АМОВРЯДНА
КРАЇНСЬКА
ЕРЖАВА

заможні громади —
квітуча держава

www.partiya-sud.org.ua

№09-10 (11-12)
вересень-жовтень
2010 р.

ЩОМІСЯЧНА ГАЗЕТА. ВИДАЄТЬСЯ З 2009 РОКУ. РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО КВ №14839-3810Р ВІД 26.01.2009 Р. ПРОГРАМНА ЦІЛЬ — ОБ’ЄКТИВНА ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ САМОВРЯДУВАННЯ

10. САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА



2

№ 9-10(11-12)/вересень-жовтень/2010 р.

КАНДИДАТИ ДО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗАПОВІТ БАТЬКА, АБО ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦІЯ ДО ВЛАДИ...
НА ГОЛОВУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА»

Віктора Миколайовича БИЧИХІНА
власну справу — його підприємство
займалось пошиттям спецодягу. Це дало
можливість впевненіше, у фінансовому
плані, встати на ноги. А фінансова незалежність, у свою чергу, допомогла самореалізуватися в громадській діяльності.
У 2003 році отримав другу вищу освіту в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка за фахом
«Правознавство». Під час навчання та
практичного виконання своїх професійних обов’язків проявив схильність
до глибоких комплексних аналітичних
досліджень, теоретичних узагальнень
розрізнених процесів, а також вміння
активно формувати новітні наукові підходи щодо вирішення існуючих проблем не тільки в банківській сфері, а і в
розв’язанні нагальних поточних питань
у життєдіяльності суспільства. Особливу увагу зосередив на таких проблемах,
як розвиток місцевих ініціатив громадян до самоорганізації, створення на
базі цих об’єднань співвласників житла
та інших об’єднань громадян України,
реальне правове та інше забезпечення
їхньої успішної діяльності.
Напрацьований у цій сфері досвід був
значно доповнений і розширений під
час навчання в аспірантурі Національної академії державного управління при
Президентові України, (яку закінчив у
листопаді 2007 року), а також упродовж
реалізації своїх депутатських повноважень (2002-2006 роки, виборч. окр. №49)
у Деснянській районній у місті Києві
раді, де працював заступником голови
постійної комісії з питань соціальноекономічного розвитку району, бюджету та фінансів.
Багато часу та сил віддає активній по-

Народився 5 жовтня 1970 року в робітничій сім’ї у місті Клинці на Брянщині.
Коли малюку ще не було і двох років, померла його мати, — Бичихіна Віра Федорівна. Батько виховував сина самостійно.
Головними чинниками у вихованні дитини вважав чесність та принциповість.
Після закінчення середньої школи Віктор
був призваний на строкову військову
службу. Коли до звільнення в запас залишалось вісім місяців, помер його батько, — Бичихін Миколай Дмитрович.
Залишившись на одинці з долею, Віктор не розгубився. Свою трудову ді-

яльність розпочав вантажником на
Болградській швейній фабриці в Одеській області. Пам’ятаючи заповіт батька, — отримати вищу освіту, — Віктор
Бичихін приймає рішення поступити
в Одеський економічний університет,
який закінчив у 1998 році, отримавши
вищу освіту за фахом «Магістр банківської справи». У подальшому працював
у банківській системі і пройшов шлях
від провідного спеціаліста операційного відділу до головного спеціаліста відділу активних та пасивних операцій. У
1998 році Віктор Бичихін започатковує

БИЧИХІН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ДІЛЬНИЦЯ №17
ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН :
с. Біліївка, смт. Володарка (вул. Кооперативна, Загороднього, Армійська,
Будівельна, Дружби, Гагаріна, Коцюбинського буд №15, 17, 19,21; пров. Суворова,
Перемоги, Фадєєва, Радянський. Провулок Миру, 7, вул. Семена Палія, Крупської,
Звязківців, Лесі Українки, Польова, Підгірна, Квітнева, Поліська, Горького,
Незалежності, Миру від будинку №112 до кінця вулиці з одного боку та від
будинку №135 до кінця вулиці з другого боку; пров. Польовий, Миру, Колгоспний,
Островського, Пархоменка, Фрунзе, Чапаєва, Курганний, Вишневий, Квітневий,
вул. Кооперативна, буд. 25 ЗОШ І-Ш ст №2 вулиці Шевченка, Комсомольска,
Молодіжна, 30-р. Перемоги, Ювілейна, Комарова, Лугова, Радянська;
пров. Садовий, 1-го Травня, Достоєвського, Жовтневий, Армійський. Спеціальна
виборча дільниця: смт. Володарка, центральна районна лікарня)
с. Дружба, с. Завадівка, с. Зрайки, с. Шевченкове, с. Городище, с. Нове Життя,
с. Лобачів с. Матвіїха, с. Лихачиха, с. Пархомівка, с. Петрашівка, с. Рачки, с. Ратуш,
с. Руде Село, с. Чепіженці.

АБЕТКА ВИБОРЦЯ
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жовтня 2010 року нам всім у черговий раз
прийдеться обирати депутатів місцевих рад,
обирати своє майбутнє. Яким воно буде?
Гіршим за сьогоднішній стан, здається, вже нічого
немає. Чи все ж таки можливе покращення життя? З
наближенням цієї дати — 31 жовтня 2010 року — ці
та інші питання все частіше приходять до кожного з
нас. І щоб не тремтіли руки, коли заповнюєш виборчий бюлетень, і не підгинались ноги, коли будеш йти
до виборчої скриньки, треба, щоб кожен з нас робив
виважений крок у цьому напрямі. Головне — бути
впевненим, що ти і вся держава не помилились у своєму виборі. Я, на жаль, не зможу навчити всіх читати
думки політиків, розкривати хибні наміри представників фінансово-олігархічних кланів. Але я спробую
навчити вас, за якими критеріями потрібно обирати
майбутнє кожної громади. Виходячи з твердження,
що, обираючи владу, ми обираємо своє майбутнє, ми

пуляризації та практичному втіленню
в життя прогресивних законодавчих
норм, закладених у Законі України «Про
місцеве самоврядування в Україні». На
його аргументоване переконання органи місцевого самоврядування є найбільш наближеними до управлінськогосподарських функцій, і саме тому є
найбільш компетентними та впливовими на місцевому рівні. Але існуючі суспільні протиріччя не сприяють їхньому
всебічному розвитку, стримують ініціативу громадян, гальмують процеси
своєчасного і ефективного вирішення
нагальних місцевих проблем.
У 2008 році втілив у життя ідею створення окремого об’єднання громадян
України, яке б ефективно сприяло прискоренню процесу подолання існуючих
перешкод та надало можливість оптимізувати стратегію організації відносин
між державою і органами місцевого
самоврядування. За його безпосередньої участі в жовтні 2008 року було зареєстровано політичну партію «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА».
Пройшовши великий шлях випробувань і гартувань, Віктор Бичихін ставить і надалі вражаючи цілі. Побудувати квітучу державу на засадах заможних
громад, звільнившись від важких кайданів у вигляді корупційних чиновників
та продажних політиканів. Це завдання,
яке він має виконати за допомогою простих людей, і потім їм служити. І тоді
батько, дивлячись з небес, скаже, що ти,
Вікторе, достойний назви «справжня
людина».
Має 11 опублікованих наукових праць.
Одружений.
Мешкає в місті Києві.

повинні підійти до цього процесу дуже зважено. Враховуючи той незаперечний факт, що в нашій державі
не існує інституту підготовки професійного виборця,
спробуємо пройти ці університети самостійно. Тому
я почну перелік корисної інформації, яка конче необхідна для нашого світлого майбутнього. А Ви зможете
продовжити чи доповнити перелік цих пунктів.
1. Треба дізнатись, які партії були останні 5 років при
владі (на рівні району, міста, області). Бажано, не тільки перша п’ятірка, а весь список депутатського корпусу. Треба дізнатись та спробувати пригадати, що на
протязі останніх років ними було зроблено: поганого
чи корисного для Вас особисто, чи для громади Вашого міста чи села.
2. Достати з шухлядки агітаційну інформацію про
кандидатів в депутати та обіцянки політичних партій
з минулих виборів. Перечитати її та спробувати проаналізувати, що зроблено, а що залишилось на папері.

3. Звернути увагу на те, які засоби агітації застосовуються під час виборів — білборди, реклама на телебаченні, радіо. Порахувати кошти, які витрачають
ті чи інші майбутні «народні обранці», знову ж таки
проаналізувати, скільки потрібно часу для повернення витрачених на передвиборчу агітацію грошей після
приходу їх до влади.
5. Послухати, що взагалі обіцяють. Якщо є можливість, спитати, яким саме чином планується виконання обіцяного. Перевірити надану інформацію,
та користуючись власним досвідом та природною
мудрістю, зробити висновок, наскільки це реально.
Якщо є можливість, спробувати спіймати кандидата
чи представника партії на брехні.
Джерелами даної інформації можуть слугувати як
друковані видання (місцеві газети, журнали тощо), так і
інтернет-простір (ви можете звернутись до досвідчених
користувачів). Також можна скористатись перевіреним
методом, так званою народною поштою, але довіряти
тільки проінформованим та надійним постачальникам
інформації. Якщо володієте компроматом на кандидатів по сусіднім округам, поділіться цією важливою інформацією з сусідами, друзями, родичами.
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Наталія ЛОРДКІПАНІДЗЕ

Я, Лордкіпанідзе Наталія Сергіївна, народилася 18 березня 1956 року в селі Гребінки Васильківського р-ну
Київської області. У цей час моя мама, Назарчук Лідія
Дмитрівна, була студенткою 4-го курсу Білоцерківського сільськогосподарського інституту. Після закінчення
інституту вона повернулась у рідне село, де працювала
зоотехніком. Моє дівоче прізвище Денисюк, а ім’ям нарекли мамині однокурсники.
Моє дитинство, шкільні роки та юність пройшли в селі
Василиха Ставищенського р-ну Київської області, звідки

походить моя родина, де і зараз живуть мої родичі. Молодша сестра мого дідуся, який загинув на війні, моя перша вчителька, Марфа Іванівна Назарчук, радує нас своїм
довголіттям — влітку їй виповнилось 93 роки.
Середню освіту я отримала в Торчицькій середньоосвітній школі. Клас наш був непростим, бо учні в ньому
були з п’яти сіл, але став дружним. Протягом навчання я з
великим захопленням займалась організацією святкових
концертів та тематичних вечорів, у процесі яких нам всім
було дуже цікаво спілкуватись, і це ще більше зміцнювало нашу дружбу. Майже всі однокласники проживають на
Києвщині. Кожного року ми зустрічаємось у нашій школі,
згадуємо роки навчання, юність, ділимось думками щодо
хвилюючих тем та актуальних питань сьогодення.
Я дуже люблю своїх односельчан, боляче бачити зруйноване господарство. Але всі намагаються зберегти добрі
традиції: гарно працювати, поважати один одного, дбати
про свій власний добробут і добробут села, бо щось зробити можна лише власними руками, і сподіватись варто
лише на власні сили.
У 1979 році я закінчила Київський інститут іноземних
мов, і за свою активну діяльність отримала направлення в київську школу №222 навчати дітей англійської та
французької мов. Свою педагогічну діяльність я вела до
1993 року в школах м. Києва. Працювала перекладачем.
Мої інтереси: українська культура, мова, виховання, духовність, патріотизм, діти, дитяча творчість, освіта середня та вища, реформи. Маю досвід у системі освіти в
європейських країнах.
9 років роботи головою правління ЖБК і активної боротьби за надання якісних послуг. У сфері ЖКГ багато
проблем: економічно необгрунтовані тарифи, високі
ціни на газ, неякісні послуги населенню. Виконавча влада
являється виконавцем послуг перед населенням, будь то
місто чи село, і має відшкодовувати різницю в тарифах.
Та вона безпідставно перевела відповідальність з себе на
голів ЖБК і ОСББ та начальників ЖЕКів. Відносини між
тими, хто надає послуги, виконавцями та споживачами
не врегульовані законом.
За останні 5 років роботи головою ЖБК прийшлося разом з колегами-однодумцями відстоювати інтереси мешканців у сфері надання комунальних послуг, писати запити

Президенту, у Верховну Раду, Міністерство ЖКГ, прокуратуру та інші інститути влади, зустрічатись з їх представниками, що дало змогу ще раз переконатися, що за все платить бідний. Закони в нашій країні не працюють, а для того
щоб змінити щось в нинішній системі, потрібно новим
силам увійти до інститутів влади і діяти знизу. Захищати
свої права самим. Місцеве самоврядування має велике значення, але поки воно не діє, хоча закон є. Досвід, набутий
за роки трудової діяльності, моя громадянська позиція та
готовність захищати інтереси простого народу привели
мене до лав ПП «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА», яка об’єднує саме таких людей, які розуміють, що нічого саме по собі не зміниться, що нинішній владі зміни не
потрібні — вони лише захищають свої інтереси.
Партія наша молода, набирє сил, я зареєструвала Київську обласну партійну організацію, і є її головою. Проблеми мого рідного села Василиха такі ж, як і проблеми
інших сіл нашої Київської області. Я їх добре знаю, тому
саме бажання допомогти змінити все на краще і стало
причиною мого членства в партії.
Маю трьох дітей: доньку Юлію та двох синів — Ярослава та Артура. Живу з сім’єю в Києві. Часто буваю в селі
Василиха, де зберегла свою рідну хату, де набираюсь сил,
зустрічаюсь з односельчанами, переймаюсь їхніми проблемами, допомогаю вирішувати їх, бо людина, її життя
та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека —
найвища соціальна цінність.

ЛОРДКІПАНІДЗЕ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
ДІЛЬНИЦЯ №42
СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН:
с. Винарівка, с. Вишківське (Винарівська), с. Василиха,
с. Гостра Могила, с. Любча (Гостромогильська),
с. Іванівка, с. Богатирка (Іванівська), с. Кривець,
с. Сніжки, с. Стрижавка, с. Сухий Яр, с. Червоне
(Сухоярська), с. Григорівська Слобода (Сухоярська),
смт. Ставище двк №2, смт. С. Ставище двк №3,
с. Торчиця, с. Юрківка, с. Торчицький Степок
(Юрківська) с. Полковниче.

Петро СЕВЕРЕНЧУК

Я, Северенчук Петро Олександрович, народився
5 липня 1956 року в селі Білка Житомирської області Коростенського району в сім’ї колгоспників. Батько
працював конюхом, а мати — в городній бригаді місцевого колгоспу.
У 1973 році закінчив школу і вступив до Київського медичного училища №2, яке закінчив у 1979 році та
отримав спеціальність — фельдшер.
З 1976 до 1978 року проходив військову службу: спочатку в Новгороді, а потім в Архангельську — виконував обов’язки начальника медпункту. По закінченню

служби переїхав до Києва, влаштувався на роботу в
лікарню №21 на посаду фельдшера. Одружився. Дружина — Копитник Катерина Петрівна, уродженка
села Микитяни Миронівського району Київської області, працювала маляром в РСУ.
7 років жили в гуртожитку. За цей час народилося
двоє дітей: син Андрій в 1979 році та донька Леся в
1982 році. Потім отримали готельку — 18,5 кв. м. Я
весь час працював у різних лікувальних закладах міста Києва. Закінчив курси по психіатрії, фізіотерапії,
лікувальній гімнастиці та масажу. Останні 17 років
працював у лікарні №15 масажистом.
Тривалий час був головою правління житлового
кооперативу. З життєвого досвіду досить добре знаю
систему господарювання, законодавство та «практичне його виконання», ставлення органів влади до системи охорони здоров’я, культури — на словах та на
ділі.
Оскільки сам родом із села і по сьогодні з ним тісно зв’язаний, то і стан сільського господарства з його
можливостями мені добре знайомий. Мама проживає
в селі. Діти вже дорослі, працюють: син — автомеханік на СТО, дочка — провідний архівіст у Центральному державному архіві м. Києва.
Член партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» з моменту її заснування. За 2 роки її існування приймав участь у різних акціях та судових справах,
відстоюючи інтереси громадян: незаконна забудова
дитячих та спортивних майданчиків, неправомірне
збільшення цін на газ, економічні питання.
Планую разом з Вами змінити ставлення органів
влади та суспільства до проблем села та його жителів,
сільського господарства, а також добитися законодавчих змін у цій сфері.
На черзі знову вибори, і знову ті ж самі обличчя, що
довели країну, як кажуть, до ручки, а тепер клянуться
повернути їй міць та процвітання. Так і хочеться запитати: «За рахунок чого чи кого? Хто винний в тому, що
Україна стала найбіднішою державою в Європі? Часом
не ви, шановне панство? І чи будете ви дійсно будувати те, що не доруйнували?» Як поставити питання,
так і відповісти на них також хочеться самому: наше

панство звикло вирішувати проблеми коштом простого люду, методом постійного затягування поясів. У
занедбаному становищі країни в цілому і її більшості
сімей загалом винна верхівка державного керівництва.
Бо саме вона несе відповідальність за убогість держави. І якщо ці люди знову захочуть прийти до влади, то
зовсім не заради нашого добробуту, про що вони заявляють зараз, аби запевнитись в нашій підтримці, а для
того, щоб докрасти те, що поки не встигли.
А як ми звикли «вирішувати» питання на місцевому
рівні: між собою обговорили, посварились, подряпали
обличчя — і на цьому все. Ніхто далі не йде — ні з виступами, ні з пропозиціями, мовляв, що ж я можу?..
Неправда! Можемо! І навіть дуже багато чого можемо!
Народ у нас розумний, талановитий, працьовитий,
але… Не знаю, як навіть сказати далі — мабуть, дуже
«хитрий» для себе. Ну так ось ми пропонуємо почати
з малого: об’єднатись у колективи і вирішувати гуртом спочатку близькі, наші «кровні» проблеми, а потім
нам, впевненим у своїй силі і можливостях, стануть ні
по чому будь-які питання.
Мій висновок простий: щоб справу зрушити з мертвого місця, щоб держава насправді почала підійматися з колін, необхідні нові люди з новими ідеями. І такі
люди є, потрібно тільки уважно придивитись і зробити свій вибір.
Я вірю в вашу підтримку, шановні земляки. Разом ми
переможемо!

СЕВЕРЕНЧУК ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ДІЛЬНИЦЯ №29
МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОН:
м. Миронівка, с. Нова Олександрівка (Миронівська),
с. Вахутинці (Владиславська), с. Владиславка,
с. Гулі (Владиславська), с. Ємчиха, с. Андріївка
(Центральненьска), с. П’ятирічка (Центральненьска),
с. П’ятихатка (Центральненьска), с. Центральне,
с. Юхни , с. Микитяни (Яхнівська), с. Яхни.
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КАНДИДАТИ ДО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Наталія НЕВЗОРОВА

Я, Невзорова Наталія Іванівна, народилась 27 березня
1964 року в місті Києві в сім’ї робітників. Мати працювала швачкою на фабриці спортивного обладнання «Старт».
Батько — монтажником на будівельних майданчиках, під
час ліквідації Чорнобильської катастрофи отримав перебільшену дозу опромінення і помер, коли йому виповнився 51 рік.
Я навчилася в школі-інтернаті №1 з поглибленим вивченням китайської мови. У шкільні роки була членом
молодіжної збірної України по волейболу. Завдяки великому спорту я зрозуміла, що таке колектив, і що означає
бути частиною команди. Це коли ти, зробивши своє, повинен допомогти іншому, не заважаючи йому при цьому.
Зібраність, організованість, відповідальність — якості,

необхідні для досягнення високої результативності в
спорті. Ці якості допомагають і в повсякденному житті.
Трудову діяльність почала з 1981 року.
Освіта середньотехнічна. Закінчила Технікум кооперативної торгівлі у місті Києві за спеціальністю «Організатор кооперативної торгівлі».
За 20 років трудової діяльності пройшла шлях від старшого працівника торгівлі до завідуючої магазином, від
швачки до керівника виробництвом.
У 1995 році, після народження другого сина, тяжко захворіла. До хвороби я жила так, як багато з нас, — на першому місці було матеріальне благополуччя. Так я змінила
чотири місця роботи, тому що не отримувала матеріального задоволення. Але коли мені оголосили вирок — два
тижні, світ, яким я жила колись, розпався немов картковий будиночок. Мені відкрилася марність матеріального,
і я усвідомила все, що є цінністю в цьому світі та має хоч
якесь значення. Так я прийшла до розуміння первинності
духовності.
Нині працюю в політичній партії «САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» керівником центрального
секретаріату на громадських засадах. Член Політичної
партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» з моменту її заснування. Наша партія — єдина з числа зареєстрованих в Україні може впевнено говорити своїм апологетам: «Ми ні від кого не залежимо, нікому нічим не
зобов’язані. Тому чистота генеральної лінії, основи партійної ідеології й діяльності ніколи не стануть предметом
торгу, і не перетерплять змін з чиєїсь примхи». Партія
фінансується тільки з власних ресурсів, основу яких становлять внески та пожертвування членів партії. Серед
членів партії немає жодної людини, пов’язаної з великим,
олігархічним капіталом. У партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» зняте штучне протиставлення лідера й маси, тому що ми усуваємо страх недовіри в людей —
мовляв, за нас уже все вирішили. Ні, не вирішать, якщо
кожен твердо засвоїть — мій голос повинен вирішувати
мої проблеми й проблеми моєї громади.
За 18 років незалежності з країни майже пішла духовність. Гроші стали найважливішим показником, і вже
ними міряється не стільки якість життя, що було б природньо, скільки моральні якості особистості. Немає грошей — ти повний нуль, зібрання всіх негараздів. Є гроші — ти все! Причому чим більше, тим ти досконаліший,
доброчесніший. Абсурд, та й годі. На сьогодні правлячі й
опозиційні парламентські партії ніяких змін не запропо-

нують, і запропонувати в принципі не можуть. Інші у них
інтереси. Виходить, лишається одне — нам самим пробиватися у владу, піднімати занедбаний пласт і працювати
над рішенням питань, від яких, без перебільшення, залежить майбутнє країни. А для цього необхідні небайдужість і підтримка громади.
Я люблю землю, на якій народилася сама й народилися
мої діти, люблю Україну, якій зараз дуже важко. Так, багато безладдя, безглуздості, то що тепер — ненавидіти її?
Тікати з неї? Це однаково, що ненавидіти своїх батьків, які
дали тобі життя, за те, що не купили автомобіль або поїздку на Багами, залишити їх без допомоги, коли вони занедужали. Абсурд. Нехай у Голандії тротуари чистіші, ніж
у нас, нехай у Швейцарії порядку більше, але я не хочу, щоб
мої діти виїхали жити в Голандію або Швейцарію. Я хочу,
щоб і голандська чистота, і швейцарський порядок відбулися на нашій Україні. Тому що тільки вдома діти можуть
почувати себе господарями, а не в чужій країні. Знаєте, є
таке провокаційне питання: «Де й ким ти хотів би бути?»
Бідним у багатій країні або багатим у бідній країні? Я хотіла б, щоб мої діти жили заможно на багатій Україні. Бо
для цього багато не потрібно — професіонали на керівних
державних посадах, щоб голови місцевих рад і адміністрацій разом з народними обранцями ходили в ті ж магазини,
у які ходить їх «улюблений народ», і відпочивали там, де
відпочивають всі, не побоюючись за свої життя. І щоб наші
обранці не згадували про свій народ тільки в період передвиборних компаній, купуючи подачками, а чесно служили
громаді... За це ми вже почали боротьбу, і я вірю, що такий
час настане. Обов’язково настане!

НЕВЗОРОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
ДІЛЬНИЦЯ №69
МІСТО РЖИЩІВ:
пров. Білоцерківський, пров. Кагарлицький,
вул. Будівельників, О. Кошового, Шевченка,
Героїв Дніпра, Калинова, Польова, Новоселів,
Островського, Комарова, 50 років Жовтня, Миру,
Горького, ІІІ П’ятирічки, Толстого, 60 років Жовтня,
Франка, Фрунзе, Громова, Козацька, Адмірала
Петренка, Комсомольська, Нова, Лісна, Незалежності,
Папаніна, пров. Папаніна, Пролетарська, 8 Березня,
Воровського, Наддніпрянська.

Юрій ЗАДОЯ

Моє дитинство пройшло в селі Сулимівка Яготинського району Київської області. До семи років я жив у діда
і баби: Кудрі Миколи Васильовича та Кудрі Олександри
Павлівни.
Також дід і баба по батьковій лінії проживали в селі

Сотниківка. Там зараз живе і працює мій дядько — Задоя
Віталій Іванович.
Яготинщина дала мені поштовх до творчих злетів. Саме
яготинська земля навчила мене тримати удари долі.
У 1994-1995 роках по закінченню школи працював у
КСП ім. А. Кравченка помічником тракториста у період
жнив.
Жнива — це особлива пора літа. Тут пізнаєш ціну хліба
і балцанки холодної води. Під час жнив відбувається змагання наввипередки, спринт, перегони тощо. І комбайнери, і жаткарі хочуть стати лідерами в своєму селі.
Зараз гаєчка на авторинку коштує копійки. А під час
жнив я дізнався про її ціну зовсім з іншого боку, коли
майже від села Шевченкове, через Божки, ішов у Сулимівку по маленьку нікчемну гаєчку, без якої трактор не міг
косити пшеницю. Дрібненька гаєчка, гвинтик, шайбочка
надовго залишилися в моїй пам’яті.
Перший автомобіль, що я придбав, був ЗАЗ 968 М, відомий у народі як «Запорожець». Вже у 1996 році жодна
техстанція не хотіла ремонтувати ці авто. Все доводилося
робити самому.
Навіть коли я сідаю за кермо іномарки, у мене завжди в
багажнику лежить трос, аптечка, вогнегасник, комплект
ключів, і знову ж гаєчки, гвинтики, шайбочки. Дорога помилок і халатності не прощає.
В Яготині у мене було улюблене кафе «Чебурашка», там
продавали морозиво восьми видів, — для мене було святом зайти туди і замовити всіх видів по одному. А потім
випити пляшку лимонаду «Буратіно», що вироблявся
Яготинським заводом мінеральних вод. Оце було справжнім святом. Ніякі сцени з Білик, Повалій і Кобзоном не
замінять мені зараз свята мого дитинства.
Ще я пам’ятаю Сулимівку без газу, доріг і водопроводу.
На провесні на вулицю Гагаріна неможливо було під’їхати
машиною, особливо коли розгас чорнозем. Вугіллям і
дровами обігрівали хату, в кожній хаті стояла піч. Майже
в кожному дворі була корова. Є що згадувати, хоча час
біжить, а ми за ним не встигаємо.

Тепер маємо реформи Кравчука — Кучми — Ющенка —
Януковича. Пляшка води коштує дорожче молока. Наші
гриби консервують у Китаї і нам же продають. Замість
масла нам підсовують спред, а замість ковбаси — сою.
На початку я не просто повів мову про гвинтики як
складову частину механізму. Всі ми, і я в тому числі, — є
гвинтиками, гаєчками і шайбочками у механізмі держави, ім’я якої Україна. Саме від нас залежить наше майбутнє. Я вважаю, що ми маємо право на краще життя!!! Через цю обставину і йду на вибори, щоб змінити ставлення
влади до людей, простих селян.

ЗАДОЯ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ДІЛЬНИЦЯ №49
ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН:
с. Богданівка, с. Божки (Сулимівська), с. Воронівщина
(Двірківщинська), с. Гензерівка (Лемешівська),
с-ще Гречанівка (Черняхівська), с. Годунівка,
с. Григорівка (Засупоївська), с. Двірківщина,
с. Дзюбівка (Супоївська), с. Добраничавка
(Капустинська), с. Жоравка, с. Засупоївка, с. Кайнари
(Двірківщинська), с. Капустинці, с. Коптевичівка
(Богданівська), с. Кулябівка, с. Лебедівка
(Жоравська), с. Лемешівка, с. Лозовий Яр,
с. Лукомщина (Лемешівська), с. Ничипорівка,
с. Озерне (Супоївська), с. Панфили, с. Плужники
(Капустинська), с. Райківщина, с. Розумівка
(Райківщинська), с. Рокитне (Райеівщинська),
с. Сотниківка, с. Сулимівка, с. Супоївка, с. Трубівщина
(Ничипорівська), с. Тужилів (Кулябівська),
с. Фарбоване, с. Федорівка Засупоївська),
с. Червоне, с. Черкасівка (Супоївська), с. Черняхівка,
с-ще Черняхівка (Двірківщинська), с. Шевченкове
(Кулябівська).
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Петро КУХАРЧУК

Народився я, Кухарчук Петро Андрійович, 27 червня
1952 року у місті Києві в сім’ї робітників. Оскільки я народився перед релігійним святом Петра, Петром мене і
нарекли. Мій батько працював столяром у військовій
частині, а мати була домогосподаркою. Жили в гуртожитку барачного типу, але біля самісінького фунікулера.

Фунікулер було видно з правого боку, а з лівого ми бачили пам’ятник Володимиру Святителю, в честь якого і
назване те місце — Володимирська гірка.
Мій батько, Кухарчук Андрій Васильович, народився в
1927 році в селі Винарівка Ставищенського району Київської області. У 1945 році був призваний до лав Радянської армії, на Фінському кордоні був поранений, та після
госпіталю був направлений на службу в місто Київ. Помер у 1993 році.
Мати, Кухарчук Марія Василівна, народилась у 1925
році в селі Дениси Переяслав-Хмельницького району
Київської області в сім’ї розкуркуленого заможного селянина. Була нащадком запорізьких козаків, яких немало й
нині по селах Подніпров’я. У 1945 році була завербована
на відбудову міста Києва після Великої Вітчизняної Війни. Померла в 1986 році.
У 1959 році я пішов до Київської середньої школи №6
ім. Петра Запорожця. В дитинстві я любив майструвати.
Дітлахи з усього будинку запускали повітряних зміїв, які
я робив, та катались на мною зроблених самокатах. Ще я
захоплювався моделюванням літаків у Київському палаці
піонерів та ходив у спортивну секцію «Динамо».
Після закінчення школи шість років працював на заводі
«Маяк», де набув робітничих спеціальностей, таких як:
електромонтер, слюсар та токар.
У 1975 році вступив до Київського автотранспортного технікуму, і паралельно працював у Київському обласному об’єднанні автобусних станцій. У 1979 році
влаштувався на посаду інженера по автотранспорту до
Київського проектного інституту, а потім у 1987 році
був переведений на посаду заступника керівника відділу
матеріально-технічного постачання заводу «Арсенал», де
керував складським господарством підприємства. Коли
я працював у Київському проектному інституті, я в 1980
році вступив до Київського автодорожнього інституту на
факультет «Економіка і управління на транспорті».
З 1995 року і до сьогоднішнього дня працюю головою
правління житлово-будівельного кооперативу «Зірка-2»

в місті Києві. У 2008 році була створена політична партія
«САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА», засновниками якої були небайдужі люди з органів місцевого самоврядування, громадських організацій, голови правлінь
житлових кооперативів та ОСББ, і я був одним з активних членів ініціативної групи. Був обраний головою Оболонського районного партійного осередку міста Києва.
Склад сім’ї:
— Дружина, Кухарчук Людмила Сергіївна, народилася в
сім’ї сільських вчителів у 1948 році. Пенсіонер. Член партії «Самоврядна Українська Держава».
— Син, Кухарчук Юрій Петрович, народився в 1970
році. За фахом водій найвищої кваліфікації. Має дитину
— Катерину.
— Син, Кухарчук Ярослав Петрович, 1976 року народження. За фахом інженер-економіст. Має дитину — Каріну.
— Син, Кухарчук Володимир Петрович, народився у
1977 році. За фахом інженер-технолог. Має двоє дітей —
Ігора та Яну.

КУХАРЧУК ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ
ДІЛЬНИЦЯ №33
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН:
с. Велтка Каратуль, с. Мар’янівка
(Великокаратульська), с. Плескачі
(Великокаратульська), с. Вовчків, с. Гайшин, с. Гребля
(Гайшинська), с. Чирське (Гайшинська), с. Гланишів,
с. Леніне (Гланишівська), с. Дим’янці, с. Харківці
(Дем’янецька), с. Дівички, с. Єрківці, с. Жовтневе,
с. Ковалин, с. Козлів, с. Мазинки, с. Помоклі,
с. Заострів (Пристромська), с. Пристроми, с. Веселе
(Стовп’язька), с. Гречаники (Стовп’язька), с. Кавказ
(Стовп’язька), с. Стовп’яги .

Ігор СИМОНЕНКО

Я, Симоненко Ігор Валерійович, народився 6 липня
1966 року в місті-герої Києві. Проживав у комунальній
квартирі з батьками.
Мати, Симоненко Лариса Василівна, народилася в
1937 році на Луганщині. Після вдалого закінчення медичного вищого навчального закладу почала трудову діяльність в Київській СЕС, де працювала більше п’ятидесяти
років.
Батько, Симоненко Валерій Павлович, народився в
1940 році в родинні військового. Після закінчення Інституту Т. Г. Шевченка розпочав працювати на заводі «Комуніст» та з часом зайняв посаду головного інженера. У
1992 році після занепаду Радянського Союзу працював у
комерційних структурах.

Зараз мої батьки знаходяться на пенсії.
Одружений, маю двох синів.
У 1973 році я пішов до першого класу ЗОШ №48. Навчався до 8 класу. У 1981 році вступив до професійнотехнічного училища №1.
Протягом навчання займався спортом, а саме вільною
боротьбою. Здобув значних результатів на турнірах.
Отримав звання кандидата в майстри спорту.
Спорт допоміг мені здобути дуже важливі риси характеру — дисципліну та наполегливість. Я вдало розпоряджався своїм часом, тому спорт ніколи не заважав навчанню.
І навіть сьогодні знаходжу вільну годинну для заняття
спортом. Допомагаю друзям влаштовувати різноманітні
турніри. Заохочую своїх синів займатися спортом. Дуже
часто граємо разом в футбол.
Після закінчення професійно-технічного училища працював на заводі ім. Петровського. Потім зрозумів, що мушу
продовжувати самовдосконалення та поступив до Інституту народного господарства за спеціальністю «Економіст».
У 1992 році почав працювати за фахом в комерційних
структурах. Займався зовнішньою економічною діяльністю підприємства. Здобув великий досвід у сфері економіки. Далі після сумлінної праці був призначений комерційним директором на підприємстві.
У цей же час почав працювати на громадських засадах
членом правління ОСББ. З 2007 року, вже четвертий рік
поспіль, обираюся головою правління Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. За час роботи довелося досконало розібратися в механізмі функціонування житлово-комунальної сфери, її проблемах та резервах.
Не без гордості можу стверджувати, що мені вдалося
налагодити ефективну роботу комунальних служб, забезпечити хорошу роботу обслуговуючого персоналу,
створити досить широку інфраструктуру для фізичного
розвитку мешканців та їхнього змістовного відпочинку.
Співпраця з органами місцевого самоврядування при
вирішенні конкретних проблем ЖКГ, неповороткість та
корумпованість навіть найнижчої гілки владної ієрархії
змусили прийняти рішення щодо особистої безпосередньої участі в формуванні територіальної громади. Аби
безпоседньо на місцях можна було вирішувати питання
оптимального ціноутворення на послуги ЖКГ, міського
транспорту, проводити тендери перевізників, залучати
приватні підприємства для ефективного вирішення міських проблем та розширення кількості робочих місць.

В 2008 році була створена політична партія «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА», яка об’єднувала
небайдужих людей. Партія «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» — це справжній колектив, який бажає
працювати на благо України. До складу партії входять
представники ОСББ та ЖБК зі всієї держави, які мають
на меті покращити умови життя українців. Працюючи
кожен день, ми віримо в те, що все це не марно. Зараз в
країні справжній хаос. Кожен бажає поповнити власний
гаманець, не думаючи про те, що через певний час на землі нашої неньки будуть проживати наші діти, які будуть
страждати через те, що зараз ми нехтуємо можливостями
зробити нашу країну кращою. Каламбур, який відбувається в державі, перевертає все з ніг на голову. Більшість
вже почала забувати про моральні цінності.
Якщо все буде текти в цьому руслі, то ми не зможемо
гарантувати світле майбутнє наших дітям. Вже прийшов
час нам усім зрозуміти все та зробити висновки, які допоможуть налагодити державний устрій та повернути
мораль до нашої нації. Саме тому партія «САМОВРЯДНА УКРАІНСЬКА ДЕРЖАВА» об’єднала людей з різних
куточків нашої великої країни, людей, які дійсно мають
бажання змінити все на краще.
Я розумію, що один в полі не воїн, але моя мета — дати
зрозуміти людям, що якщо кожен почне відбудовувати
власну національну свідомість, то ми досягнемо результатів. Досягнемо їх разом, як в далекі роки досягали успіху козаки, щоб ми зараз з вами жили на незалежній землі. Як поети боролися за те, щоб ми зараз спілкувалися
українською мовою. Як митці творили для того, щоб весь
світ дивувався талантами нашої України. Ми повинні пишатися та бути вдячними за все це.
Я людина, якій небайдужа чужа біда, я вболіваю за долю
свого народу. Я знаю свої сили і не боюся діяти та вирішувати найскладніші справи; маю досвід, тому обіцяю
зробити те, що інші вважають неможливим.
МЕНІ ПОТРІБНА ВАША ПІДТРИМКА, ДОРОГІ ВИБОРЦІ.

СИМОНЕНКО ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ДІЛЬНИЦЯ №63
МІСТО ІРПІНЬ
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Віктор ЧЕРНЯВСКИЙ
Я, Чернявський Віктор Миколайович, народився 15
серпня 1964 року в місті Києві в сім’ї службовця.
Батько, Чернявський М. М., працював в Інституті газу
АН УССР.
Мати, Чернявська Є. Л., працювала бухгалтером у
ЖКК-1 АН УССР.
З 1971 по 1981 рік навчався у Київській середній школі
№185.
З 1981 року пішов працювати лаборантом до НТУУ
«Київський політехнічний інститут».
У 1982 році поступив на вечірнє відділення НТУУ «Київський політехнічний інститут» на кафедру «Автоматизація технологічних процесів».
У листопаді 1982 року був призваний до лав Збройних
Сил СРСР. Проходив службу в Московському військовому окрузі.
У 1984 році демобілізувався та відновився на попередньому місці роботи та в навчальному закладі.
У 1985 році одружився на Чернявській Ірині Олександрівні.
У 1987 році пішов працювати до СРБУ «Київліфт-3» на
посаду електромеханіка ліфтів.
У березні 1987 року народилася донька — Чернявська
Юлія Вікторівна.
У 1990 році перейшов працювати на посаду майстра
ліфтів у СРБУ «Київліфт-3».
У 1992 році розлучився. Вдруге одружився у 1995 році
на Чернявській Олександрі Василівні.
У 1991 році закінчив навчання в НТУУ «Київський політехнічний інститут», отримав диплом за фахом «Інженер з автоматизації промислових процесів».
В зв’язку з реорганізацією СРБУ «Київліфт-3» у 2004
році прийшов працювати в КП «Оболонь-ліфтсервіс» на
посаду електромеханіка з вимірювальних робіт.
В 2007 році прийняв активну участь у створенні в місті
Вишгород приватного підприємства «Терикон-Сервіс»,

яке займається технічним обслуговуванням та ремонтом
ліфтів. Тоді ж зайняв посаду директора підприємства.
На цей час підприємство «Терикон-Сервіс» під моїм керівництвом обслуговує більш ніж 200 ліфтів в м. Києві та
Київській області.
На підприємстві працює 11 працівників.
З січня 2010 року був ознайомлений з програмою політичної партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» і вступив до лав цієї партії.
Вважаю програму політичної партії «САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» найбільш актуальною для
економічного та політичного розвитку України як демократичної держави, оскільки основною тезою програми
є управління бюджетними коштами «знизу до верху».
Податками, що платят люди, повинна розпоряджатися
громада. Вирішувати питання побутового, соціального
та культурного характеру теж повинна громада. Час жити
не на «подачки» зверху, а самим керувати коштами, що
заробили.
Проживаю в м. Києві в Оболонському районі з дружиною, донькою, онукою і батьком (інвалід, ветеран ВВВ та
праці).

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ДІЛЬНИЦЯ №15
ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН: м. Вишгород.

Олена БРОНОВИЦЬКА
Я, Броновицька Олена Вікторівна, народилась в місті
Києві 3 березня 1973 року в сім’ї робітників. Пращури
тяжко працювали все життя на землі в колгоспі. Батько
був водіем на заводі, мати — вихователькою у дитсадочку.
З дитинства їздила у село до бабусі з дідусем та допомагала їм у господарстві, працювала на землі.
У 1990 році закінчила київську середню школу та пішла
працювати на завод «Маяк» слюсарем-збірником.
У 1991 році вийшла заміж та народила сина. Коли я була
в декретній відпустці, 2 роки проживала у сільській місцевості Житомирської області, вела господарство та намагалася відкрити у селі будинок побутових послуг. Але
сімейне життя не склалося, і я повернулася до Києва.
З 1997 року зареєструвалась підприємцем та почала
працювати в сфері побутового обслуговування населення, де працюю і на цей час.
У 2001 році поступила до Київського технікуму готельного господарства на юридичний факультет та одночасно
розширювала свою підприємницьку діяльність. Співпрацювала з благодійними фондами, вела волонтерську діяльність: допомагала розповсюджувати гуманітарні ліки,
одяг у дитячі будинки, опікувалась дітьми вулиці, шукала
спонсорів для благодійної допомоги.
У процесі своєї трудової та життєвої діяльності стикалась з багатьма проблемами нашого недосконалого законодавства. У Конституції України сказано, що держава
та все, що їй належить, є власністю українського народу,
але, на жаль, нашу власність безсоромно та безжалісно
розбазарює наша влада, якій ми довірили це майно. Державні підприємства розпродують, привласнюють. Не
створюються нові робочі місця для робітників, а через це
нема заробітної плати, нема і пенсій.
Підприємців малого та середнього бізнесу, на яких,
до речі, і тримається українська економіка, заганяють у
глухий кут податками та постійними змінами законів,
які дають простим людям все менше прав та все більше
обов’язків. Вчителі та лікарі не одержують гідну заробітну плату, а населення, у свою чергу, отримує неякісне навчання та лікування, що губить нашу націю. Незаконно
збільшують тарифи на комунальні послуги, постачають
продукти закордонного виробництва, які не відповідають стандартам якості, тим самим не дають розвитися
українському виробництву. На нашій рідній українській
землі завжди народжувались та народжуються талановиті люди, генії та спортсмени, які могли б допомагати розвивати нашу державу в усіх її напрямках та прославляти
далеко за її межами, але наша влада не цінує такі дари
природи нашого суспільства.

Забруднюється навколишнє середовище, вода, повітря,
знищується природа. Наша найбагатша земля, яка давала
великі врожаї, порожніє, і мені боляче за цим спостерігати, тому я прийняла для себе рішення діяти. Почала спілкуватися з людьми, які живуть та працюють в таких самих умовах, яким не байдуже наше майбутнє та майбутнє
своїх нащадків, які своїми діями та досвідом намагаються
змінити його на краще. Таких своїх однодумців я зустріла
в політичній партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА».
У березні 2010 року я вступила до лав членів політичної
партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА».
Розлучена, проживаю з сином та родиною у місті Києві.
Політична партія «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» без олігархів, створена з простих людей різних
професій, освіт, та фахівців своєї справи, які мають одну
мету — покращити наше життя. А саме:
а) розвивати місцеве та регіональне самоврядування;
б) забезпечувати організацію та фінансову самостійність територіальних громад та самоврядування;
в) надавати населенню повноцінні адміністративні та
громадські послуги;
г) розвивати форми прямої демократії, активно залучати членів громади до здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування;
д) вдосконалювати формування представницьких органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів;
е) реформувати житлове комунальне господарство.
Не може бути в Україні благополучного майбутнього
без морального та духовного оздоровлення українського
народу, без формування почуття патріотизму, високих
цінностей, таких як честь, гідність, справедливість.

БРОНОВИЦЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
ДІЛЬНИЦЯ №9
БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН:
смт. Бородянка, с. Блиставиця, с. Луб’янка,
с. Озера, с. Пилиповичі, с. Козинці, с. ДібровоЛенінське (Козинцівська), смт. Клавдієво-Тарасове,
с. Пороскотень (Клавдієво-Тарасівська), с. Микуличі
смт. Немішаєве, с. Мигалки.
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Деніс МЕЛЬНІЧЕНКО

Кандидат у депутати від Київської міської ради Мельніченко Деніс Юрійович народився у місті Києві в родині
вчителів. По закінченню середньої школи, у 1992 році за
власним рішенням вступив до Київського професійнотехнічного училища. У 2007 році закінчив Ніжинський

державний педагогічний університет ім. Миколи Гоголя
за спеціальністю «Історія і право».
Військову службу проходив у Міністерстві внутрішніх
справ України. Кар’єру військового продовжив за контрактом у Службі безпеки України на посаді старшого
співробітника.
У 2003 році, по закінченні контракту, розпочав роботу
у ресторанному бізнесі на посаді технічного директора. Невдовзі, завдяки особистим прагненням та якостям, очолив посаду директора з розвитку рестораннорозважального комплексу «Мандарин-Плаза».
З 2009 року розпочав власний ресторанний бізнес —
створив компанію «Дюпонт-груп», ресторанний бізнес
під ключ. Одночасно, з 2009 року, працював на посаді директора банкет-холу «Чорне Море», що входить до складу
ТзОВ «КІОД-1».
Створюючи та розвиваючи власний бізнес, безпосередньо зіткнувся з безпорадністю та корумпованістю влади
на місцях. Неможливість швидкого прийняття рішень,
створення штучних перешкод, відсутність бажання змінити щось на краще і відмова в будь-якій допомозі — все
це сутність роботи існуючої сьогодні влади на місцях.
Неодноразове стикання зі всіма вищезазначеними
проблемами підштовхнуло мене до пошуку можливості
змінити ситуацію. В політичній партії «САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» я побачив майбутні зміни
не лише головної політичної влади, а й перспективу побудови влади «знизу догори». Відсутність на сьогодні у
головної влади міцної опори на місцях вносить безлад у
побудову патріотичної та високорозвиненої держави.
Разом ми зможемо побудувати суспільство, в якому кожен підприємець буде прагнути працювати саме для своїх співвітчизників, кожен вчитель буде прививати своїм
учням любов та пошану до власної країни, а кожен громадяднин буде в першу чергу патріотом своєї держави.
Я впевнений, що тільки так — шляхом можливості прийняття навіть маленьких рішень на місцях — ми зможемо
побудувати розвинену державу. Адже все велике складається з малого.
Розвиток самоврядування надасть можливість кожному громадянину втілювати в життя свої плани та задуми,

працювати і заробляти у власній країні, бути впевненим
у майбутньому.
Наша держава має великий потенціал, то чому ж нам
його не розвивати і на ньому не базуватись? Наше завдання, по можливості, максимально виправити всі огріхи та впевнено йти вперед!
Все це ставить за мету наша політична партія «Самоврядна Українська Держава».
Приєднуйтесь! Разом — переможемо!

МЕЛЬНІЧЕНКО ДЕНІС ЮРІЙОВИЧ
ДІЛЬНИЦЯ №16
ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН:
c. Абрамівка, с. Дудки (Абрамівська), с. Савенки
(Абрамівська), с. Пилява (Богданівська), с. Ритні
(Богданівська), с. Рихта (Богданівська), с. Овдієва
Нива (Богданівська), с. Богдани, с. Вахівка,
с. Любидва (Вахівська), с. Вища Дубечня, с. Воропаїв,
с. Гаврилівка, с. Тарасівщина (Гаврилівська),
с. Глібівка, с. Демидів, смт. Димер, с. Рикунь
(Димерська), с. Каменка (Димерська), с. Жукин,
с. Ровжі (Жукинська), с. Катюжанка, с. ГутаКатюжанська (Катюжанська), с. Козаровичі,
с. Лебедівка, с. Литвинівка, с. Лісовичі
(Литвинівська), с. Миколаївка (Литвинівська),
с. Любимівка, с. Андріївка (Любимівська), с. Сичівка
(Любимівська), с. Лютіж, с. Гута-Межигірська
(Лютізька), с. Нижча Дубечня, с. Нові Петрівці,
с. Новосілки, с. Пірнове, с. Рови, с. Федорівка
(Ровівська), с. Розтісне (Ровівська), с. Круги
(Ровівська), с. Рудня-Димерська, с. Володимирівка
(Руднє-Димерська), с. Синяк, с. Червоне
(Синяківська), с. Раківка (Синяківська), с. Воронківка
(Синяківська), с. Старі Петрівці, с. Боденьки
(Сувидська), с. Сувид, Хутір Гори: с. Сухолуччя,
с. Толокунь, с. Петрівське (Толокунська), с. Хотянівка,
с. Осещина (Хотянівська), с. Ясногородка.

Віталій ГОРОБЕЦЬ

Я, Горобець Віталій Анатолійович, народився 14 грудня
1985 року в місті Києві, у сім’ї робітників.
Громадянин України.
Батько — Горобець Анатолій Кирилович, мати — Горобець Ольга Петрівна. Разом працювали на «Київському
заводі реле та автоматики». Батько працював слюсарем, а

мати — прибиральницею. На цей час — пенсіонери. Проживають у селі Лукаші Баришівського району Київської
області. Брат — Горобець В’ячеслав Анатолійович.
До 7 років проживав у селі Лукаші Баришівського району.
У 2003 році закінчив київську середню школу №254.
Того ж року вступив до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
на інженерно-хімічний факультет.
У 2007 році отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».
З кінця 2007 року почав офіційну трудову діяльність паралельно з навчанням у компанії ТОВ «Сігма-Профі» на
посаді інженера-технолога з методів друку.
З січня 2010 працюю в компанії ЗАТ «В. М.» на посаді
аналітика з дослідження товарного ринку.
Займаю активну суспільну позицію.
Одружений.
Проживаю у місті Києві.
Засудженим не був.
Тривалий чаc є заступником голови правління житлового кооперативу «Алмаз-5». З життєвого досвіду досить
добре знаю систему господарювання, законодавство та
«практичне його виконання», ставлення органів влади
до системи охорони здоров’я, культури — на словах та на
ділі.
Член політичної партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА
ДЕРЖАВА».
За той час, що знаходжусь в партії, приймав участь у
різних акціях та судових справах, відстоюючи інтереси
громадян: незаконна забудова дитячих та спортивних
майданчиків, неправомірне збільшення цін на газ, економічні та соціальні питання.
Моя мета — зробити регіон самодостатнім. Кожен повинен відчути, що влада працює на Вас законно і відкрито. Досить з нас того, що влада стала «чужою» для нас.
Ніхто не знає, які рішення нею приймаються, кому виділяється земля, куди йдуть бюджетні кошти. Чиновники
зовсім забули, хто їх обирав і хто їх утримує. Згадайте,
коли в останнє сільський голова чи депутат, закріплений
за Вашим округом, цікавився Вашими проблемами?
Я думаю про майбутнє регіону… Де будуть грати наші

діти, коли всі землі будуть приватизовані? Чим буде займатись молодь, коли немає спортивних майданчиків? Як
будуть добиратися до своїх осель люди, коли немає доріг
і освітлення.
Скоро знову відбудуться чергові вибори, а ми вкотре
бачимо тих самих кандидатів, які з року в рік тільки те
й роблять, що обіцяють нам гарне життя, зробити Україну розвиненою європейською державою. Всі ми стали
жертвами пустих обіцянок депутатів. Я вірю, що ми не
повторимо тих помилок, що робили раніше. Ми не будемо слухати пусті обіцянки. Ми зробимо свідомий вибір.
Я вірю, що Баришівка буде заможною!

ГОРОБЕЦЬ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ДІЛЬНИЦЯ №1
БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН:
с. Перемога, с. Лук’янівка, с. Рудницьке,
с. Гостролуччя, с. Біліївка, смт. Володарка
(вул. Кооперативна, Загородноього, Армійська,
Будівельна, Дружби, Гагаріна, Коцюбинського буд
№15, 17, 19,21; пров. Миру, 7, Суворова, Перемоги,
Фадеєєва, Радянський , вул. Семена Палія, Крупської,
Звязківців, Лесі Українки, Польова, Підгірна,
Квітнева, Поліська, Горького, Незалежності, Миру
від будинку №112 до кінця вулиці з одного боку та
від будинку №135 до кінця вулиці з другого боку;
пров. Польовий, Миру, Колгоспний, Островського,
Пархоменка, Фрунзе, Чапаєва, Курганний, Вишневий,
Квітневий, вул. Кооперативна, буд. 25 ЗОШ І-Ш ст №2
вулиці Шевченка, Комсомольска, Молодіжна, 30-р.
Перемоги, Ювілейна, Комарова, Лугова, Радянська;
пров. Садовий, 1-го Травня, Достоєвського,
Жовтневий, Армійський. Спеціальна виборча
дільниця: смт. Володарка, центральна районна
лікарня) , с. Лукаші, с. Сезенків, с. Власівка, с. Селище,
с. Паришків, с. Червоноармійське (Паришківська),
с. Корніївка, с. Пилипче, с. Дернівка, с. Хлопків
(Дернівська), смт. Баришівка, с. Пасічна (Баришівська),
с. Швачиха (Баришівська), с. Ярешки.
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З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
05.10.1970
БИЧИХІН Віктор Миколайович
Голова політичної партії
«САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА»
19.09.1960
ГАЙОВА Валентина Іванівна
Дарницька районна партійна організація у м. Києві
08.09.1986
ЧЕПІК Олексій Ігорович
Деснянська районна партійна організація у м. Києві

17.09.1979
ПЕТРЕНКО Дмитро Миколайович
Деснянська районна партійна організація у м. Києві
24.09.1979
КОНОНЕНКО Сергій Олександрович
Деснянська районна партійна організація у м. Києві
16.10.1974
БИЧИХІНА Олена Вадимівна
Шевченківська районна партійна організація у м. Києві

КОМУНАЛКА

ПРИЄДНУЙСЯ ДО ДІЇ!
СТВОРЮЄМО ПРОТИДІЮ АНТИНАРОДНИМ РІШЕННЯМ ВЛАДИ

У липні 2010 року по всім каналам телебачення було показано, як представник БЮТу нардеп Власенко подавав позов до суду щодо підвищення тарифів на газ для населення. Процедура подання супроводжувалась інтерв’ю для преси, велика купа представників якої тримала мікрофони перед паном
Власенко, ретранслюючи кожне слово. Факт подання заяви на захист народу було показано всьому
народу, аби знав, хто за його інтереси піклується.
В подальшому вікопомна заява не була прийнята до розгляду в суді. Але вже про це українська преса
«ані пари з вуст».
2 серпня представники партії СУД подали до суду аналогічний позов. Без помпи і скликання «писучої
братії». Заява була прийнята до розгляду, про що є постанова суду. Інформація про відкриття справи проти підвищення тарифів на газ була надіслана в українські ЗМІ, жодне з яких цю інформацію не
оприлюднило. Ніяка цензура на пресу не тиснула. Просто вільна українська преса не друкує соціально
значущу інформацію без проплаченої копійчини.
Всі громадяни України можуть приєднатися до поданого позову. Ухвала суду про
відкриття справи і зразок заяви про приєднання до позову третьої особи дивіться нижче,
також їх розміщено на сайті www.partiya-sud.org.ua
Громадянам України пропонуємо використати цю форму заяви і подавати позови про
порушення своїх прав, вимагаючи відміни підвищених тарифів.

До Окружного адміністративного суду м. Києва, вул.
Десятинна, 4/6 м.Київ 01025
Справа №2-а 11647/10/2670 Суддя Головань О.В.
за позовом Задої Ю.М., Бичихіна В.М. Політичної
партії САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
до Національної Комісії регулювання електроенергетики України
про визнання незаконною Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики України №812
від 13.07.2010 “Про затвердження Роздрібних цін на
природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру «Артек» і
Українського дитячого центру «Молода гвардія».
прізвище, ім’я, по-батькові особи, що подає заяву
адреса
контакти (телефон, електронна адреса)
ЗАЯВА
про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів
В провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва знаходиться
адміністративна справа за позовом Задої Ю.М., Бичихіна В.М. Політичної
партії САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА до Національної Комісії
регулювання електроенергетики України про визнання незаконною Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України №812
від 13.07.2010 “Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що
використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру
«Артек» і Українського дитячого центру «Молода гвардія».
Так, 13.07.2010 Національна Комісія регулювання електроенергетики
України за підписом Голови Комісії С. Тітенка прийняла Постанову №812 “Про
затвердження Роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру «Артек» і Українського дитячого центру «Молода гвардія».
Я є громадянином України, в установленому порядку зареєстрований
(зареєстрована) у Київській області за адресою: місто, вул………………………..,
про що свідчить додана до цієї заяви засвідчена копія паспорту з відміткою
про реєстрацію, а також учасником відносин у сфері житлово-комунальних
послуг відповідно до частини другої статті 19 Закону України «про житловокомунальні послуги».

Оскаржувана Постанова, виходячи з їх змісту, набирає чинності і вводяться в дію з 01.08. 20100 та висвітлені в засобах масової інформації, а саме у
журналі «Офіційний вісник України» вiд 14.07.2010-2010р.,/№50/1/.
Вважаю, що вищезазначена Постанова прийнята з грубим порушенням діючого законодавства, проте на сьогодні житлово-експлуатаційні
організації, житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, інші балансоутримувачі жилих будинків усіх форм
власності нараховуватимуть плату за житлово-комунальні послуги населенню і за газ згідно оскаржуваної Постанови.
Враховуючи, що рішення у даній адміністративній справі також вплине на
мої права, свободи, інтереси та обов’язки, керуючись статтею 53 Кодексу
адміністративного судочинства
Прошу суд:
залучити мене, (прізвище, ім’я, по-батькові), у якості третьої особи,
яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів у
адміністративній справі за позовом Задої Ю.М., Бичихіна В.М. Політичної
партії САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА до Національної Комісії
регулювання електроенергетики України про визнання незаконною Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України №812
від 13.07.2010 “Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що
використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру
«Артек» і Українського дитячого центру «Молода гвардія».
Додаток: належним чином завірена копія паспорту з відміткою про
реєстрацію.
«____»______________2010р.

_____________підпис.
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