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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

БУДУЄМО

ТОРГОВОМУ КОМПЛЕКСУ – БУТИ!
Тривають роботи зі спорудження
торгового комплексу по вулиці Миру,
16. На трьох його поверхах розмістяться
торгівельні зали, а в підвальному приміщенні – спортивні зали, в тому числі
тренажерний та для занять фітнесом.
Як повідомив управляючий будівельним об'єктом Василь Кохановський,
підвал та перший поверх уже підготовлені до оздоблювальних робіт. Завершення найбільшого довгобуду в центрі
Городища планується у 2012 році.
На цей час тут працює 19 осіб, крім
городищенців, це й жителі Млієва та
Орловця. Потрібні ще досвідчені муляри і підсобники. Зі слів бригадира Олександра Коваленка, їхня праця оплачується своєчасно і гідно – від 3 тис.грн. за
місяць, в залежності від об'єму виконаних робіт.
Генеральний директор торгової
фірми «Абсолют» Ярослав Попудрібко
висловив вдячність міському голові
Олександру Зваричу за сприяння у проведенні реконструкції. Також, на його
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думку, важливо, що недобудовану з
часів Радянського Союзу адміністративну споруду міська рада не віддала
охочим до легкої наживи розібрати на
будівельні матеріали.

На фото: На об'єкті фірми «Абсолют» добросовісно трудяться будівельники з бригади № 2 Володимир Щербина, Олександр Вихватень, Анатолій Зализа, Анатолій Пирожков на чолі з бригадиром Олександром Коваленком.

ПЛЮС ДВІ ЗУПИНКИ
Ще на дві обладнані зупинки збагатилось наше місто. Одну з них, напроти маслозаводу, зведено за рахунок підприємця, який надає послуги з перевезення пасажирів за маршрутом Городище – Київ. Іншу – у центрі с.Набокого (на фото) – профінансовано з міського бюджету. Зранку тут знаходять прихисток учні та вчителі ,
які користуються шкільним автобусом.
На жаль, через незначну рентабельність перевезення пасажирів у набоківському напрямку перевізники, які обслуговували цей маршрут, відмовились
від нього. Наразі міський голова Олександр Зварич досяг домовленості ще з
одним підприємцем щодо створення маршруту, що включатиме і мікрорайон
колишнього колгоспу «Заповіт Леніна», і с.Набокове. Після ремонту вулиць Чапаєва та Гулака-Артемовського в першому півріччі наступного року і проходження
необхідних дозвільних процедур городищенці отримають більш якісне автобусне
сполучення.
Олег ПОКАСЬ
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ВИБОРЧИЙ МАРАФОН
Вибори депутатів Городищенської міської ради відбудуться за змішаною
мажоритарно-пропорційною системою. 15 депутатів будуть обиратися за висунутими партіями списками, а 15 – від мажоритарних округів.
Вибори міського голови відбудуться за мажоритарною системою відносної
більшості. Обраним вважатиметься той кандидат, який отримав найбільшу
кількість голосів виборців, що проголосували.
Агітація закінчується 29 жовтня о 24:00.
Голосування відбуватиметься 31 жовтня з 8:00 до 22:00.
Результати виборів мають бути оголошені до 5 листопада включно.
З інформацією щодо кандидатів у депутати міської ради та на посаду
міського голови Ви можете ознайомитись на с. 3-6 нашої газети.
Відповідно до статей 62, 64 Закону
України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів» повідомляємо про
відкриття рахунків власних виборчих
фондів кандидатів на посаду Городищенського міського голови:
- Кам'янець Василь Тимофійович,
номер рахунку 26430600008150 у Городищенському відділенні ПАТ КБ «Приват Банк»;
Зміни до міського бюджету, розгляд заяв громадян, затвердження
розмірів земельних ділянок за фактичним користуванням, надання
дозволів на розробку технічної
документації із землеустрою щодо
виготовлення державних актів на
право приватної власності на землю, – ці та деякі інші питання (всього близько 200 питань) стали предметом обговорення на 40-ій сесії
міської ради, яка відбулася 5 жовтня .
Головний бухгалтер Лариса
Трохименко інформувала про
зміни до міського бюджету, зокрема було затверджено держсубвен-

-Зварич Олександр Іванович,
номер рахунку 26431600002122 у Городищенському відділенні ПАТ КБ «Приват Банк».
Виборчий фонд кандидата на посаду міського голови, висунутого місцевою організацією партії, формується за
рахунок його власних коштів, добровільних внесків фізичних осіб, а також
за рахунок коштів відповідної місцевої
організації партії. Розмір добровільного внеску фізичної особи до одного

цію на місцеві вибори у розмірі 183931
грн.
Міський голова
Олександр Зварич
представив на розгляд загальноміську
програму «Земля
2 0 1 0 - 2 0 2 0 » , я ка
була підтримана і
затверджена депутатами.
Перший заступник міського
голови Анатолій Вибрик інформував про зміни у штатних розписах
ДНЗ міста. Так, для упорядкування
та оптимізації роботи деяких
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виборчого фонду не може перевищувати десяти мінімальних заробітних
плат. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається установою банку за умови подання громадянином паспорта та ідентифікаційного кода.

НАШІ ВІТАННЯ
З нагоди Дня працівників освіти за багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок в справу виховання підростаючого покоління, активну громадську позицію грамотами виконавчого комітету Городищенської міської ради з врученням грошових винагород відзначено:

- Юлію Осадчу, педагога-організатора Городищенського економічного ліцею;
- Олену Кравченко, заступника директора з навчально-виховної роботи Городищенської ЗОШ № 1;
- Миколу Панчишина, директора Городищенської
ЗОШ № 2;
- Анатолія Лисенка, директора Городищенського
ПТУ № 14;
- Марію Мельник, вчителя української мови та літератури Городищенської ЗОШ № 2;
- Світлану Саламатіну, педагога-організатора Городищенської ЗОШ № 3;
- Марію Шматкову, завідуючу ДНЗ «Зірочка»;
- Ларису Божок, завідуючу ДНЗ «Веселка»;
- Наталію Мороз, вихователя ДНЗ «Зірочка»;
- Аллу Барабаш, вихователя ДНЗ «Джерельце»;
- Юлію Близнюк, керівника гуртка «Мальва» районного будинку дітей та юнацтва;
- Віру Степанову, вчителя фізики вечірньої ЗОШ ІІІ ст.;
- Нелю Прудь, викладача дитячої юнацької спортивної школи;
- Ларису Мацькову, директора районної станції
юних туристів.

З нагоди Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби за багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок в справу епідемічного благополуччя громадян міста грамотами виконавчого комітету Городищенської міської ради
з врученням грошових винагород відзначено:

- Ольгу Кучер, санітарного лікаря з комунальної
гігієни;
- Валентину Коваленко, помічника санітарного лікаря з комунальної гігієни;
- Анну Галич, інструктора дезинфектора;
- Яну Олійник, лаборанта баклабораторії;
- Олену Ващенко, головного бухгалтера.
29 вересня Марія МЕЛЬНИК, учитель вищої категорії, методист Городищенської ЗОШ № 2 відзначила
свій ювілейний день народження.
Сім'ї Дем'яненків, Думичів, Ковалів, Лонських,
Сиваків щиро вітають її і зичать міцного здоровя, творчих успіхів, довголіття.
Всю доброту, яка ще є на світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
До ніг тобі схиляємо сьогодні,
Вшановуючи в цей знаменний день.
Хай Бог береже від біди і тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Щастя буде вірним другом, здоров'я –
постійним гостем, хороший настрій – вічним супутником.

Шановного Володимира СТАРОДУБА,

На фото: про початок передвиборчої агітації свідчить й поява на вулицях міста цього оригінального лімузина з партійною символікою.

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

земельні ділянки
для виробничої
діяльності за межами міста. Її встановлено у розмірі 1 грн.
за квадратний метр.
Про це, а також з деяких інших питань
інформував заступник міського голови
Микола Скалига.
На сесії було прийнято рішення щодо виділення коштів у сумі 30
тис. грн. КП «Комунальник» на погашення частини заборгованості із
заробітної плати та за паливномастильні матеріали. З окремих

СУБВЕНЦІЮ
НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ
ЗАТВЕРДЖУВАЛИ ДВІЧІ
дошкільних навчальних закладів
міста, депутати підтримали рішення щодо введення додаткових штатних посад, таких як психолог, хореограф та логопед. Було також переглянуто ставки орендної плати за

дуже потужного захисника
багатьох футбольних
команд у самому розквіті сил,
вітаємо з днем народження.
Щастя, здоров'я, наснаги,
успіхів йому та його учням.
Друзі
питань порядку денного виступив
інженер-землевпорядник Сергій
Сокур.
11 жовтня проведено друге
пленарне засідання 40-ої сесії міської ради у зв'язку з необхідністю
внесення змін до рішення про виділення субвенції з державного бюджету на проведення виборів до
місцевих рад. Депутати прийняли
рішення про збільшення розміру
субвенції до 192604 грн.
Головував на засіданнях Олександр Зварич.
Тарас ПАСІЙ

2

№9 (49)

ГОРОДИЩЕ

12 жовтня 2010 року

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ВИПРОБУВАННЯ
ВЛАДОЮ
Закінчується перший термін перебування Олександра Зварича на
посаді Городищенського міського голови. Доля дала йому шанс пройти випробування владою. Наша розмова про перипетії на цьому шляху.
– Олександре Івановичу, почнімо з
того, що спонукало Вас до громадської
діяльності?
– Коли я входив до складу комісій на
виборах Президента України у 1999 році, а
згодом під час проведення референдуму,
побачив, як спотворювалося волевиявлення громадян і як мало хто з відповідальних
осіб міг протистояти фальшуванню. Приміром, в одному з випадків із близько двох
десятків членів комісії лише троє посвідчили про наявність очевидних порушень. Згодом один відізвав свій підпис, оскільки
йому пригрозили тим, що виникнуть
неприємності у його дітей. Залишились ми
вдвох із однією жінкою, яку після цих подій
змусили звільнитися з роботи.
Відтоді розпочалась моя активна громадська робота. Зокрема, брав участь у
масових акціях протесту, що на той час
було досить ризикованим. Це потім такі
заходи перетворилися ледь не в народне
гуляння та спосіб підробітку, коли там
стало не страшно, навіть приємно – прогулятись по Києву, подивитись концерт…
«Помаранчева революція» може й
потрібна була, але обидві сторони
конфлікту не зробили належних висновків.
Я думав, що хоч ті, хто тоді програв, засвоять цей урок. Втім, складається враження,
що вибори 2010 року до місцевих органів
влади будуть далеко не ідеальними,
насамперед з точки зору впливу адмінресурсу на результати виборів. Зі свого боку
можу запевнити, що міська рада ставить за
мету створити рівні умови для всіх кандидатів, щоб підсумки волевиявлення були
об'єктивними.
Але у більшій мірі це залежить від
партій: яких членів комісій вони запропонували і що будуть від них вимагати. Якщо
будуть вимагати щось незаконне, то треба
згадати події 2004-2005 років, коли було
виявлено дуже багато фальсифікацій. До
кримінальної відповідальності були притягнуті безпосередні виконавці – члени
комісій. Замовники махінацій не захистили
їх, залишилися осторонь.
– З яким багажем досвіду Ви стали
міським головою?
– Моя громадська активність стосувалась не лише загальнодержавних політичних питань. До мене, як до помічника-

консультанта народного депутата України,
зверталось чимало жителів Городища.
Принциповість та наполегливість у вирішенні цих злободенних питань, подобалась не всім, особливо посадовим особам.
Тому серед них було мало моїх симпатиків.
Коли переконався, що можуть прийматись рішення чи незаконні, чи всупереч
інтересам громади, вирішив відвідувати
сесії міської ради.
– Отже, премудрощі адміністративної
роботи Ви засвоювали вже після обрання
на посаду?
– Те, що я був присутнім на сесіях, вивчав основи законодавства і деякі документи стосовно виділення земельних ділянок,
приватизації майна, використання коштів,
давало загальне уявлення про роботу
міського голови. Специфіка тут така, що
потрібно постійно відстежувати зміни законодавчої бази (особливо часто щодо
земельних та будівельних нормативів).
Ефективніше це робити в командний
спосіб, коли кожен із працівників апарату
виконкому міської ради вникає у тонкощі
доручених йому напрямків роботи. Якщо
щось не зрозуміло, спільно шукаємо шляхи
для вирішення питань з найменшим відхиленням від законодавства – щоб допомогти людині і не потрапити під відповідальність. Адже наявні механізми для прийняття рішень часто є неоднозначними і
ускладненими.
– Недаремно кажуть, що кадри вирішують все.
– Ще до обрання міським головою я
визначився зі складом майбутньої управлінської команди з тим прицілом, щоб у
ній були фахівці з різних галузей. Секретар
міської ради Оксана Анатоліївна Сенецька
– освітянка (нещодавно здобула ще один
фах – магістра державного управління),
якій властиві акуратність, скрупульозність.
Такі якості необхідні для ведення документації, для контролю за дотриманням процедурних питань, регламенту. Перший
заступник міського голови Анатолій Борисович Вибрик також має дві вищі освіти і є
авторитетним спеціалістом в економічній і
бюджетній сферах. Завдяки зусиллям ще
одного мого заступника Миколи Івановича
Скалиги вдалося впорядкувати великий
масив земельних справ.
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А мені залишилось головне – очолювати цей процес і відповідати за прийняті
рішення. До речі, призначення на вказані
посади я здійснював не одноосібно. І те,
що сесія міської ради підтримала мій
вибір, зайвий раз підтверджує його правильність. Головним застереженням під
час прийняття на роботу є те, що я не маю
наміру покривати порушення або зловживання з боку підлеглих.
Важливо, що ми ні від кого не залежимо, що дозволяє забезпечувати дотримання законності, неупередженість,
об'єктивність рішень. Разом з тим депутати, члени виконкому знають, наскільки добросовісно той або інший підприємець виконує наші рішення, що впливає на результати голосування з окремих питань.
Ще одним принциповим рішенням
було збереження кадрового потенціалу,
апаратників зі значним досвідом роботи,
не залежно від того, хто з них за кого агітував чи голосував на виборах.
– Чи не було розчарування у людях чи
власних силах при вирішенні окремих
питань?
– Скоріше доводилось дивуватись, як
дехто вміє знаходити негатив. Здавалось
би, робимо спільну справу, за яку, крім
вдячності, нічого не очікуєш. А трапляється
навпаки.
Наприклад, зробили зовнішнє освітлення – скарги: «що це за влада», ледь не
злочинна, «що це за освітлення». Виявляється, дід каже: «Я по дворі ходжу. Мені
ліхтар в очі б'є». Поправляємо. Або звертається молода жінка зі скаргою, що світло
заважає її дитині спати. То я думаю, легше
було б закрити штори чи жалюзі. А так двір
освітлюється і видно, що ніхто по ньому не

МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК

БАЗОВА СТАНЦІЯ. БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?
Не так сталося

Нещодавно до виконавчого комітету
міської ради звернулась фірма з монтажу
станцій мобільного стільникового зв'язку за
дозволом на встановлення базової станції
«Київстар». У поданні вказувалось місце
розміщення цієї антени -- на земельній
ділянці, яку орендує один із наших
підприємців.
Варто пояснити, що це звичайна для
Городища та інших населених пунктів практика. Це вигідно всім, коли оператори забезпечують надійний зв'язок, платять підприємцю, а той в свою чергу -- до місцевого бюджету. Тобто виконком не мав підстав перешкоджати таким намірам і проголосував за
те, щоб надати дозвіл на розміщення
об'єкта за умови подання пакета погоджень
з усіма службами, передбаченими законодавством, та встановлення антени на
земельній ділянці, відведеній для комерційного використання.
Та не так сталося, як гадалося. Означена
фірма, навіть не дочекавшись підписання
цього рішення, з поспіхом перерахувала до
міського бюджету обумовлені на виконкомі
4 тис.грн. І вже через два дні базову станцію
було встановлено. Але не зовсім там, де
домовлялись, на земельній ділянці, не
відведеній для комерційного використан-

ня. Також не всі погодження були надані.
По суті справи стався самозахват землі.
У зв'язку з цим виконавчий комітет скасував
своє попереднє погодження.

«Протестний капітал»

А тим часом серед жителів вулиць Попова, Будьонного, частини 1 Травня, чиї будинки знаходяться поблизу так швидко спорудженого об'єкта, назрівало невдоволення.
Люди, стурбовані потенційною загрозою для здоров'я, взялись підписувати чисті
аркуші паперу -- начебто «проти цієї антени». Насправді ж у більшій мірі цей лист був
спрямований проти міського голови. Очевидно, ініціатор збору підписів, який також
бере участь у виборах до місцевої ради,
таким чином заробляв свої політичні дивіденди. Може, хтось підтримує і цю позицію. Але викликає стурбованість безпечність
підписантів. Адже їх можна підкласти під
будь-який текст, скажімо, за відмову від
власних будинків, городів або від половини
пенсії чи зарплати.
Подібну аферу було здійснено при
спробі перейменувати вулицю Ворошилова. Тоді використовувались підписні листи,
які стосувались газифікації вулиці.

Що шкідливіше?

Великий збиток для екології несе будьяке виробництво, автомобільний транс-

порт, залізниця, по якій перевозять небезпечні вантажі. І високовольтні лінії електропередачі випромінюють хвилі, які не
завжди корисні… При цьому ми маємо
розуміти, що технічний прогрес не зупинити.
Але шкідливість впливу базових станцій
мобільних операторів явно перебільшується. Особливо з огляду на те, що телефони
значно небезпечніші. І ця загроза залежить
від відстані до антени -- чим далі антена, тим
більше випромінювання телефона. В умовах нестійкого прийому рекомендується
утримуватись від тривалих переговорів.

Що далі?

Порушення процедури встановлення
антени стало підставою для відміни відповідного рішення. Направлено претензію з
вимогою демонтувати наявне обладнання. І
хоч міська рада має враховувати інтереси
тих, хто забезпечує надходження до бюджету, в подальшому при розгляді цього питання пріоритет буде надано 162-ом жителям
міста, які висловились проти встановлення
антени. Якщо вони не передумають, бо це
може нашкодити їхньому здоров'ю і якості
мобільного зв'язку.
Олег ПОКАСЬ

ходить.
Видаємо ліхтарі для встановлення з
тією умовою, що їх розмістять рівномірно
через один стовп. Розмістили: всі підряд, а
значну ділянку вулиці залишили у темноті.
Чому? Розбираємось: через те, що хтось не
зробив внесок. Але ж по вулиці ходять всі.
Буває, що господар за власні кошти
купує ліхтар і з нашого дозволу встановлює
його біля свого двору. У його сусідів виникає невдоволення, хоч він зробив добру
справу для всіх.
Провели реконструкцію вулиці Кожедуба, вклали туди більше 700 тисяч гривень, то такі скандали були спочатку. «А
чоботи резинові будете видавать?» Бо спочатку узбіччя зняли, зробили його нижчим,
ніж проїжджа частина, щоб вода не застоювалась і гідроударом не псувала асфальт.
Дуже багато землі вивезли. То люди не зважали на те, що зробили відмінне дорожне
покриття, залатали ямки, об які десятиліттями бились автомобілі. А трохи почекати, доки зробимо пішохідну частину вулиці
було важко. Зате негатив на владу, на
міського голову пішов.
Ми вже до цього звикли і ставимось
по-філософськи, перед будь-якими діями
передбачаємо негативну реакцію з боку
окремих громадян. Пройде час, і всі зрозуміють, що в таких ситуаціях, хоч і виникають незручності, але все-таки більше позитивного.
– Дякую за розмову.
Олег ПОКАСЬ
На фото: міський голова дає інтерв'ю
кореспондентам обласного радіо і газети
«Черкаський край».

Приклад соціальної
відповідальності
Можливо все!

Особливістю нині діючої міської влади є те, що
вона майже відмовилась від традиції випрошувати у наших шановних підприємців матеріальну
допомогу. Колись без цього не обходилось жодне
свято. А нині переважна більшість витрат на вшанування ветеранів, подарунки дітям, інші заходи
здійснюються переважно за рахунок міського бюджету.
Втім, гріх було б не скористатись щедрістю
мобільного оператора Life :), який протягом двох
останніх років є нашим найщедрішим спонсором.
Така підтримка здійснюється у рамках програми
корпоративної соціальної відповідальності, за що
ми щиро вдячні багатотисячному колективу компанії Life :) та особисто операційному директору
ТОВ «Астеліт» Снаверу Сейтхалілеву.
За радянських часів великі підприємства та
заводи були насправді відповідальними перед
суспільством, а саме будували та утримували
дитячі садки, житлові будинки для працівників
тощо. Нині ж дуже мало організацій інвестують у
розвиток суспільства, держави в цілому. Тому приклад Life :) є гідним поваги і орієнтиром для інших
бізнес-структур.
Олег ПОКАСЬ.
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ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД,
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Відомість про зареєстрованих кандидатів у депутати Городищенської міської ради
та кандидатів на міського голову м. Городища, включених до виборчого списку
у багатомандатному виборчому окрузі
№ кандидата
у виборчому
списку

Прізвище, власне
ім’я (всі власні імена),

Число,
місяць,
рік
народження

Освіта
(загальна,
середня,
вища)

Партійність

Посада

Місце роботи (заняття)

Місце проживання та адреса житла

Контактний
телефон

Під № 1 зареєстровано Городищенську районну організацію Соціалістичної партії України :
1. Зварич Олександр Іванович

27.09.1956 вища

член СПУ

Міський голова

Виконавчий комітет
Городищенської міської ради

вул.Г.Чорнобиля, 28
м.Городище

0963709726

2. Сенецька Оксана Анатоліївна

10.05.1970 вища

член СПУ

секретар міськради

Городищенська міська рада

вул.Чапаєва, 107 м.Городище

0674720311

3. Вибрик Анатолій Борисович

28.06.1964 вища

член СПУ

I заступник
міського голови

Виконавчий комітет
Городищенської міської ради

вул.Громова, 3
м.Городище

0974975294

4. Скалига Микола Іванович

17.12.1958 вища

позапартійний

заступник міського голови Виконавчий комітет
Городищенської міської ради

вул.М.Артеменка, 74
м.Городище

0977957316

5. Покась Олег Миколайович

24.07.1964 вища

позапартійний

спеціаліст

вул.Грушевського, 40
м.Городище

0934694072

6. Гарбар Анатолій Сергійович

13.10.1953 вища

позапартійний

пенсіонер

вул.Котовського, 2/5
м.Городище

0935510184

7. Щибря Ігор Григорович

23.07.1970 вища

член СПУ

приватний підприємець

пров.Глінки, 2 м.Городище

2-40-64

член СПУ

Виконавчий комітет
Городищенської міської ради

8. Мусієнко Надія Яківна

01.01.1942 вища

вул.Кошового, 50 м.Городище

2-20-75

9. Артеменко Марія Данилівна

10.02.1953 середня позапар тійна
спец.

фельдшер

ФАП с.Набоково

вул.Крилова, 47
м.Городище

2-11-56

10. Чуй Тетяна Олександрівна

08.10.1962 середня позапар тійна
спец.

спеціаліст

Виконавчий комітет
Городищенської міської ради

вул.1-Травня, 316
м.Городище

0961689990

11. Короп Леся Борисівна

22.12.1968 вища

вчитель

ЗОШ №3

вул.Чкалова, 41а м.Городище

2-29-31

12. Почтар Олена Миколаївна

01.07.1980 середня позапар тійна
спец.

продавець

ДП «Продторг» РайСТ

вул.Миру, 76 м.Городище

0674788445

13. Сокур Сергій Іванович

20.03.1978 вища

інженер-землевпорядник Виконавчий комітет
Городищенської міської ради

вул.Котовського, 48 м.Городище

2-48-13

14. Чеботарьов Сергій Микитович

04.07.1967 середня член СПУ

приватний підприємець

пров.Гетьманський, 5 м.Городище

0964714158

15.Бондаренко Тетяна Володимирівна 12.01.1978 вища

позапар-тійна

член СПУ

член СПУ

пенсіонер

інженер

Городищенські РЕМ

вул.Водоп’янова, 19 м.Городище

2-33-70

16. Грицай Надія Петрівна

28.06.1955 середня позапартійна

бригадир з благоустрою

Виконавчий комітет
Городищенської міської ради

вул.Радянська, 57 м.Городище

2-30-76

17. Співак Галина Григорівна

12.07.1974 середня позапартійна

працівник благоустрою

Виконавчий комітет
Городищенської міської ради

вул.Радянська, 57м.Городище

2-30-76

18. Сирота Валентин Сергійович

27.10.1966 середня позапартійний
спец.

сторож

Виконавчий комітет
Городищенської міської ради

вул.Коцюбинського, 36м.Городище

2-44-20

Під № 2 зареєстровано Городищенську районну організацію Партії регіонів:
1

Биба Андрій Борисович

04.12.1963 Вища

Член Партії регіонів

ФК "Цукровик"

президент

м.Городище вул.Комарова,буд.12

0674708184

2

Діхтяр Галина Володимирівна

19.04.1966 Вища

Член Партії регіонів

КП «Городищенське
районне радіо»

редактор

м. Городище вул. Тельмана буд. 73а

0678502520

3

Оверченко Андрій
Володимирович

13.08.1972 Вища

Член Партії регіонів

Городищенська
райдержадміністрація

начальник відділу

м. Городище, вул.. Шевченка, 17

0674742801

11.04.1965 Вища

Член Партії регіонів

4

Джаловян Ольга Валентинівна

Городищенська РТМО

лікар загальної практики

м.Городище, вулСловянська, 29, кВ.12

0979082212

5

Мусієнко Олександр Васильович 22.10.1975 середня Член Партії регіонів
спец.

ПП «Мус»

директор

м.Городище вул.Миру, 65

0674779801

6

Залозний Віталій Васильович

14.05.1972 вища

Член Партії регіонів

Городищенська РДА
відділ по роботі з молодими сім’ями і спорту

начальник відділу

м.Городище, вул. Г. -Артемовського, 2

0983963336

7

Остапенко Олександр Гаврилович 30.04.1963 вища

Член Партії регіонів

Городищенське
хлібоприймальне
підприємство

начальник .охорони

м.Городище вул.Садова, буд 21

0984203545

8

Олександрова Вікторія Андріївна 05.01.1976 вища

Член Партії регіонів

Черкаський дитячий
санаторій «Городище»

вихователь

м.Городище, вул.Слов'янська, 29 кв.22

0982757056

9

Волощук Людмила Юріївна

24.10.1958 вища

Член Партії регіонів

Фізична особа-підприємець

м.Городище пров.Садовий, буд.7

0977075440

10 Ващішина Тетяна Валеріївна

20.01.1981 вища

Член Партії регіонів

11 Гаркуша Анатолій Андрійович

11.01.1969 середня Член Партії регіонів
спец

РайвідділЧРФДП«ЦентрДЗК» начальник

м. Городище, вул. Тельмана, 26,

0963541604

Фізична особа-підприємець

м. Городище, вул. Миру, 86, кв.18

0972842906

12 Медведєв Олександр Сергійович 11.03.1988 вища

Член Партії регіонів

Редакція «Вісник
городищини»

журналіст

м.Городище, вул.Дружби народів, 17

0964010266

13 Паламар Ольга Миколаївна

21.07.1965 вища

Член Партії регіонів

Черкаський дитячий
санаторій «Городище»

вихователь

м.Городище, вул.Гоголя, 3

0973125734

14 Василенко Любов Ярославівна

29.05.1982 вища

Член Партії регіонів

Тимчасово не працює

м.Городище ,вул.Миру,буд.11

0964876880

15 Бондаренко Вікторія Валентинівна 19.06.1973 вища

Член Партії регіонів

16 Сокирко Леонід Анатолійович

02.01.1967 вища

Член Партії регіонів

Городищенський
територіальний центр
бухгалтер
Городищенський райсільгоспкомунгосп
начальник

м. Городище, вул.. В.Афганців, 9

0974770771

м. Городище, вул. Миру,86, кв. 38

0672510835

17 Доник Сергій Павлович

04.11.1963 вища

Член Партії регіонів

Тимчасово не працює

вул. Пархоменка,буд.33

0677601923,
2-32-12

18 Близнюк Тарас Олексович

17.04.1980 вища

Член Партії регіонів

Будинок дітей та юнацтва
Городищенського районного центру культури
керівник гуртків

м. Городище, вул.Тургенєва, 77

0985055285

Городищенський холодильний склад ВАТ«Канівський маслосирзавод»
начальник

м. Городище, вул.. Радянська, 66

0974731388

19 Гейко Віталій Володимирович

11.04.1973 вища

Член Партії регіонів

20 Куренко Володимир Петрович

05.03.1959 вища

21 Козюра Сергій Вікторович

18.09.1970 середня Член Партії регіонів
спец.

Член Партії регіонів

22 Білан Любов Миколаївна

26.09.1954 середня позапартійна
спец
23 Савенко Олександр Анатолійович 11.01.1973 вища
член Партії регіонів

м. Городище, вул.Кожедуба, 34

0971704915

ФК «Цукровик»

тимчасово не працює
президент

м. Городище, вул..Петровського, 116

0671345569

ДНЗ «Джерельце»

завідуюча

м. Городище, вул. П.Орлика, 20

0964159708

Городищенське РП кримінально-виховної інспекції старший інспектор

м. Городище, вул..Гулака Артемовського, 102-а

0677139780

24 Козюра Роман Вікторович

23.03.1976 середня Член Партії регіонів
спец

Тимчасово не працює

м. Городище, вул. Гоголя, 17

0673037630

25 Гейко Валентин Михайлович

22.12.1964 середня Член Партії регіонів

Фізична особа-підприємець

м. Городище, вул.. Мамая, 22

0677131393

26 Камінських Вадим Анатолійович 23.07.1988 вища

Член Партії регіонів

Фізична особа-підприємець
Миколаєнко А.Л.
оператор ПК

м.Городище вул.1Травня,буд.233

0987397674

27 Божок Лариса Михайлівна

12.03.1968 вища

Член Партії регіонів

ДНЗ «Веселка»

м.Городище вул.Карбишева ,буд.11

0966100325

28 Царіннік Леся Петрівна

23.11.1970 середня Член Партії регіонів

м.Городище вул.Крилова,буд.44
м.Городище вул.Шкільна, 61

0961590564
0963598820

29 Білявська Валентина Анатоліївна 28.07.1984 вища

Член Партії регіонів

завідуюча

Черкаський обласний
санаторій «Городище» молодша медична сестра
ВАТ «Ощадбанк» №3278 економіст
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Під № 3 зареєстровано Городищенську районну організацію Української соціал-демократичної партії :
1

Акопян Лариса Петрівна

27.03.1968 вища

Голова районної УСДП ЗАТ «Волошка»

2

Однокоз Костянтин Іванович

08.06.1970 Середня Член УСДП
спец.

3

Сукач Катерина Леонтіївна

07.06.1962 вища

4

Сидоренко Олександр Купріянович 20.07.1950 вища

5

Карвацький Олексій Ялисійович 02.01.1961 Середня Член УСДП
спец.

Голова правління

м.Городище Вул. Нова, 40а

0675992435

Приватний підприємець ПП «Однокоз»

м. Городище вул. Черняховського,24

0976907665

Член УСДП

Городищенський
райкомунліс

Головний бухгалтер

м. Городище, вул. Миру 86, кв. 67

0966113405

Член УСДП

Городищенська РТМО

Лікар

м. Городище, вул. Гагаріна 16, кв 3

0674741220

Городищенська
Залізна дорога

Черговий по станції

м.Городище вул. Воровського,8

0976968011

Під № 4 зареєстровано Городищенську районну організацію Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»
1. Онопрієнко Борис Борисович

03.07.1968 вища

Член партії «ВО
«Батьківщина»

Городищенська ДЮСШ

тренер

м. Городище, вул. Пушкіна, буд. 3

0679792255

2. Томіленко Віктор Володимирович 27.04.1967 вища

позапартійний

ТОВ торговий двір
«Укргорнафта»

директор

м. Городище, вул.Жуківська, 23

06747005272

3. Шматкова Марія Вікторівна

14.02.1971 вища

позапартійна

ДНЗ №4 «Зірочка»

завідуюча

м. Городище, вул. Шевченка, буд. 9, кв.1 0971713346

4. Ніколаєнко Віра Степанівна

17.06.1963 вища

позапартійна

Городищенська
вечірня школа

заступник директора

м. Городище, вул. Крупської, буд. 10

5. Крупна Ольга Миколаївна

14.12.1965 вища

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Городищенська РО
«ВО»Батьківщина»

керівник громадської
приймальні

м.Городище, пров.Гетьманський , буд.13 0963541617

0975738225

6. Мельник Олександр Федорович 06.03.1968 середня позапартійний

Фізична особа підприємець

м. Городище, первул. Садовий, буд. 23

0962164957

7. Марчак Іван Романович

22.11.1960 середня Член партії
«ВО»Батьківщина»

Фізична особа підприємець

м. Городище, вул. Шмідта, буд.20

0673099043

8. Трохименко Валерій Іванович

03.06.1952 вища

Член партії
«ВО»Батьківщина»

КП «Комунальник»

директор

м. Городище, вул. Героїв Хасана, буд. 12, 0473422063,
0972906307

9. Мельник Марія Володимирівна

29.11.1955 вища

позапартійна

Городищенська ЗОШ I-III
ступенів №2

вчитель української мови

м. Городище, вул. Гагаріна, буд.10, кв.16 0473424559,
0971151181

10. Біба Альона Павлівна

19.10.1986 вища

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Тимчасово не працює

м. Городище, вул. Короленка, буд. 12

0976892979

11. Стіпанов Вячеслав Анатолійович 30.04.1973 вища

позапартійний

Тимчасово не працює

м. Городище, вул. Чехова, буд. 21

0964935696

12. Дудник Сергій Миколайович

позапартійний

Фізична особа підприємець

м. Городище, вул. 1 Травня, буд. 165

0974619866

13. Градоблянська Лариса Петрівна 19.07.1959 вища

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Городищенський
хлібокомбінат

директор

м. Городище, вул. Г. Чернобиля, буд.12

0972470499

14. Малишко Лариса Миколаївна

09.12.1958 вища

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Кредитна спілка

заступник директора

м.Городище,вул.Славянська,буд.29,кв.18 0937326838

15. Онопрієнко Наталія Василівна

24.04.1968 вища

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Фізична особа підприємець

м. Городище, вул. Пушкіна, буд. 3

0679792255

16. Телевань Микола Петрович

05.09.1957 вища

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Фізична особа підприємець

м. Городище, вул. Котовського, буд. 3

0973809139

17. Турло Володимир Михайлович

23.01.1959 вища

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Тимчасово не працює

м. Городище, вул. Чкалова , буд. 32

0473420898

18. Тесленко Валерій Миколайович 02.02.1950 вища

Член партії
«ВО»Батьківщина»

Городищенська ЗОШ №1, вчитель
I-III ступенів

м.Городище, вул. Марєсьєва буд.2, кв. 23

0507109097

10.08.1968 вища

19. Биба Олексій Володимирович

23.03.1949 середня позапартійний

пенсіонер

м. Городище, вул. Водопянова, буд. 18

0675848787

20. Грицай Світлана Григорівна

17.01.1973 середня Член партії
«ВО»Батьківщина»

Городищенський коледж Художній керівник
Уманського національного
університету садівництва

м. Городище, вул. Дімітрова, буд. 18

0985986673

Під № 5 зареєстровано Городищенську районну організаціяю Народної партії

1

Олексійчук В′
ячеслав
Володимирович
02.02.1968 Вища
Член Народної партії ТОВ « Кристал»

2

Гаспарян Леонід Размікович

25.11.1966 Вища

Безпартійний

3

Нечитайло Лариса Іванівна

10.11.1968 Вища

4

м. Городище, вул. Маресьєва 2а кв 42

067470780

Безробітній

м. Городище, вул. Гамарніка 16

0674707900

Безпартійна

Приватний підприємець

Городище, пров. Гайдара 17

20988

Лебединець Ірина Ігорівна

28.01.1973 Середн. Безпартійна
спец.

Приватний підприємець

Городище, вул. Гагаріна 6 кв 2

067901135

5

Гаврик Лариса Петрівна

24.09.1947 Вища

Приватний підприємець

Городище, вул Тельмана 64/2

1

Каштан Станіслав Янович

12.08.1956 Базова
вища

ПП « Фронт Змін »

ТОВ ТД «Укргорнафта»

Інженер з ОП

м.Городище, пров.Маяковського,буд.33 0671897917

2

Томіленко Юрій Володимирович 28.11.1971 Базова
вища

ПП « Фронт Змін »

ТОВ ТД « Укргорнафта»

зам. деректора

м.Городище, пров. Героїв Хасана, буд. 8 0679687100

3

Ніколаєнко Михайло Михайлович 02.10.1959 Вища

ПП « Фронт Змін »

Городищенська міська рада земле-впорядник

Безпартійна

Директор

Під № 6 зареєстровано Городищенську районну організацію Політичної Партії «Фронт Змін»

м.Городище, вул .Крупської, буд. 10

0975283052

Під № 7 зареєстровано Городищенську районну організацію Громадянської партії «ПОРА»
1. Фещук Ірина Григорівна

14.12.1972 Вища

Безпартійна

Городищенська РДА

Завідувач сектора контролю

м.Городище вул.Партизанська, 27

0972672662
дом. 2-48-32

2. Воскобійник Вадим Петрович

25.07.1971 Вища

Член партії «ПОРА

ФГ «Долина»

Голова

м.Городище вул.Черняховського, 26

0674700517

3. Харенко Євген Миколайович

26.11.1966 Вища

Член партії «ПОРА

Приватний підприємець Приватний підприємець

м.Городище вул.Челюскіна, 32

0676304633

Безпартійний

Пенсіонер

м.Городище вул.Котовського, 73

2-23-80

4. Воскобійник Петро Порфирійович27.08.1946 Вища

Під № 8 зареєстровано Городищенську районну організацію політичної партії Християнсько - Демократичний Союз
1. Корнусь Олександр Вікторович

15.05.1967 середня Член ХДС

пенсіонер

2. Трохименко Олег Валерійович

07.04.1976 вища

Член ХДС

Городищенський комбінат комуналь них послуг

3. Марчук Валерій Дмитрович

30.03.1969 вища

Член ХДСТОВ

«Втормет-Черкаси »

м.Городище, вул. Грушевського, 6

047491656

Головний інженер

м.Городище, вул. Г. Хасана, буд. 12

22933

Начальник дільниці

м.Городище, вул. Лермонтова, буд. 16/2

Під № 9 зареєстровано Городищенську районну організацію політичної партії «Сильна Україна»
1. Дяченко Василь Олександрович 07. 06. 1963 середня Член партії
«Сильна Україна»

Приватний підприємець

м. Городище, вул. Островського,52

2. Ізвекова Марія Юріївна

03.02.1986 вища

3. Оберемко Сергій Іванович
4

Новохатько Тетяна Миколаївна

5. Дяченко Наталія Петрівна

0972843650

Приватний підприємець

м. Городище, вул. Свердлова, 38

25.03.1978 вища

Член партії
«Сильна Україна»
Член партії
«Сильна Україна»

ПНВФ «Нова»

м. Городище, вул. 1 Травня, 38, кв. 311

0676338075

13.11. 1951 вища

Член партії
«Сильна Україна»

Городищенське РТМО

м. Городище, вул Чапаєва, 13

24982

24. 01.1967 вища

Член партії
«Сильна Україна»

Приватний підприємець

м. Городище, вул Островського, 52

22703

Під № 10 зареєстровано Городищенську районну організацію політичної партії «Наша Україна»
1. Бондар Любов Петрівна

30.11.1971 Вища

Член ПП «Наша Україна» Приватбанк

Керуюча відділенням

2. Слюсар Оксана Леонідівна

07. 11. 1979 Незак.
вища

Член ПП «Наша Україна» ВДАЇ в Городищенському Оператор ПЕОМ
районі

м.Городище, вул. Грушевського, буд. 6
м.Городище, вул. Г. Хасана, буд. 12

0974454700
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Під № 11зареєстровано Городищенську районну організацію Української Народної Партії:
ЗОШ № 3, м.Городище

Учитель

м.Городище, вул. Г. Артемовського,5/2

24985
0989750208

16.04.1968 середня Член Української
спец.
Народної Партії

ВАТ « Ощадбанк»

Зав. сектором

м.Городище, вул. Тельмана, 39

23275
0989339107

06.01.1967 Вища

Член Української
Народної Партії

ФОП Попович С.В.

Приватний підприємець

м.Городище, пров. Шкільний, 19

22432 20680

4. Волощенко Валентина Василівна 21.07.1957 вища

Член Української
Народної Партії

Городище РЕМ

Інспектор

м.Городище, вул. Г. Артемовського,5/9

22449
0677619205

1. Немикіна Людмила Федорівна

28.04.1968 Вища

2. Карелін Ігор Іванович
3. Попович Світлана Василівна

Член Української
Народної Партії

Під № 12 зареєстровано Городищенську районну організацію політичної партії «Союз лівих сил»
1. Москалеко Олександр
Олександрович

03.03.1953 вища

Член партії
«Союз лівих сил»

пенсіонер

м.Городище, вул. Ломоносова, 43

24818

2. Шадура Валентин
Володимирович
3. Яремко Олег Васильович

04.01.1956 вища

Городищенське лісництво Старший майстер лісу

м.Городище, вул. Г.Хасана, 4а

22244

30.09.1957 вища

пенсіонер

м.Городище, вул. Мічуріна,48

22767

4. Кириченко Олексій Віталійович

14.02.1956 вища

Член партії
«Союз лівих сил»
Член партії
«Союз лівих сил»
Член партії
«Союз лівих сил»

Приватний підприємець Приватний підприємець

м.Городище, вул. О.Українсько го. 24 а

24809

5. Сухорукова Галина Олексіївна

01.03.1960 середня Член партії
спец.
«Союз лівих сил»

Приватний підприємець Приватний підприємець

м.Городище, вул. Партизанська, 30

21752

пенсіонер

Приватний підприємець

м.Городище, вул. Миру 86 кв.28

24141

6. Городових Євген Володимирович 05.08.1957 вища

Член партії
«Союз лівих сил»

7. Тарануха Валерій Васильович

01.08.1950 середня Член партії
спец.
«Союз лівих сил»

ПП СОЦ буд

Головний механік

м.Городище, вул. Корольова 46

20144

8. Сухоруков Артем Сергійович

23.10.1981 вища

КПІ- Сервіс

Системний адміністра тор

м.Городище, вул. Партизанська, 30

21752

9

13.10.1981 середня Член партії
«Союз лівих сил»

СТОВ ім. Швченка,
с.Мошни

вантажник

м.Городище, вул. 1 Травня, 168

24264

Зубко Руслан Олексійович

Член партії
«Союз лівих сил»

10 Черненко Микола Олександрович 06.05.1958 середня Член партії
технічна «Союз лівих сил»

Безробітній

м.Городище, вул. Партизанська, 13

21739

11 Юрженко Володимир Семенович 11.07.1952 середня Член партії
спец.
«Союз лівих сил»

Тимчасово не працює

м.Городище, вул. 1 Травня, 275

23695

12 Співак Ольга Миколаївна

02.07.1970 середня Член партія
спец.
«Союз лівих сил»

Тимчасово не працює

м.Городище, вул. Л.Українки,4

21476

13 Педченко Юрій Леонідович

11.02.1961 середня Член партії
спец.
«Союз лівих сил»

Укртелеком

Електромонтер

м.Городище, вул. Миру, 86 кв. 92

0965411840

14 Бабенко Віктор Івановч

26.04.1975 середня Член партії
спец.
«Союз лівих сил»

Укртелеком

монтер

м.Городище, вул. Тімірязєва, 27

23776

15 Дудник Михайло Володимирович 23.09.1971 середня Член партії
технічка «Союз лівих сил»

Укртелеком

Кабельник-зварювальник

м.Городище, вул. Ломоносова, 61

23161

Під № 13 зареєстровано Городищенську районну організацію політичної партії «Єдиний Центр»

1

Кам’янець Василь Тимофійович

19.08.57

вища

Член ЄЦ

пенсінер

м.Городище, вул. Садова, 2а

2

Атаманенко Раїса Дмитрівна

31.01.57

вища

Член ЄЦ

Приватне підприємство

3

Зализа Василь Миколайович

20.10.58

вища

позапартійний

Тимчасово непрацюючий

м.Городище, вул. Франка, 11

0672495259

4

Іванченко Олексій Анатолійович 17.4.74

Середня
спец.
Член ЄЦ

Тимчасово непрацюю чий

м.Городище, вул. Маресьєва, 2 кв. 25

0674746494

5

Пилипей Микола Васильович

28.05.60

Середня
спец.
позапартійний

ТОВ «Кристал»

м.Городище, вул. Кожедуба, 26, кв. 8

0677396360

6

Петренко Ігор Володимирович

16.08.73

Незакінчена вища позапартійний

Тимчасово непрацюючий

м.Городище, вул. Постишева,4

0973469290

7

Шаповал Олег Іванович

04.10.66

середня позапартійний

Тимчсово непрацюючий

м.Городище, вул. Чкалова, 64

0671088271

8

Гладкова Людмила Павлівна

04.08.49

Незакінчена вища Член ЄЦ пенсіонер

бухгалер

Завідуючий гаражем

0973659478

м.Городище, вул. О. Вишні, 9

м.Городище, вул. Куйбишева, 15

Під № 14 зареєстровано Городищенську районну організацію Комуністичної партії України
1

Негрун Микола Григорович

06.04. 1967 Вища

Член КПУ

Пенсіонер

Городище, вул. Гагаріна -2

2

Луценко Віктор Федорович

12.08.1945 Вища

позапартійний

Сільгосптехніка

3

Хоменко Віталій Едуардович

15.11.1968 Вища

Член КПУ

Підприємець

Городище вул. Артеменка,7

4

Чехов Олександр Юрійович

18.10.1971 середня Член КПУ

тимчасово непрацюючий

Городище вул. Конєва - 5

5

Бондар Микола Миколайович

23.12.1958 Середн. Член КПУ
спец

тимчасово непрацюючий

Городище, вул. Постишева 10

6

Орлов Василь Олексійович

17.08.1960 Середн.
спец
Член КПУ

Пенсіонер

Городище, вул. Матросова 5

Директор

21458

Городище вул. Конєва - 5
21458

247 15

Під № 15 зареєстровано Городищенську районну організацію Соціально - екологічної партії « Союз. Чорнобиль. Україна.»:
1

Гогія Тетяна Тимофіївна

24.02.1958 Середн.
спец.
ЧЛЕН СЕП «С.Ч.У»

Пенсіонерка

м . Городище, вул. Шевченка 5

0639611955

2

Конкін Тимофій Михайлович

10.09.1988 Незакінч. ЧЛЕН СЕП «С.Ч.У»
вища

Підприємець

м . Городище, вул. Шевченка 5

0979376816

3

Скорик Віра Василівна

28.05.1966 Вища

ЧЛЕН СЕП «С.Ч.У»

Городищенська ЗОШ№2 Завуч

м . Городище, вул. Петровського

4

Корецька Тетяна Василівна

03.05.1977 Вища

ЧЛЕН СЕП «С.Ч.У»

Хлистунівське юрист
кар’єроуправління

с. Хлистунівка, вул.Котовського, 4, кв. 2

0979404439

5

Цюпка Микола Іванович

03.05.1952 Вища

ЧЛЕН СЕП «С.Ч.У»

ДПТНЗ Черкський
навчальний центр

м. Городище, вул. Гамарника 46

23396

6

Виговський Костянтин Юрійович 20.11.1970 Вища

ЧЛЕН СЕП «С.Ч.У»

Підприємець

м. Городище, вул. Котовського, 79

0979661187

Завідуючий Городищенським
н/п

Зареєстровані кандидати на посаду міського голови м.Городища
(в порядку подання до міської виборчої комісії)
1. Зварич Олександр Іванович – від Городищенської районної організації Соціалістичної партії
України, освіта вища, член СПУ, Городищенський
міський голова, м.Городище, вул.Героїв Чорнобиля,
28.
2. Мирошник Володимир Петрович – від Городищенської районної організації Партії регіонів,
освіта вища, позапартійний, старший помічник прокурора Городищенського району, м.Городище, пров.Садовий, 11.
3. Жук Віктор Станіславович – від Городищенської районної партійної організації Аграрної
партії України, освіта вища, позапартійний, началь-

ник відділу комунального майна та земельних
6. Попович Павло Олександрович – від Городивідносин Городищенської районної ради, м.Городи- щенської районної організації Української народної
ще, вул. Петровського, 29.
партії, освіта вища, член УНП, тимчасово не працює,
4. Біба Олександр Олексійович – від Городище- м.Городище, пров. Шкільний,19.
нської районної організації Всеукраїнського
7. Кам'янець Василь Тимофійович – від Горооб′
єднання «Батьківщина», освіта вища, член дищенської районної організації партії «Єдиний
партії ВО «Батьківщина», інженер електрозв'язку Центр», освіта вища, член партії «Єдиний Центр»,
ВАТ «Укртелеком» Філії спеціалізованого електроз- пенсіонер, м.Городище, вул. Садова, 2а.
в'язку УЕЗ № 33, м.Городище, вул.Короленка, 12.
8. Москаленко Олександр Олександрович – від
5. Карпенко Володимир Михайлович – від Горо- Городищенської районної організації політичної
дищенської районнної організації Комуністичної партії «Союз лівих сил», освіта вища, член партії
партії України, освіта вища, член КПУ, лікар санеп- «Союз лівих сил», пенсіонер, м.Городище, вул.
ідемстанції, м.Городище, вул. Кірова, 66.
Ломоносова, 43.
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ГОРОДИЩЕ

Відомість про зареєстрованих кандидатів у депутати Городищенської міської ради
в одномандатних мажоритарних виборчих округах (в порядку подання до міської виборчої комісії)
ОКРУГ № 1.
Вул. Мічуріна, вул. Довженка, вул. Пархоменка, вул. Артема, вул. Черняховського,
вул. Карбишева, вул. Котовського, вул. Постишева, вул. Володимирська, вул. Желябова. Голосування відбудеться на дільниці №1
в приміщенні ЗОШ №2 (вул.Миру, 60).
Сукач Катерина Леонтіївна Городищенська районна організація УСДП.
Телевань Микола Петрович Городищенська районна організація Всеукраїнського
об`єднання« Батьківщина »
Петренко Ігор Володимирович Городищенська районна організація політичної
партії Єдиний Центр.
Луценко Віктор Федорович Городищенська районна організація політичної партії
Комуністичної партії України.
Попович Світлана Василівна Городищенська районна організація Української
Народної Партії.
Сокур Сергій Іванович Городищенська
районна організація Соціалістичної партії
України.
Боговик Петро Іванович - Городищенська районна організація політичної партії «
Союз лівих сил »
Корнусь Олександр Вікторович - Городищенська районна організація політичної
партії Християнсько- Демократичний союз.
Доник Сергій Павлович - Городищенська районна організація Партії регіонів.
Воскобійник Вадим Петрович - Городищенська районна організація Громадянська
партія « ПОРА »
ОКРУГ № 2.
Вул. Миру (№№42-132, 69-157, вул.
Слов'янська, вул. Кірова, пров. Котовського,
вул. Грушевського, вул. Тургенєва.
Голосування відбудеться на дільниці №1 в
приміщенні ЗОШ №2 (вул.Миру, 60).
Близнюк Олекса Олексович - Городищенська районна партійна організація Політична партія «Нова політика».
Однокоз Костянтин Іванович - Городищенська районна організація УСДП.
Малишко Лариса Миколаївна - Городищенська районна організація Всеукраїнського об’єднання « Батьківщина »
Покась Олег Миколайович - Городищенська районна організація Соціалістичної
партії України .
Божок Лариса Михайлівна - Городищенська районна організація Партії регіонів.
Пащенко Людмила Володимирівна Городищенська районна організація Української Народної Партії.
Чехов Олександр Юрійович - Городищенська районна організація політичної партії
Комуністичної партії України.
Боровик Володимир Володимирович Городищенська районна організація політичної партії « Союз лівих сил » .
ОКРУГ № 3.
Вул. Шкільна, вул. Шишкіна, вул.
О.Вишні, пров. Шкільний, пров. Шишкіна.
Голосування відбудеться на дільниці №10 у
приміщення МБК "Чубівка" (вул.Шкільна).
Вул. Садова, вул. Коцюбинського, вул.
Гагаріна, вул. Воїнів Афганців, вул. Конституції, вул. Толстого, вул. Белінського, вул.
Заслонова. Голосування відбудеться на
дільниці №2 у приміщенні управління
сільского господарства і продовольства (вул.Миру, 118).
Сидоренко Олександр Купріянович Городищенська районна організація УСДП.
Мельник Марія Володимирівна - Городищенська районна організація Всеукраїнського об`єднання « Батьківщина ».
Мусін Сергій Миколайович - Городищенська районна організація партії « Союз лівих
сил » .
Грицай Надія Петрівна - Городищенська
районна організація Соціалістичної партії
України.
Білявська Валентина Анатоліївна - Городищенська районна організація Партія регіонів.
Мамай Вікторія Василівна - Городищенська районна організація Української
Народної Партії.
Лебединець Ірина Ігорівна - Городищенська районна організація Народної партії
Нечипоренко Юрій Миколайович - Городищенська районна організація політичної
партії Комуністичної партії України.
Атаманенко Лариса Дмитрівна - Городищенська районна організація політичної
партії Єдиний Центр.
ОКРУГ № 4.
вул. О.Українського, пров. Некрасова,
вул.Некрасова, вул. Пушкіна, вул. Куйбишева, вул. Г. Чорнобиля (№№3-115,2-46), вул.
Р.Люксембург, вул. Жуківська, вул. Петровського (№№1-51,2-56), вул. К.Маркса, вул.
Крупської, вул. Нахімова, вул. Миру (№81157). Голосування відбудеться на дільниці
№2 у приміщенні управління сільского господарства і продовольства (вул.Миру, 118).
Градоблянська Лариса Петрівна - Городищенська районна організація Всеукраїнського об`єднання « Батьківщина ».
Гарбар Анатолій Сергійович - Городищенська районна організація Соціалістичної
партії України.
Кириченко Олексій Віталійович - Городищенська районна організація партії « Союз
лівих сил ».

Сокирко Леонід Анатолійович - Городищенська районна організація Партія регіонів.
Гладкова Людмила Павлівна - Городищенська районна організація політичної
партії Єдиний Центр.
Ніколаєнко Михайло Михайлович - Городищенська районна організація Політичної
Партії «Фронт Змін »
Хоменко Віталій Едуардович - Городищенська районна організація політичної
партії Комуністичної партії України.
Скорик Віра Василівна - Городищенська
районна організація Соціально екологічної
партії « Союз. Чорнобиль. Україна.»
Фещук Ірина Григорівна - Городищенська районна організація Громадянська партія « ПОРА ».
ОКРУГ № 5.
Вул. Чехова, вул. Переяслівська, вул.
Кожедуба, вул. Б.Хмельницький, вул. Осипенка, пров. Комсомольський, пров. Кожедуба, вул. Пугачова, вул. Залізнична, вул.
Г.Чорнобиля (№№117-157), вул. Індустріальна, пров. Індустріальний, пров. Робочий, пров. Менделєєва, вул. Театральна,
вул. Фізкультурна, вул. Челюскіна, вул. Рафінадна. Голосування відбудеться на
дільниці №3 в приміщенні ПТУ №14
(вул.Індустріальна, 5).
Степанов Вячеслав Анатолійович - Городищенська районна організація Всеукраїнського об`єднання « Батьківщина ».
Качур Василь Іванович - Городищенська
районна організація Соціалістичної партії
України.
Куренко Володимир Петрович Городищенська районна організація Партія регіонів
.
Скалига Сергій Андрійович - Городищенська районна організація політичної партії «
Сильна Україна »
Пилипей Микола Васильович - Городищенська районна організація політичної
партії Єдиний Центр.
Цюпка Микола Іванович - Городищенська районна організація Соціально екологічної партії « Союз. Чорнобиль. Україна.»
Півняк Олег Васильович - Городищенська районна організація політичної партії
Комуністичної партії України.
Ніколюк Валентина Василівна - Городищенська районна організація Громадянська
партія « ПОРА ».
Моргун Віталій Володимирович - Городищенська районна організація партії « Союз
лівих сил ».
Погрібний Анатолій Іванович Городищенська районна організація Української
Народної Партії.
ОКРУГ № 6.
Вул. Гетьманська, пров. Гетьманський,
вул. Петровського, вул. Комарова, пров.
Комарова, вул. Гамарніка, вул. Трудова, вул.
Доватора, вул. 8Березня, вул. Боженка, вул.
П.Орлика. Голосування відбудеться на
дільниці №3 в приміщенні ПТУ №14
(вул.Індустріальна, 5).
Мельник Олександр Федорович - Городищенська районна організація Всеукраїнського об`єднання « Батьківщина ».
Миколенко Тетяна Миколаївна Городищенська районна організація партії « Союз
лівих сил ».
Чеботарьов Сергій Микитович - Городищенська районна організація Соціалістичної
партії України.
Козюра Сергій Вікторович - Городищенська районна організація Партія регіонів.
Мохнацька Зоряна Григорівна - Городищенська районна організація Української
Народної Партії.
Корецька Тетяна Василівна - Городищенська районна організація Соціально екологічної партії « Союз. Чорнобиль. Україна.»
ОКРУГ № 7.
Вул. Свердлова, вул. Г.Хасана, пров.
Г.Хасана, пров. Ватутіна, кінець Чапаєва,
пров. Київський, вул. Горького, вул. Короленка, вул. Д.Народів, пров. Водоп'янова,
пров. Лермонтова, пров. Тельмана. Голосування відбудеться на дільниці №4 в приміщенні ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (вул.Фізкультурна,
39).
Трохименко Валерій Іванович - Городищенська районна організація Всеукраїнського об`єднання « Батьківщина ».
Козюра Ігор Володимирович - Городищенська районна організація партії « Союз
лівих сил ».
Бондаренко Тетяна Володимирівна Городищенська районна організація Соціалістичної партії України.
Трохименко Олег Валерійович - Городищенська районна організація партії Християнсько-Демократичний Союз.
Білан Любов Миколаївна - Городищенська районна організація Партія регіонів.
Гаврик Лариса Петрівна - Городищенська районна організація Народної Партії.
Шланчак Володимир Миколайович Городищенська районна партійна організація Політичної партії « Нова політика »
Томіленко Юрій Володимирович - Городищенська районна організація Політичної
Партії « Фронт Змін »

Маяковського. Голосування відбудеться на
дільниці №4 в приміщенні ЗОШ І-ІІІ ст. №1
(вул.Фізкультурна, 39).
Тесленко Валерій Миколайович - Городищенська районна організація Всеукраїнського об`єднання « Батьківщина ».
Гейко Борис Миколайович - Городищенська районна організація партії « Союз лівих
сил ».
Почтар Олена Миколаївна - Городищенська районна організація Соціалістичної
партії України.
Лободюк Юрій Петрович - Городищенська районна організація Громадянська партія « ПОРА ».
Близнюк Тарас Олексович - Городищенська районна організація Партія регіонів.
Карелін Ігор Іванович - Городищенська
районна організація Української Народної
Партії.
Іванченко Олексій Анатолійович - Городищенська районна організація політичної
партії Єдиний Центр.
Каштан Станіслав Янович - Городищенська районна організація Політичної Партії
«Фронт Змін»
Олексійчук Вячеслав Володимирович Городищенська районна організація Народної партії.

№7 в приміщенні Державного аграрного
коледжу (вул.1 Травня, 40).
Акопян Лариса Петрівна - Городищенська районна організація УСДП.
Шланчак Наталія Григорівна - Городищенська районна політична організація Політичної партії « Нова політика ».
Дудник Сергій Миколайович - Городищенська районна організація Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина».
Михайленко Валерій Андрійович - Городищенська районна організація партії « Союз
лівих сил ».
Співак Галина Григорівна - Городищенська районна організація Соціалістичної
партії України.
Гейко Валентин Михайлович - Городищенська районна організація Партія регіонів.
Волощенко Валентина Василівна - Городищенська районна організація Української
Народної Партії.
Зализа Василь Миколайович - Городищенська районна організація політичної
партії Єдиний Центр.
Бондар Микола Миколайович - Городищенська районна організація політичної
партії Комуністичної партії України.

Округ № 9.
Вул. Чапаєва (№№81-267,54-238), вул.
Г.Артемовського (№№61-145,52-128), пров.
Суворова, пров. Г.Артемовського, пров.
Південний, вул. Шмідта, пров. Шмідта, вул.
Папаніна, пров. Папаніна, пров. Вільямса,
пров. Лисенка, пров. Разіна, пров. Щорса,
вул. Щорса, вул. Попова, вул.Івана Ле. Голосування відбудеться на дільниці №5 в приміщенні міського будинку культури (вул.Г.Артемовського, 90).
Марчак Іван Романович - Городищенська районна організація Всеукраїнського
об’єднання « Батьківщина ».
Василенко Микола Миколайович - Городищенська районна організація партії « Союз
лівих сил ».
Сенецька Оксана Анатоліївна - Городищенська районна організація Соціалістичної
партії України.
Савенко Олександр Анатолійович - Городищенська районна організація Партія регіонів.
Негрун Микола Григорович - Городищенська районна організація політичної партії
Комуністичної партії України.

ОКРУГ № 13.
Пров. Тімірязєва, вул. Тімірязєва,
кінець вул. 1 Травня (№№151-283, 198-334),
вул. Будьонного, пров. Будьонного, вул.
Набережна, вул. Павлова, пров. Ціолковського, пров. Зої Космодем'янської, вул.
Матросова, пров. Матросова, вул. Чкалова,
вул. Островського, вул. Відродження. Голосування відбудеться на дільниці №8 в приміщенні ЗОШ І-ІІІ ст. №3 (вул.Желябова, 3).
Турло Володимир Михайлович - Городищенська районна організація Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина».
Корж Григорій Михайлович - Городищенська районна організація партії « Союз лівих
сил ».
Короп Леся Борисівна - Городищенська
районна організація Соціалістичної партії
України.
Камінських Вадим Анатолійович - Городищенська районна організація Партія регіонів.
Дяченко Наталія Петрівна - Городищенська районна організація політичної партії «
Сильна Україна »
Шаповал Олег Іванович - Городищенська районна організація політичної партії
Єдиний Центр.
Мірошник Володимир Андрійович Городищенська районна організація політичної партії Комуністичної партії України.
Милаш Наталія Володимирівна - Городищенська районна організація Соціально
екологічної партії «Союз. Чорнобиль. Україна. »

ОКРУГ № 10.
Вул. Воровського, пров. Воровського,
вул. Володарського, вул. Панфілова, пров.
Панфілова, пров. Лісний, вул. Миру (№№167,2-40), вул. Г.Артемовського (№№1-59,250), вул. Гоголя, пров. Гоголя, вул. 9Січня,
вул. Я.Галана, вул. Далекосхідна, вул. Сеченова, пров. Кутузова, вул. Комунарська,
вул. Чапаєва (1-79,4-50). Голосування відбудеться на дільниці №6 в приміщенні ПП
Клімова О.Б. (вул.Миру, 65).
Карвацький Олексій Олексійович - Городищенська районна організація УСДП.
Юрін Юрій Миколайович - Городищенська районна політична організація Політичної партії « Нова політика ».
Коваль Олександр Олександрович Городищенська районна організація Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина».
Штепа Ігор Іванович - Городищенська
районна організація партії «Союз лівих сил».
Пащенко Оксана Володимирівна - Городищенська районна організація Соціалістичної партії України.
Немикіна Людмила Федорівна - Городищенська районна організація Української
Народної Партії.
Козюра Роман Вікторович - Городищенська районна організація Партія регіонів.
ОКРУГ № 11.
Пров. Л.Українки, вул. Л.Українки, вул.
Дімітрова, вул. Добролюбова, вул. Гончара,
вул. Семашка, вул. Громова, пров. Громова,
вул. Корольова, пров. Корольова, вул. Жуковського, вул. Ломоносова, пров. Ломоносова, вул. М.Артеменка, вул. Гайдара. Голосування відбудеться на дільниці №7 в приміщенні Державного аграрного коледжу
(вул.1 Травня, 40).
Грицай Світлана Григорівна - Городищенська районна організація Всеукраїнського
об`єднання «Батьківщина».
Тарануха Анатолій Валерійович - Городищенська районна організація партії « Союз
лівих сил ».
Вибрик Анатолій Борисович - Городищенська районна організація Соціалістичної
партії України.
Атаманенко Олександр Сергійович Городищенська районна організація Партія
регіонів.
Нечитайло Лариса Іванівна - Городищенська районна організація Народної партії.
Орлов Василь Олексійович - Городищенська районна організація політичної партії
Комуністичної партії України.

ОКРУГ № 12.
Вул. 1Травня (№№17-149,2-196), вул.
Шевченка (№№1-53,2-52), вул. Мамая, вул.
Вінніченка, площа Миру, пров. Садовий,
пров. Глінки, вул. І.Франка, вул. Нова, пров.
ОКРУГ № 8.
І.Франка, пров. Піонерський, вул. НезалежВул. Тельмана, вул. Маресьєва, вул. ності. Голосування відбудеться на дільниці

ОКРУГ № 14.
Вул. О.Кошового, вул. Котляревсь-кого,
вул. Макаренка, вул. Правика, вул. Молодіжна, вул. Соціалістична, вул. Ворошилова
(Сагайдачного), вул. Партизанська, вул.
Радянська, вул. Шевченка (№№53-103, 54118), вул.1 Грудня. Голосування відбудеться
на дільниці №8 в приміщенні ЗОШ І-ІІІ ст.
№3 (вул.Желябова, 3).
Дудник В’ячеслав Володимирович Городищенська районна партійна організація Політичної партії « Нова політика ».
Сухоруков Сергій Миколайович - Городищенська районна організація партії « Союз
лівих сил ».
Скалига Микола Іванович - Городищенська районна організація Соціалістичної
партії України.
Гейко Віталій Володимирович - Городищенська районна організація Партія регіонів.
Трунов Іван Якович - Городищенська
районна організація політичної партії Комуністичної партії України.
Шматкова Марія Вікторівна - Городищенська районна організація Всеукраїнського
об`єднання « Батьківщина ».
ОКРУГ № 15.
Вул. Крилова, вул. Симиренка, вул. Фурманова, вул. Фрунзе, вул. С.Щедріна, вул.
Колгоспна, вул. Степанова, пров. Крилова,
пров. Симиренка, пров. Байдукова, пров.
Колгоспний. Голосування відбудеться на
дільниці №9 в приміщенні Набоківського
сільського клубу.
Онопрієнко Борис Борисович - Городищенська районна організація Всеукраїнського об`єднання « Батьківщина ».
Барабаш Юрій Миколайович - Городищенська районна організація партії « Союз
лівих сил ».
Артеменко Марія Данилівна - Городищенська районна організація Соціалістичної
партії України.
Царіннік Леся Петрівна - Городищенська
районна організація Партія регіонів.
Півняк Василь Іванович - Городищенська районна організація політичної партії
Комуністичної партії України.
Могильний Василь Андрійович - Городищенська районна організація Громадянська партія « ПОРА ».

ГОРОДИЩЕ

№9 (49)

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

ОФІЦІЙНО

ГАРЯЧІ НОВИНИ ХОЛОДНОЇ ОСЕНІ

Розпочалася передплатна кампанія на газети. Кожен може зайти на пошту чи
звернутися до листоноші й передплатити будь-яке видання. Між щедрих інформаційних
розсипів скрізь виблискують і новини Городищини.
Рейтинг кращих дитячих садочків області
склала ”Нова Доба” №76. До почесної двадцяти
у в і й ш о в і Гор од и ще н с ь к и й до ш к і л ь н и й
навчальний заклад №3 ”Джерельце”. Тут
працюють вихователі з англійської мови,
психології, фізкультури. Зокрема, вихователь
фізкультури проводить заняття за методикою
Єфименка, згідно з якою уроки побудовані у формі
казок. Перед дитсадком красується невеликий
фонтан.
“Нова Доба” №74 дійшла невтішного
висновку, що чимало жителів зарікаються тримати
домашню худобу. Скаржаться на погану селекцію
свиней і низькі закупівельні ціни. Говорять, що
справа геть збиткова, не виправдовує вкладених
грошей і сил. Бідкаються, що нинішні свині зовсім
перевелися. Годуєш тричі на день, а їм ні зросту, ні
поправки. Щоб підібрати нормальних поросяток,
їздять на базари у Вільшану, Шполу, Яснозір'я,
Деренківець… Щедро годують, але темпи росту
зовсім не ті як раніше, коли купували порося на
Пасху, а кололи уже на Різдво. Отак хочеш купити
порося, а тобі підсунуть свиню. А кинешся здавати
кабана – заготівельники пропонують нахабно
мало. Кілька років тому модними стали
в'єтнамські поросята. Проте дехто в такій
мініатюрній худобі вже розчарувався. Добре, що
їдять небагато, але і сала-м'яса не нагулюють.
Покличеш кумів на свіжак, то поросяти як і не було.
У Городищі півлітра самогону нині
подорожчала до 12 гривень. Такі знання тіньової
економіки демонструє ”Прес-Центр” №38. Літом
ціна була – десятка. Можна надибати й дешевшу,
але надто сумнівної якості, таку купують кінчені
п'яниці, яким однаково, що пити. Торік пляшка

коштувала 5-6 гривень. По селах самогон
дорожчий – 15 гривень, бо це головна валюта!
Подорожчало, бо підскочив цукор і все на світі.
Життя стало дорогим! Ціни на самогон ростимуть
й далі, бо 50-кілограмовий мішок цукру вже 420
гривень, а рік тому був 200. Клієнтів у самогонниць
побільшало після того, як подорожчала
”казьонка”.
Хоча загалом криза не розігнала клієнтів із
барів Городища. П'ятниця – молодь ходить з бару в
бар, шукає вільне місце, але усе зайнято. Субота –
місця вже є, але людей однаково море. Неділя –
місць повно, але відвідувачів майже немає –
спорожніли кишені. У середньому клієнт за вечір
залишає у барі 150-200 грн.
Городищенський район – переможець
обласної спартакіади державних службовців. Таку
приємну новину оприлюднив офіційний сайт
Черкаської облдержадміністрації
www.oda.ck.ua. 2 жовтня на Центральному
стадіоні Черкас відбулася обласна спартакіада
державних установ. Команда Городищенської
райдержадміністрації на чолі з першим
заступником голови райдержадміністрації
Віталієм Горідьком взяла активну участь у
спортивних заходах. Державні службовці району
посіли призові місця в киданні м'яча в
баскетбольний кошик, шашках, кегельбані,
естафеті та легкоатлетичному бігу, в результаті
чого команда Городищини виборола перше
загальнокомандне місце серед команд області.
Переможців обласної спартакіади привітала
голова обкому профспілки державних установ
Катерина Кучугурна та вручила нашій команді
кубок і диплом.

Відповідно до статті 10 закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» Городищенська міська
рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
інженера-землевпорядника Городищенської міської
ради. Основні кваліфікаційні вимоги до претендента: вища
або середньо-спеціальна землевпорядна освіта, вміння
працювати на комп'ютері. Термін подання заяв на участь у
конкурсі – протягом місяця з дня опублікування
оголошення. Адреса: м. Городище, вул. Грушевського, 11.
Телефон: 2-41-27.
Відповідно до статті 10 закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» Городищенська міська
рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
спеціаліста Городищенської міської ради. Основні
кваліфікаційні вимоги до претендентів: повна вища
економічна освіта за спеціальністю облік і аудит, досконале
володіння комп'ютером. Термін подання заяв на участь у
конкурсі – протягом місяця з дня опублікування
оголошення. Адреса: м. Городище, вул. Грушевського, 11.
Телефон: 2-41-27.

ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

КП «Комунальник»
надає послуги:
-з викачки та вивезення
нечистот,
-ритуальні послуги (автомобіль
з ковром, найдешевші труни),
-пробивка каналізації,
-перевезення вантажів до 4 т,
-вивезення твердих побутових
відходів,
-послуги екскаватора,
-розпилювання лісоматеріалу,
-послуги спецмашини «вишка»
(на висоту до 11 м).
«Комунальник» дякує
споживачам за вчасно сплачені
комунальні послуги.

ТА К С І Ц І Л О Д О Б О В О
ТЕ Л . 2-22-83

ПРИМІЩЕННЯ
КУПЛЮ
контейнер в м.Городище з місцем на
Базарній площі. Т. 0 (67) 988-15-06.
ПРОДАМ
магазин-кафе (діючий) у м.Городище (р-н
газ. господ.), заг. пл. 200 м.кв., газ, 3 фази,
водопровід, зем. діл. 6 сот. 50000 у.о. Т. 2-46-24,
0 (67) 594-75-73.
магазин у м.Городище, вул.Героїв
Чорнобиля. Т. 0 (96) 216-49-57.
магазин діючий у с.В'язівок Городищенського
р-ну. Т. 0 (96) 471-41-58.
виробниче приміщення у м.Городище,
заг.пл. 700 кв.м. Т. 0 (96) 216-49-57.
ЗДАМ
виробниче приміщення в м.Городище,
заг.пл. 1276,89 м кв., з усіма комунікаціями, зем.
діл. 2,2 га. Т. 2-16-75, 0 (67) 501-21-12.
торгівельне примішення у м.Городище (р-н
залізн.вокзалу), заг.пл. 80 кв.м. Т. 0 (96) 216-4957.
БУДИНКИ
ПРОДАМ
будинок у м.Городище, газифікований, біля
будинку сарай, літня кухня, гараж, погріб,
криниця. Т. 0 (96) 375-63-66.
будинок у м.Городище (центр), газифік.,
центр.водогін, усі надв.спор., зем.діл. 9 сот.
Можливий ОБМІН на квартиру. Т. 0 (98) 80354-52.
будинок у м.Городище, вул.Мамая, 26,
газифік., цетр.водогін, заг.пл. 10,5х10 м, усі
зручн., усі надв.спор. 25000 у.о. Т. 0 (98) 803-5452, 0 (97) 669-37-10.
будинок у м.Городище, пров.Маяковського,
заг. пл. 70 м.кв. 4 кімн., усі зручн., газ, зем. діл.
15 сот. АБО ОБМІН на квартиру. Т. 0 (98) 39633-46.
будинок у м.Городище, вул.Лисенка,6,
газиф., усі надв.спор., зем.діл. 10 сот. Т. 2-21-05.
будинок у м.Городище, вул.Панфілова,
вул.гізифік., зем.діл. 70 сот. Т. 2-12-56, 0 (93)
812-73-03.
будинок у м.Городище, вул.Свердлова,5, без
внутр .робіт, 9х12, зем .діл. 7 сот., вул.газ. 10000
у.о. Т. 0 (67) 609-32-00.
будинок у м.Городище, вул.Чапаєва,134, усі
надв. спор., зем. діл. 15 сот. Т. 2-19-37, 0 (96)
695-99-21.
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Відповідно до статті 19 Конституції
України правовий порядок в Україні ґрунтується на тому, що ніхто не може бути
примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної
влади та місцевого самоврядування, їхні
посадові особи діють лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, які визначені Конституцією та законами України.
Згідно зі статтею 36 Конституції України, частини 1 статті 14 Закону України
"Про об'єднання громадян" (далі Закон)
легалізація (офіційне визнання)
об'єднань громадян є обов'язковою і
здійснюється шляхом їх:
реєстрації;
повідомлення про заснування.
Кожна з вказаних процедур має
відмінності як у змісті, так і у наслідках.
Законом (стаття 17) і Положенням про
порядок легалізації об'єднань громадян
(пункт 9) встановлено обов'язок засновників подавати заяву до легалізуючого
органу для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування; вимоги до заяви: вона має бути
підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві
вказується прізвище, ім'я, по батькові
засновників громадської організації або
їх уповноважених представників, рік
народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів,
основна мета діяльності громадської
організації. Підписи в заяві повинні бути
завірені в установленому законом
порядку.
Для реєстрації громадської організації
(порядок створення політичної партії
встановлений Законом України "Про
політичні партії в Україні") її засновники
подають заяву, до якої додаються статут
(положення), протокол установчого
з'їзду (конференції) або загальних
зборів, відомості про склад керівництва
центральних статутних органів, дані про

РОЗ'ЯСНЕННЯ ОКРЕМИХ
ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ
УКРАЇНИ
«ПРО ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН»
місцеві осередки, документи про сплату
реєстраційного збору, крім випадків,
коли громадська організація звільняється від сплати реєстраційного збору
(стаття 15 Закону).
Закон не передбачає права легалізуючого органу вимагати інші документи.
Норми про обов'язок мати статутний
документ та контрольні повноваження
легалізуючих органів поширюються на
об'єднання громадян, незалежно від способу (шляху) їх легалізації. Відповідно до
частини 1 статті 13 Закону об'єднання громадян діє на підставі статуту або положення (далі статутний документ). Згідно
з частиною 2 статті 25 Закону органи, що
проводять легалізацію об'єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень статуту. Представники цих органів мають право бути присутніми на заходах, що проводяться
об'єднаннями громадян, вимагати
необхідні документи, одержувати пояснення.
Натомість, права зареєстрованих
об'єднань громадян обумовлені статтями 12-1 (щодо назви об'єднання громадян), 14 (щодо реєстрації в обов'язковому порядку місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, якщо така
реєстрація передбачена статутними документами цих об'єднань), 15 (щодо
обов'язкової реєстрації змін до статутних
документів зареєстрованих об'єднань
громадян), 20 (права зареєстрованих
об'єднань громадян), 24 (щодо господарської та іншої комерційної діяльності
зареєстрованих об'єднань громадян)
Закону.
Людмила ДУДКО,
головний спеціаліст
районного управління юстиції

У ПРИМІЩЕННІ КОЛЕДЖУ ПРОВОДИМО ЗАНЯТТЯ: ШЕЙПІНГ, АЕРОБІКА, СТЕПАЕРОБІКА.
Запрошує дівчат і жінок
Запрошуємо жінок та дівчат віком від 15
без вікових обмежень.
років.
Надаємо послуги тренажерного залу
Головне – гаряче бажання
(заняття з фітнесу) для чоловіків та юнаків
бути красивою і
віком від 15 років.
впевненою! Заняття
Інформація щодо часу проведення
будуть проходити в
занять за телефонами 0 (93) 584-96-62 (Тома),
хореографічному залі
0 (97) 998-42-60 (Оля).
районного Палацу
культури двічі на тиждень
у вівторок і п'ятницю,
ШВЕЙНЕ АТЕЛЬЄ
початок о 17.00. Заняття
надає послуги з художньої машинної
проводить володар Кубку вишивки автомобільних чохлів, виготовлення
світу зі східних танців
одягу з українським орнаментом, декор всіх
Христина Олейніченко. видів одягу.
Індивідуальний підхід до кожного
Довідки за телефоном:
клієнта.
Т. 0 (98) 259-26-84.
0 (97) 113-40-13,
Ми знаходимось за адресою:
0 (67) 470-81-84.
вул.Миру, Універмаг (вхід з двору).

ШКОЛА-СТУДІЯ
СХІДНИХ ТАНЦІВ

Сергій (097) 556-51-05 Леонід (097) 182-67-90
Андрій (096) 758-05-63 Геннадій (067) 986-34-68

будинок у м.Городище, пров.Шмідта,11,
7х10, газиф., каналізація, обкл. цеглою, тел.,
супутн. ТБ, л.кухня (газ.), усі надв. спор.,
приватиз зем. діл. 26 сот. Т. 2-33-02, 0 (93) 81303-05, 0 (93) 924-32-12.
будинок в с.Шевченкове (колишня
Кирилівка) Звенигородського району, заг.пл.
8х10 м, газифік., усі зручності, усі надвірні
споруди, криниця з дуже смачною водою.
Садиба 0,45 га, садок, горіхи. Можливий обмін
на квартиру. Т. 0 (97) 365-19-00, 0 (97) 368-4536.
ЗДАМ
будинок у м.Городище (р-н залізн. вокзалу).
Т. 0 (96) 452-53-23.
ОБМІНЯЮ
будинок-= будинок або 2 квартири,
будинок у м.Золотоноша, вул.Комунарська,
цегл., заг. пл. 76.м.кв., 4-кімн., усі зручн., усі
надв.спор., зем. діл. 6 сот. - на будинок у
м.Городище на 2 входи або на 2 квартири. Т. 0
(237) 5-29-74.
КВАРТИРИ
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО квартира 1-кімн., 5 пов. у
м.Городище, вул.Слов'янська,29 (центр). 80000
грн.,торг. Т. 0 (63) 996-68-07, 0 (63) 870-77-11.
4-х кімн. квартира, усі зручності, погріб,
гараж, літня кухня. Т. 2-22-92, 0 (96) 400-54-21.
ВИНАЙМУ
будинок газиф. у м.Городище. Т. 0 (67) 72132-69.
будинок газиф. у м.Городище (центр,
бажано біля школи № 2). Т. 2-09-22, 0 (97) 27826-02.
будинок у м.Городище (бажано центр), з
усіма зручн. Т. 2-40-20, 0 (66) 632-75-48.
будинок або ½будинку в м.Городище (р-н
залізн. вокзалу); оплату та порядок гарантую. Т.
0 (67) 472-52-53.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАМ
земельна ділянка під забудову,
вул..Шевчека, 89 А, 12 сот. Т. 2-20-75, 0 (96) 30379-75.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
FORD Granada, 79 р.в., темно-синій, 1,7,
капремонт 08 р., добр. стан. 10000 грн. Т. 2-4813, 0 (96) 531-77-80.

ВАЗ 21011. Т. 0 (97) 349-00-69.
трактор Т 40, у добр.стані. Т. 0 (96) 340-5496.
трактор ЮМЗ, 80 р.в., у добр.техн.стані +
причіп та плуг. Т. 0 (96) 375-63-66.
ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ
крила нові, передні і мотор УАЗ, після
капремонту. Т. 0 (97) 250-59-56.
ОБЛАДНАННЯ
КУПЛЮ
січкарню. Т. 0 (97) 389-01-62.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
піноблоки, 25х25 см, 10 шт. (с.В'язівок). Т. 0
(96) 223-85-52.
цегла, б/к, 600 шт., висока якість (с.В'язівок).
Т. 0 (96) 223-85-52.
МЕБЛІ
ПРОДАМ
м'яка частина «Жаклін» (диван + 2 крісла),
б/к, відм. стан. 12000 грн., торг. Т. 0 (67) 581-7425.
стіл письмовий, 4 шухлядки, в добр.стані,
б/к. 150 грн. Т. 2-37-80, 0 (97) 238-86-43.
стільчик зі столиком, дитячий, новий. 100
грн. Т. 0 (97) 657-42-81.
РІЗНЕ
КУПЛЮ
гарбузи. Т. 2-15-06.
ПРОДАМ
вугілля «орешек». Т. 2-01-90.
контейнер для зберігання та продажу овочів,
фруктів. 300 грн. Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
комбінезон, зимовий, на овчині, голубий, 610 міс., 200 грн. Т. 2-37-80, 0 (97) 238-86-43.
комбінезон, осінній, рожевий, 5-7 міс., 150
грн. Т. 2-37-80, 0 (97) 238-86-43.
сіно садкове і люцерна. Т. 2-12-56, 0 (93)
812-73-03.
ходунки «Chicco», вир-во Італія, б/к, в
добр.стані + запасні колеса. 250 грн. Т. 2-37-80,
0 (97) 238-86-43.
ящики для яблук, нові. Т. 2-18-35, 0 (96) 39249-52.
РОБОТА
ТЕРМІНОВО потрібен менеджер для
співпраці в міжнародній компанії. Т. 2-03-01, 0
(97) 419-54-77, 0 (63) 980-22-64.
Престижній Швейцарській компанії потрібні

дистрибютери (додатковий дохід, розвиток
власного бізнесу, безкоштовне навчання та
консультації). Т. 0 (97) 506-73-31, 0 (63) 805-5105.
ВАТ «Городищенський маслозавод»
запрошує на роботу вантажників, підсобного
робітника (чоловіка), техпрацівницю,
слюсаря механіка. Т. 0 (234) 2-25-82.
ТОВ «Фаворит-Інвест» запрошує на роботу
бухгалтера-касира. Т. 0 (67) 982-07-75.
ПОСЛУГИ
Розпиловка дров, обрізка дерев
бензопилою. Т. 2-47-67, 0 (97) 571-71-83.
ТВАРИНИ
ПРОДАМ
в'єтнамські свині. Т. 0 (234) 2-34-06 (після
18.00).
в'єтнамські міні-свині «вислобрюхі». Т. 0
(50) 226-35-78.
барани і вівці. Т. 0 (97) 321-39-82.
свині корейської породи, поросні. 800 грн.
АБО бартер. Т. 39-2-82, 0 (97) 723-62-98.
кролі (різних порід). Т. 2-45-88, 0 (96) 946-0227.
цуценята німецької вівчарки по 750 грн. Т. 0
(67) 470-03-12.
ВТРАЧЕНО
чорну папку з документами на мопед,
автомобіль та паспорт громадянина України.
Прохання повернути за винагороду. Т. 0 (97)
946-35-21, 0 (93) 685-84-07.
СК «Глобус» повідомляє про втрату
страхових полісів цивільно-правової
відповідальності № ВЕ 3330751, ВЕ 3330752,
ВЕ 3330756, ВЕ 3330757, ВЕ 3330758, ВЕ
3330759, ВЕ 333 0742 по вул. Кірова біля будинку
№ 2 кв.7 м.Городище. Просимо визнати їх
недісними. Заяви по відкодуванню витрат за
цими договорами СК «Глобус» не приймає. Т. 203-84.
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”МОТОДЕМБЕЛЬ”
У ГОРОДИЩІ

Сибірські байкери у Городищі.

02/10/2010 р.

ГОРОДИЩЕ

Яскраве закриття мотосезону 2010 року відбулося 1–3 жовтня
у Городищі. Зліт мав влучну назву ”МОТОДЕМБЕЛЬ”. Його спільно
організували мотоклуби ”Маніжа” і ”Нічні птахи”. До нашого
міста приїхала рекордна за останні роки кількість учасників – зареєструвалося майже 300 байкерів з всієї України. Був навіть гість з
США. Байкери принесли чималий прибуток місцевим крамницям,
барам та готелям, адже зайняли усі номери.
Зліт пройшов на високому організаційному рівні. Як завжди, було
дуже класно. Виступали два рок-гурти, ведучі Ковбой та Грег без кінця
влаштовували веселі конкурси. Проводився третій заключний етап чемпіонату України з УНІмото. За традицією від лідера МК ”Маніжа” Олександра Шендрика для гостей було супер-частування – смажене на вертелі теля по-сербськи!!! За три дні зльоту спалили цілу машину дров.
Байкери відвідали дітей, що перебувають у Вільшанській школіінтернаті, якому саме виповнилося 50 років. Приїхали з гостинцями,
катали дітей на своїх байках, подарували значки, наклейки, морозиво,
цукерки… Малеча була просто в захопленні! Діти теж чекали гостей,
підготували для них концерт та виставку малюнків на байкерську тему.
Байкери пообіцяли, що беруть шефство над інтернатом, обов'язково
відвідуватимуть дітей під час наступних зльотів.
За допомогу в організації зльоту ”МОТОДЕМБЕЛЬ” велика подяка
президенту ФК "Цукровик" Сергію Козюрі, директору ПТУ-14 Анатолію
Лисенку, приватним підприємцям Олександру Герасименку, Тарасу
Антоненку, Олександру Козелецькому. Байкери отримали неймовірне
задоволення і роз'їхалися до наступного сезону.
За останні роки Городище стало помітним центром байкерського
руху в Україні. Нещодавно наше місто відвідали байкери із Красноярська – учасники мотоклубу Jazz Bike Fest. Щодня вони долали більше
тисячі кілометрів, щоб побувати у наших краях.
Байкерські зльоти роблять важливий внесок у популяризацію Городища, підняття його іміджу. У цьому значна заслуга міської ради, яка
надала байкерам у безоплатне користування парк колишнього цукрокомбінату, де байкери облаштували базу і проводять зльоти.
Володимир ЧОС.
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Влітку студійці побували у Золочеві, де зустрілись
зі своїми соратниками та відвідали стародавні замки Львівщини.

У Городищенському економічному ліцеї, який спеціалізується на точних науках, немає
суперечностей між «ліриками і
фізиками». Тут за гармонійний
розвиток учнів.
Ось уже рік у ліцеї працює
творча музейна студія. Головне
завдання – формування здатності
особистості до креативності, тобто
вміння продукувати щось нове,
несподіване, але доцільне, знаходити нестандартні шляхи для ефективного виконання поставлених
завдань. Навчаня здійснюється
через гру, що дозволяє виявити та
реалізувати внутрішні творчі
резерви.
22 вересня студійці взяли
участь у музейно-педагогічному

фестивалі «Мій рідний край» на
базі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Крім наших, там були
представники Львівської та Київської областей, тим вагомішим є
здобутки городищенців.
Олег Короп, його презентація
наукової розвідки «Економічний
аналіз музейної спадщини родини Симиренків» визнана найкращою на фестивалі:
– Ми не просто вивчаємо
історію, а націлені на її практичне
застосування, на те, які приклади
можна взяти для сучасності, для
розвитку. Адже все нове – це забуте старе. Якраз ідеями Симиренків
щодо організації виробництва

«Мозковий центр» творчої музейної студії –
Жанна Здоренко, Олег Короп, Настя Моргун.

цукру та садівничої галузі є досить 1). Ось як характеризує Анатолія
Васильовича зас-тупник директоперспективними.
Настя Моргун відзначена як ра ліцею Жанна Здоренко:
– Це вчений, історик, письнайактивніший учасник творчих
менник і художник, дуже добра,
музейних студій:
– На таких студіях ми розви- щира, відкрита, цілеспрямована і
ваємо світогляд, збагачуємось безкорислива людина. Працює на
знаннями про рідний край, ентузіазмі – горить і запалює
розмірковуємо, що можна зроби- інших.
ти для нашої батьківщини. ЗокреТож, всім нам творчого горіма, в планах створення грома- ння і натхненної праці.
дської організації для реалізації
певних проектів.
Олег ПОКАСЬ
Останнім таким проектом
студійців є створений ними відеофільм про Городищину.
Над фільмом працювали
Олег Короп, Наталія Ціммерман, Вікторія Петренко.
Керівником і натхненником роботи студії є науковий співробітник заповідника «Києво-Печерська
Лавра» Анатолій Горовий
(до речі, він випускник
Городищенської ЗОШ № Тренінг проводить Анатолій Горовий.

НАШ КАЛЕНДАР

руки й узяти його.

9 жовтня
70 років від дня народження Джона
ЛЕННОНА (1940-1980), англійського рокмузиканта: Те, кто сидит на дешёвых местах,
хлопайте. Остальные просто побренчите
своими драгоценностями (на концерте
«Королевское варьете» 4 ноября 1963 года, в
присутствии королевы-матери, принцессы
Маргарет и лорда Сноудона).

25 жовтня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЖІНОК ЗА
МИР

11 жовтня
125 років від дня народження Франсуа
МОРІАКА (1885-1970), французького
письменника, лауреата Нобелівської премії
(1952)Єдина перевага диктатури: не потрібно
годинами сидіти біля радіо, щоб дізнатись
р е з ул ь т а т и в и б о р і в . Д о р о ж ч е з а в с е
обходяться непродажні жінки.
14 жовтня
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
170 років від дня народження Дмитра
ПИСАРЄВА (1840-1868), російського публіциста,
літературного критика, філософа, революційного
демократа: Общество виновато во всем том,
что совершается в его пределах; всякая дрянная
личность самим фактом своего существования
указывает на какой-нибудь недостаток в
общественной организации.

16 жовтня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СІЛЬСЬКОЇ ЖІНКИ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВА
17 жовтня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
20 жовтня
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ПРОТИ РАКУ
МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
22 жовтня
75 років від дня народження Бориса
ОЛІЙНИКА (1935), українського поета:
Я тим уже боржник,
що українець зроду:
Бо доля, певне, в гуморі була,
Коли у посаг нам давала землю, й воду,
І голубого неба в два крила.
23 жовтня
90 років ід дня народження Джанні РОДАРІ
(1920-1980), італійського письменника: Кожна
людина змалечку володіє цілим світом, і це не
коштує їй жодного шеляга. Так, світ належить
їй, треба тільки закачати рукави, простягти

24 жовтня
ДЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ

26 жовтня
130 років від дня народження Дмитра
КАРБИШЕВА (1880-1945), генерал-лейтенанта
інженерних військ, Героя Радянського Союзу
31 жовтня
ДЕНЬ АВТОМОБІЛІСТА І ДОРОЖНИКА
3 листопада
ДЕНЬ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК
ДЕНЬ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ
4 листопада
ДЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИКА
6 листопада
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЧОЛОВІКІВ
50 років тому (1960) введено в дію Київський
метрополітен
7 листопада
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
8 листопада
75 років від дня народження Алена ДЕЛОНА
(1935), французького кіноактора

Кореспондент спілкується з
боксером. Задає каверзні запитання, мовляв, навіщо боксерові
руки, ноги і т.д. Зайшла мова про
голову:
-- А навіщо вам голова?
-- Ну як навіщо, … для адекватного аналізу і осмислення
вхідної ззовні інформації…
У кореспондента очі по сім
копійок і щелепа відвисла.
Боксер, поплескуючи кореспондента по плечу:
-- Жартую! Їм я в неї, їм!

J

J

J

Стоїть дівчина біля дверей
військкомату і плаче.
-- Що, нареченого в армію забрали? -- запитує вартовий.
-- Так. Усіх п'ятьох!

J

J

J

Cos60 + sin90 + (sin120 х tg30)
(ctg90 + cos380) = … спасибі,
Маріє Іванівно, … нам це дуже згодилося у житті.

J

J

J

-- Мамо, ось мій хлопець, познайомся. Не п'є, не курить, матом не лається!
-- А тобі з ним не нудно, доню?

J

J

J

Ваші шкарпетки прослужать
набагато довше, якщо у вас закладений ніс.

J

J

J

Як ми п'ємо? Ми п'ємо жахливо! Спочатку те, що бажаємо.
Потім те, що можемо. І нарешті
те, що залишилося…

J

J

J

Переглядав анкети на сайті
знайомств. Знайшов якусь Юлю,
34 роки. Пише «віддаю перевагу
сексу за гроші». Подивився фото.
Стало очевидно, що платити буде вона.

J

J

J

Я розстріляю кожного, хто засумнівається в моєму милосерді!

J

J

J

-- А я он з тією дівчиною за однією партою сидів, потім ми одружилися, народили дітей…
-- А потім?
-- Потім? Розсадили нас.

J

J

J

Оголошення: «Запрошуємо
вантажників на цікаву роботу».

