении таких товаров, ко
торые оторвались от потреби
теля благодаря высоким ценам, 
плохому качеству или не соот
ветствия вкусам и запросам 
покупателя возможны заминки 
в сбыте, так как потребитель 
впервые сейчас начал предяв- 
лять к торгующим требования 
в отношении качества товара. 
Все это говорит за то, что в 
новом хозяйственном году три
основные момента будут иметь 
серьезное влияние на движе
ние нашего товарооборота: 
уровень цеп на промтовары, 
и с.-х. продукты, ассортимент 
и качество и уменье продви
нуть товар к потребителю. 
Дальнейшее снижение цен не 
только на дефицитные това
ры, но и достаточные за счет 
расходов, зависящих и неза
висящих от торговой системы, 
сможет расширить емкость 
нашего рынка. Торгующие 
организации должны уделить 
достаточное внимание не толь
ко количественной стороне 
работы, но и качественной, 
так как качество и ассорти
мент также могут усилить 
потребительский спрос.

Развитие хлебной кампании 
на Зиновьевщине, давшей на 
1-е ноября—5,7 мил. пудов 
заготовок или 54.7 проц. годо
вого плана, создаст  благо
приятную базу для нормаль
ного развития товарооборота 
округа.

В Валентинов.

В РЯДАХ ПАРТИИ.
Ячейки руководят 
работай завкомов.

В ячейке Пивзавода.
Недавно общее собрание 

парт ячейки Госпивзавода за
слушало доклад заводоуправ
ления. Этот вопрос заинтере
совал и беспартийных рабо
чих, которые в большем коли
честве присутствовали на со
брании.

Из доклада выяснилось, что 
ячейка через завком провела 
большую работу по переза
ключению колдоговоров и пе
ревыборам завкомов.

Необходимо усилить работу 
но охвату женработой боль
шего количества жен рабочих.

Перельсон.

В ячейке „Укрхлеб".
В связи с кампанией по 

перезаключению колдоговоров 
и перевыборов завкомов, ячей
кой было созвано совещание 
актива партийцев и комсо
мольцев. Был проработан ряд 
вопросов, связанных с этими 
кампаниями.

Кроме того, заслушиваются 
отчеты фракций завкомов на 
заседаниях бюро ячейки.

Перлин.

В ячейке „Печатник".
Руководство ячейки проф

союзами „Печатник" и "Связь" 
имеет ряд достижений: уста- 
новлена система в работе про
изводственных совещаний, на
лажена увязка в работе меж
ду профсоюзами и хозоргана- 
ми, которые заострили свое 
внимание на проведении ре
жима экономии.

В числе недостатков нужно 
отметить: слабо выявляется 
профактив, профсоюзные ко- 
мисси работают недостаточно 
живо. Бюро ячейки принима
ет меры к устранению этих 
недостатков.

Тр.

Выросла активность.
В ячейке КП(б)У „Пе

чатник".
Важнейшее и, пожалуй, ос 

новное место в работе ячейки 
печатников, заняло обсужде
ние вопросов внутри-партий 
ной жизни. Все решения выс- 
ших органов партии—плену - 
мов ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У 
вызывали со стороны членов 
ячейки оживленное обсужде
ние, оживленный обмен мне
ний.

Как яркий пример этой ак
тивности—можно привести
обсуждение закрытого пись
ма ЦК КП(б)У. Собрание это 
продолжалось 2 вечера по 3 
с п олов. часа. Высказалось 19 
тов.,, 8 товарищей высказалось 
2 раза.

Систематическое обсужде
ние этих вопросов еще более 
внедрило в сознание членов 
ячейки печатников правиль
ность политики Центрального 
Комитета. Наши партийцы, 
благодаря тому, что бюро 
ячейки уделило большое вни
мание этой работе, почерпну
ли многое и во всеоружии 
своего ясного понимания этой 
п олитики, во всеоружии пол
ного осознания ошибок оппо
зиции могут еще успешнее 
проводить работу среди бес
партийных рабочих.

Бюро ячейки печатников 
провело значительную работу 
в области выдвижения. Эта 
область работы находится под 
постоянным контролем и ру
ководством бюро ячейки.

На совещании выдвижен
цев отчитались все выдви
женцы о ходе своей работы. 
Бюро ячейки с удовлетворе
нием отметило, что все выд
виженцы, работающие в по
лиграфическом производстве 
и в учреждениях нарсвязи, 
справляются со своей работой.

Яр.

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА.

„Дорогу-ж енщине“!.
Женское раскрепощение— 

дело не легкое.
Ну, а всеж таки—раскрепо

щаем.
Втянуть женщину в обще

ственную жизнь — тоже не 
шутка. Это не родственничка 
втащить куда нибудь в каче
стве „незаменимого"...

А все-таки — втаскиваем.
По разному, правда, вта

скиваем...
Вот и на селе:—раскрепо

щается женщина—селянка.
Тоже—по разному...
Например, в с. Ново-Нико- 

лаевке, Новгородского района 
раскрепощение пошло по об
разцу начала китайской ре
волюции. Китайцы начали с 
того, что стали отрезывать у 
себя косы, тысячилетним обы
чаем освященные.

В Николаевке тоже: хлопцы, 
отправляясь куда-нибудь на 
веселье, прихватывают с со

бою ножницы, и втихомолку 
режут девушкам косы...

В с. Сентово, Елисаветград- 
ковского района, хлопцы ве
черами катаются по бульва
ру верхом на... ди вчатах...

Примеров „общественности" 
женской сколько у годно.

В Федосие вской сельраде 
всякий раз после вечернего 
гульбища, происходит рас
пределение дивчат — кому с 
каким хлопцем сегодня ноче
вать.

Непокорных за сопротивле
ние жестоко избивали.

Сейчас на селе распевают 
нечто вроде частушки, кото
рая кончается так:

„У нашего- женотдела—
Много слов да мало дела"...
Кто знает—может в песне 

есть и доля правды...
Из песни, говорят, слова не 

выбросишь!..
Люлька.

Молодежь на занятии в стрелковом кружке.
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О НАШЕЙ
МУЗЫКЕ.

В общегородской конферен
ции кружков

Вопрос о репертуаре наших
драмкружков более или менее 
разрешен. Но совсем иначе 
вопрос обстоит с музыкой—с 
нашими духовыми оркест
рами.

Безразлично, будет-ли де- 
монстрация в революционный  
праздник, демонстрация—про-  

теста , похоронная процессия, 
торжественное заседание или 
семейный вечер—музыка ос- 
тается все той-же!

Те-же трафаретные марши, 
те-же похоронные марши и ни 
одной ноты нового.

Я был свидетелем двух 
фактов безграмотности оркест
ров: первый—вечер 3 поколе
ний в союзе Печатник, когда 
сразу после торжест. части 
проиграли „Джон-Грея“ и вто
рой—в таком-же случае клуб 
со юза "Строителей" играли 
"Сильву"..

Наши оркестры более падки 
на "Джон Грея"  „Марицу “— 
чем на классическую музыку 
(Шопен, Бетховен и др.), него- 
воря уже о новой музыке.

Причины: зачастую слабость 
и малокультурность наших 
духовых оркестров, недоста
точная квалификация их ру
ководителей.

Необходимо сделать все воз
можное к улучшению клуб
ных духовых оркестров, по
грязших в мещанском репер- 
туаре, к тому -же исполнен- 
ных в большинстве случаев 
халтурно.

К разрешению данного воп
роса, вопроса музыки в на
шем общественном быту, надо 
привлечь внимание Окрполит- 
просвета, культотдела ОСПС, 
Сорабис и компетентных му- 
зыкантов—общественников.

Виктор Иванов.

Это картины?--Буза!
Неоднократно приходится 

выслушивать заявления ме
таллистов о том, что качество 
демонстрируемых в рабочем 
кино картин—неудовлетвори
тельно. Уходя домой из ки
но, рабочие остаются недо
вольными, говорят:

— „Тоже картина. Если-б 
знал, не пошел. Б уза!“

Безусловно, давая такие от
зывы о кино-картинах нашего 
рабочего кино, рабочие впол
не правы.

Нужно улучшить качество 
картин, демонстрируемых в  
рабочем кино.

Очевидец. 

Больные стороны клубной работы.
Некоторые клубы работают беспланово. Недостаточно 
вовлечены взрослые рабочие и их семьи в клубы.

  Кружек счетоводст-  
ва будет органнзо- 

ван?
После открытия клуба "Ме- 

  таллистов" правление предпо
лагало организовать целый 
ряд кружков, в состав кото
рых входил и счетоводный 
кружек. Прошло уже около  
двух месяцев, а об органи
зации счетоводного кружка 
ничего не слышно. Остальные 
кружки уже организованы и 
приступили к работе.

Со стороны металлистов 
наблюдается большая тяга к 
обучению счетоводства, а прав
ление клуба ни гу-гу . Молчит.

Металлисты интересуются: 
б у д ет -ли организован счето- 
водный кружек или же орга
низация такового была толь
ко „в проекте"?

Член клуба.

Клуб железнодорож
ников.

Финансовое положение клу
ба железнодорожников тяже
лое. Вследствие неустойчи
вого финансового положения, 
клубу приходится прибегать 
ко всякого рода платным по
становкам. Такие условия не 
дают возможности развернуть 
широко массовую работу и 
проводить ее планово и си
стематически.

Средства, отпускаемые уч- 
капрофсожем клубу недоста- 
точны, а это в значительной  
степени отражается на состо
янии работы клуба.

Невыявлен еще до сих пор 
актив как клубный, так и 
библиотечный.

Разбросанность клубных по
мещений (отдельно библиоте
ка, читальня и комнаты круж
ков, от аудитории и летнего 
сада) в свою очередь тормо
зит проведение клубной ра
боты.

Работа вне клуба на пред
приятиях проводится недо
статочно, в связи с отсутст
вием красных уголков на 
предприятиях.

При правлении клуба от
сутствуют комиссии по от
дельным отраслям клубной 
работы. В результате этого 
вся тяжесть работы ложилась 
на завклуба и отдельных чле
нов правления.

Однако, клуб железнодо
рож ников, несмотря на целую 
серию указанных недостатков, 
имеет и достижения. Имеется 
институт клубных уполномо
ченных, которые я вляются 
живой связью между правле
нием клуба и членской мас
сой.

Клубом охвачено достаточ
ное количество членов союзов; 
из 568 членов союза, членами 
клуба состоят 430 человек.

В течение ноября месяца 
необходимо в клубе железно
дорожников произвести пере
выборы правления и избрать 
в правление товарищей, заре
комендовавших себя в работе 
клуба

В своей работе клуб желе
знодорожников должен боль
ше уделять внимание в осве
щении вопросов профессио

нальной жизни, перевести ра
боту на украинский язык, 
провести выборы клубных де
легатов и особое внимание об
ратить на освещение вопро

 сов производства и режима 
 экономии.

Антор.

Новоукраинский ра
бочий клуб.

Новоукраинский рабочий клуб
существует всего лишь три 
месяца.

Слабо еще работа в клубе.
На заседаниях правления 

недостаточно прорабатывают
ся вопросы содержания клуб
ной работы. Мало внимания 
уделяется вопросам финансо
во-хозяйственным.

Слабо охватывает клубную 
массу библиотека. Подписчи
ков всего 271 человек, из них 
212 детей.

Массовая работа клуба про
водится без всякой системы. 
Художественная и массовая 
работа клуба не украинизи
рованы. Качество демонстри
рованных кино-картин неудо
влетворительно.

Правлению новоукраинско
го клуба было предложено на 
основе материалов ОСПС и 
Политпросвета провести в 
кратчайший срок перевыборы 
правления клуба, вовлекая 
туда наиболее активных това
рищей. С помощью клубных 
делегатов и при содействии 
райкомов союзов и райпроф- 
секретариатов правление дол
жно вовлечь в клуб взрослых 
рабочих. Семенов.

НА Т Е М Ы  ДНЯ

ДЕФЕКТИК.
Задумала экономия М.-Вис- 

ковского комбината экономить. 
А результатов не видно. Начали 
в августе строить глино-бетон- 
ные стены, к началу сентября 
окончили крышу, а к концу того 
же месяца подперли стены, чтоб 
не упали.

Селькор Працюючий.

Подперли стены? Хорошо.
Чтоб не упали? Ясно.
Я всей приветствую душой 
Такой успех прекрасный.

Но все ж дефектик—хоть кричи 
Нужно (не будьте робки) 
Надеть на темя обручи 
Чтоб не распались клепки.

Филиппка.

К предстоящему от
четному году ссудо- 
сберегат. т-ва куста
рей и ремесленников

В ближайшие дни состоит
ся отчетное годовое собрание 
ссудо-сберегательного т ва.

За 3 года существования 
т-во сумело заслужить авто
ритет среди кустарей и ок
репнуть в финансовом отно
шении, а также ростом своих 
членов. Если на 1 октября 24 
г. насчитывалось 366 чл. и вы
дано ссуд на сумму 7883 р. 
то на 1 октября 26 г. насчи
тывается уже 1047чл.т-ва с вы
дачей ссуд на сумму 320747 
руб. С этих нескольких цифр 
видно насколько кредитное 
т-во окрепло.

Благодаря такому оздоров
лению нашему товарищест. на 
26/27 отчетный год необходи- 
усилить свое внимание на 
беднейших курстарей, пони
зить процент по выдаваемым 
ссудам и увеличить долго
срочный кредит для бедней
ших кустарей, а также торго
во-посреднические операции, 
ибо на сегодняшний день 
снабжение кустарей сырьем 
является очень затруднитель- 
 ным.

Наше т-во должно заняться 
снабжением и сбытом, этим 
самым удастся удешевить 
продукцию крестьянского оби
хода. С другой стороны на
шему т-ву необходимо изба
виться от тех кустарей, кото
рые пользуются наемным тру
дом, ибо они, благодаря своем 

  мощности, получают большие 
 кредиты и этим самым спо
собствуют к развитию экспло- 
атации в скрытой форме и за
нимаются побочными заработ
ками. С. Дорфман.

2 - й  Д Е Т С К И Й  Д О М.
В нем живут и воспитыва- 

 ются  45 детей сирот, насле
дие еврейских погромов.

Все дети одеты, обуты, сы
ты...

Покой дружного детского 
коллектива нарушал один 
двенадцатилетний буйный 
„оратель", его направили в 
детдом для дефективных—и 
во 2-м детдоме жизнь течет 
спокойно и мирно.

Свыше 30 детей посещают 
трудшколу, начиная с 1-й 
группы и включая 6-ую. Ус
певаемость их в трудшколах 
удовлетворительная. Воспита
тели оказывают детям акаде
мическую помощь и детям 
легче „грызть гранит науки".

Евреинизация в детдоме— 
полная. Вся культработа де
тей, собрания, заседания дет
ского самоуправления и на

конец стенгазета—все на ев
рейском языке.

Среди детей 25 пионеров.
Детдом обеспечен продук

тами питания, топливом и об
мундированием.

Состояние детдома в насто
ящее время значительно луч
ше, чем в прошлом году. Ут
верждена смета в 10000 руб
лей, по которой на обмунди
рование детей отпущено 900 
рублей, в прошлом же году 
на обмундирование было от
пущ ено только 212 р. 50 к.

Ж иво протекает работа дет
ских комиссии, готовят ребя
та вечера, доклады. Особенно 
успешно проведено праздно
вание 9-й годовщины Октяб
ря. На вечере присутствовали 
шефы—кустари, представите
ли нацмена и инструкторы 
просвещения. Вечером оста-

К отчетной кампании Страхкассы.

Как работает наша Окрстрахкасса
Во вчерашнем номере мы поместили сведения о росте 

страхователей и застрахованных. Сегодня помещаем:

Финансовое положение Страхкассы.
В этом году были неблаго

приятные условия для рабо
ты Страхкассы по следующим 
причинам: 1) увеличение ко
личества страхователей, про
ходящих по льготному стра
ховому тарифу, 2) рост забо- 
леваемых в начале операцион
ного года, 3) неаккуратные 
уплаты страхначислений.

На 1 октября 1925 г. стра
хователей по льготному тари
фу было 29 проц., застрахо
ванных 51 проц. На 1 октября 
26 г. страхователей увеличи
лось до 34 проц., а застрахо
ванных до 68 проц.

В 1925 году, в среднем, та
риф начисления на соцстрах 
по зарплате составлял 13,4 
проц. В этом году начисление 
понизилось до 12 проц. про
тив среднего начисления по 
СССР 14 проц. Эта причина

вызвала дефицитность нашей 
кассы.

За операционный год в 
фонд пенсий и пособий по
ступило 1.119.000 рублей. 
Израсходовано на выдачи раз
личных видов пособий и пен
сий 986.000 рублей. Орграс
ходов 52.000 рублей, на про
филактику (предупрежде
ние болезни) 66000 рублей. 
Всего израсходовано 1.104.000 
рублей. На 1 октября 1926 г. 
задолженность застрахованным 
составляет свыше 80000 руб.

Для создания нормальных 
условий в работе кассы при- 
шлось принимать репрессив- 
ные меры ПО отношению к  
неаккуратным плательщикам  
страхначислений. Против 118 
страхователей возбуждено уго- 
ловное преследование, из коих 
7 приговорены судом к лиш е-

нию свободы от 3-х месяцев 
до одного года, остальные 
оштрафованы на различные 
суммы. Помимо этого—104 граж
данским делам, произведены 
описи продажи имущества.

Несмотря на принимаемые 
решительные меры, имеется 
еще большая задолженность.

 выражающаяся в 200.000 р.,
  из них значительная часть—
  долги сомнительные и безна- 
  дежные. 

В 1-й половине операцион-  
ного года замечалась огромная 
заболеваемость застрахован
ных, особенно на заводах „Кр. 

 Звезда" и „Красный Профин- 
т ерн". Попутно с этим росла 
 и симуляция. Борьбу с этим 
 злом комитет Страхкассы про- 
  водил путем введения врачеб
ного контроля на дому и соз
дания вокруг вопроса о симу
ляции общественного мнения.

За второе полугодие заме
чается отрадное явление: бла
годаря принятым мерам, забо
леваемость сравнительно с 
1-м полугодием снизилась до 
20 проц. Но все-же симуляция 
еще полностью не изжита.

А. Г—ун.

(Продолжение завтра).

 лись довольны все и ребята 
 и шефы.
       Шефы—кустари помогают 
очень много 2-му детдому. 
Так 1-я мельнично-маслобой
ная артель отпустила 50 руб. 
на учебники детям, 104 руб. 
на пошивку новой обуви, на 
полотенца, наволочки и проч. 
вещи. Ежемесячно артель от
пускает муку и разные пи
тательные продукты.

Коллектив воспитателей, 
врач и техперсонал работают 
усиленно, а материально они 
не совсем обеспечены.

Воспитатели и  ребята—одна 
семья. Ребята любят своих 
воспитателей, довольны ими.

Антор.

КИНО „ЧЕРВОНИЙ ПАРТІЗАН» 
и „ЧЕРВОНА КРАЇНА»

б у д ут  под  о д н и м  х о з я йс т в е н н ы м  у п р а в ле н и е м .

Нынешняя система кино- 
абониментов отменяется.

Рабоче-Крестьянская Инспекция о кино.
Хозяйственное разделение 

кино „Червона Краї на" и "Чер
воний Партізан" на две само
стоятельные единицы вызва
ло большое недовольство сре
ди рабочих (об этом писалось 
в „Зиновьевском Пролетарии"), 
на что обратила внимание 
РКИ и выделила инспектора 
для обследования состояния 
кино ВУФКУ "Чернона Кра
їна" и "Червоний Партізан".

Уделив внимание целесооб
разности хозяйственного раз
деления кино на две само
стоятельные единицы, учи
тывая будет ли это разде
ление в интересах ражима эко
номии, атакже целесообразна- 
ли вновь введенная система 
продажи абониментов (против 
которой высказались рабкоры 
в газете)—предложение по об
следованию кино говорит:

— Считать нецелесообраз
ным хозяйственное разделе
ние кино с точки зрения ре
жима экономии «два заведу
ющих, экспедиция картин,

плакаты, об'явления , телег
рафные расходы и др.), а так
же неувязку работы по уп
равлению—произведенное раз
деление кино на две само
стоятельные единицы считать 
нецелесообразным.

— Введенная система, вслед
ствие хозяйственного разделе
ния кино, продажи абонимен
тов в отдельности каждым ки
но, не оправдала себя.

Немедленно произвести сли
яние кино ВУФКУ „Червона Кра
їна" и "Червоний Партізан" в 
одну хозяйственную единицу 
под одним управлением, оста
вив одного заведующего, а 
вместо другого заведующего 
принять счетовода, об'единив 
расходы по экспедиции картин, 
пополнению плакатов, посылке 
телеграмм и так дальше.

— Считать необходимым 
перейти немедленно к прежней 
системе продажи абониментов 
ввиду того, что вновь введен
ная система себя не оправдала.

С. Крепкер.
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Подготовка ко всеобщей переписи.
Участие учителей. Разделительная кампания. Организованы тройки по проведе

нию переписи. Всеобщая перепись не преследует финансово-налоговых целей.

Участие учительства в пере
писи.

Инспектурой Наробраза по- 
лучен циркуляр Наркомпро- 
са в котором предлагается 
всеми мерами пойти на встре
чу Устатбюро для проведения 
переписи.

Инспектура Наробраза вме
сте с Статбюро составляет 
списки у чителей, которые бу
дут освобождены от своих  
прямых обязанностей для 
принятия участия в переписи.
Учителя, которые будут при
нимать участие в переписи, 
как регистраторы, освобож
даются от работы с 14 декаб
ря 1926 года до 3 января 
1927 года, а инструктора бу
дет освобождены с 10 декаб
ря по 3 января. Свой посто-  
янный заработок они будут 

получать, а также особое  
вознаграждение за перепись.

Участие учителей в пере
писи не должно ограничиться
только проведением переписи, 
на них также, возлагается за
дача провести агитационную 
работу среди широких масс 
для раз‘яснения целей и за- 
дач всесоюзной переписи. С  
этой целью учительство бу- 
дет проводить лекции в сель- 
будах, хатах-читальнях и т. д.  
Военные льготы сотрудникам 
статистики на время пере

писи.
Согласно распоряжения Ук-

раинского Военного Округа, 
все постоянные работники 
Статбюро и райстатистики 
освобождаются от призыва на 
учебные сборы—на все время 
проведения переписи.
Пользование телефоном бес

платно.
С целью обеспечения связи 

с надлежащими органами 
власти и отдельными лицами, 
которые проводят перепись, 
по распоряжению НКПТ ра
ботникам по переписи предо
ставляется право бесплатного 
пользования телефоном.

Соответствующее распоря
жение послано на места.
Тройки по проведению пе

реписи.
Организованы окружная и 

районные тройки по проведе
нию переписи, которые бу
дут руководить работой на 
местах. В окружную тройку 
выделены представители о т  
Окрисполкома, от Окрстатбю- 
ро и от ОСПС.
Подготовительные работы
Окрстатбюро получены из 

ЦСУ все необходимые мате
риалы для переписи. Набор 
регистраторов произведен че
рез Посредбюро. Регистраторы 
прошли через особую эксперт- 
ную комиссию. Участие в пе
реписи по всему округу при
нимают: регистраторов — 521 
человек; инструкторов—46; по

городу: инструкторов—20 че
ловек; счетчиков—276 чело
век. Для проведения перепи
си выделено 7 руководителей: 
один в городе и шесть в ок
руге. Агитационная кампания 
проводится по всему округу. 
Предварительная проверка.

Статбюро закончено состав
ление списков населенных 
мест, составлены схематиче
ские карты района, идет ра
бота сейчас по районированию 
всего округа вплоть до реги
страции участков.

Цель переписи. 
Всеобщая перепись, которая 

будет проводиться 17 декабря 
не преследует никаких целей 
финансово налогового характе
ра. Цель переписи—иметь яс
ную и полную картину наших 
достижений и недостатков. Пе
репись даст возможность выя
вить в чем нуждаются горожа
не (рабочие, служащие и т. д ), 
селяне, кустари, выявить на
шу квалифицированную силу,;
распыленную по союзным рес
публикам, жилищные условия и 
т. д.

Каждый гражданин в созна- 
нии своего долга должен да
вать счетчикам самые точные 
сведения по всем вопросам 
учетной карточки, иначе мате
риалы послужат не на пользу, 
а во вред тем сведениям, кото
рые лягут в основу всеобщей, 
переписи.

МІСЬКРАДА  ВІДЧИТУЄТЬСЯ 
ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ.

У неділю, 21-го цього листопаду, відбудуться зібрання виборців, де 
будуть зроблені відчитні доповіді про пророблену Міськрадою працю за ми
нуле півріччя.

Відбудуться вони в вищезазначених помешканнях:
1. "Червоно-Зірковського району (бувш. Ново-Миколаївський) в помеш

канні Червоного кутка о 3 годині дня.
2. Балківського району—в помешканні Балківського Сельбуду о 2-й 

годині дня.
3. Н.-Олексієвського району—в помешканні школи Н.-Олексієвки о 2-й 

годині дня.
4. Ковалівського району—в помешканні Української школи (бувш. 

духовна школа) о 1-й годині дня.
5. Пермського району—в помешканні 7 трудшколи о 3-й годині дня.
6. Інвалідів—в помешканні клубу інвалідів о 10-й годині ранку.
7. О 10 годині ранку в помешканні „Водосвіту” на зібранні виборців  

Міськради: робітників і службовців Комгоспу, Житспілки, Пожежкоманди. 
Парикмахерів і міської лазні.

Президія Міськради просить всіх виборців з своєю родиною прибути  
своєчасно на зазначене зібрання.

Міскрада відчитується.
У неділю, 21-го листопаду, о другій годині дня відбу

деться в помешканні округового суду зібрання виборців Би- 
ковського району, де буде зроблена відчітна доповідь про 
пророблену Міськрадою працю за минуле півріччя.

Міськрада просить всіх виборців вказаного району яви
тись на зазначене зібрання.

О 10 годині ранку сьогодні в кіно „Червона Країна" 
відчит виборців Міськради перед виборцями центрального
району.

У понеділок, 22-го цього листопаду,
о 4 годині дня в помешканнях зазна
чених в ище цехів заводу "Червона 
З ірка" на зібраннях виборців будуть 
зроблені відчитні доповіді про про- 
роблену Міськрадою роботу за ми
нуле півріччя.

Доповіді ці будуть зроблені по та
ких цехах:

1. Слюс. Сборн. Штамповщ. допо- 
відчик т. Дрюченко.

2. Заготов., скл. гот. маш. доповід

чик т. Бондаренко И.
3. Інструментальний доповідчик т. 

Фокін.
4. Токарний доповідчик т. Шесто- 

палів.
5. Школа ФЗУ доповідчик т. Мель

ник.
6. Слес, модельн. и обрубний допо

відчик т. Киричков.
Президія Міськради просить всіх 

виборців вказаних вище цехів своє
часно явитись на зазначені зібрання.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
У неділю, 21-го листопаду, рівно о 10 годин ранку відбудеться в 

клубові „Радторгслуж" (був. 2-й Райклуб) в малому залі конференція ху
дожніх гуртків міста, на якій буде зроблено доповідь про художню ро
боту у клубах. 

Доповідь зробить режісер та художний керовник Робсельтеатру Окр- 
політосвіти—т. Предславіч.

На конференцію повинні явитися члени всіх художніх гуртків (дра
матичніх юнсекцій) (в цю неділю навчану гуртка не буде, а замісць нав
чань—участь членів гуртка на зазначений конференції).

Запрохується також актив-клубів.
За явкою повинні стежити завклуби. Прохання явитися без за

пізнення.

КВ ОРПС сповіщає, що в неділю 
21 листопаду о 2-ій г. дня в помешкан- 
ні ОРПС, відбудеться перша лекція 
гуртка профписьменности підвищеного 
типу при ОРПС.

Прохання до всіх, хто записався в 
зазначений гурток, прибути своєчасно.

Сегодня в 10 часов утра состоится 
собрание родителей записавших своих 
детей в детский сад Нарообраза. Со
брание состоится в помещении дет
ского сада ул. Темирязева угол. Лу- 
начарского.

Всі профшколи, трудшколи, театри, 
муз. заклади, оркестри та ріжні групи 
вокальних та інструментальних вико
нувачів, то що, повинні зареєструвати 
хор та муз гуртки по формі яку одер
жати в Окрполітосвіті (інспектура 
мистецтв) для прийняття участи в 
святкуванні „дня музики”.

Підстава: Постанова колегії НК О 
УСРР‘ від 17-го липня 1926 р. та роз
порядження старшого інпектора Окр. 
Н. О.

Комиссия по проведенню Всеукраин - 
скоге дня музыки приглашает на 23  
ноября, вторник в 6 часов вечера, по-  
мещение—кабинет политпросветработ- 
ника (при Центр. библиотеке) всех  
руководителей хор. и муз. кружков  
при клубах, педкурсах, техникуме и 
т. д. на совещание по вопросу "дня 
музыки".

Явка всех обязательна и своевре
менна.

КВ ОРПС сповіщає, що в понеді
лок 22 листопаду об 11 год. ранку в 
КВ відбудеться засідання комісії по 
українізації.

Порядок денний: Про стан україні- 
зації роботи спілок. Про підсилен
ня темпа українізації культроботи. 
Біжучі справи.

З'явитися повинні всі виділені спіл
ками уповноважени по українізації.

АПО ОПК доводит до сведения слу
шателей марксистско-ленинского се
минара ІІ-й ступени, что очередное 
занятие будет проведено в понедель
ник 29 го ноября.

В понедельник, 22 ноября, в 6 ч. 
вечера в Красном уголке Нарпита, по 
ул. Ленина, состоится очередное за
нятие кружка экономполитики под 
руководством т. Руссакова.

Вызываются нижеследущие т. т. 
Гойхман, Байда, Щеголев (Водосвет), 
Звенигородский, Дорошенко, Разум- 
ков, Масляников, Усатенко, Литви
ненко, Нетовканный, Паньковский, 
Ягода (Красн. Звезда), Бершадская 
(Совнарболь), Савельев и Верхолаз 
(Кооператкуст), Сокуренко, Татаренко, 
Адамчук (Профинтерн), Ронов, Безро- 
дич (Ж.-Д.), Гольдштейн (Укрмут), 
Балглей, Недрин Ш. и Недрин А.

Кино в пользу 
беспризорных.

В понедельник 22-го ноября в Гос
кино „Червона Країна” Окружной ко
миссией помощи детям устраивается 
сеанс в пользу беспризорных. Будет 
демонстрироваться картина „Великий 
Шейх" с участием известного кино
артиста Рудольфа Валентино. Абони- 
менты в этот день—недействительны.

А—р.

Постановою Окркооператкому
Зінов‘євська кустарно про
мислова артіль „ПРАЦЯ“ 

ЛІКВІДУЄТЬСЯ.
Претензії кредиторів прийма

ються ліквідкомом на протязі 2-х 
місяців. Должники артілі по
винні покрити свою заборгован
ність артілі на протязі 2-х тиж
нів з внесенням б о р г і в  на 
б і ж у ч и й рахунок ліквідкома 
в Українбанк.

Бажаючі взяти для експлоата- 
ції млина артілі „Праця” мусять 
заявити ліквідному в писаній 
формі.

Ліквідком міститься в Окр- 
промспільці.
№ 157-3-1 Ліквідком.

Окрлит № 175 Типография газеты „Червоний Шлях".

ОБ'ЯВЛЕНИЯ.
ГОРТЕАТР им. ШЕВЧЕНКО СЕГОДНЯ,

21-го НОЯБРЯ
Абонименты
ПРОДАЮТСЯ

во 2 -Й 
РАЗ представлено будет 

драма в 5 д. АРЦЫБАШЕВА.Ревность
Билеты прод. в кассе театра с 
11 до 2 час. и с 5 час. вечера. 
Худ. руковод. Ф. И. Дубровский 
Админ. руковод. Д. Г. Качурин.

КЛУБ „С ОВТ ОР Г СЛУ Ж “
(быв. Второй Районный Клуб).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября

ЕВРЕЙСКИЙ СПЕК ТА КЛ Ь-К ОНЦЕРТ
Известной юной артистки исполнительницы еврейск. народных песен

Л И ЗЫ  ШИСТЕР
при уч. изв. евр. артистов Рахиль Жорж, И. С. Жорж и А. М. Берг

Поставлено будет: В  П О Л Ь З У  „ О 3 Е Т “
I. „ДЕР ЛЕЦТЕР КОРБН» —драма в 1 д. соч. Дранова.

II. "ДЕР МОСКВЕР ИНГЛ” —муз. комедия в 1 . соч. Жоржа. 
ІІІ. БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. Еврейск. народн. песни 

Начало ровно в 8½  часов вечера.
Билеты продаются в кассе клуба в день спектакля от 3-х час.

ГОСКИНО "ВУФКУ"
С Е Г О Д Н Я 2 серії

„ЧЕРВОНА КРАЇНА»

Трюковая драма

„ЧЕРВОНИЙ ПАРТІЗАН"
Краса й гордість Радянськ. кі
нематографії, 1 серія на 8 част.

Т А Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О
Ця світова карт. пам‘ятник ве
ликому поетові, могутньому бор
цеві за визволення укр. народу.

А К У Л Ы  Н Ь Ю - Й О Р К А
в 8 частях. 

НАЧАЛО 1-го СЕАНСА В 6 Ч. ВЕЧ.



Додаток до ч. 172 газети ,,Зіновьевскій Пролетарій", від 21 листопаду 1926 року.Обов'язкова постанова Ч.66
ЗІНОВ'ЄВСЬКОГО ОКРУГОВОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

в ід 16-го Л и с т о п а д у  1926 року

Про місцеві податки та збори й порядок їх  стягнення.
На підставі постанови ІІ-ої сесії 

ЦВК Союза Р С Р третього скликання 
2 5-го квітня 1926 року (збір. закон. 
СРС Р 1926 року №  31 арт. 199), та  
постанови ВУЦВК'у та Р Н К в ід 27 
вересня 1926 року— Зінов'євський Ок- 
руговий Виконавчий Комітет поста
новаляє :

Р о з д і л  1 - й .

Г л а в а  1 -ш а .
Для покриття видатків, внесених 

на місцеві грошові кошти встановити 
по З інов є̀вський окрузі на 1926 — 27 
бюджетовий рік такі місцеві податки 
та збори та на двишки до таких дер
жавних пода т ків та зборів:

Ст. 1-ша. До державного промисло
вого податку в розмірі: 

а) 100 в ідс. ціни патентів та основ- 
них, як і додаткових, на виробництво  
предметів роскоші і торговлю н и м и  і  
100 відв. окладу порівняльного збору 
зо всіх промислових і торговельних 
підприємств, за винятком зазначених  
в пп. „б, в, г," цієї статті, а також  
100 відс. ціни патентів на особисте 
промислове заняття.

б) і з заклад ів, де споживають на  
місцеві напої (горілку, вино та пиво)  
за винятком пивних лавок—200 відс.  
ціни патентів так основних, як і до-  
даткових, на виробництво роскоши і  
торговлю ними 150 відс. окладів п о -  
р івняльного з них збору.

в) із закладів, де споживають на  
місці напої (горілку, вино та пиво або  
страву), що на підставі окремих доз- 
вол ів місцевих органів, провадять тор-  
говлю пізніш 23 години, за винятком 
пивних лавок—300 відс. ціни патентів 
так основних, як і додаткових, на ви- 
робни ц т в о  предметів роскоші і тор
говлю ними—200 відс. окладів порів
няльного з них збору.

г) з пивних лавок, які на підставі 
о кремих дозволів місцевих органів, 
провадять торговлю пізніш 23 години 
—200 відс. ціни патента та 100 відс. 
окладу порівняльного з них збору.

Ст. 2. До ціни, окремих патентів на 
право продажу напоїв і тютюнових 
виробів—100 відс. ціни цього патенту.

Ст. 3. Надвишки до порівняльного 
збору з підприємств, обкладає мих на 
підставі правил обкладання порівняль
ним збором державних трестів і сін- 
дікатів, акціонерних товариств (пай
ових товариств),  банків, товариств 
взаємного кредиту та спілок коопе
ративів—100 відс. окладу зазначеного 
збору.

Ст. 4. До державного з а гального 
прибуткового податку та прибуткового 
податку з державних та кооператив
них підприємств та місцевих това
риств—25 відс. окладу належного з 
них податку.

Ст. 5. До державного мислівського 
збору—50 відс. окладу цього збору.

Ст. 6. До судової оплати в розмірі 
100 відс. цієї оплати.

Ст. 7. До плати, яку стягають но- 
таріяльні органи на підставі затверд
женої такси: 1) за складання актів
про право вивласнення (отчуждение) 
будівель та право на ї х будови — 200 
відс. зазначеної платні, 2) за складен
ня всіх останніх чинностей, плату за 
які передбачено таксою—100 відс. за
значеної плати.

Ст. 8. До плати, яку стя гають в на
родніх судах і належних установах за 
посвідчення копій, підписів і т. инше 
— 100 відс. зазначеної плати.

Примітка 1: До зазначених в 
цій статті пивних лавок належать 
заклади, що проводять торговлю 
для споживання на місці: пива- 
портера, эля і меду, та  в яких не 
подаються страви, крім холодних 
закусок.

Примітка 2: Нарахування й ви
правлення надвишок, передбаче 
них в пп. „а, б, в, г “ ст. 1 та  ст.  
2, 3 і 4 покладається на прибут- 
ково-видаткові каси Н КФ та инші 
установи, які видають промпатен-  
ти та виправляють порівняльній  
збір і прибутковий податок, при
стосовуючи стягнення надвишок  
до моменту видачі патентів та 
прийому порівняльного збору й  
прибуткового податку з  негайним  
переліком вступаючих надвишок 
до місцевих коштів.

Примітка 3: Надвишка до дер- 
жавного мислівського збору стя
гається нероздільно з платіжом 
мислівського збору.

Примітка 4: Вираховування та  
стягання встановленних ст. 6-ю 
надвишок, покладається на відпо
відні судові установи, а  н адви- 
шок по ст. 6 і 7 на ноторіяльні  
контори, нарсуди й инші устано
ви, які будуть провадити свідчен
ня підписів і т. инш.

У обох випадках за доглядом 
фінансового відділу пристосову
ючи стягнення надвишок до мо
менту стягнення основного окладу 
державного нотаріального збору 
та до  моменту стягнення основ
них сум судової оплати з тим, що 
стягненні суми здавались у касу 
НКФ не менше одного разу на 
тиждень при докладних реєстрах.

Г л а в а  ІІ-га .
П о д а т о к  з  б у д ів е л ь .

Ст. 1. Податок з будівель по мі- 
ських, селищах: Зі нов 'євську, Ново-
миргороду. Новоукраїнці т а  Бобринцю  

в розмірі ¼  відс. за рік з в ар то ст і  
будівель по оцінці Держстраху і по 

промислових та фабрично-заводських 
приміщень, з внесенням до оцінки 
Держстраху поправочного коефецієн- 
т у, затвердженного постановою Окр- 
в иконкому. а саме: по м. Зінов'євську 
суму оцінки Держстраху помножити 
на 1,90 відс., Бобринцю— 1,70 відс. і 
Новомиргороді—1,45 відс. із одержаної 
від помноження оцінки нараховувати 
податок та 1/8 відс. на рік по оцінці 
Держстраху з будівель, призначених 
для релегійно-молитовних обрядів-т еж 
з внесенням поправочного коефіці
єнта.

Примітка 1: будівлі, які не мають 
оцінок Держстраху, належать до 
матеріяльної оцінки розціночних 
комісій з послідовним затверд
женням округових оціночних ко
місій по нормах оцінок для мі
ських будівель.

Примітка 2: кооперативам по 
неміських селищах при платіжу 
податку з торговельно-промисло
вих приміщень дається знижка в 
розмірі 25 відс.

Примітка 3: для будівель, що 
перебувають у віданню ж итлоко- 
оперативів та домів-комун зареє
строваних у спільці — ж илкоопе- 
рацій, розмір податку вираховуєть
ся з 20 відс. знижкою із суми 
вирахованного окладу.

Ст. 2. До податку з будівель нале
жать:

а) житлові будинки, фабрики, ск л е -  
пи, торговельні приміщення, театри, 
лозні (бані) та всі инші будівлі не
роздільні з обслуговуючими ї х будів
лями, розташовани в межах міської 
смуги,

б) просуваючи по-за межами міської 
смуги всякі будівлі, або в частини ї х, 
які призначені для фабрично-завод 
ської торговельної або промислової 
діяльности зо всіма обслуговуючими 
ї х будівлями та житловими будинками 
для робочих та службовців.

в) розташовані в дачних селищах 
житлові будинки, нероздільно з об
слуговуючими іх будівлями, за винят
ком не експлоатуємих шляхом здачі в 
найми будівель, які входять до складу

господарства, що належать до...податком.
Ст. 3. До місцевого податку з бу

дівель належать всі лічені в поперед-  
ній 2 статті, які пробувають у кори
стуванні, або володінні, як приватних 
осіб, товариств та підприємств так і 
державних установ і підприємств.

Ст. 4. Від виплати податку з буді
вель звільняються:

а) будівлі з обслуговуючими ї х будів
лями, що закріплені належно-затверд- 
ж еними поста новами за військово-мор
ським відомством у тих частинах ї х, 
які занято безпосередньо військовими 
частинами Червоної армії та флоті

б) будівлі з обслуговуючими ї х бу
дівлями, що закріплені належно-зат- 
вердженими постановами за держав
ними установами, які пробувають на 
держбюджеті, в тих частинах їх, які 
занято безпосередньо під службові 
приміщення установ.

в) належні установи відомства за 
лізничних шляхів будівлі, розташовані 
на смузі вивласнення (відчуждення) 
зал ізниць та на землях, наданих дер- 
жавном у водному транспорту, які ек- 
с плоатуємі безпосередньо органами 
народнього комісаріяту шляхів по 
прямому призначенню.

г) будівлі, або частини їх заняті 
безпосередньо під установи Всеросій
ської Центральної Ради професійних 
спілок та ї х місцевих органів і з а 
кріплені за ними встановленим по
рядком, а також будівлі, що не при-

 носять доходу або частини іх, коли 
  вони заняті палацами праці, профе- 
 сійними спілками та культурно-освіт- 
 ними установами робітничих органі
зацій

д) будівлі або частини їх. які одве
дені при фабриках і заводах під лі
карні, прийомні покої, амбулаторії, 
школи, бібліотеки й инші культурно- 
освітні установи для робітників і се
лян. а також під установи соціяльно- 
го забезпечення.

Глава III- я.
Ст. 1. Податок з транспортових об'єктїв в розмірах:

е) будівлі, які наложать родинам 
осіб, що пробувають на службі в Чер
воній армії та флоті, коли ці будівлі 
заняті безпосередньо родинами зазна
чених осіб і не експлоатуються ними 
шляхом здачі в найми.

ж) будівлі, що належать демобіліза
ційним та звільненим у безстрочний 
відпуск із Червоної армії ,  та флоти 
або тими, що перебувають на ї хньому 
утриманні членам ї х родин на протя
зі одного року зо дня демобілізації, 
або звільненім у безстрочний відпуск, 
коли відповідні будівлі заняті безпо
середньо демобізізованими та звіль
неними в безстрочнйй відпуск, або 
перебуваючими на ї х утриманні чл е- 
нами ї хніх родин і не експлоатуються 
ними шляхом здачі в найми.

з) нездаваємі в найми будівлі по 
міських та дачних селищах, які нале
жать особам, що ведуть сільське гос
подарство й при тому віднесені до ка
тегорії платників с-г. податку.

і) житлові будинки, збудовані на 
правах забудови — на протязі трьох 
л іт зо дня ї х збудування.

к) зіпсовані будівлі зовсім не годні 
для експлоатації  на час ї х перебудо
ви або капітального ремонту.

л) будівлі, заняті підприємствами 
державної промисловости, які приве
дені по стану консервації в установ
леному для цього порядку.

м) будівлі підприємств головного 
управління військової промисловости 
Вищої Ради Народнього Господарства, 
що вироблюють виключно продукцію 
військового характеру для потреб вій
ськово-морського відомства та під
приємств Головного Управління вій
ськової промисловости, що вироблю
ють продукцію частково військового, 
частково цівільного характеру, віднос
но будівель, де розташовані цехи, які
вироблюють продукцію в ійськового 
характеру,причому звільнення будівель 
мішаних підприємств Головного Уп
равління військової промисловости, 
провадиться пропорціонально військо
вій і цівільний продукції ціх підпри
ємств.

н) будівлі, які заняті для себе й 
 для  свого промислу без здачі в найми 
ємствами в . . .  
які по закону 12/VI—25 р. звільня
ються від промподатку.

Примітка 1: в двохтижневий
з дня оголошення цієї постанови 
строк, домоуправління або адмі
ністрації установ, будівлі яких по 
точному разумінню ст. 4 постано
ви, звільняються від оподаткуван
ня податком. обов‘язані під осо
бисту відповідальність представи
ти до належного фінансового ін
спектора відомості про кількість 
та місцеперебування пробуваючих 
у ї хньому завідуванні, користу
ванні або володінні будівель, з 
якою метою і в який час займа
ються будівлі. В останьому разі 
зазначати, з якою метою занято 
лишок будівель.

Примітка 2: на протязі часу з 
15 по 20 березня 1927 року фі
нінспектори обов'язані надіслати 
до всіх плат ників повідомлення 
про нараховання податку (оклад- 
ние листи).

Примітка 3: на протязі часу з 
15 березня до 15 квітня 1927 р. 
платникам надається право пода
вати скарги до належних фінін
спекторів на нарахування податку.

Примітка 4: подача, скарги не 
прининяє платіжу податку.

Примітка 5: податок з будівель 
платять ті фізічні або юридичні 
особи в безпосередньому володіні 
та постійному користуванні яких 
перебувають обкладаємі будівлі 
по праву собівартості, по догово
ру оренди володіння або на будь 
яких инших підставах довгочас
ного користування.

Примітка 6: зазначений пода
ток належить до платіжу за 1-ше 
півр. 26—27 р. по всій окрузі не 
пізніш 1 квітня 1927 р., а за 2-ге 
півр. теж по всій окрузі—20 серп- 

        ня 1927 року.

Оклад податку за півріччя:
По м. м. Зінов'ївску, 
Бобринцю, Н.-Мир

городу, Н.-Укра
їнці.

По всіх інших міс

цевостях округи.

а) за кожну виїздну коняку . . . 25 карб. 20 крб.
б) за кожну робочу коняку . . 6-25 коп. 5 „
в) з візницького промислу за кожну 

працюючу в ізвозі коняку або 
інш. животн....................................... 10-25 „ 4 „

г) з саморухомих екипажів і мо
торних човнів призначених для пе
ревозу пасажірів з кожної сили . 4-25 „ 4 „

д) з кожної сили ваговоза або мо
тоциклу................................................ 2-25 „ 2 „

е) з кожного велосипеду . . . . 1-50 „ 1-50 к.

Примітка: Легкові коні держу
станов, що перебувають на дер
жавному, або місцевому бюдже
тові, оподатковуються в половин
ному розміру ставки, що її  вста
новлено для інших платників.

Податку з транспортових засобів 
підлягають:

а) виїздні й робочі коні та інші тва
рини, які знаходяться в мійських і  
сільських місцевостях і належить, я к ,

ємствам, так і службовим особам, дер
жавним і кооперативним установам, 
підприємствам та організаціям, коли 
ї х використовується для транспорту 
безпосередньо, або шляхом одданя в 
найми.

б) саморушні екіпажі, моторні чов
ни, яхти, велосипеди, які маються для 
ї зди, або первозу пасажирів та ван -  
тажу в міських і сільських місцево
стях і що належать як приватним осо
бам громадам і підприє мст вам так і

урядовим особам, державним і коопе-  
ративним установам, підприємствам 
та організаціям.

Примітка: Об'єкти обкладання, 
що належать особам, які прова
дять сільське господарство, як що 
вони взяті на облік при обкладані  
єдиним сельгосподарчим податком, 
підлягають обкладенню місцевим 
податком з транспортових засобів 
лише в тому випадку, коли вони 
використовуються як транспортні  
засоби не в сільському господар-  
стві.

Ст. 2. Від податку з транспортових 
засобів звільняються:

а) коні, які належать родинам осіб 
що перебувають на службі в Червоній 
армії та Флоті, в кількости однієї ко- 
няки на родину, як що ці коні не на
лежать до виїздних коней, та викори
стовуються виключно для обслугову
вання хатнього господарства зазна
чених осіб.

б) транспортні засоби, що обслуго
вують виключно пожежні команди.

в) транспортні засоби державних 
станцій по перевозу почти.

г) транспортні засоби, що належать 
до санітарно лікарських установ Нар- 
комздраву, як що використування ціх 
транспортних засобів проводиться ви
ключно для обслугування потреб вка
заних установ і безплатно.

д) транспортні засоби, які належать 
до санаторій, будинків відпочинку та 
інвалідних установ, що знаходяться у 
віданні Головного Управління Соці
ального Страхування та його місце
вих органів, а також професійних- ор
ганізацій, при умові, коли використу
вання цих транспортних засобів про
вадиться виключно для обслугування 
потреб вказаних установ і безплатно.

е) племенні коні, що знаходяться в 
безпосередньому віданні органів На
роднього Комісаріяту земельних справ.

ж) велосипеди, що належать червс- 
ноармійцям і комскладу Червоної ар
мії.

Примітка: Особи які придбають 
коней, неоплачених податком опіс
ля кінцевого строку платіжу по
датку, повинні заплатити податок,
коли коні придбані в першій по-... ного окладу. Платі ж  податку в 
цьому випадкові повинен посту
пити на протязі одного місяця з 
часу придбання коняки.

Ст. 3-тя. Податок з  худоби по мі
стах: Зінов'ївську, Ново-Миргороді,
Ново-Українці. Бобринцю в розмірі три 
крб. за півріччя за голову великої 
худоби,

Примітка: 1-ша: Податком з ху
доби обкладається вся велика ху
доба, яка не обкладається подат

ком з транспорт ових засобів і зна
ходиться в межах міських селищ.

Примітка ІІ-га: Від обкладання 
податком з худоби звільняються: 
а) худоба яка належить родинам 
осіб, що служать в Червоний ар
мії та Флоті та мають не більш 
одної голви великої худоби на ро
дину; б) племенна худоба з лучних 
пунктів та Радгосподарств; в) 
спробні станції, що належать до 
ветеринарного й медицинського і 
бактериологичеських інститутів і 
лабораторій, коли ці тварини ви
користовуються для науково-до- 
слідної мети; г) худоба, що нале
жить платникам єдиного сільсько- 
господарчого податку; як що вона 
взята на облік при вирахуванні 
податку; д) худоба, що належить 
установам соціяльного забезпе
чення й установам Наросвіти по 
соцвиху; е) худоба, що належать 
санаторіям, будинкам відчинку та 
інвалідним установам, які знахо
дяться у віданні Головного Управ
ління Соціяльного страхування та 
його місцевих органів, а також 
профорганізацій, як що ця худоба 
використовується виключно для 
потреб цих установ, без спожитку- 
в ання комерційної вигоди.

Примітка ІІІ-га: Особи, які
придбають не обкладену податком 
худобу після кінцевого строку пла- 
тіжа, повинні платити податок: 
коли худоба придбана в першій 
половині року в сумі повного річ
ного окладу, а коли в другій по
ловині року, то половину річного 
окладу. Платіж податку в цьому 
випадкові повинен бути переведе
ний на протязі одного місяця з 
часу придбання худоби.

Ст. 4-та: Вирахування та стягнення 
податків, зазначени х  в ст. ст. 1-й та  
3-й покладається на фінансовий від- 
діл через фін'інспекцію по належности. 
Строк платіжа згаданих податків за 

 1-ше півр. 1926-27 року встановляєть
ся по всій окрузі—20 грудня 1926 ро
ку, а на ІІ-ге півр. 26-27 року теж по 
всій окрузі—20 червня 1927 року.

Ст. 5-та: Для виявлення платників
 власникам будинків та ..податку згаданних у ст.ст1-й та 3-й
та новам у віданні яких маються пе
релічені об'єкти оподаткування пред
ставити до відповідних фінансових 
інспекторів на протязі одного тижня 
з дня оголошення цієї постанови ві- 
домости про об'єкти. 

 За невиконання цього домоуправ
ління і власники будинків притяга
ються до відповідальности в адміні
стративному порядкові.

Відомости подаються по такій формі:

В ід о м ість :
Про об'єкти оподаткування місцевими податками по _____________ вул.

буд. №

Прізвіще, ім'я та по 
батькові платника, 
або назва установи 

та підприємства

Автомобілі 
Легкові Грузові
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Бланки відомостів можна одержати 
в канцеляріях фінінспекторів.

Ст. 6-та: Разовий збір стягується з 
усіх осіб, які провадять без промисло
вого патента розвозну, або разносну 
торгівлю на базарах, площах, або ін
ших відведених для торгівлі місцях, 
за винятком які селян, продають про
довольчі продукти власного госпо
дарства з пред'явленням відповідних 
безплатних довідок, видаваємих сель- 
радами, або райвиками і осіб, які про
дають на рознос піддержані речі свого 
хатнього вжитку, а також і сільських 
кустарів та реміслеників за торгівлю 
речами власного виробу за відповід
ними посвідченнями фінінспекторів 
або райвиків.

а) з розносної торгівлі (з ручних 
лотків, корзин, посуди, або з рук:) в 
зашт. містах 08 коп. і всіх інших 05 
коп., а по місту Зінов'ївську:

1) речами розкоши-хутром (мехами) 
духами, коштовностями й т. д.—50 к.

2) новими речами— (сбуттям, одягом) 
30 коп.

3) Іншими речами—продуктами й 
матеріялами 10 коп.

б) з розвозної торгівлі (возів) телі
жок і т. п.) по зашт. містах 15 коп., 
у всіх інших 10 коп., а по місту Зі
нов'ївську:

1) мясними тушами великої худоби 
50 коп.

2) мясними тушами дрібн. 30 коп.
3) вугіллями, дошками, лісовими й 

іншими матерялами 25 коп.
4) продуктами їжі й інше 15 коп.
Ст. 7. Разовий збір із пригоняємого

на базар для продажу худоби за ви
нятком селян, які продають свою ху
добу в розмірі: в м. Зінов'ївську з го
лови великої худоби 25 коп. в заштат
них містах 15 коп. і в інших районах 
10 коп. з голови дрібної худоби по м. 
Зінов ' ївську 15 коп. в зашт. міст. 10 к. 
і в інш. місцевостях 5 коп.

Ст. 8. Встановити по всій окрузі 
збір за ветеринарно-санитарний огляд 
худоби та сирих животинних продук
тів на таких підставах.

1. Податку за  ветеринарно-санітар
ній огляд, підлягають такі категорії 
худоби, призначеної для торговельно- 
промислових цілей .

а) велика рогата худоба (бики, воли, 
корови, буйволи, ялінки, бузівки й те
лята);

б) дрібна худоба (вівці, кози й свині);
в) худоба, яка служить для перевозу 

(коні, верблюди, осли й мули) і
г) сирі животинні продукти (м'ясні 

туші й частини ї х, топлене сало со
лонина, телячи шлунки (желудки) мо- 
чові пузирі, кишки, шерсть, всі неви- 
роблені шкіри та шкурки, кістки, (роги, 
копита, волосся гриви, хвости й ще
тина)

Примітка 1-ша: Поросята, віком 
до 3-х місяців від збору звільня
ються.

Примітка 2-га: Худоба членів 
КНС та родин червоноармійців, 
звільняються від збору за посвід
ченнями КНС та сельрад.

Примітка 3-тя: Худоба, призна
чена для заводських дослідних та 
наукових цілей, а також продук
тивна й робоча с. г. худоба за по
свідченнями Земорганів та Р айви
конкомів від оподаткування збором 
за ветеринарно-санітарний огляд 
звільняються.

2. Розмір збору по всей окрузі вста
новлюється:

За коняку 35 коп., за бика 35 к., за 
корову 20 к., за жеребчика 15 к., за 
ялівку 15 к., за бузівка 15., за свиню 
12 к., за  теля 10 к., за вівцю й козу 
05 к., за шерсть з пуда 05 к., за мясо 
з пуда 02 к., за кишки мокрі й мочені 
з пуда 03 к., за шкіри з велик, худоби 
03 к., за теж з дрібної худоби 02 к., 
за щетину з пуда 10 к., за гриву 05 к., 
за хвіст 02 к., за кістки, роги, копити 
з пуда 01 коп.

3. Збір за вет.-сан. огляд провадить
ся по місцям організованого фактич
ного огляду й продажу худоби та си
рих животинних продуктів: скотопри-
гоні двори, скотобойні ярмарки, базарі, 
залізничі станції складові приміщення 
й т. д. 

4. При перегонах, або перевозах ху
доби з одної місцевости в  ін ш і д л я  
торговельних та промислової мети, 
збір за вет.-сан. огляд провадиться на 
одном місцю, а саме: на місці відправки 
худоби Коли чому небудь огляд худоби 

 не зроблено й збір на останьому місці



Приміт ка 1-ша: П ри дальніх пе- 
регонах або перев оза х худоби й 
сирих тваринних продуктів із м іс -  
цевостей, або місцевості, які в и з -  
нані за неблагон а д і йні по епізоотії  
прип ускаєть ся другоразове стяган -  
ня збору у випадку фактичного п е - ..

Примітка 2-га: Збір за ветери -
нарно-санітарний огляд сирих т ва-
риних продуктів, коли за худобу, з  
якої одержанні сирі продукти, бу-
ло стягнуто оплату перед зарізом —  
не стягається.

 5. Заразлива худоба, а також про-  
 дукти заразливої худоби, й після в е т -  
 огляду затримуються й збір з таких 
 не стягується.

6. Ветеринарно-санітарний огляд ху-  
  доби та сирих животинних продуктів  
  покладається на ветперсонал земорга-  
  нів (участкові, залізничі. транспортові.  
  епізіотичні та бренські), які видають 
  посвідчення про наслідки переведеного 
  огляду.

 7. Одночасно з видачею посвідчення 
  про огляд, платиться встановлений 
  за вет.-сан. огляд худоби та сирих 
продуктів збір: на скотопригонних база
рах та ярмарках, зборщикак и Окрфо, 
на скотобойнях—завідувателями ското- 
боєнь, на залізниці—в каси залізниць, 
а в останніх випадках в каси Окрфо та 
каси Райвик'ів.

8. Про стягнення та суми збору, ус
  танови та особи, яким доручено стя 
  гання його, ведуть щоденники, якими 
  постачає ї х Окрфінвідділ.

 9. Стягненні суми збору коли дося
  гатимуть 100 крб. вносяться негайно 
  в касу НКФ, а коли суми збору не 
  досягатимуть 100 крб., то такі вно- 
 сяться не пізніш скінчення відчитного 
місяца при окремих відомостях, скла
 денних на підставі щоденика.

10. Інструктування й перевірка пра
вильности стягнення збору покладаєть
ся на Окрфінвідіділ через Фіногляд.

Ст. 9. З бір з відвідувачів платних 
 прилюдних видовищ і розваг стягаєть
 ся в міських селищах, шляхом відсот- 
 кових надвишок до ціни вхідних квіт
 ків.

Видовища й розваги що до стягнен
 ня оплати розподіляються в залеж- 
 ности від роду їх на групи, для яких 
 встановлюються такі ставки оплати:

1. Драматичні, оперові, балетні те
атри, що ї х утримують державні уста
нови і громадські організації, а  також 
симфонічні виконання, виставки 5%  з 
ціни квітка;

б)Драматичні, оперові й балеті те
атри, які утримуються приватними під
приємцями й організаціями, а також
кінематографи, цирки, концерти, літе
ратурні й  музичні вечори й ранки, 
спортивні змагання й громадські гри — 
  10 відс. з ціни квитка.

в) Механичні театри, музичні коме
 дії, оперети, естрадні виступи 15 відс. 
 з ціни квітка.

г) Фарси 25 відс. з ціни квитка.
д) видовища легкого жанру без сто

 ликів (кабаре, танцовальні вечори, мас
 каради) 51 відс. з ціни квитка.

е) Видовища легкого жанру зі сто
ликами, перегони, скачки 100 відс. з 
ціни квитка.

Примітка 1 ша: Порядок відне
сення видовищ і розваг до одної 
з зазначенних у попередніх пун
ктах груп, утворюється окремою 
експертовою комісією в складі 
представників Наркомфіна та Нар
освіти.

Примітк а 2-га: Від оплати збо
ру звільняються відвідувачі таких 
видовищ і розваг.

а) музеїв, а також і окремих видо
 вищ, які влаштовуються в школах, ка
 зармах, лікарнях, притулках і місцях 
 позбавлення волі, для учнів, червоно- 
 ар мійців, хворих осіб, що їх доглядають 
 і ув'язнених;

б) видовищ, що влаштовуються спе
ціально для дітей;

в) окремих видовищ, які мають агі
таційно політичне значіння,

г) окремих видовищ, що влаштову
ються самодіяльними художньо-просвіт- 
ними організаціями і мають спробно- 
показний характер;

д) закритих вечорів, які влаштову
ються організаціями робітників, служ- 
бовців і професійних спілок для своїх 
членів та їхніх родин.

е) Всіх спектаклів, концертів, вечо
рів й базарів, які носять одноразовий 
характер і влаштовуються Централь
ною комісією Допомоги Дітям (при 
ВУЦВК’у) та ії місцевими органами 
без участи підприємців антрепнерів .

ж) Одноразових видовищ й розваг, 
що влаштовуються без участи підпри- 
є мців-антрепенерів такими організаці
ями, громадами, установами й підпри
ємствами: 1) Селянськими будинками, 
2) Міжнародньною громадою Допомоги 
Борцям Революції та ії місцевими 
органами, 3) Комитетами допомоги ін 
валідам війни, хворим і раненим черво- 
ноармійцям і родинам осіб, що погибли 
на війні, та підприємствами вказаних 
комітетів.

Примітка 3-тя: Опріч згаданого 
податку, кожний квиток на право 
входу в театр, або місце публич- 
ніх веселищ, оподатковується ок
ремим збором на користь українсь
кого Т-ва Червоного Хреста, згід
но постанови РН К  С Р С Р  за 12 
вересня 24 р.

П римітка 4-та: Ніякі інші по
датки та збори з відвідувачів пуб- 
личних видовищ та веселищ не 
можуть бути ніким стягаємі при 
відсутності існуючого закону.

Примітка 5-та: Відносно при
стосовуванню згаданого податку 
встановлюється такий порядок.

а) для обліку стягнення податку, 
особи, або установи, які влаштовують 
публичні видовища, незалежно від того 
платне чи да ремне (безплатне) буде 
влаштоване видовище, обов'язані пред 
ставлят и за два дні до вистави книж-...

прошнурованому та  пронумерованому 
вигляді для реєстрації в фінансовий 
в ідділ по нал ежности в частину по
місцевих податках. Квит ки повинні по- 
ділятись на дві частини: одна для ви
дами відвідувачу й корінця, який зали
шається в прошнурованому зошиті 
(книжки). 

Як на квитку, також і на корінцеві 
повинні бути проставлені ціни квитків 
і додатковий до цін квитків збір.

б) зазначені на квитках ціни не мо
жуть бути збільшені.

в) про встановлені ціни на квитки 
за усіма податковими до них зборами 
з зовнішнього боку каси, виставляється 
відповідне оголошення за підписами 
адміністрації й уповноваженої Фінвід
ділом особи.

Про всяку зміну цін, адміністрація 
заявляє уповноваженому й виставля
ється нова об'ява.

г) для реєстрації книжок квитків, 
адміністрація видовищ заводе окремі 
книги реєстра, куди заносяться всі 
скреплені печаткою Фінвідділу квиткові 
книжки, видаває мі адміністрацією для 
продажу публиці з вказівками №№ 
книжок і кількості квитків кожній ок
ремій книжці.

Книги-реєстри ведуться в двох при
мірниках: один видається адміністрації, 
а другий знаходиться в Окрфінвідділі.

Квитки, які видаються адміністрації 
після реєстрації, дійсні тільки на заз
начений день, або виставу, після якого 
вони повинні бути зданими в повному 
денному комплекті до Фінвідділу при
чому ці правила не поширюються на 
кінематографи та театри з неперерив- 
ним входом публикі, для я ких здача 
корінців театральних квитків обов'яз 
кова лише після використання всієї 
книжки.

д) продавати квитки можна тільки 
 із зареєстрованих у Фінвідділі книжок;

е) за продаж квитків із книжок не 
 зареєстрованих і не оплачаних належ
 ним податком, або-ж при платіжу по
 датку в меншому розмірі, ніж нале
 жить по займаєму глядачем місці; вин
 ні в цьому особи підлягають грошовому 
 штрафу не вище тридцятикратнього 
 розміру незаплаченої суми податку.

ж) квиток, одірваний від корінця, 
 вважається яко проданий і збір за 
 нього платиться звичайним терміном.

з) місцевий збір якого стягнуто з 
 відвідувачів, з видовищ та веселощів 
 по проданих квитках вноситься адмі
 ністрацією театру в кассу НКФ не 
 пізніш другого дня після відбувшоїся 
 вистави.

і) місцевий збір з відвідувачів видо
 вищ та веселощів стягається адміні
 страцією під-час продажу квитків.

к) за продаж квитків вище ціни, 
 встановленої на них вкупі з місцевим 
 податком-винні в цьому притягаються 
 до відповідальности по 188 арт. Крим. 
 Кодексу.

л ) ревизуючим та контролюючим те
 атральні видовища та веселощі осо
 бам по першому їх вимаганню повин
 ні бути представленні всі книжки 
 квитків, які пробувають в касі, а  та
 кож відчитність та книги—реєстри. 
 Крім того, ці особи мають право про
 вадити на місці у публіки перевірку 
 квитків.

м) за неоказання при ревизії й кон
 тролю урядовими особами Фінвідділу 
 допомоги на противодії на їх законні 
 вимоги адміністрація театру відпові-

  дає в судовому порядкові.
н) зазначений в п. „е“ ції примітки 

ш траф с тягається в безспірному по-
  р ядкові.

Ст. 10 а. Податок з плакатів, афіш, 
реклам та об'яв у друку по міських 
селищах в розмірах:

а) короткотермінових плакатів та 
афіш за кожні 20 кв. сантиметрів пла
кату, або, з кожної повної, або не
повної тисячі примірників—02 коп.

б) з постійних реклам, в тому числі 
й світових за кожних 0,5 квад. метра 
реклами—1 крб. в місяць.

в) з об'яв —10 відс. плати, яка ви- 
магаєтья за об'яву.

Примітка 1-ша: Податку з пла
катів, афіш, реклам та об'яв у 
друку підлягають:

а) короткотермінові плакати, 
афіші й реклами, що роздаються 
на вулицях, або виставляються, 
або розклеюються на особливо при
значених місцях, вітринах, стінах 
й т. и. на строк не більше 15 
днів.

б) постійні плакати, афіші й 
реклами, в току числі й світлові, 
що виставляються, або розклеюють
ся в вагонах, театрах, готелях, на 
залізницях, пароплавах, в почто- 
вих і всякого роду інших громад
ських місцях і установах, по-за 
фасадом помешкання зайнятого 
підприємством, що рекламує, на 
строки не вище 15 днів.

в Об’яви, які уміщаються у в с я 
ких друкованих в иданнях (часопи
сах, журналах, довідниках, кален- 
дарях, книжках й т. и.)

Примітка 2-га: Від податку з 
плакатів, афіш, реклам та об’яв 
звільняються:

а) Розпорядження та постанови 
центральних і місцевих влад.

б) Тимчасові видання, що виві
шуються для загального користу
вання.

в) Афиші та об’яви про влашту
вання спектаклів, лекцій, концер
тів і т. инш. збори з яких пов
ністю призначаються на користь 
потерпівших в ід стихійних бід.

г) Плакати, афіші, реклами та 
об'яви про видовища, що влашто
вуються добровільними пежежни- 
ми організаціями своїми силами 
без участи підприємців-антрепе- 
нерів.

д) Плакати та афіші агітацій
ного характеру.

е) Афіші та об'яви про влашту
вання безплатних лекцій та збі- 
рань.

ж) Об’яви, що не носять ком ер- 
цінного характеру й не пресліду- 
ють мети спожиткування матері-альної вигоди.

з) О б 'я в и  про постачання та 
попит праці.

і) Безплатні об'яви.
к) Об’яви державних, коопера

тивних, громадських і приватних 
підприємств, установ та організа
цій, що вміщаються б обов'язко
вому порядкові на підставі чин
них узаконень, як що ці об'яви 
надруковані в тих органах друку, 
які узаконеннями для цього перед
баченні й при тому лише в розмі
рах і формах, що встанов люються 
Наркомфіном по згоді з підлеглим 
урядництвом.

Примітна 3-я: Відносно присто
сування податку з плакатів, афіш 
та реклам встановлюється такий 
порядок:

а) Відповідні розпорядники ви
став, концертів і т. и., а також 
установи, які рекламують свої по
станови, лекції, концерти і т. и. 
за способом афіш, реклам та пла
катів, ні в якому разі не мають 
права виставляти таких плакатів, 
реклам та афіш без дозвілу на то 
Окрфінвідділу.

б) Для одержання дозвілу на 
виставку, або росповсюдження 
афіш, реклам та плакатів до Окр- 
фінвідділу мусить бути представ
лений зразок рекламуємої афіші, 
або плакату та реклами в двох 
примірниках.

в) За представленими афішами, 
плакатами та рекламами Окрфв 
вираховує розмір податку, який і 
повинно бути внесено відповідним 
розпорядником до каси НКФ.

г) По представленні розпорядни
ком квитка каси про внесок подат
ку, уповноваженна Окрфінвідділом 
особа робить на одному примірни
кові, представленної для дозвілу 
на виставку афіші або реклами 
дозволючий надпис опісля чого 
дається право розпорядникам р ек
ламувати ту, чи іншу виставу.

д) За відступлення від такого 
порядку винні в цьому особи під
лягають грошовому штрафу не 
вище 30-тикратного розміру, не
заплаченої суми.

Примітка 4-та: Вирахування й 
стягнення податку з об'яв покла
дається в м. Зінов'євську на ре- 
декції газет „Черв. Ш лях“ і „Зін. 
Пролетарій" під безпосереднім 
контрольом Окфінвідділу.

Ст. 11-а. Збір з відвідувачів казіно, 
лото, рулеток, механичних тоталізато- 
рів та інших гральних підприємств 
встановлюється в розмірі 50 коп. з 
кожного відвідувача.

Примітка 1-ша: Стягнення цього 
збору подкладається на власників 
або відповідальних розпорядників 
вищезгаданих підприємств під до-

г л я д ом органів О крфінвідділу, при 
чому стягненні суми належить до 
здачі в каси НКФ не менше як 
один раз за тиждень.

Примітка 2-га: Власники, або 
відповідальні розпорядники, що 
припустили відвідувачів зовсім без 
стягнення цього збору або з ви
платою його в меншому, ніж треба 
розмірі підлягають грошовому 
штрафу не вище 30 разового роз
міру невиплаченої або недопла- 
ченної суми збору.

Ст. 12-та. З бір з відвідувачів ресто
ранів, кав'ярень, паштетних, їдалень, 
пивних та інших підприємств для спо
живання на місці всякого роду страв 
і напоїв, а рівно з осіб,.що мешкають 
в готелях, мебльованих кімнатах то-що, 
встановлюється з відвідувачів тих ви
щезгаданих підприємств які, згідно з 
розписом торговельних підприємств, 
відносяться до розряду не нижче 4-го.

Примітка: Передбачені цією
статте ю підприємства в місцево
стях, де введений цей збір обов'- 
язані при разрахунках їх з відві- 
дувами ім видавати рахунки.

С П И С О К
рахунків з яких стягається збір та в 

який сумі.

б) з кустарів та осіб вільних про
фесій—20 коп.;

в) з усіх інших осіб— 1 крб.
Примітна 1-ша: Прописочний

збір стягається в міських сели
щах органами міліції з кожної 
прописки всяких документів, я кі 
служать провідченнями особи в 
момент самої прописки шляхом 
уплати готовими грішми за окре
мий бланк для прописки, при чому 
в рахунок прописочного збору не 
входить заготовча вартість блан
ків для прописки.

Примітка 2-га: Від виплати
прописочного збору з вільняються:

а) Особи, що служать в Черво
ної армії та флоті, та члени ї х 
сіместв.

б) Демобілізовані та звільненні 
в безтерміновий відпуск із Черво
ної армії та флоті та члени їх 
сімей, що знаходяться на їхньому
у т р и м а н і  . . .

ку зі дня демобілізації та звіль
нення в безтерміновий відпуск.

Примітна 3-я: Стягненні суми 
збору здаються органами міліції 
не рідше двох разів на місяць до 
кас НКФ або Райвиконкомів.

Примітка 4-а: При вибутті гро 
мадян, заяви про виявку їх збором 
не обкладаються.

Примітка 5-та: Догляд за нару- 
хуванням та стягненням згаданого 
збору покладається на органи 
Окрфірвідділу:

Ст. 14. Збір з заяв про переміну 
прізвища та імені (родиного прізвища) 
в розмірі 10 крб.

Примітка 1-ша: Від платіжу
згаданого збору звільняються заяви 
про переміну прізвища при заклю- 
ченні шлюбу, або при розлуці, а 
також заяви батьків, опекунів про 
переміну імені дітей при октяб
ринах.

Примітка 2-га: Від платіжу
згаданного збору звільняються 
заяви незаможних громадян, по 
пред'явленню ними в ідповідних 
докумтнтів, видаваємих відділами 
соціального забезпечення, сельра- 
дами, райвиконкомами, комнезама
ми, а також профспілками по 
справах своїх членів.

Примітка 3-я: Платіж згаданого 
збору не звільняє осіб, які по
дають заяви про переміну прізви
ща, або імені, від оплати цих 
заяв гербовим збором; від внесен
ня суми на покриття видатків по 
публікації, а також заготовчої 
вартости видаваємих посвідчень.

Примітка 4-а: Місцевий збір з 
заяв про переміну прізвища та 
імені платиться в касу НКФ.

Примітка 5-а: Квиткі про пла
тіж належного місцевого збору 
додається до заяви, яка подається 
до органів запису актів громад
ського стану.

Ст. 15-а. Податок за умови, які 
складаються й реєструются на биржі 
в розмірі 0,1 відсотка із суми умови 
(сделки), проходящої через товарні 
відділи биржї та 0,03 відс. із суми умо
ви, яка складається в фондових відді
лах биржі.

Примітка: Вирахування та стяг
нення цього податку покладаються 
на міську товарну биржу, під до
глядом органів Окрфінвідділу, при 
чому стягненні суми належать до 
здачі в каси НКФ на рахунок 
місцевих коштів не м енш, як один 
раз на тиждень.

Ст. 13-а. Збір к деревини стягається 
з усіх осіб, установ, підприємств і 
організацій, які заготовлюють в л і
сових дачах деревину. шляхом 
нарахування надбавки на дійсну про
дажну вартість деревини (попенна 
плата) і встановлюється для держав
них та кооперативних установ, під
приємств і організацій в розмірі двох 
відсотків дійсної продажної вартости 
деревини та з усіх інших споживачів, 
п'ять в ідсотків.

Примітка 1: особи, установи й 
організації, що заготовлюють де
ревину, виплачують зазначений 
збір місцевим органам. Наркомзе- 
му одночасно зі внесенням попен- 
ної плати, що належить з них, 
але окремою від неї сумою.

Примітка 2: місцеві органи 
Наркомзему не менш одного разу 
на тиждень платять у касу НКФ 
під загальну квітанцію прийняті 
ними суми збору при іменних 
списках заготовачів древесини, за 
який збір стягнено зі зазначен
ням №№ виданих квитанцій.

Примітка 3: у  квитанціях, ви
даваємих місцевими органами 
Наркомзе му в прийомі від заго
товачів древесини такса вартости 
ї ї , зазначається також заплачена 
заготовачем сума місцевого по
датку.

Примітка 4: місцевому податку 
з древесини органи Наркомзему 
ведуть окремий облік на загаль
них підставах.

Примітка 5: каси, що прийма
ють один раз на тиждень пода
ток з древесини, предоставляють 
місцевому фінвідділу відомості про 
одержані суми з зазначенням №№ 
квитанцій, що видані місцевими 
органами Наркомзему заготовачам 
древесини.

Примітка 6: вирахування й
стягання цього збору покладаєть
ся на органи Наркомзему під до
глядом фінвідділа.

Ст. 17. Збір за видачу виписів і до
відок із метричних та реєстрацій
них книг, ріжних посвідчень, свідоцтв, 
довідок про реєстрацію актів грома
дянського стану, як із колишніх ме
тричних книг, також і з теперешніх 
реєстраційних книг за видану першого 
й кожного послідовного запасу при реє
страції розлуки, а також досрочної 
розлуки, безвісної відсутности, пере
міни призвіща, за кожну послідовну 
випис про народження, смерть, шлюб, 
за  видачу ріжних офіційних довідок у 
розмірі 2-х крб.

Примітка 1-ша: Усі перші випи
си і довідки про н ародження, 
смерть та шлюб, які в идаються 
при самій реєстрації згаданий ак
тів, одміт ки про зміну в паспор
тах та інших посвідках особ, про 
родинний стан, —зовсім з вільня
ються від плати.

Примітка 2 га: Від платіжу вза
галі згаданного збору звільняются: 

а) незаможні особи, п о  пр е д с т авлених...

ємих відділом соцбезу, сельрадами, 
райвиконкомами, комнезамами, проф
спілками своїм членам;

б) робітники й службовці, що одер
жують не більш 25 крб. основної зар
плати, по представленні ними відпо
відни х  посвідчень;

в) чер воноармійці й особи комсклд у  
які одержують не більш 25 крб на мі
сяць по представленні ними відповід
них посвідчень за підписом военкома 
части:

г) студенти вузів, що пробувають на 
безплатний учебі й студенти стіпен- 
діяти, коли розмір одержуемої ними 
стіпендії не перебільшує 25 крб. на 
місяць;

д) позбавлені волі

Примітка 3-тя: Робітники й
службовці, особи комскладу, сту- 
денти-стіпендіяти, я кі одержують 
в ід 26 до 50 крб. на місяць по 
представлені ними відповідних по
свідчень про одержуємий ними ок
лад зарплати,—складаються в роз
мірі 50 відс. встановлених цією 
постановою ставок.

Примітка 4-та: Тіж особи, що 
одержують на місяць понад 50 крб. 
основної зарплати платять ставку 
місцевого збору повністю.

Примітка 5-та: Увільняються
зо всім від платіжу місцевих зборів 
всі записи й довідки, видаваєм- 
органами ЗАГС'у для представ  
лення в справах трудової й війсь
кової повинности, соція льного за
безпечення, соціяльного страху
вання й охорони праці.

Примітка 6-та: Крім того, увіль
няються виписи й довідки, вида- 

в ає мі органами ЗАГС’у по спра
вах народньої освіти: 1) червоно-
армійцям, 2) робітникам та служ
бовцям, 3) безробітним, зареєстро
ваним на биржі праці, 4) учням 
Вузів, які вчаться даремно, 5) тру
довому селянству, яке користу
ється виборними правами до Рад. 
6) особам, які перебувають на со- 
ціяльному забезпечені органів нар- 
комсоцзабезу й наркомпраці, 7) 
членами родин-всіх зазначених ви
ще осіб, які перебувають на ут ри- 
манні останніх.

Примітка 7: Вирахування та 
стягнення цього збору поклада
є ться на П/відділ Загс'ів, який 
повинен здавати до каси НКФ не 
менш одного разу на тиждень при 
докладних реєстрах.

Розділ ІІ.
 Крім прибутків, зазначених в поперед- 

н іх статтях розділу 1 ції постанови у 
місцеві кошти залічуються.

а) Ш трафи, які покладаються місце
вими Виконавчими Комітетами в адмі
ністративному порядкові за порушення 
виданих ними в установленному поряд
кові обов'язкових постанов.

Розділ III.
Дипломатичні представництва, ди

пломатичні представники чужоземних 
держав при уряді Союзу РС Р звіль
няються від плати місцевих податків 
та зборів.

Консульскі представництва чужозем
них держав при Союзу РСР, звільня
ються від плати місцевих податків та 
зборів по принципу взаємности.

Надання консульським представниц
твам передбачених цим розділом пільг 
по неплатіжу місцевих податків та збо
рів може статися не иначе, як по попе
редній умові з народнім Комісаріятом 
Чужоземних Справ.

Розділ ІV.
Всякі інші, крім зазначених в роз

ділі 1-му цієї постанови, місцеві подат
ки та збори не можуть ніким встанов
люватись без належного порядку, заз
наченого в с т. ст. 107, 108 тимчасового 
положення про місцеві фінанси.

Розділ V.
СТАТТЯ 1. За несвоєчасний платіж 

місцевих податків та зборів встанови
ти пеню: з державних та кооператив
них підприємств, та акційних товари
ществ в розмірі 1/10 відсотку та з при
ватних осіб 1/5 за кожний просточений 
день.

СТАТТЯ 2. Незаплачений податок 
або збір коли минає кінцевий строк 
платіжу, стягається вкупі з пенею в 
безспорному та примусовому порядку.

Розділ VI
СТАТТЯ 1. Подача скарг на непра 

вильне оподаткування місцевими подат
ками та зборами припускається на про
тязі місячного строку з дня постанови.

Примітка: подача скарги не при
пиняє платіжу податків. „Ст. 2 
Скарги за неправильне оподатку
вання подаються через ф-ра в 
райкомісіі".

Незадоволені постановою райкомісії 
особи, можуть оскаржити таку в місяч
ний термін перед Окркомісіє ю, скарги 
до якої подавати в 1-шу інстанцію — 
Райкомісію.

Заст. Голови Окрвик'у Заяць 

За зав О крфінвідділом Кісільов 

Секретар Окрвик'у Лісн ічий

Сума рахунку 
в карбованцях

Розмір окремого 
збору в відсотках

До 5 крб Не стягається.
Від 5 „ 25 „ 10%

„  25 „ 50 „ 13%
„ 5 0  „ 75 „ 15%,
„ 75 „101 „ 18'%

По-над 100 крб. 20 %

Стягнення цього збору покладається 
на власників та відповідальних распо- 
рядчиків вказаних вище підприємств, 
під доглядом органів Окрфінвідділу, 
та здаються в тижневий термін до 
каси НКФ або Райвиконкомів

Власники або відповідальні распо- 
рядчики, що припустили випадки не- 
стягання або стягання цього збору в 
меньшому, ніж треба розмірі підля
гають грошовому штрафу не вище 30 
розового розміру невиплаченої або 
недоплаченої суми зазначеного збору.

Ст. 13-а. Прописочний збір у роз
мірах:

а) з робочих та службовців по 10 к.;

...ся й стягається, аб о  по дорозі сліду- 
вання або ж на кінцевих пунктах приз- 
наченої худоби—уча стковими вет ліка-рями Наркомзему.
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	О НАШЕЙ

	МУЗЫКЕ.

	В общегородской конференции кружков



	Больные стороны клубной работы.

	ДЕФЕКТИК.

	2-й ДЕТСКИЙ ДОМ.

	КИНО „ЧЕРВОНИЙ ПАРТІЗАН» и „ЧЕРВОНА КРАЇНА»



	Подготовка ко всеобщей переписи.

	Участие учителей. Разделительная кампания. Организованы тройки по проведению переписи. Всеобщая перепись не преследует финансово-налоговых целей.

	Участие учительства в переписи.

	Пользование телефоном бесплатно.

	Тройки по проведению переписи.

	Подготовительные работы

	Цель переписи. 

	МІСЬКРАДА  ВІДЧИТУЄТЬСЯ ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ.

	Міскрада відчитується.

	ИЗВЕЩЕНИЯ.


	Кино в пользу беспризорных.

	ОБ'ЯВЛЕНИЯ.

	ГОРТЕАТР им. ШЕВЧЕНКО

	СЕГОДНЯ,

	Абонименты

	КЛУБ „СОВТОРГСЛУЖ“




	ЕВРЕЙСКИЙ СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ

	ЛИЗЫ ШИСТЕР

	В  ПОЛЬЗУ „О3ЕТ“
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