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ßëèíêî, çàñâ³òèñü!
Ó Äåíü ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ â ñòîëèö³ ðîçïî÷èíàþòüñÿ ñâÿòêîâ³ çàõîäè, 
ÿê³ òðèâàòèìóòü äî Âîäîõðåùà

Ãîëîâíà íîâîð³÷íà ÿëèíêà ñòîëèö³ òà Óêðà¿íè ãîòîâà
äî óðî÷èñòîãî çàñâ³÷åííÿ. Ìîíòàæ ë³ñîâî¿ ãîñò³ íà ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³ ôàõ³âö³ çàê³í÷èëè íàïåðåäîäí³. Ïðî
öå “Õðåùàòèêó” â÷îðà ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ òà êóëüòóðîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü Ìèêîëà Ïåðåñóíüêî (ÿêèé îñòàíí³ ðîêè º äè-
ðåêòîðîì ãîëîâíî¿ ÿëèíêè Êèºâà). “Óðî÷èñòà ìèòü çà-
ñâ³÷åííÿ áóäå çàâòðà, íà Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, î 16.30,— ïî-
â³äîìèâ â³í.— Ó â³äêðèòò³ ñâÿòêîâî¿ ïðîãðàìè “ßëèíêî
íîâîð³÷íà, çàñâ³òèñü âîãíÿìè!” â³çüìóòü ó÷àñòü Ïðåçè-

äåíò Óêðà¿íè, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà”. Ïàí Ïåðåñóíüêî ïîâ³äîìèâ, ùî ïîïåðåäíüî ãî-
òîâí³ñòü ë³ñîâî¿ êðàñóí³ ïåðåâ³ðÿòü ñüîãîäí³ î 18.00, çîê-
ðåìà îãëÿíóòü êð³ïëåííÿ, ðîáîòó ³ëþì³íàö³¿. Ïðàö³âíè-
êè ÌÍÑ ìàþòü âæèòè óñ³õ çàõîä³â áåçïåêè. Àäæå íàé-
âèùà ó ªâðîï³ 35-ìåòðîâà ÿëèíêà ìèëóâàòèìå îêî â öåí-
òð³ ì³ñòà ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, àæ äî Âîäîõðåùà.

Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Ïåðåñóíüêà, öåíòðàëüíó ÿëèíêó
çðîáëåíî ç æèâèõ äåðåâ. Äî 20-òîííîãî ìåòàëåâîãî êàð-
êàñó ïðèêð³ïèëè ìàéæå 500 ìàëåíüêèõ “õâî¿íîê”. “Óñ³ äå-

ðåâöÿ, çàâåçåí³ ç ñóñ³äí³õ ç Êèºâîì ë³ñãîñï³â, âèêîðèñòà-
ëè çà ðàõóíîê ïëàíîâî¿ ñàí³òàðíî¿ âèðóáêè, ÿêà íå çàøêî-
äæóº ë³ñîâ³”,— ïîâ³äîìèâ â³í.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ÿëèíêè, íàâêîëî ÿëèíêè áóäå
íîâå õóäîæíüî äåêîðàòèâíå îôîðìëåííÿ. “Öüîãîð³÷ ìè
çáàãàòèëè ñâ³òëîä³îäíó êîëüîðîâó ãàìó, â ÿê³é ïåðåâà-
æàòèìå ô³îëåòîâèé êîë³ð,— ðîçïîâ³â ïàí Ïåðåñóíüêî.—
Äî òîãî æ çàñòîñîâàíî íîâå êîìï’þòåðíå ïðîãðàìóâàí-
íÿ”. Íà ÿëèíö³ òàêîæ çàì³íÿòü áëèìàþ÷³ ë³õòàðèêè íà
ÿñêðàâ³ø³, à òàêîæ ã³ðëÿíäè, ð³çíîêîëüîðîâ³ ïëàñòèêîâ³
êóëüêè, ñí³æèíêè, íàï³âñôåðè. Ñþðïðèçîì äëÿ êèÿí òà
ãîñòåé ñòîëèö³ ñòàíóòü ñÿþ÷³ íàïèñè “Âåñåëèõ ñâÿò”.
Á³ëüø³ñòü íîâîð³÷íèõ ³ãðàøîê äëÿ ë³ñîâî¿ ãîñò³ âèãîòî-
âèëè âëàñíîðó÷ ìàéñòðè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó íà-
ðîäíî¿ òâîð÷îñò³, çîêðåìà ³ ñîðîê òèãðåíÿò — ñèìâîë³â
íîâîãî ðîêó — òà âåëè÷åçí³ êóë³”.

Ñâÿòêîâà ïðîãðàìà íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, ùî ðîç-
ïî÷íåòüñÿ î 14.30, ïîáóäîâàíî ç óðàõóâàííÿì óêðà¿íñüêèõ
íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é, íàðîäíèõ íîâîð³÷íèõ îáðÿä³â òà
çâè÷à¿â. Ïðîçâó÷àòü íàðîäí³ ï³ñí³, êîëÿäêè, ùåäð³âêè òà
ñó÷àñí³ ï³ñí³. Çàâåðøèòüñÿ ä³éñòâî äâàäöÿòèõâèëèííèì
ñâÿòêîâèì ôåºðâåðêîì
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Новорічна ялин а мил ватиме о о иянам аж до Водохреща
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Завтра центрі столиці о 16.30 відб деться рочисте засвічення оловної новорічної ялин и.
У заході візьм ть часть Президент У раїни, прем'єр-міністр, Київсь ий місь ий олова.
У онцертній про рамі свята на майдані Незалежності "Ялин о новорічна, засвітись во нями!"
прозв чать раїнсь і народні та с часні пісні, оляд и, щедрів и. Завершиться дійство два-
дцятихвилинним свят овим феєрвер ом. Найвища Європі 35-метрова ялин а мил ватиме
о о в центрі міста протя ом місяця, аж до Водохреща.
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Ìèêîëàé âèðóøèâ 
äî ä³òåé

Ñâÿòèé Ìèêîëàé, ÿêèé ñüîãîäí³ âíî÷³ âè-
ðóøèòü ó ãîñò³ äî ìàëåíüêèõ êèÿí, ïåðøè-
ìè â³äâ³äàâ ä³òåé-³íâàë³ä³â. Òî÷í³øå, ïåðåäàâ
ïîäàðóíêè ÷åðåç ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ðåíó Ê³ëü÷èöüêó. Ó÷îðà âîíà âðó-
÷èëà ¿ì 50 öèôðîâèõ ôîòîàïàðàò³â. Ïîäà-
ðóíêè ïðèäáàíî çà êîøòè áëàãîä³éíèê³â.
“Öèì ä³òêàì, ïîïðè â³ê, äîâîäèòüñÿ äîâîë³
íåëåãêî. Òîìó âîíè, ÿê í³õòî, ïîòðåáóþòü
íàøî¿ óâàãè, òóðáîòè ³ ëþáîâ³. Ìè ãîòîâ³ äà-
ðóâàòè ¿ì öå ùîäíÿ. Â ïåðåääåíü Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ íå çìîãëè çàëèøèòè ä³òåé áåç ïî-
äàðóíê³â. Íåõàé öèìè ôîòîêàìåðàìè âîíè
ô³êñóþòü íàéùàñëèâ³ø³ ìèò³ ³ ùîá òàêèõ ìî-
ìåíò³â ó ¿õíüîìó æèòò³ áóëî áåçë³÷”,— ñêà-
çàëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà

Íà ðèíêàõ çàáóëè 
ïðî ñàí³òàð³þ

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ ÊÌÄÀ çä³éñ-
íèëî ïåðåâ³ðêó âóëè÷íîãî áàçàðó íà âóëè-
ö³ Çàáîëîòíîãî, äå òîðãóþòü ì’ÿñîì, êîâ-
áàñàìè, ñèðàìè òà ³íøèìè ïðîäóêòàìè. Ç’ÿ-
ñóâàëîñÿ, ùî òîðãóþòü òàì ³ç ãðóáèìè ïî-
ðóøåííÿìè ñàí³òàðíèõ íîðì. Æîäåí ïðî-
äàâåöü íå çì³ã ïîêàçàòè äîçâîëó íà ðåàë³-
çàö³þ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Äî òîãî æ
ïðàêòè÷íî â óñ³õ òî÷êàõ íå áóëî äîêóìåí-
òàö³¿ íà òîâàð òà ñàí³òàðíèõ êíèæîê. Óâåñü
êðàì íà òîðãîâåëüíèõ òî÷êàõ çáåð³ãàþòü ó
íåíàëåæíèõ óìîâàõ — â ïàïåðîâèõ ÿùèêàõ
ïðîñòî íà çåìë³. Çíàéøëè ïåðåâ³ðÿþ÷³ ³ âà-
ãè, äî ÷àø³ ÿêî¿ çíèçó áóëî ïðèêð³ïëåíî
“ãèðüêó” ìàéæå äî 200 ãðàì³â äëÿ îáâàæó-
âàííÿ ïîêóïö³â. Äî ïîðóøíèê³â òà àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ðèíêó áóäå çàñòîñîâàíî àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ñàíêö³¿

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ “ãðèçóòüñÿ” 
÷åðåç “Ñÿéâî”

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ
çâåðíóëàñÿ äî ïðîêóðàòóðè, àáè òà ðîçñë³äó-
âàëà çàêîíí³ñòü ïðîäàæó â³ää³ëîì êîìóíàëü-
íîãî ìàéíà ðàéàäì³í³ñòðàö³¿ íà àóêö³îí³ ïðè-
ì³ùåííÿ êíèãàðí³ “Ñÿéâî”, ùî íà âóëèö³
Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 6. “Ìîÿ ìåòà — âè-
ÿâèòè òèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ íàâìèñíî ÷è
íåíàâìèñíî ñïðèÿëè ïðîäàæó êíèãàðí³
“Ñÿéâî” é ó òàêèé ñïîñ³á äèñêðåäèòóâàëè
ðàéîííó âëàäó”,— ñêàçàâ ðàéîííèé ãîëîâà
Â³êòîð Ïèëèïèøèí. Àäì³í³ñòðàö³ÿ òàêîæ âè-
ð³øèëà ïðîâåñòè âëàñíå ñëóæáîâå ðîçñë³äó-
âàííÿ ùîäî ïîñàäîâèõ îñ³á, ä³¿ êîòðèõ ñïðè-
ÿëè âèñåëåííþ êíèãàðí³. Øåâ÷åíê³âñüêà
ÐÄÀ “ñïîõîïèëàñÿ” ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ âèÿâ³â
ãðîìàäñüêîãî îáóðåííÿ òà çâåðíåííÿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó. ßê
â³äîìî, ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó “Ñÿéâî” áó-
ëî ïðîäàíî íà àóêö³îí³ Øåâ÷åíê³âñüêîþ
ðàéðàäîþ íîâîìó âëàñíèêó, ÿêèé òåïåð ìî-
æå íà âëàñíèé ðîçñóä âèñåëÿòè ìàãàçèí, ÷è
ïðîäîâæóâàòè ç íèì äîãîâ³ð îðåíäè. Òèì ÷à-
ñîì êíèãàðíÿ “Çíàííÿ” íà âóëèö³ Õðåùà-
òèê, 44 âèìóøåíà ñêîðîòèòè ðîáî÷èé äåíü äî
òðüîõ ãîäèí. Ó ïðèì³ùåíí³ â³äêëþ÷èëè îïà-
ëåííÿ. Ïîëîâèíà êîëåêòèâó ïðàö³âíèê³â óæå
çàõâîð³ëè

Çàâòðà â ñòîëèö³ 
ïðîâåäóòü ï’ÿòü 
ÿðìàðê³â

Íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ ñâÿò ñòîëè÷íà
âëàäà çàïðîøóº êèÿí â³äâ³äàòè òðàäèö³éí³
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Çàâòðà â ì³ñ-
ò³ ¿õ â³äáóäåòüñÿ ï’ÿòü. Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ òîðãóâàòèìóòü íà ïðîñïåêò³ 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ, 42. Ó Äàðíèöüêîìó — íà âóëèö³ Ðå-
âóöüêîãî. Ñêóïèòèñÿ ïåðåä ñâÿòàìè íåäîðî-
ãèìè ïðîäóêòàìè ìîæíà áóäå íà ðîç³ áóëü-
âàðó Ïåðîâà òà âóëèö³ Àë³øåðà Íàâî¿ ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³. ßðìàðêè ïðîéäóòü òàêîæ
íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 68-à Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó òà íà ïðîñïåêò³ Êîìàðîâà, 28 ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó. Òðàäèö³éíî âàðò³ñòü ôðóêò³â,
îâî÷³â, ì’ÿñî-ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà áàêàë³¿
íà 15—20 â³äñîòê³â áóäå íèæ÷îþ â³ä ö³í íà
ðèíêàõ ì³ñòà

Çàáóäîâíèê³â íà ïóñòÿòü
íà Õðåùàòèê
Ãåíïëàí Êèºâà â³äêîðèãóº âèñîòí³ñòü ó öåíòð³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Розв'язати проблем
заб дови та надмірної
висотності в історичній
частині міста допоможе
новий Генеральний
план Києва до 2025 ро-
. У до менті вже

проаналізовано існ -
ючий стан територій та
розробляється деталь-
ний архіте т рно-опор-
ний план. Зо рема, б -
де точнено межі істо-
ричних ареалів, схеми
план вальних обмежень
територій, що охоро-
няються, об'є тів ль-
т рної спадщини та
природно-заповідно о
фонд . О рім цьо о,
план ють розбити
центр міста на відпо-
відні зони та встанови-
ти для ожної з них
відповідн поверхо-
вість. А ще визначити
щільність заб дови те-
риторій.

ßê çáåðåãòè ³ñòîðè÷íó ÷àñ-
òèíó ñòîëèö³ â³ä çàáóäîâè òà
ÿê áóòè ç òèìè îá’ºêòàìè, ùî
âæå çâîäÿòü? Ö³ ïèòàííÿ º àê-
òóàëüíèìè äëÿ Êèºâà ïðîòÿ-
ãîì îñòàíí³õ ðîê³â. Ôàõ³âö³-
ì³ñòîáóä³âíèêè ïðîïîíóþòü
ð³çí³ âàð³àíòè ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè. Çáåðåæåííþ îõî-
ðîííèõ çîí ñòîëèö³ ïðèñâÿ-
òèëè ó â³âòîðîê íàðàäó â Ì³-
í³ñòåðñòâ³ ðåã³îíàëüíîãî ðîç-
âèòêó òà áóä³âíèöòâà. Äî
ó÷àñò³ çàïðîñèëè íå ëèøå ÷è-
íîâíèê³â òà æóðíàë³ñò³â, à é
ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é, ³í³ö³àòèâ-
íèõ ãðóï, ÿê³ ïåðåéìàþòüñÿ
ïðîáëåìàìè çàáóäîâè â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà
Óïðàâë³ííÿ àðõ³òåêòóðè òà
ì³ñòîáóäóâàííÿ Ì³íðåã³îíáó-
äó Ìèõàéëà Ñ³ëåíêà, íàïåðå-
äîäí³ íàðàäè ôàõ³âö³ ïîáóâà-
ëè â ð³çíèõ òî÷êàõ Êèºâà ³
ñôîòîãðàôóâàëè íàéïðîáëåì-
í³ø³ îá’ºêòè. “Çîêðåìà â îõî-
ðîííèõ çîíàõ òà ³ñòîðè÷í³é
÷àñòèí³ ñòîëèö³ íàðàç³ çâîäÿòü
“ìîíñòð³â” íà Ïå÷åðñüêèõ
ñõèëàõ,— ïîâ³äîìèâ â³í. — Äî
òàêèõ îá’ºêò³â íàëåæàòü áóä³â-
íèöòâà íà âóëèö³ Ìàçåïè, 
11-à, íà áóëüâàð³ Ëåñ³ Óêðà¿í-
êè. Ìîæóòü îïèíèòèñÿ ï³ä çà-
áóäîâîþ Ïåéçàæíà àëåÿ, Òðó-
õàí³â îñòð³â. Îêð³ì öüîãî, íà
ì³ñö³ çðóéíîâàíèõ ïàì’ÿòîê
àðõ³òåêòóðè ïëàíóþòü çâîäè-
òè íîâ³ ñïîðóäè íà âóëèö³
Ãîí÷àðà”. Â³í äîäàâ, ùî ÷åðåç
áóä³âåëüí³ ðîáîòè çàçíàëè
âïëèâó ñóñ³äí³ áóä³âë³. Íà ñò³-
íàõ ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ òð³ùè-
íè, äèíàì³÷í³ çðóøåííÿ, ÿê-
òî íà áóä³âë³ êîñòüîëó, ðîçòà-
øîâàíîìó íà âóëèö³ ×åðâîíî-
àðì³éñüê³é ÷è ïîðó÷ ç³ ñòàí-
ö³ºþ ìåòðî “Òåàòðàëüíà”. Îä-
íàê, ïîïðè ïðèïèñè, ðîáîòè â
áàãàòüîõ ì³ñöÿõ òðèâàþòü é
íàäàë³. “Íà æàëü, º ð³øåííÿ
ñóäó, ÿê³ íå âëàøòîâóþòü Ì³í-

ðåã³îíáóä, — çàÿâèâ â³í. —
×åðåç öå ñóäîâà ñèñòåìà íàðà-
ç³ íå äîïîìàãàº íàì, à ëèøå
çàâàæàº íàâîäèòè ëàä ó ö³é
ñôåð³”.

Ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó çàáó-
äîâè òà íàäì³ðíî¿ âèñîòíîñò³
â ³ñòîðè÷í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà äî-
ïîìîæå íîâèé Ãåíåðàëüíèé
ïëàí Êèºâà äî 2025 ðîêó, ââà-
æàº âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà Ñåðã³é Áðîíåâèöü-
êèé. “Ùîäî ïðîáëåìíèõ îá’-
ºêò³â â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³,
ïðî ÿê³ éøëîñÿ, òî äîçâîëè
íà ¿õ áóä³âíèöòâî áóëî âèäà-
íî íàïðèê³íö³ 90-õ íà ïî÷àò-
êó 2000 ðîê³â”,— çàçíà÷èâ â³í.
Çà ñëîâàìè ïàíà Áðîíåâèöü-
êîãî, ùîá íå äîïóñòèòè áåç-
ëàäó â ïîäàëüøîìó, çà äîðó-
÷åííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
òà ð³øåííÿì Êè¿âðàäè, ðîç-
ðîáëÿºòüñÿ íîâèé Ãåíïëàí
Êèºâà. “Ó äîêóìåíò³ ïðîàíà-
ë³çîâàíî ³ñíóþ÷èé ñòàí òåðè-
òîð³é òà ðîçðîáëÿºòüñÿ äå-
òàëüíèé àðõ³òåêòóðíî-îïîð-
íèé ïëàí,— ïîâ³äîìèâ â³í. —
Çîêðåìà áóäå óòî÷íåíî ìåæ³

³ñòîðè÷íèõ àðåàë³â ñòîëèö³,
ñõåìè ïëàíóâàëüíèõ îáìå-
æåíü òåðèòîð³é, ùî îõîðî-
íÿþòüñÿ, îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè òà ïðèðîäíî-çàïî-
â³äíîãî ôîíäó”. Ñåðã³é Áðî-
íåâèöüêèé äîäàâ, ùî ó ñêëà-
ä³ êîíöåïö³¿ Ãåíïëàíó Êèºâà
ïëàíóºòüñÿ â öåíòðàëüí³é
ïëàíóâàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà
âèçíà÷èòè ìåæîâó ïîâåðõî-
â³ñòü. Òîáòî ðîçáèòè öåíòð
ñòîëèö³ íà çîíè ç â³äïîâ³äíîþ
ïîâåðõîâ³ñòþ äëÿ êîæíî¿ ç
íèõ. À ùå âèçíà÷èòè ù³ëü-
í³ñòü çàáóäîâè òåðèòîð³é. “Íà
òåðèòîð³ÿõ çàïîâ³äíèê³â íå
ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóäü-ÿêî¿ çà-
áóäîâè, ëèøå ðåñòàâðàö³ÿ òèõ
îá’ºêò³â, ùî âæå º,— çàÿâèâ
â³í. — Óñ³ ö³ ïèòàííÿ íàðàç³
êîíòðîëþþòüñÿ, º â³äïîâ³äí³
äîðó÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè. Æîäíîãî âèñîòíî-
ãî áóä³âíèöòâà â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ñòîëèö³ íå áóäå”. Ïàí
Áðîíåâèöüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî
ç ïëàíàìè ðîçáóäîâè ì³ñòà
çìîæóòü îçíàéîìèòèñÿ óñ³
îõî÷³. ² íå ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ. Äî
Äíÿ Êèºâà â ñòîëèö³ ïëàíó-
þòü â³äêðèòè ìóçåé Ãåíïëàíó

Êèºâà. Íà ìàêåò³ â³äîáðàçÿòü
íå ëèøå ³ñíóþ÷³ ñïîðóäè, à é
ò³, ùî ïðîõîäÿòü ïîãîäæåííÿ
íà ì³ñòîáóä³âí³é ðàä³ òà
ïðèéìàþòüñÿ ñåñ³ºþ Êè¿âðà-
äè. “Òàê³ çàõîäè äàäóòü çìî-
ãó íå ò³ëüêè âèêîíàòè âèìî-
ãè ÞÍÅÑÊÎ, à é ïîë³ïøèòè
³ñòîðè÷íèé âèãëÿä Êèºâà ÿê
ºâðîïåéñüêî¿ ñòîëèö³”,— ïå-
ðåêîíàíèé Ñåðã³é Áðîíå-
âèöüêèé.

Òàêîæ öåíòðàëüí³é âóëèö³
ñòîëèö³ — Õðåùàòèêó çáèðà-
þòüñÿ íàäàòè ñòàòóñ ïàì’ÿò-
íèêà àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëü-
íîãî çíà÷åííÿ. “Ìè ïðîñèòè-
ìåìî îðãàíè îõîðîíè ïàì’ÿò-
íèê³â äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ,
ùîá âîíè çàòâåðäèëè Õðåùà-
òèê ÿê ïàì’ÿòíèê àðõ³òåêòóðè
íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ”,—
çàÿâèâ Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, íàäàííÿ âó-
ëèö³ òàêîãî ñòàòóñó äàñòü çìî-
ãó çàïîá³ãòè âòðó÷àííþ çàáó-
äîâíèê³â ó éîãî àðõ³òåêòóðíèé
àíñàìáëü áåç çãîäè äåðæàâíèõ
îðãàí³â îõîðîíè ïàì’ÿòíèê³â
àðõ³òåêòóðè. “Òîáòî ìè ïðî-
ïîíóºìî çàáîðîíèòè áóäü-ÿêó
çàáóäîâó íà âóëèö³ Õðåùà-
òèê”,— ñêàçàâ â³í

Б дівельні рани незабаром зни н ть з центр міста
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Криза не риза, одна на
новорічні свята без пода-
р н ів не обійтися. Сюр-
призів че ають рідні та
др зі, а ми своєю чер-
ою — від них. У різних
раїнах “проблем вдало-
о подар н а” розв’яз -
ють по-своєм . Амери ан-
ці дар ють речі разом із
асовими че ами, щоб
можна б ло їх здати чи
обміняти. В Німеччині об-
меж ються пюрами в
онвертах, мовляв, п й-
те самі, що захочете, а
на Сході питання, що да-
р вати, вза алі не пос-
тає — все виріш ють о-
рос опи і традиції. Наші
співвітчизни и найчастіше
дар ють солодощі, ал о-
ольні напої, осмети та
і раш и дітям. “Хреща-
ти ” пош ав ідеї пода-
р н ів для иян та пора-
х вав, с іль и вони
обійд ться.

Нестандартне
стандартном
Çàçâè÷àé âèá³ð íîâîð³÷íèõ ïî-

äàðóíê³â îáìåæóºòüñÿ ëèøå ô³-
íàíñîâèìè ìîæëèâîñòÿìè. Â ä³-
òåé ìîæíà çàçäàëåã³äü íèøêîì
ïîö³êàâèòèñÿ, ùî âîíè ïîïðî-
ñÿòü ó Ä³äà Ìîðîçà. ßêùî öå âè-
ÿâèòüñÿ ÷èìîñü òàêèì, ùî íå çá³-
ãàºòüñÿ ç âàøèìè ìîæëèâîñòÿìè,
ìîæíà ñïðîáóâàòè ï³äêàçàòè
ùîñü ðåàëüí³øå: “À ÷îìó á òîá³
íå ïîïðîñèòè...”

Äëÿ äîðîñëèõ º òðàäèö³éíèé
íàá³ð — ãàðíèé ðóøíèê (âàð³-
àíò — íàá³ð ìàëåíüêèõ ðóøíè-
ê³â), êðàñèâà ñêàòåðòèíà, íàá³ð

ñâ³÷îê ³ ï³äñâ³÷íèê, êîñìåòè÷-
êà — ÷îëîâ³÷à àáî æ³íî÷à, øàðô,
ðóêàâè÷êè, öóêåðêè â êîðîáö³,
ðàìêà äëÿ ôîòî, îðãàíàéçåðè. Òà-
ê³ ïîäàðóíêè á³ëüø-ìåíø õîðî-
øî¿ ÿêîñò³ â ñåðåäíüîìó îá³éäóòü-
ñÿ ó 50—200 ãðí. Îðèã³íàëüíå
îôîðìëåííÿ êîìïåíñóº äåÿêó áà-
íàëüí³ñòü.

Ïðîñò³øå, êîëè äðóç³ çàõîï-
ëþþòüñÿ ðóêîä³ëëÿì àáî ùîñü
êîëåêö³îíóþòü: äàðóéòå â³äïîâ³ä-
í³ ìàòåð³àëè ³ íîâ³ åêçåìïëÿðè
äëÿ êîëåêö³é — íå ïîìèëèòåñÿ.
Àëå ö³íè íà íèõ ùîíàéð³çíîìà-
í³òí³ø³.

ßêùî æ õî÷åòå ïîäàðóâàòè
ùîñü îðèã³íàëüíå, òî ïîòð³áíî

îìèíàòè çàñîáè ã³ã³ºíè, äîìàø-
í³ õàëàòè, êàïö³ òà øêàðïåòêè.
Â á³ëüøîñò³ ëþäåé ñêëàëàñÿ
äóìêà, ùî ïîäàðóíîê ïîâèíåí
áóòè ïðàêòè÷íèì, à ïðî òå, ùîá
â³í áóâ ùå ³ íåñòàíäàðòíèì, äó-
ìàþòü íåáàãàòî. Íàïðèêëàä,
ìîæíà êóïèòè øàïêè, ðóêàâè÷-
êè, ÿê³ ïðîòÿãîì õîëîä³â ðàäó-
âàòèìóòü âàøèõ ð³äíèõ ÷è çíà-
éîìèõ.

Ùå îäèí âàð³àíò îðèã³íàëüíî-
ãî ïîäàðóíêà — öå ïîðòìîíå, â³-
çèòíèö³, ãàìàíö³ é îáêëàäèíêà
äëÿ ïàñïîðòà. Ïðîáëåìè ç âèáî-
ðîì òàêèõ äð³áíèöü ñüîãîäí³ íå-
ìàº. Çíàéòè õîðîø³ ðå÷³ ìîæíà
ïî 40—70 ãðí.

По е с люзив
— на вистав

Ð³çí³ âèñòàâêè-ïðîäàæ³ ñòàþòü
äåäàë³ ïîïóëÿðí³øèìè. Ìè ìàº-
ìî óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü ïîáà-
÷èòè, ïîìàöàòè, íàðåøò³ â³ä÷óòè
ùîñü òàêå, ç ÷èì ìîæóòü âïîðà-
òèñÿ ò³ëüêè ëþäñüê³ ðóêè ³ äóøà.
Âèðîáè ðó÷íî¿ ðîáîòè í³ ç ÷èì íå
ïîð³âíÿòè. Êîæíèé ç íèõ — öå
âíóòð³øí³é ñâ³ò àâòîðà, ÿêèé çà
äîïîìîãîþ ñâîº¿ ìàéñòåðíîñò³
ðîáèòü çàäóì ðåàëüí³ñòþ.

Ïîáà÷èòè òàêå ìîæíà áóëî íà
ôåñòèâàë³ õîá³ òà çàõîïëåíü “Õî-
á³ôåñò”, ÿêèé ïåð³îäè÷íî ïðîâî-
äèòü ÿðìàðêè. Íà íèõ ï³ä êåð³â-
íèöòâîì ìàéñòð³â ìîæóòü ñïðî-
áóâàòè ñâî¿ ñèëè â ìèñòåöòâ³ ðó-
êîä³ëëÿ âñ³ îõî÷³.

Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè ëþáèòå-
ë³â åêñêëþçèâó âèñòàâêà ç³áðàëà
íà âóëèö³ Ñîëîì’ÿíñüê³é, 1. Òàì
áóëî ïðåäñòàâëåíî àâòîðñüê³ ðî-
áîòè ð³çíèõ âèä³â ðó÷íî¿ òâîð÷î-
ñò³. Âèðîáè íà íîâîð³÷íó òåìà-
òèêó, îôîðìëåí³ Ãàííîþ Íèæå-
ãîðîäîâîþ â òåõí³ö³ äåêóïàæó,
ñêðàïáóêèíãó. Öå ð³çíîìàí³òí³
ëèñò³âêè, àëüáîìè, øêàòóëêè,
ïðèêðàøåí³ õèòðîìóäðèìè ìà-
ëþíêàìè, àïë³êàö³ÿìè. Ïðèäáà-
òè ¿õ ìîæíà áóëî â³ä 30 ãðí. Òóò
ó ñïåö³àëüíîìó ì³í³-ìàãàçèí³
ïðîïîíóþòü óñå íàéïîòð³áí³øå
äëÿ öüîãî âèäó ðîá³ò — â³ä äåêî-
ðàòèâíîãî ïàïåðó äî àêñåñóàð³â.
Íàá³ð êîøòóâàòèìå äåøåâøå, àëå
íà ïîäàðóíîê äîâåäåòüñÿ âèòðà-
òèòè ÷àñ.

Íàïðÿìîê ïå÷âîðê, ÿêèé ïðåä-
ñòàâëÿëà Ëþäìèëà Àíäðººâà, íå
ìåíø àêòóàëüíèé. Íîâîð³÷í³ ³ã-
ðàøêè º áàðâèñòèìè ³ íåïîâòîð-
íèìè. Íà ÿðìàðêó áóëî ïðåäñòàâ-
ëåíî òàêîæ ïðèêðàñè: íàìèñòà ³
ñåðåæêè ç íàï³âêîøòîâíèõ êàìå-
í³â, ñêëà, ìåòàëó, ïëàñòèêó, ìàð-
ìóðó, ÷åñüêîãî ñêëà ³ êðèøòàëþ,
íàâ³òü ïîâñòÿí³ (â³ä 70 ãðí).

Îðèã³íàëüí³ñòþ âèð³çíÿëèñÿ
ïðèêðàñè ç ïîë³ìåðíî¿ ãëèíè,

ïîðöåëÿíè. Ïðèâåðòàëè óâàãó
ãîñòåé ôåñòèâàëþ ì’ÿê³ ³ãðàøêè.
ßñêðàâ³, ïóõíàñò³, ïðèºìí³ íà äî-
òèê, âîíè çàâæäè íåñóòü òåïëî â
íàø³ áóäèíêè, ïðèêðàøàþòü ³í-
òåð’ºð íà áóäü-ÿêèé ñìàê.

Ïðèâåðíóëè óâàãó ³ ïëåòåí³ ³ã-
ðàøêè Îëåíè Ùåðáè, âèêîíàí³ ç
äóøåþ ³ îñîáëèâèì øàðìîì.
Âîâíÿí³ íèòêè â ¿¿ ðóêàõ ïîñòó-
ïîâî ïåðåòâîðþþòüñÿ íà çâ³ðÿ-
òîê, ëÿëüîê, ãåðî¿â óëþáëåíèõ
ìóëüòèïë³êàö³éíèõ ô³ëüì³â. Íå-
çâè÷àéíèìè º ëÿëüêè òâîð÷î¿
ìàéñòåðí³ Âàëåíòèíè Ñàçîíîâî¿,
âîíè ïî-ñâîºìó ö³êàâ³.

“Óñ³ âîíè âèãîòîâëåí³ ç íàòó-
ðàëüíèõ ìàòåð³àë³â: ëüîíó, áàâîâ-
íè, âîâíè, — êàæå ¿¿ ÷îëîâ³ê,
ìàéñòåð Àíòîí Ñàçîíîâ, — ïðè-
ºìí³ íà äîòèê. Îñîáëèâ³ñòþ º òå,
ùî êîæíà ç íèõ ìàº ñâ³é ïàñïîðò,
â ÿêîìó âêàçàíî ³ì’ÿ, çâè÷êè ³
íàâ³òü ïîáàæàííÿ. Òàê³ âèðîáè
íåñóòü ïîçèòèâ. Âîíè ÿê³ñí³, ñëó-
æàòü äîâøå”.

Ìîòàíêè Íåëë³ Êëàóä³î â³äîá-
ðàæóþòü íàðîäíå ìèñòåöòâî. Íà
êîæí³é ³ç íèõ — øòðèõè óêðà¿í-
ñüêî¿ òâîð÷îñò³, íàö³îíàëüíèõ
òðàäèö³é, îñîáèñòèõ çàäóìîê àâ-
òîðà. Òàê³ ëÿëüêè ñëóãóþòü íå
ëèøå ³ãðàøêîþ, à é îáåðåãîì,
òàë³ñìàíîì, ïðîñòî ïðèêðàñîþ.
Âèð³çíÿëèñÿ âàçîíè ³ àêñåñóàðè
äëÿ ê³ìíàòíèõ ðîñëèí Â³êòîð³¿
Ì³ðîøíèê, ïðèêðàøåí³ á³ñåðîì,
ìîðñüêèìè êàì³ííÿì, ïåðëàìóò-
ðîâèìè ÷åðåïàøêàìè, íàìèñòîì.
Â³äâ³äóâà÷³ ìîãëè íå ò³ëüêè ìè-
ëóâàòèñÿ âèäîâèùíèìè ³ âîäíî-
÷àñ êîðèñíèìè â äîìàøíüîìó
ãîñïîäàðñòâ³ ðå÷àìè, à é íàâ÷è-
òèñÿ ¿õ âèãîòîâëÿòè, à òàêîæ
ïðèäáàòè. “Ö³íè ö³ëêîì äîñòóï-
í³, â ìåæàõ 200 ãðèâåíü, çàòå òî-
âàð — íåïîâòîðíèé”, — ä³ëèëè-
ñÿ âðàæåííÿìè â³äâ³äóâà÷³ âè-
ñòàâêè.

Най ращі майстри
пропон ють
подар н и
в алереях

Íåïîâòîðíèìè çà îáðàçîì òà
ïîäîáîþ º íàðîäí³ ³ãðàøêè. ¯õ-
íþ êîëåêö³þ íèí³ âèñòàâëåíî ó
ãàëåðå¿-ñàëîí³ íàðîäíî¿ òâîð÷î-
ñò³ òà äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî
ìèñòåöòâà “Ñâ³òëèöÿ”. Òóò ïðåä-
ñòàâëåíî ïîíàä 300 ðîá³ò óêðà¿í-
ñüêèõ ìàéñòð³â Êèºâà, Êè¿âùè-
íè, Ëüâ³âùèíè, Æèòîìèðùèíè,
Ïîëòàâùèíè, ×åðêàùèíè, Ñóì-
ùèíè, Ëóãàíùèíè, ÿê³ âèãîòîâ-
ëåíî ç ð³çíîãî ìàòåð³àëó: äåðåâà,
ãëèíè, ò³ñòà, òêàíèíè, ñîëîìè,
òðàâè.

Íàðîäí³ ³ãðàøêè óí³êàëüí³.
Âîíè º ïðåäìåòîì ãðè, çàñîáîì
âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó äèòèíè,
îá’ºêòîì òâîð÷îñò³, ðåë³êòîì àâ-
òåíòè÷íî¿ êóëüòóðè, õóäîæí³ì
âèòâîðîì, íàö³îíàëüíèì ñóâåí³-
ðîì. Òàê³ çäåá³ëüøîãî êóïóþòü
äëÿ çàêîðäîííèõ äðóç³â. Ö³íè —
â³ä 250 ãðí.

“Ö³ ðå÷³ â³äâîë³êàþòü â³ä ïî-
âñÿêäåííîñò³, òóðáîò, â³äãàíÿþòü
ïîãàí³ äóìêè”,— âïåâíåíà çàñíî-
âíèöÿ ãàëåðå¿ ²ðìà Ñàäîâà.

Îêð³ì ³ãðàøîê, ó ãàëåðå¿ ïðî-
ïîíóþòü âèøèò³ ñîðî÷êè, ðóø-
íèêè, ñêàòåðòèíè, ñåðâåòêè, ïî-
ñóä, êàðòèíè. Öå íå ïðîñòî ñóâå-
í³ðè — â íèõ âêëàäåíî ÷àñòî÷êó
ëþäñüêî¿ äóø³. Êîøòóþòü òàê³ ðå-
÷³ â³ä 500 ãðí

Íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè 
êîøòóâàòèìóòü â³ä 30 ãðèâåíü
Êèÿíàì ïðîïîíóþòü êóïóâàòè âèðîáè ðó÷íî¿ ðîáîòè

Національний олорит завжди в моді

Подар н и, зроблені р ою майстра, ошт ють від 30 рн
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Передвиборна про рама
андидата на пост Президента У раїни

Ян овича В. Ф.
“ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÄËß ËÞÄÅÉ!”

БЕЗДАРНА І НЕПРОФЕСІЙНА
ВЛАДА ДОВЕЛА КРАЇНУ

ДО РУЇНИ
Ñüîãîäí³ Óêðà¿íà çíàõîäèòüñÿ íà ïîðîç³

íîâèõ âèïðîáóâàíü, ó âèð³ ìàñøòàáíèõ ñâ³-
òîâèõ âèêëèê³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ìàêñèìàëü-
íî¿ êîíöåíòðàö³¿ íàøèõ ñï³ëüíèõ çóñèëü,
êîíñîë³äàö³¿ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà.

Âêðàé ñêëàäí³ ðåàë³¿ âèìàãàþòü â³ä âèùî-
ãî êåð³âíèöòâà êðà¿íè îïåðàòèâíîãî òà åôåê-
òèâíîãî ðåàãóâàííÿ, âèâàæåíèõ, ñêîîðäè-
íîâàíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîäîëàííÿ
êðèçîâèõ ÿâèù.

ÊÎÆÍÎÌÓ ÇÐÎÇÓÌ²ËÎ, ÙÎ ÑÜÎ-
ÃÎÄÍ²ØÍ² ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ ÊÐÀ¯ÍÈ ÍÅ
ÑÏÐÎÌÎÆÍ² ÂÈÊÎÍÀÒÈ ÖÅ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß, âèêîðèñòàòè íàäà-
í³ ¿ì ïîâíîâàæåííÿ íà êîðèñòü äåðæàâè òà
ëþäèíè. Ó çàïàë³ âçàºìíèõ ñâàðîê òà çâè-
íóâà÷åíü ÂÎÍÈ ÇÀÁÓËÈ ÏÐÎ ÄÅÐÆÀÂÓ,
ÄÎÂÅËÈ ÊÐÀ¯ÍÓ ÄÎ ÁÀÍÊÐÓÒÑÒÂÀ,
ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ ÒÀ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎ¯ ÐÓ-
¯ÍÈ, ïðèíåñëè â æåðòâó ñâî¿ì îñîáèñòèì
àìá³ö³ÿì ìàéáóòíº Óêðà¿íè, äîáðîáóò ¿¿ ãðî-
ìàäÿí.

ЗМІНА ВЛАДИ— ПЕРШИЙ
КРОК НАШЛЯХУ

ДО ОНОВЛЕНОЇ КРАЇНИ
Â³ðþ â òå, ùî íàðîä Óêðà¿íè äàñòü ñâîþ

êàòåãîðè÷íó îö³íêó âñ³é ïîìàðàí÷åâ³é âëà-
ä³, öèì áåçäàðíèì ïîë³òèêàíàì, ÷åðåç âè-
áîðè Î×ÈÑÒÈÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÓ ÂËÀÄÓ
Â²Ä ÏÎÏÓË²ÑÒ²Â, ÏÎË²ÒÈ×ÍÈÕ ÀÂÀÍ-
ÒÞÐÈÑÒ²Â ÒÀ ÊÎÐÓÏÖ²ÎÍÅÐ²Â.

Âïåâíåíèé, ùî ó öåé ñêëàäíèé ÷àñ íàðîä
Óêðà¿íè äîâ³ðèòü ìåí³ â³äïîâ³äàëüíó ñïðà-
âó ïîäîëàííÿ êàòàñòðîô³÷íèõ íàñë³äê³â ¿õ
çëî÷èííîãî ïðàâë³ííÿ. ß ãîòîâèé âèêîðèñ-
òàòè ñâ³é áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä òà çíàííÿ íà
áëàãî ëþäåé ³ êðà¿íè.

Çà ðîêè ñâîº¿ ðîáîòè íà ð³çíèõ ïîñàäàõ,
ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ïðè âëàä³ é â îïîçèö³¿
ÿ ñôîðìóâàâ ìîíîë³òíó òà â³äïîâ³äàëüíó
êîìàíäó îäíîäóìö³â, êîìàíäó âèñîêîêëàñ-
íèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ áåç çàéâî¿ ïîë³òè÷íî¿ ìå-
òóøí³ òà ãó÷íèõ çàÿâ äîñÿãàþòü ïîñòàâëåíèõ
ö³ëåé, îòðèìóþòü ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò.

ß ² ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÅ ÂÈÒÐÀ×Àª-
ÌÎ ×ÀÑ ÍÀ ÏÓÑÒÎÏÎÐÎÆÍ² ÐÎÇÌÎ-
ÂÈ ÒÀ ÑÀÌÎÂÈÕÂÀËßÍÍß, ÇÄÀÂÍÀ
ÇÂÈÊËÈ ÏÅÐÅÊÎÍÓÂÀÒÈ Ó ÑÂÎ¯É
ÏÐÀÂÎÒ² ÍÅ ÑÎËÎÄÊÈÌÈ ÎÁ²ÖßÍÊÀ-
ÌÈ, À ÐÅÀËÜÍÈÌÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ.

РЕФОРМИ—ШЛЯХ
ДО СВІТОВОГО ВИЗНАННЯ
Ï³ñëÿ ð³øó÷îãî ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â —

êðèçè, ñïðè÷èíåíî¿ íåïðîôåñ³îíàë³çìîì ïî-
ìàðàí÷åâî¿ âëàäè, áóäå ñòâîðåíî íåîáõ³äí³
óìîâè äëÿ ñèñòåìíîãî îíîâëåííÿ ñóñï³ëüíèõ
â³äíîñèí, ï³äâèùåííÿ ä³ºâîñò³ äåðæàâíî¿
âëàäè, çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèò-
êó äåðæàâè, ã³äíîãî ð³âíÿ æèòòÿ ¿¿ ãðîìàäÿí.

Ìî¿ ïðîãðàìí³ ïîëîæåííÿ ïåðåäáà÷àþòü
ïðîâåäåííÿ ÑÈÑÒÅÌÍÈÕ ÐÅÔÎÐÌ, êàð-
äèíàëüíèõ çì³í ó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà, ÿê³ áó-
äóòü óîñîáëþâàòè íàø³ ñï³ëüí³ êðîêè äî ñâ³-
òîâîãî âèçíàííÿ.

1. СИЛЬНА ЕКОНОМІКА —
УСПІШНА КРАЇНА

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏÎÂÈÍÍÀ ÇÀ 10 ÐÎÊ²Â ÓÂ²É-
ÒÈ ÄÎ 20 ÍÀÉÁ²ËÜØ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎ ÐÎÇ-
ÂÈÍÅÍÈÕ ÊÐÀ¯Í ÑÂ²ÒÓ (G 20).

Ñòðèæíåâèì ïèòàííÿì äèíàì³÷íèõ ïåðå-
òâîðåíü ñòàíå çàñòîñóâàííÿ âæå àïðîáîâà-
íî¿ íàìè ä³ºâî¿ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ-²ÍÍÎ-
ÂÀÖ²ÉÍÎ¯ ÌÎÄÅË² ÐÎÇÂÈÒÊÓ. Íàö³î-
íàëüíà åêîíîì³êà ïîòðåáóº ìàñøòàáíîãî çà-
ëó÷åííÿ íîâèõ ³äåé, ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é òà
äîñòàòí³õ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â. Ïåðøî÷åðãî-
âèì çàâäàííÿì íàéáëèæ÷èõ ðîê³â º ìàñ-
øòàáíà ìîäåðí³çàö³ÿ íàö³îíàëüíîãî âèðîá-
íèöòâà, âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåðåæåííÿ,

çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³, çì³öíåííÿ
êîíêóðåíòíèõ ïîçèö³é â³ò÷èçíÿíîãî âèðîá-
íèêà íà çîâí³øí³õ òîâàðíèõ ðèíêàõ.

Ïî÷èíàþ÷è ç 2010 ðîêó, ãàðàíòóþ ùî-
ð³÷íå çðîñòàííÿ ÂÂÏ, çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè
³ííîâàö³éíî àêòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ, çá³ëü-
øåííÿ ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é â Óêðà-
¿íó äî 50 ìëðä. äîë. ÑØÀ ó 2014 ðîö³.

Ñò³éêå åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ñïðèÿòèìå
ï³äâèùåííþ ð³âíÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ,
çðîñòàííþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çàáåçïå÷åííþ
ö³íîâî¿ òà âàëþòíî-êóðñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³.
Óçãîäæåíà äåðæàâíà àíòè³íôëÿö³éíà ïî-
ë³òèêà äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè çíà÷íå çíè-
æåííÿ òåìï³â ³íôëÿö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç 2010
ðîêó. Çàáåçïå÷ó ïð³îðèòåòí³ñòü ñòèìóëþ-
âàííÿ ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³ç-
íåñó øëÿõîì íàäàííÿ äîñòóïó äî êðåäèò-
íèõ ðåñóðñ³â, çìåíøåííÿ ïîäàòêîâîãî íà-
âàíòàæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ çíà÷íå çíèæåí-
íÿ ïîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â äëÿ ï³äïðèºìñòâ,
ÿê³ ñòâîðþþòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Ìàëèé òà
ñåðåäí³é á³çíåñ ïîòðåáóþòü íå ëèøå óâàãè, à
é çàõèñòó ç áîêó äåðæàâè.

Äîá’þñÿ ïðèéíÿòòÿ íîâîãî Ïîäàòêîâîãî
êîäåêñó, çðîáëþ Óêðà¿íó íàéá³ëüø ³íâåñòè-
ö³éíî ïðèâàáëèâîþ ó Ñõ³äí³é ªâðîï³:

ïîäàòêîâ³ êàí³êóëè äëÿ ìàëîãî á³çíå-
ñó íà 5 ðîê³â;

çíèæåííÿ ÏÄÂ äî 17% ç 2011 ðîêó;
çíèæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê äî 19%

ç 2011 ðîêó, ç íàñòóïíèì ùîð³÷íèì çíèæåí-
íÿì íà 1% äî 16%.

Çàáåçïå÷ó ðåàë³çàö³þ íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðà-
ìè â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëà:

þðèäè÷íó ãàðàíò³þ çàõèñòó çåìåëüíèõ
ïà¿â;

ñâîº÷àñíó âèïëàòó äåðæàâíèõ äîòàö³é
â³ò÷èçíÿíèì ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàì;

êîìïåíñàö³þ ïðîöåíò³â çà êðåäèòàìè
³íâåñòîðàì ñ³ëüãîñïïðîåêò³â.

Ñòâîðþ ï³ëüãîâ³ óìîâè äëÿ çàëó÷åííÿ ³í-
âåñòèö³é ó ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, ãàçèô³êàö³þ ñ³ëüñü-
êèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, áóä³âíèöòâî àâòî-
øëÿõ³â, ìåäè÷íèõ ³ îñâ³òí³õ çàêëàä³â — çà-
áåçïå÷ó âèñîêèé ð³âåíü ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â äëÿ
êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè íåçàëåæíî â³ä éî-
ãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ.

Äèíàì³÷íèé ðîçâèòîê åêîíîì³êè, çá³ëü-
øåííÿ íàäõîäæåíü äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè íàäàäóòü íåîáõ³äí³ ðåñóðñí³ ìîæëè-
âîñò³ äëÿ çàïðîâàäæåííÿ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÕ
ÑÒÀÍÄÀÐÒ²Â ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ,
ÿê³ñíîãî ï³äíåñåííÿ æèòòºâîãî ð³âíÿ ãðîìà-
äÿí Óêðà¿íè.

2. ВІД СОЦІАЛЬНОЇ
НЕЗАХИЩЕНОСТІ —
ДОДЕРЖАВНИХ

ГАРАНТІЙ!
Äåðæàâà ïîâèííà ñòàòè íàä³éíèì ãàðàíòîì

ã³äíîãî ð³âíÿ æèòòÿ ñâî¿õ ãðîìàäÿí.
ß ³ ìîÿ êîìàíäà íàïîâíèìî ðåàëüíèì

çì³ñòîì ïðîãîëîøåíèé ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè ôóíäàìåíòàëüíèé ïðèíöèï âèçíàííÿ
ëþäèíè íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ,
ïð³îðèòåòíîñò³ ¿¿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ, ñâî-
áîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â.

Çàïðîâàäæó ïðèíöèïîâî íîâó äåðæàâíó ñòðà-
òåã³þ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é ãðîìàäÿíàì
óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ.

Çàáåçïå÷ó ôîðìóâàííÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó
ð³âí³ òà ãàðàíòóâàííÿ ö³íîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ ³
äîñòóïíîñò³ äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè:

äåðæàâíîãî “àíòèêðèçîâîãî” ïðîäîâîëü-
÷îãî êîøèêà — ïåðåë³êó ïðîäóêò³â õàð÷óâàí-
íÿ, çàõèùåíèõ äåðæàâîþ â³ä ö³íîâèõ êîëè-
âàíü (õë³á, îâî÷³, îë³ÿ, ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, öó-
êîð, êðóï’ÿí³ âèðîáè);

äåðæàâíîãî “àíòèêðèçîâîãî” ìåäè÷íîãî
êîøèêà — ïåðåë³êó æèòòºâî âàæëèâèõ ë³êàð-
ñüêèõ çàñîá³â òà ìåäè÷íèõ ïîñëóã (ÿê³ñíà øâèä-
êà ìåäè÷íà äîïîìîãà, æèòòºâî âàæëèâ³ ìå-
äè÷í³ ïðåïàðàòè).

2.1 Майб тнє
народж ється в родині

ÌÎß ÌÅÒÀ — Ï’ßÒÄÅÑßÒ Ì²ËÜÉÎÍ²Â
ÃÐÎÌÀÄßÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÂÆÅ Ó 2020 ÐÎÖ².

Êîæíà äèòèíà ïîâèííà ìàòè ðîäèíó.
Ãàðàíòóþ ñèñòåìíó ³ äîâãîñòðîêîâó ï³ä-

òðèìêó óêðà¿íñüêî¿ ðîäèíè. Âæå ç 2011 ðî-
êó ïðè íàðîäæåíí³ ïåðøî¿ äèòèíè óêðà¿í-
ñüêà ðîäèíà îòðèìàº 25 òèñ. ãðí., äðóãî¿ —
50 òèñ. ãðí., òðåòüî¿ òà êîæíî¿ íàñòóïíî¿ äè-
òèíè — ïî 100 òèñ. ãðí.

Ãàðàíòóþ ùîì³ñÿ÷í³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè íà
êîæíó äèòèíó: ïðè äîñÿãíåíí³ íåþ 3-ð³÷íî-
ãî â³êó ³ äî 13 ðîê³â ðîäèíà îòðèìóâàòèìå
ùîì³ñÿ÷íî ïî 250 ãðí., à ç 13 äî 18 ðîê³â —
ïî 500 ãðí.

Êîæí³é äèòèí³ — ãàðàíòîâàíå ì³ñöå ó äè-
òÿ÷îìó ñàäêó.

Êàðäèíàëüíà çì³íà ßÊÎÑÒ² ÒÀ ÒÐÈÂÀ-
ËÎÑÒ² ÆÈÒÒß, âñ³º¿ äåìîãðàô³÷íî¿ ñèòó-
àö³¿ íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü â³äíîâèòè ëþäñüêèé
ïîòåíö³àë êðà¿íè.

Òðóäîâ³ ì³ãðàíòè çìîæóòü ïîâåðíóòèñÿ äî
ñâî¿õ ðîäèí.

2.2 Освіта — ідна
інвестиція в майб тнє!

Íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ãàðàíòóþ çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ áþäæåòíèõ ì³ñöü ó äåðæàâ-
íèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ äî
75 %. Ñòâîðþ íàëåæí³ óìîâè äëÿ íàðîùó-
âàííÿ îñâ³òíüîãî ïîòåíö³àëó Óêðà¿íè, çàáåç-
ïå÷åííÿ øèðîêîãî äîñòóïó òàëàíîâèòî¿ ìî-
ëîä³ äî íîâèõ çíàíü íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ, ìàéíîâîãî ñòàíó òà ô³íàíñî-
âèõ ìîæëèâîñòåé áàòüê³â.

Ïðîòÿãîì 10 ðîê³â ïðèíàéìí³ 3 óêðà¿íñüê³
óí³âåðñèòåòè ïîâèíí³ óâ³éòè äî ñâ³òîâîãî ðåé-
òèíãó 500 íàéêðàùèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â.

Íàñàìïåðåä áóäå çàáåçïå÷åíî:
â³äìîâó â³ä ñèñòåìè îáîâ’ÿçêîâîãî çîâ-

í³øíüîãî îö³íþâàííÿ äëÿ âñòóïó äî âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;

íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèïóñêíèêàì, ÿê³
çàê³í÷èëè øêîëó äî 2009 ðîêó, âñòóïàòè äî
ÂÍÇ çà øê³ëüíèìè àòåñòàòàìè;

çìåíøåííÿ ïîêàçíèêà íàïîâíþâàíî-
ñò³ øê³ëüíèõ êëàñ³â, ùî çáåðåæå 2000 ñ³ëüñü-
êèõ øê³ë.

2.3 Дост пне житло
Ñåðåä ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ìîº¿ ä³ÿëü-

íîñò³ — çá³ëüøåííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Óêðà-
¿íè, ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ ÄÎ-
ÑÒÓÏÍÈÌ ÆÈÒËÎÌ.

Ñòâîðþ óìîâè äëÿ â³äðîäæåííÿ ³ïîòå÷íî-
ãî êðåäèòóâàííÿ ç ô³êñîâàíîþ ñòàâêîþ íå
á³ëüøå 7 % íà ð³ê.

Äåðæàâà ïîâèííà ñôîðìóâàòè ïîòóæíå çà-
ìîâëåííÿ íà áóä³âíèöòâî ñîö³àëüíîãî æèò-
ëà. Çà 10 ðîê³â áóäå çáóäîâàíî 1 ìëí. êâàð-
òèð äëÿ ìîëîä³, ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôå-
ðè, ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, ëþäåé ç îáìå-
æåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.

2.4 Державна пенсія:
арантоване повноцінне

життя
Ãàðàíòóþ:

âñòàíîâëåííÿ ì³í³ìàëüíèõ ðîçì³ð³â
ïåíñ³é, ÿê³ çàáåçïå÷óâàòèìóòü áàçîâ³ ïîòðå-
áè êîæíî¿ ëþäèíè: æèòëî, ¿æà, ë³êóâàííÿ;

ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â äëÿ
çàäîâîëåííÿ êóëüòóðíèõ ïîòðåá ³ ìîæëèâî-
ñò³ ïðèäáàííÿ òîâàð³â äîâãîñòðîêîâîãî ñïî-
æèâàííÿ;

ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïîâíîö³ííîãî â³ä-
ïî÷èíêó ³ òóðèçìó;

çàõèñò ïðàâ ïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â;
â³äì³íó ï³ëüã ïðè íàðàõóâàíí³ ïåíñ³é

äëÿ âèñîêîïîñàäîâö³â.

3. ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ—
ВПЕВНЕНЕМАЙБУТНЄ

Çàáåçïå÷ó ïîåòàïíå çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â
áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ ñèñòåìè îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ äî çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî ð³â-
íÿ (10% ÂÂÏ).

Ðàç ³ íàçàâæäè âèêîðåíþ çàïî÷àòêîâàíó
âëàäîþ ãàíåáíó ïðàêòèêó ïîáîð³â ç õâîðèõ
çà îòðèìàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã.

Ïîñèëþ äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ÿê³ñ-

òþ ìåäè÷íèõ ïîñëóã òà àïàðàò³â. Çàõè-
ùó ãðîìàäÿí â³ä ö³íîâèõ ñòðèáê³â íà
ðèíêó ë³êàðñüêèõ çàñîá³â. Ãàðàíòóþ
ÿê³ñíó áåçêîøòîâíó åêñòðåíó ìåäè÷íó
äîïîìîãó. ²íñòèòóò ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ñòà-
íå îñíîâîþ ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè.

4. ВІД ВЛАДИ ЧИНОВНИКІВ —
ДО ВЛАДИ НАРОДУ!

Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ ïîâèííî ñòàòè
íàä³éíèì òà ì³öíèì ôóíäàìåíòîì íàðî-
äîâëàääÿ. Ïðèíöèïîâî âàæëèâå ðîçøè-
ðåííÿ ïîâíîâàæåíü ì³ñöåâèõ ðàä, ìàêñè-
ìàëüíå óñóíåííÿ áþðîêðàòè÷íîãî àïàðà-
òó â³ä âèð³øåííÿ ïèòàíü ðîçâèòêó òåðèòî-
ð³àëüíèõ ãðîìàä. Âèñòóïàþ çà äåöåíòðàë³-
çàö³þ âëàäè, ðåôîðìóâàííÿ ì³æáþäæåò-
íèõ â³äíîñèí íà êîðèñòü ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ.

5. ДВІ МОВИ—
ОДНА КРАЇНА!

Ïðàãíó ðåàëüíîãî óòâåðäæåííÿ â Óêðà¿í³
ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â äåìîêðàò³¿, íå-
óõèëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþ-
äèíè. Âèñòóïàþ çà íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³
ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿. ß — ïîñë³äîâíèé
ïðèõèëüíèê öèâ³ë³çîâàíîãî âèð³øåííÿ öüî-
ãî ïèòàííÿ, çä³éñíåííÿ çáàëàíñîâàíî¿ äåð-
æàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè, ÿêà àäåêâàòíî ðå-
àãóº íà ìîâí³ ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà, â³äïîâ³-
äàº çàãàëüíîâèçíàíèì íîðìàì ì³æíàðîäíî-
ãî ïðàâà, ªâðîïåéñüê³é õàðò³¿ ðåã³îíàëüíèõ
ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí.

6. СУЧАСНА АРМІЯ —
БЕЗПЕКА КРАЇНИ

Ãàðàíòóþ ïåðåõ³ä íà êîíòðàêòíó àðì³þ ç
2011 ðîêó.

Çàáåçïå÷ó ïåðåîçáðîºííÿ àðì³¿ ñó÷àñíèìè
âèäàìè îçáðîºííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è â³ò÷èç-
íÿí³ ðîçðîáêè, âèñîê³ òåõíîëîã³¿ ³ âèðîáíè-
÷³ ïîòóæíîñò³ îáîðîííîãî êîìïëåêñó êðà¿íè.

Óêðà¿íñüêà áðîíåòåõí³êà, â³éñüêîâî-òðàíñ-
ïîðòíà àâ³àö³ÿ, ðàêåòí³ êîìïëåêñè çàáåçïå-
÷àòü âèñîêó áîºãîòîâí³ñòü çáðîéíèõ ñèë.

Â ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó áóäóòü çàáåç-
ïå÷åí³ æèòëîì áåçêâàðòèðí³ îô³öåðè. Çà-
ïðîâàäæó ïîðÿäîê îòðèìàííÿ ìîëîäèìè
îô³öåðàìè æèòëà ïðîòÿãîì ïåðøîãî ðîêó
ñëóæáè.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА:
ВІДКРИТІСТЬ

І ДОБРОСУСІДСТВО
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì íàö³îíàëüíî¿ çîâ-

í³øíüî¿ ïîë³òèêè ââàæàþ çáåðåæåííÿ ïîçà-
áëîêîâîãî ñòàòóñó Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è ñó÷àñí³ ãåîïîë³òè÷í³ ðåàë³¿,
ïåðåêîíàíèé ó òîìó, ùî ïîçàáëîêîâèé ñòà-
òóñ Óêðà¿íè º êëþ÷îâèì åëåìåíòîì íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè ãàðàíòîì ï³äíåñåííÿ ¿¿ ì³æ-
íàðîäíîãî âïëèâó ³ àâòîðèòåòó.

Â³äíîâëþ äðóæí³ òà âçàºìîâèã³äí³ â³äíîñè-
íè ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ, êðà¿íàìè ÑÍÄ,
çàáåçïå÷ó ñòðàòåã³÷íå ïàðòíåðñòâî ç³ ÑØÀ,
ªÑ, êðà¿íàìè “âåëèêî¿ äâàäöÿòêè”.

Çàáåçïå÷ó âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè, çì³öíåííÿ çàñàä ïàðëàìåíòà-
ðèçìó ³ äåìîêðàò³¿, ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè
ïðàâîñóääÿ. Ïðîäîâæó ð³øó÷ó áîðîòüáó ç
êîðóïö³ºþ òà ò³íüîâîþ åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ. Ïðàãíó÷è äî ñóñï³ëüíîãî ïðîãðåñó, é
íàäàë³ çàõèùàòèìó êîíñòèòóö³éíå ïðàâî ãðî-
ìàäÿí íà â³ëüíå âèðàæåííÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â ³
ïåðåêîíàíü.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏÎÑßÄÅ Ã²ÄÍÅ Ì²ÑÖÅ Ó
ÑÂ²ÒÎÂÎÌÓ ÑÏ²ÂÒÎÂÀÐÈÑÒÂ². ÎÁ’-
ªÄÍÀÂØÈ ÍÀØ² ÑÏ²ËÜÍ² ÇÓÑÈËËß,
ÌÈ ÏÎÁÓÄÓªÌÎ ÍÎÂÓ — ÓÑÏ²ØÍÓ
ÒÀ ÇÀÌÎÆÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÓ! ÓÊÐÀ¯ÍÓ ÄËß
ËÞÄÈÍÈ, ÓÊÐÀ¯ÍÓ ÄËß ËÞÄÅÉ!

Кандидат на пост
Президента У раїни ЯНУКОВИЧ В. Ф.
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

м. Київ

Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій,
затвердженого постановою Центральної виборчої комісії

від 27 листопада 2009 року № 381 "Про утворення
окружних виборчих комісій територіальних виборчих

округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року"
Постанова № 410 від 2 грудня 2009 року

Розглянувши заяви про звільнення від обов'язків голів, заступників голів, секретарів та членів окружних
виборчих комісій з виборів Президента України та подання кандидатів на пост Президента України, заре�
єстрованих Центральною виборчою комісією, щодо відкликання членів окружних виборчих комісій та вклю�
чення нових кандидатур до складу зазначених комісій і додані до них заяви цих осіб про їх згоду на участь
у роботі відповідних окружних виборчих комісій, згідно з частинами третьою, одинадцятою статті 23, пунк�
том 2 частини четвертої, частиною восьмою статті 30 Закону України "Про вибори Президента України",
керуючись статтями 11 — 13, пунктами 1, 5, 6 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комі�
сію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Припинити достроково повноваження таких членів
окружних виборчих комісій з виборів Президента України:

територіальний виборчий округ № 1 (Автономна
Республіка Крим)

Дєдова Ірина Станіславівна, голова окружної виборчої ко!
місії, 1976 року народження, освіта вища, проживає в місті
Сімферополі — від кандидата на пост Президента України
Противсіх В. В. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на
пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 4 (Автономна
Республіка Крим)

Часовська Наталя Станіславівна, 1958 року народження,
освіта вища, проживає в місті Євпаторія Автономної Респуб!
ліки Крим — від кандидата на пост Президента України Брод!
ського М. Ю. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост
Президента України);

територіальний виборчий округ № 6 (Автономна
Республіка Крим;

Городова Людмила Іванівна, 1949 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Феодосія Автономної Республі!
ки Крим — від кандидата на пост Президента України Брод!
ського М. Ю. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост
Президента України);

територіальний виборчий округ № 7 (Автономна
Республіка Крим)

Улітіна Ірина Олександрівна, заступник голови комісії,
1953 року народження, освіта вища, проживає в місті Ялта
Автономної Республіки Крим — від кандидата на пост Пре!
зидента України Пабата О. В. (у зв'язку з відкликанням кан!
дидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 22 (Волинська
область)

Гордійчук Петро Васильович, голова окружної виборчої
комісії, 1953 року народження, освіта вища, проживає в міс!
ті Луцьку — від кандидата на пост Президента України Суп!
рун Л. П. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост Пре!
зидента України);

територіальний виборчий округ № 24 (Дніпропет�
ровська область)

Кукліна Оксана Анатоліївна, секретар окружної виборчої
комісії, 1976 року народження, освіта вища, проживає в міс!
ті Дніпропетровську — від кандидата на пост Президента
України Бродського М. Ю. (у зв'язку з відкликанням канди!
датом на пост Президента України);

Нескоромний Вячеслав Юрійович, 1975 року народжен!
ня, освіта вища, проживає в місті Дніпропетровську — від кан!
дидата на пост Президента України Противсіх В. В. (у зв'яз!
ку з відкликанням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 30 (Дніпропет�
ровська область)

Заріч Наталія Павлівна, 1945 року народження, освіта ви!
ща, проживає в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської
області — від кандидата на пост Президента України Януко!
вича В. Ф. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост Пре!
зидента України);

територіальний виборчий округ № 46 (Донецька
область)

Сова Віра Василівна, 1958 року народження, освіта се!
редня спеціальна, проживає в місті Артемівськ Донецької
області — від кандидата на пост Президента України Бого!
словської І. Г. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост
Президента України); 

територіальний виборчий округ № 54 (Донецька
область)

Казаченко Ольга Володимирівна, 1951 року народжен!
ня, освіта вища, проживає в місті Торез Донецької облас!
ті — від кандидата на пост Президента України Симонен!
ка П. М. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост Пре!
зидента України);

Симонова Євгенія Олександрівна, 1984 року народжен!
ня, освіта вища, проживає в місті Донецьку — від кандида!
та на пост Президента України Богословської І. Г. (у зв'яз!
ку з відкликанням кандидатом на пост Президента України);

Шклярук Тетяна Григорівна, 1974 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Києві — від кандидата на пост
Президента України Богословської І. Г. (у зв'язку з відкли!
канням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 55 (Донецька
область)

Рибка Тетяна Іванівна, 1980 року народження, освіта се!
редня, проживає в місті Києві — від кандидата на пост Пре!
зидента України Богословської І. Г. (у зв'язку з відкликан!
ням кандидатом на пост Президента України);

Суходубова Валентина Оксандинівна, 1951 року народжен!
ня, освіта вища, проживає в місті Донецьку — від кандидата
на пост Президента України Богословської І. Г. (у зв'язку з
відкликанням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 57 (Донецька
область)

Синьоокий Володимир Андрійович, голова окружної ви!

борчої комісії, 1945 року народження, освіта вища, прожи!
ває в місті Макіївка Донецької області — від кандидата на
пост Президента України Пабата О. В. (у зв'язку з відкли!
канням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 62 (Донецька
область)

Гончаренко Елеонора Антонівна, 1946 року народження,
освіта вища, проживає в місті Донецьку — від кандидата на
пост Президента України Богословської І. Г. (у зв'язку з від!
кликанням кандидатом на пост Президента України);

Репік Олег Володимирович, 1966 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Києві — від кандидата на пост
Президента України Богословської І. Г. (у зв'язку з відкли!
канням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 83 (Запорізь�
ка область) 

Горенко Тамара Олексіївна, 1946 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Вільнянськ Запорізької облас!
ті — від кандидата на пост Президента України Янукови!
ча В. Ф. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост
Президента України);

Лебідь Ольга Григорівна, секретар окружної виборчої,
комісії, 1979 року народження, освіта вища, проживає в міс!
ті Вільнянськ Запорізької області — від кандидата на пост
Президента України Пабата О. В. (у зв'язку з відкликанням
кандидатом на пост Президента України);

Прилипота Олена Андріївна, 1959 року народження,
освіта вище, проживає в місті Вільнянськ Запорізької об!
ласті — від кандидата на пост Президента України Януко!
вича В. Ф. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост
Президента України);

територіальний виборчий округ № 94 (Київська
область)

Іванченко Олександр Віталійович, секретар окружної ви!
борчої комісії, 1987 року народження, освіта середня спеці!
альна, проживає в місті Миронівка Київської області — від кан!
дидата на пост Президента України Богословської І. Г. (у зв'яз!
ку з відкликанням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 95 (Київська
область)

Кралінський Іван Олександрович, 1984 року народжен!
ня, освіта вища, проживає в місті Узин Білоцерківського
району Київської області — від кандидата на пост Президен!
та України Бродського М. Ю. (у зв'язку з відкликанням кан!
дидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 100 (Кірово�
градська область)

Чекригін Валерій Олександрович, голова окружної ви!
борчої комісії, 1960 року народження, освіта вища, прожи!
ває в селищі Гірниче міста Кіровограда — від кандидата на
пост Президента України Противсіх В. В. (у зв'язку з від!
кликанням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 108 (Луганська
область)

Глущенко Ліана Сергіївна, голова окружної виборчої ко!
місії, 1977 року народження, освіта вища, проживає в місті
Краснодон Луганської області — від кандидата на пост Пре!
зидента України Богословської І. Г. (у зв'язку з відкликан!
ням кандидатом на пост Президента України);

Левенець Зоя Іванівна, 1954 року народження, освіта ви!
ща, проживає в місті Краснодон Луганської області — від кан!
дидата на пост Президента України Януковича В. Ф. (у зв'яз!
ку з відкликанням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 116 (Луган�
ська область)

Нікульніков Олександр Євгенович, 1980 року народжен!
ня, освіта вища, проживає в місті Стаханов Луганської об!
ласті — від кандидата на пост Президента України Ющен!
ка В. А. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост Пре!
зидента України);

територіальний виборчий округ № 131 (Микола�
ївська область)

Клис Анатолій Іванович, 1950 року народження, освіта ви!
ща, проживає в місті Баштанка Миколаївської області — від
кандидата на пост Президента України Противсіх В. В. (у зв'яз!
ку з відкликанням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 138 (Одеська
область)

Одинець Володимир Ілліч, 1962 року народження, осві!
та вища, проживає в селі Усатове Біляївського району Оде!
ської області — від кандидата на пост Президента України
Януковича В. Ф. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на
пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 141 (Одеська
область)

Дерев'янко Людмила Олексіївна, 1961 року народжен!
ня, освіта вища, проживає в смт Іванівка Одеської облас!
ті — від кандидата на пост Президента України Ющенка В. А.
(у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост Президента
України);

територіальний виборчий округ № 191 (Хмель�
ницька область)

Гуменюк Євгена Василівна, голова окружної виборчої ко!
місії, 1957 року народження, освіта вища, проживає в смт
Теофіполь Хмельницької області — від кандидата на пост
Президента України Противсіх В. В. (у зв'язку з відкликан!
ням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 194 (Хмель�
ницька область)

Савицька Мілентина Олександрівна, голова окружної ви!
борчої комісії, 1960 року народження, освіта середня спе!
ціальна, проживає в місті Городок Хмельницької області —
від кандидата на пост Президента України Богословської І. Г.
(у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост Президента
України);

територіальний виборчий округ № 197 (Черкась�
ка область)

Петлюк Тетяна Павлівна, секретар окружної виборчої ко!
місії, 1951 року народження, освіта вища, проживає в селі
Червона Слобода Черкаського району Черкаської області —
від кандидата на пост Президента України Противсіх В. В.
(у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост Президента
України);

територіальний виборчий округ № 198 (Черкась�
ка область)

Баленко Ірина Миколаївна, голова окружної виборчої ко!
місії, 1954 року народження, освіта вища, проживає в місті
Черкасах — від кандидата на пост Президента України Яну!
ковича В. Ф. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост
Президента України);

територіальний виборчий округ № 202 (Черкась�
ка область)

Свиренко Лариса Володимирівна, голова окружної ви!
борчої комісії, 1966 року народження, освіта вища, прожи!
ває в місті Тальне Черкаської області — від кандидата на
пост Президента України Богословської І. Г. (у зв'язку з від!
кликанням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 211 (Чернігів�
ська область)

Лукаш Яніна Геннадіївна, 1988 року народження, освіта
вища, проживає в місті Ніжин Чернігівської області — від кан!
дидата на пост Президента України Противсіх В. В. (у зв'яз!
ку з відкликанням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 212 (Чернігів�
ська область)

Хомич Василь Феодосійович, голова окружної виборчої
комісії, 1971 року народження, освіта вища, проживає в міс!
ті Прилуки Чернігівської області — від кандидата на пост
Президента України Противсіх В. В. (у зв'язку з відкликан!
ням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 215 (місто Київ) 
Пунько Михайло Вікторович, 1971 року народження, ос!

віта вища, проживає в місті Києві — від кандидата на пост
Президента України Януковича В. Ф. (у зв'язку з відкликан!
ням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 217 (місто Київ)
Климчук Галина Петрівна, 1961 року народження, освіта

середня, проживає в місті Києві — від кандидата на пост Пре!
зидента України Бродського М. Ю. (у зв'язку з відкликан!
ням кандидатом на пост Президента України);

Назаренко Володимир Іванович, 1971 року народження,
освіта вища, проживає в місті Києві — від кандидата на пост
Президента України Бродського М. Ю. (у зв'язку з відкли!
канням кандидатом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 222 (місто Київ)
Степаненко Олександр Федорович, секретар окружної

виборчої комісії, 1957 року народження, освіта вища, про!
живає в місті Києві — від кандидата на пост Президента
України Бродського М. Ю. (у зв'язку з відкликанням канди!
датом на пост Президента України);

територіальний виборчий округ № 223 (місто Київ)
Кучеренко Реґіна Валеріанівна, голова окружної вибор!

чої комісії", 1958 року народження, освіта вища, проживає
в місті Києві — від кандидата на пост Президента України
Богословської І. Г. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на
пост Президента України).

2. Звільнити від виконання обов'язків такого голову
окружної виборчої комісії без припинення його членства в
цій комісії:

територіальний виборчий округ № 210 (Чернігів�
ська область)

Горбач Микола Васильович, 1946 року народження, ос!
віта вища, проживає в смт Козелець Чернігівської області —
від кандидата на пост Президента України Мороза О. О. (у
зв'язку з особистою заявою).

3. Звільнити від виконання обов'язків такого заступника
голови окружної виборчої комісії без припинення його член!
ства в цій комісії:

територіальний виборчий округ № 83 (Запорізь�
ка область) 

Похилько Ірина Євгенівна, 1966 року народження, осві!
та вища, проживає в місті Вільнянськ Запорізької області —
від кандидата на пост Президента України Мороза О. О. (у
зв'язку з особистою заявою).

4. Звільнити від виконання обов'язків таких секретарів
окружних виборчих комісій без припинення їх членства в
цій комісії:

територіальний виборчий округ № 113 (Луган�
ська область)

Крютченко Валентина Іванівна, 1948 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Рубіжне Луганської області — від
кандидата на пост Президента України Противсіх В. В. (у
зв'язку з особистою заявою);

територіальний виборчий округ № 188 (Херсон�
ська область)

Грушко Лідія Дмитрівна, 1952 року народження, освіта се!
редня, проживає в місті Каховка Херсонської області — від
кандидата на пост Президента України Ющенка В. А. (у зв'яз!
ку з особистою заявою):

5. Призначити головою окружної виборчої комісії такого
члена цієї комісії:

територіальний виборчий округ № 210 (Чернігів�
ська область)

Школа Володимир Петрович, 1955 року народження, ос!
віта вища, проживає в смт Козелець Чернігівської області —
від кандидата на пост Президента України Мороза О. О.

6. Призначити заступником голови окружної виборчої ко!
місії такого члена цієї комісії:

територіальний виборчий округ № 83 (Запорізь�
ка область)

Руденко Любов Іванівна, 1955 року народження, освіта
вища, проживає в місті Вільнянськ Запорізької області — від
кандидата на пост Президента України Мороза О. О.

7. Призначити секретарями окружних виборчих комісій
таких членів цих комісій:

територіальний виборчий округ № 94 (Київська
область)

Вірянська Надія Миколаївна, 1954 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Миронівка Київської області —
від кандидата на пост Президента України Бродського М. Ю.

територіальний виборчий округ № 113 (Луган�
ська область)

Карташкова Ольга Пилипівна, 1954 року народження, ос!
віта середня, проживає в місті Рубіжне Луганської області —
від кандидата на пост Президента України Противсіх В. В.

територіальний виборчий округ № 188 (Херсон�
ська область)

Шевченко Жанна Федорівна, 1946 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Каховка Херсонської області —
від кандидата на пост Президента України Януковича В. Ф.

8. Включити до складу окружних виборчих комісій таких
осіб:

територіальний виборчий округ № 1 (Автономна
Республіка Крим)

Олаг Олександр; Миколайович, 1952 року народження,
освіта вища, проживає в місті Сімферополі — від кандида!
та на пост Президента України Противсіх В. В., призначив!
ши його головою цієї комісії;

територіальний виборчий округ № 4 (Автономна
Республіка Крим)

Колосов Олександр Леонідович, 1961 року народження,
освіта вища, проживає в місті Євпаторія Автономної Респуб!
ліки Крим — від кандидата на пост Президента України Брод!
ського М. Ю.;

територіальний виборчий округ № 6 (Автономна
Республіка Крим)

Матвєйчук Надія Іванівна, 1957 року народження, освіта ви!
ща, проживає в місті Феодосія Автономної Республіки Крим —
від кандидата на пост Президента України Бродського М. Ю.;

територіальний виборчий округ № 7 (Автономна
Республіка Крим)

Бєлозьорова Ірина Володимирівна, 1968 року народжен!
ня, освіта вища, проживає в місті Ялта Автономної Респуб!
ліки Крим від кандидата на пост Президента України Паба!
та О. В., призначивши її заступником голови цієї комісії;

територіальний виборчий округ № 22 (Волинська
область) 

Шестаков Анатолій Миколайович, 1947 року народжен!
ня, освіта вища, проживає в місті Луцьку — від кандидата
на пост Президента України Супрун Л. П., призначивши йо!
го головою цієї комісії;

територіальний виборчий округ № 24 (Дніпропет�
ровська область)

Грабильнікова Олена Анатоліївна, 1968 року народжен!
ня, освіта вища, проживає в місті Дніпропетровську — від
кандидата на пост Президента України Противсіх В. В.;

Затульна Наталія Григорівна, 1961 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Дніпропетровську — від канди!
дата на пост Президента України Бродського М. Ю., при!
значивши її секретарем цієї комісії;

територіальний виборчий округ № 30 (Дніпропет�
ровська область)

Сергеєв Сергій Андрійович, 1950 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Дніпродзержинськ Дніпропет!
ровської області — від кандидата на пост Президента Укра!
їни Януковича В. Ф.;

територіальний виборчий округ № 46 (Донецька
область)

Кальницька Наталя Михайлівна, 1952 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Артемівськ Донецької області —
від кандидата на пост Президента України Богословської І. Г.;

територіальний виборчий округ № 54 (Донецька
область)

Гончаров Володимир Васильович, 1937 року народження,
освіта вища, проживає в місті Сніжне Донецької області — від
кандидата на пост Президента України Симоненка П. М.;

Повещенко Наталія Олексіївна, 1951 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Сніжне Донецької області — від
кандидата на пост Президента України Богословської І. Г.;

Щукіна Неллі Валентинівна, 1959 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Сніжне Донецької області — від
кандидата на пост Президента України Богословської І. Г.;

територіальний виборчий округ № 55 (Донецька
область) 

Назаренко Зоя Анатоліївна, 1953 року народження, освіта
вища, проживає в місті Шахтарськ Донецької області — від
кандидата на пост Президента України Богословської І. Г.;

Прокудіна Олена Євгеніївна, 1964 року народження, осві!
та вища, проживає в місті Шахтарськ Донецької області — від
кандидата на пост Президента України Богословської І. Г.;

територіальний виборчий округ № 57 (Донецька
область)

Довгополик Любов Василівна, 1950 року народження, ос!
віта вища, проживає в місті Макіївка Донецької області — від
кандидата на пост Президента України Пабата О. В., при!
значивши її головою цієї комісії;

територіальний виборчий округ № 62 (Донецька
область)

Бартеньов Станіслав Вікторович, 1982 року народження,
освіта вища, проживає в місті Маріуполь Донецької області —
від кандидата на пост Президента України Богословської І. Г.;

За інчення на 7-й стор.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
андидата на пост Президента У раїни
Литвина Володимира Михайловича

ß ïðîïîíóþ Ïðîãðàìó ñàìå — Ëþäèí³, ç
¿¿ íåïîâòîðíèìè îñîáëèâîñòÿìè, æèòòºâèìè
ö³ííîñòÿìè òà ö³ëÿìè. ¯¿ ãîëîâíå ïðèçíà÷åí-
íÿ — çàáåçïå÷èòè êîæíîìó íåâ³ä’ºìíå ïðà-
âî íà âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó, æèòëî, áåç-
ïå÷íå ³ êîìôîðòíå æèòòÿ ó âëàñí³é äåðæàâ³.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ:
У соціальній

та е ономічній сферах

çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî òà åôåêòèâíîãî
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ÷åðåç â³äíîâëåííÿ
ñïðàâåäëèâîñò³ òà ïîäîëàííÿ á³äíîñò³.
Âïðîâàäæåííÿ ðåàë³ñòè÷íî¿, íàðîäîçáåð³-
ãàþ÷î¿ ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó Óêðà¿íè;

íåâ³äêëàäíå ïðèéíÿòòÿ êîìïëåêñó çàõî-
ä³â ç³ ñòàá³ë³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè, ïðè-
áîðêàííÿ ³íôëÿö³¿;

ñêàñóâàííÿ ñèñòåìè îáðàõóíêó ì³í³ìàëü-
íî¿ çàðïëàòè òà çàì³íà ¿¿ ñîö³àëüíèì ñòàí-
äàðòîì ñïîæèâàííÿ íà îñíîâ³ îáðàõóâàííÿ
âèòðàò íà ïðèäáàííÿ (îðåíäó) æèòëà, êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè, îñâ³òó, ë³êóâàííÿ, õàð÷ó-
âàííÿ, â³äïî÷èíîê;

äîâåäåííÿ ÷àñòêè îïëàòè ïðàö³ ó âèðîá-
íè÷³é ñôåð³ ç 8% äî 30% ñîá³âàðòîñò³ ïðî-
äóêö³¿; âæèòòÿ êîìïëåêñó çàõîä³â ç ï³äâè-
ùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³; çá³ëüøåííÿ
ðåàëüíèõ äîõîä³â ïðàö³âíèê³â ÷åðåç ñêîðî-
÷åííÿ óòðèìàíü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè;

çàáåçïå÷åííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³í³ìàëü-
íî¿ äî ìàêñèìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â
ïðîïîðö³¿ 1 äî 5. Çàâåðøåííÿ ðåôîðìóâàí-
íÿ ñèñòåìè îïëàòè ïðàö³, âèõîäÿ÷è ç òîãî,
ùî ñüîãîäí³ âîíà çàíèæåíà ó òðè ðàçè, òà
â³äïîâ³äíî — ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ;

ï³äâèùåííÿ çàðïëàò â÷èòåëÿì, ë³êàðÿì,
ïðàö³âíèêàì ñôåðè êóëüòóðè äî ð³âíÿ ñå-
ðåäíüî¿ â åêîíîì³ö³; ï³äíåñåííÿ ïðåñòèæó
ïðàö³âíèê³â íàóêîâî¿ ñôåðè; çàáåçïå÷åííÿ
¿ì ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é íà ð³âí³ äåðæñëóæ-
áîâö³â;

ðåàë³çàö³ÿ âñ³õ ãàðàíò³é, âñòàíîâëåíèõ ñò.
57 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îñâ³òó”, â òîìó
÷èñë³ âðàõóâàííÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ïåíñ³é ñó-
ìè íåâèïëà÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³;

â³äíîâëåííÿ ìîðàëüíèõ ñòèìóë³â äî ïðà-
ö³, ïðåñòèæó ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é; çàáåç-
ïå÷åííÿ åòè÷íî¿ ìîòèâàö³¿ äî ïðîäóêòèâ-
íî¿ òà ÿê³ñíî¿ ðîáîòè; âïðîâàäæåííÿ òðà-
äèö³é êîëåêòèâ³çìó;

äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíîãî æèò-
ëà â íåîáõ³äíèõ îáñÿãàõ, ïîäàòêîâå çàîõî-
÷åííÿ á³çíåñó äëÿ öüîãî, íàäàííÿ êðåäèò³â
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëà óñ³ì, õòî éîãî ïî-
òðåáóº; 

âñòàíîâëåííÿ ºäèíèõ äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè
ñïðàâåäëèâèõ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè. Ñêàñóâàííÿ ÏÄÂ ó ðîçðàõóíêàõ çà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè;

ïîâåðíåííÿ äåðæàâ³ òà ïåðåäà÷à ó êîìó-
íàëüíó âëàñí³ñòü âîäàêàíàë³â, ãàçîìåðåæ,
åëåêòðîìåðåæ, òåïëîöåíòðàëåé; 

ïîâåðíåííÿ ó äåðæàâíó âëàñí³ñòü ãàçî-
âèõ ³ íàôòîâèõ ðîäîâèù â Óêðà¿í³; âèêî-
ðèñòàííÿ ¿õ ïåðøî÷åðãîâî äëÿ ïîòðåá æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè;

âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíî-
ëîã³é, àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿;

çàïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³ êàï³òàëó; ââåäåííÿ ïðîãðåñèâíî¿ ñèñòå-
ìè îïîäàòêóâàííÿ òà ïîäàòêó íà áàãàòñòâî.
Çàðïëàòè ³ ïåíñ³¿ íà ð³âí³ ïðîæèòêîâîãî ì³-
í³ìóìó íå îïîäàòêîâóþòüñÿ;

ïóáë³÷íèé àíàë³ç ðåçóëüòàò³â òà íàñë³äê³â
ïðèâàòèçàö³¿. Ó ðàç³ íåçàêîííî¿ ïðèâàòèçà-
ö³¿, íåâèêîíàííÿ ïðèâàòèçàö³éíèõ çîáîâ’-
ÿçàíü ïîâåðíåííÿ îá’ºêò³â äî äåðæàâíî¿
âëàñíîñò³, âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâè
ïåðåä âëàñíèêàìè ïðèâàòèçàö³éíèõ ñåðòè-
ô³êàò³â;

çàáåçïå÷åííÿ ðåàëüíèõ ãàðàíò³é çàõèñòó
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, íàáóòî¿ ÷åñíî;

çàáîðîíà ïðîäàæó äåðæàâíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ùî ìàþòü ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ
êðà¿íè;

âïðîâàäæåííÿ ðåàëüíîãî ìåõàí³çìó ïî-
âåðíåííÿ âòðà÷åíèõ çàîùàäæåíü, ó òîìó
÷èñë³ øëÿõîì ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó ïðèâàòè-
çàö³¿ ë³êâ³äíèõ ï³äïðèºìñòâ, âèä³ëåííÿ ¿ì
çåìë³, çàáåçïå÷åííÿ ë³êóâàííÿ òà íàâ÷àí-
íÿ çà ðàõóíîê áþäæåòó, çâ³ëüíåííÿ â³ä
ñïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;

ñïðèÿííÿ ìàëîìó òà ñåðåäíüîìó á³çíå-
ñó: çìåíøåííÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ,
ñïðîùåííÿ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè òà ïðîöå-
äóð îòðèìàííÿ êðåäèò³â, ñòâîðåííÿ äåð-
æàâíî¿ ñèñòåìè ï³äòðèìêè ï³äïðèºìö³â-
ïî÷àòê³âö³â; ââåäåííÿ â ïðàêòèêó çàÿâíî-
ãî õàðàêòåðó ðåºñòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâ;

âèð³âíþâàííÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
ðåã³îí³â, ïð³îðèòåòí³ñòü ìàëèõ òà ñåðåäí³õ
ì³ñò;

ðåôîðìóâàííÿ ì³æáþäæåòíèõ â³äíîñèí:
70% êîøò³â çàëèøàºòüñÿ íà ì³ñöÿõ, 30% —
äî öåíòðó;

ìàéíî òà çåìë³ â³éñüêîâèõ ì³ñòå÷îê, ÿê³
âæå çâ³ëüíåí³ àáî áóäóòü çâ³ëüíÿòèñÿ â³é-
ñüêîâèìè ÷àñòèíàìè, ïåðåäàâàòè ó âëàñ-
í³ñòü òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä äëÿ âèð³øåí-
íÿ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü òà áóä³âíèöòâà æèò-
ëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, â³éñüêîâèõ
ïåíñ³îíåð³â, âåòåðàí³â, ïðàö³âíèê³â áþ-
äæåòíî¿ ñôåðè;

ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó ïðî ñòàòóñ ì³ñò-ãåðî¿â; 
ïðîâåäåííÿ ïåðåïèñó íàñåëåííÿ äëÿ

ç’ÿñóâàííÿ ïîòðåá êîæíî¿ ëþäèíè ³ êîæ-
íîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó; 

íàäàííÿ äåðæàâîþ ìîëîäèì ñ³ì’ÿì ï³ëü-
ãîâîãî êðåäèòó íà æèòëî. Ñïèñàííÿ 25%
ñóìè êðåäèòó ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ ïåðøî¿
äèòèíè, 50% — äðóãî¿, ïîâíå ïîãàøåííÿ
êðåäèòó ïðè íàðîäæåíí³ òðåòüî¿ äèòèíè;

ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ï³äòðèìêè òàëàíîâè-
òî¿ ìîëîä³ ç ìàëèõ ì³ñò òà ñ³ëüñüêî¿ ì³ñ-
öåâîñò³, ðîçøèðåííÿ ïðàêòèêè íàäàííÿ
ãðàíò³â òà ñóáñèä³é, çàïðîâàäæåííÿ êðåäè-
ò³â äëÿ íàâ÷àííÿ ç ïîãàøåííÿì ¿õ äåðæà-
âîþ îáäàðîâàíèì ñòóäåíòàì;

âïðîâàäæåííÿ 20% êâîòè íà ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ ìîëîä³ â óñòàíîâàõ ³ ï³äïðèºì-
ñòâàõ âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³;

âñòàíîâëåííÿ äëÿ æ³íîê-ìàòåð³â ãíó÷-
êîãî ðåæèìó çàéíÿòîñò³ (çà áàæàííÿì); ïî-
äîëàííÿ äèñïðîïîðö³é ùîäî ïåíñ³éíîãî
çàáåçïå÷åííÿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê;

çàïðîâàäæåííÿ ³ ô³íàíñóâàííÿ îêðåìîþ
ñòàòòåþ äåðæáþäæåòó çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íî¿ ïðîãðàìè “Áîðîòüáà ³ç çàõâîðþâàííÿì
íà ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè”;

ïðîâåäåííÿ ñóö³ëüíî¿ äèñïàíñåðèçàö³¿ ³
ôîðìóâàííÿ ïàñïîðòó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ
ïî êðà¿í³ òà ðåã³îíàõ ç âèçíà÷åííÿì çàõî-
ä³â ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êóâàííÿ;

íåâ³äêëàäíå ðîçãîðòàííÿ äåðæàâíîãî
êîìïëåêñó çàõîä³â ïðîòè àëêîãîë³çìó, ïè-
ÿöòâà òà íàðêîìàí³¿;

ïîâíà çàáîðîíà ðåêëàìè àëêîãîëüíèõ òà
òþòþíîâèõ âèðîá³â, ¿õ òîðãîâèõ ìàðîê òà
ìåäïðåïàðàò³â; çàáîðîíà ïåðåðèâàòè òåëå-
â³ç³éí³ ïðîãðàìè áóäü-ÿêîþ ðåêëàìîþ;

â³äíîâëåííÿ äåðæàâíî¿ ìåðåæ³ êîìó-
íàëüíèõ ³ äåðæàâíèõ àïòåê;

çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà
ö³íàìè òà ÿê³ñòþ ë³ê³â, îñíîâíèõ ïðîäóê-
ò³â õàð÷óâàííÿ ³ òîâàð³â ïåðøî¿ íåîáõ³ä-
íîñò³;

çàáåçïå÷åííÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ áåçðî-
á³òíèõ ëþäåé ñòàðøîãî òà ïåðåäïåíñ³éíî-
ãî â³êó;

ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é äî 80% â³ä ñåðåäíüî¿
çàðîá³òíî¿ ïëàòè â åêîíîì³÷í³é ñôåð³;

ïåðñîíàëüíà äåðæàâíà îï³êà êîæíî¿ ñà-
ìîòíüî¿ ë³òíüî¿ ëþäèíè;

ðåàëüíà ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíà ³ òðóäî-
âà ðåàá³ë³òàö³ÿ ³íâàë³ä³â, óäîñêîíàëåííÿ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè ¿õ ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ.

На селі та в сфері е оло ії
ðåâ³ç³ÿ âñ³õ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çå-

ìåëü, óñóíåííÿ çëîâæèâàíü, ñêàñóâàííÿ
íåçàêîííèõ îïåðàö³é êóï³âë³-ïðîäàæó,
ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çåìåëüíèõ øàõðà¿â;

íàäàííÿ íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³ äîêóìåí-
ò³â ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè;

äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ îðåíäàð³â çåìåëü-
íèõ ïà¿â òà ñóâîðèé äåðæàâíèé êîíòðîëü çà
ðîçðàõóíêàìè ç îðåíäîäàâöÿìè;

ï³ëüãîâå êðåäèòóâàííÿ ãîñïîäàðñòâ, ÿê³
âèêîðèñòîâóþòü çåìåëüíèé ïàé çà ïðÿìèì
ïðèçíà÷åííÿì;

äåðæàâíà ï³äòðèìêà ñ³ëüñüêèõ òîâàðîâè-
ðîáíèê³â, äîïîìîãà ó âèõîä³ íà ðèíêè;

ï³ëüãîâå îïîäàòêóâàííÿ óòâîðþâàíèõ
ñ³ëüñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðî-
ê³â;

ñòâîðåííÿ Ôîíäó ï³äòðèìêè ñåëà äëÿ ô³-
íàíñóâàííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ïîêðà-
ùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ, ñïðèÿííÿ ñ³ëüñüêîìó
òóðèçìó;

â³äíîâëåííÿ ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèõ
ïóíêò³â ó êîæíîìó ñåë³;

ñòâîðåííÿ Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî áàí-
êó; ìîæëèâ³ñòü ïðîäàæó çåìåëüíèõ ïà¿â âè-
êëþ÷íî öüîìó áàíêó;

â³äíîâëåííÿ êðóïíîòîâàðíîãî ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà;

åêîëîã³÷íå îáñòåæåííÿ âñ³õ òåðèòîð³é,
ñêëàäàííÿ åêîëîã³÷íèõ êàðò ç âèçíà÷åííÿì
âèäàòê³â íà îçäîðîâëåííÿ ðåã³îí³â;

îãîëîøåííÿ íàéá³ëüø çàáðóäíåíèõ òåðè-
òîð³é çîíàìè åêîëîã³÷íîãî ëèõà ç ïðèéíÿò-
òÿì â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ ïðîãðàì;

ï³äâèùåííÿ øòðàô³â òà â³äøêîäóâàíü çà
åêîëîã³÷í³ çáèòêè;

çàáåçïå÷åííÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ç
êîíòðîëþ ñòàíó ïîâ³òðÿ, ïèòíî¿ âîäè; áó-
ä³âíèöòâî çàâîä³â ç ïåðåðîáêè ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â ó ì³ñòàõ ç íàñåëåííÿì â³ä 50 òèñ.
ìåøêàíö³â;

ïîâíà çàáîðîíà ââåçåííÿ â Óêðà¿íó ãåíå-
òè÷íî ìîäèô³êîâàíèõ ïðîäóêò³â, ââåçåííÿ
³ìïîðòíèõ òîâàð³â, ùî íå â³äïîâ³äàþòü â³ò-
÷èçíÿíèì ñòàíäàðòàì; óòî÷íåííÿ íîðìà-
òèâíî¿ áàçè ñï³âïðàö³ Óêðà¿íè ç ÑÎÒ, îáî-
â’ÿçêîâå ìàðêóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîäóê-
ö³¿, ÿêà ì³ñòèòü ÃÌÎ;

ïðèéíÿòòÿ ºäèíîãî êîìïëåêñíîãî Çàêî-
íó ùîäî ñòàòóñó ×îðíîáèëüñüêî¿ çîíè òà
÷îðíîáèëüö³â, çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîãî âèêî-
íàííÿ çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâè ùîäî íèõ çã³ä-
íî ç ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì; äîâ³÷íà çàáî-
ðîíà âèêîðèñòàííÿ ×îðíîáèëüñüêî¿ çîíè
äëÿ ñêëàäóâàííÿ ðàä³àö³éíèõ â³äõîä³â;

çá³ëüøåííÿ ïëîù çåìåëü çàïîâ³äíîãî
ôîíäó, äîâåäåííÿ äî åêîëîã³÷íî ÷èñòîãî
ñòàíó âñ³õ îá’ºêò³â ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
çíà÷åííÿ.

Протидія ор пції
ïðèð³âíÿòè êîðóïö³þ äî äåðæàâíî¿ çðà-

äè. Îáîâ’ÿçêîâå äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â òà
âèòðàò äåðæñëóæáîâö³â, ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé;

ïîçáàâëÿòè ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ
äåðæñëóæáîâö³â, ÿê³ ïðèòÿãóþòüñÿ äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà õàáàðíèöòâî, çëîâæèâàí-
íÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Îáîâ’ÿçêîâà
êîíô³ñêàö³ÿ íåçàêîííî íàáóòîãî ìàéíà
äåðæñëóæáîâöÿìè, ¿õ íàéáëèæ÷èìè ðîäè-
÷àìè;

ñêàñóâàòè óìîâí³ ñòðîêè òà àìí³ñò³þ çà
êîðóïö³éíèìè ñòàòòÿìè;

çàáîðîíà äåðæñëóæáîâöÿì âèùèõ ðàíã³â
ïðàöþâàòè ó êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóðàõ ïðî-
òÿãîì òðüîõ ðîê³â ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç äåðæ-
ñëóæáè;

ïåðåàòåñòàö³ÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â íà
ïðåäìåò ïåðåâ³ðêè ¿õíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ïðè-
äàòíîñò³ òà íàëåæíîñò³ äî êîìåðö³éíèõ
ñòðóêòóð;

â³äíîâëåííÿ íàðîäíîãî êîíòðîëþ.

У політичній та льт рній
сферах

ïðèéíÿòòÿ Âèáîð÷îãî êîäåêñó; çàïðîâà-
äæåííÿ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè çà â³ä-
êðèòèìè ñïèñêàìè, ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëà-
äè — ìàæîðèòàðíîþ âèáîð÷îþ ñèñòåìîþ;

ñêîðî÷åííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äî

300 äåïóòàò³â ç íàñòóïíèì êîðèãóâàííÿì
äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó â çàëåæíîñò³ â³ä ÷è-
ñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè;

çàáîðîíà îáðàííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè á³ëüøå ÿê íà äâà òåðì³íè ïîñï³ëü;

ïîâíå ñêàñóâàííÿ ³íñòèòóòó íåäîòîðêàí-
íîñò³;

óí³ô³êàö³ÿ ÷èñåëüíîñò³ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ
ðàä ïðîïîðö³éíî äî ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåí-
íÿ;

ñòâîðåííÿ âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â íà ð³âí³
ðàéîíó ³ îáëàñò³, ë³êâ³äàö³ÿ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é; 

çàïðîâàäæåííÿ ïóáë³÷íîãî ìåõàí³çìó çâ³-
òóâàííÿ äåïóòàò³â, ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè ¿õ
â³äêëèêàííÿ; 

ñêîðî÷åííÿ íà 40% äåðæàâíîãî àïàðàòó
óïðàâë³ííÿ òà âèòðàò íà éîãî óòðèìàííÿ;

ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóì³â ç êëþ÷îâèõ
ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³øíüî¿ ïîë³òè-
êè;

ââåäåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà íåâèêîíàííÿ ÷è ïîðóøåííÿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè;

â³äðîäæåííÿ ³ óòâåðäæåííÿ äóõîâíîñò³ òà
ìîðàë³ íà îñíîâ³ õðèñòèÿíñüêèõ ö³ííîñòåé;

âðåãóëþâàííÿ ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³:
íàïîâíåííÿ ðåàëüíèì çì³ñòîì ñòàòóñó óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè ÿê äåðæàâíî¿; âèçíà÷åííÿ çà-
ñàä ôóíêö³îíóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ÿê ìî-
âè ì³æíàö³îíàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ â óñ³õ
ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ; çàáåçïå÷åííÿ
ïîâíîö³ííîãî çàñòîñóâàííÿ ìîâ ïðåäñòàâ-
íèê³â ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé ó ì³ñöÿõ ¿õ
êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ;

У сфері безпе и
і міжнародних відносин
ðåàë³çàö³ÿ ïîë³òèêè ïîçàáëîêîâîãî ñòà-

òóñó Óêðà¿íè íà îñíîâ³ àêòèâíîãî íåéòðà-
ë³òåòó;

âèáóäîâà äâîõ ïîëþñ³â áåçïåêè äåð-
æàâè:

íà îñíîâ³ íàëàãîäæåííÿ äîáðîñóñ³äñüêèõ
â³äíîñèí ç êðà¿íàìè-ñóñ³äàìè;

ïîãëèáëåííÿ ñï³âïðàö³ ç ì³æíàðîäíèìè
³íñòèòóö³ÿìè òà êðà¿íàìè ó ìåæàõ, ùî äî-
çâîëÿþòü ãàðàíòóâàòè òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñ-
í³ñòü òà ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè;

ðåàë³çàö³ÿ ³äå¿ ºäèíîãî åêîíîì³÷íîãî
ïðîñòîðó ç Ðîñ³ºþ, Á³ëîðóññþ, Êàçàõñòà-
íîì;

äîñÿãíåííÿ óãîäè ç ªÑ ïðî ñï³âïðàöþ,
â³ëüíå ïåðåì³ùåííÿ ëþäåé, òîâàð³â, ïî-
ñëóã òà êàï³òàë³â;

ñòâîðåííÿ ñó÷àñíèõ çáðîéíèõ ñèë Óêðà-
¿íè.

Äëÿ öüîãî:
çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà

îáîðîíè ó ìåæàõ â³ä 2% ÂÂÏ:
â³äíîâèòè ïðåñòèæ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè

÷åðåç ãàðàíòîâàíå çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â;

çàáåçïå÷èòè ïîâíó êîìïåíñàö³þ âèòðàò
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â íà îðåíäó æèòëà;

âèçíà÷èòè âèäàòêè íà áóä³âíèöòâî æèò-
ëà â³éñüêîâèì ÿê çàõèùåíó ñòàòòþ áþ-
äæåòó;

íå äîïóñêàòè îáìåæåííÿ ïåíñ³éíèõ âè-
ïëàò â³éñüêîâèì ïåíñ³îíåðàì;

âèêîðèñòîâóâàòè äîñâ³ä â³éñüêîâèõ ïåí-
ñ³îíåð³â ó äåðæàâíîìó ³ ãðîìàäñüêîìó
æèòò³;

çáåðåãòè ó ïîâíîìó îáñÿç³ ìåðåæó â³é-
ñüêîâèõ ãîñï³òàë³â;

ïîâíà äåïàðòèçàö³ÿ, äåïîë³òèçàö³ÿ ³ äå-
êîìåðö³àë³çàö³ÿ â³éñüêîâî¿, ïðàâîîõîðîí-
íî¿ òà ñóäîâî¿ ñèñòåì Óêðà¿íè; 

ââåäåííÿ âèáîðíîñò³ ñóää³â íàðîäîì.

ß ãàðàíòóþ ïîáóäîâó ñóñï³ëüñòâà íà âè-
ñîêèõ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòÿõ, âëàñí³é ³ñòî-
ðè÷í³é òðàäèö³¿, àáñîëþòíî ïîçèòèâíèõ â³ä-
íîñèíàõ ì³æ ëþäüìè, ì³æ ëþäèíîþ ³ ïðè-
ðîäîþ; ñóñï³ëüñòâà òà êðà¿íè, äå ïàíóþòü ñî-
ö³àëüíà ãàðìîí³ÿ òà ñïðàâåäëèâ³ñòü, òóðáî-
òà ïðî êîæíó ëþäèíó, ãóìàííå ïðàâë³ííÿ,
ñëóæ³ííÿ íàðîäó.

ЧАС НАРОДУ
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
м. Київ

Про зміни в складі окружних виборчих комісій територіальних
виборчих округів, затвердженому постановою Центральної виборчої
комісії від 27 листопада 2009 року № 381 "Про утворення окружних

виборчих комісій територіальних виборчих округів з виборів
Президента України 17 січня 2010 року"

Постанова № 419 від 4 грудня 2009 року

Розглянувши заяви про звільнення від обов'язків голів, заступників голів, секретарів та членів окружних виборчих комісій з
виборів Президента України та подання кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комі#
сією, щодо відкликання членів окружних виборчих комісій та включення нових кандидатур до складу зазначених комісій, до яких
додані заяви цих осіб про їх згоду на участь у роботі відповідних окружних виборчих комісій, згідно з частинами третьою, оди#
надцятою статті 23, пунктом 2 частини четвертої, частиною восьмою статті 30 Закону України "Про вибори Президента Укра#
їни", керуючись статтями 11#13, пунктами 1, 5, 6 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна ви#
борча комісія постановляє:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій територіальних
виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року (до�
датки 1 — 23).

2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям відповідних
територіальних виборчих округів для інформування виборців.

3. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській міським радам для оприлюднення в засобах масо�
вої інформації у відповідному регіоні.

Голова Центральної виборчої омісії В. Шаповал

1. Припинити достроково повноваження членів окружних виборчих
комісій з виборів Президента України

територіального виборчого округу № 215
Єдакової Світлани Матвіївни, заступника голови окружної виборчої ко�

місії, 1942 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві — від
кандидата на пост Президента України Ратушняка С. М. (у зв'язку з від�
кликанням кандидатом на пост Президента України);

територіального виборчого округу № 217
Кравчук Надії Олександрівни, заступника голови окружної виборчої

комісії, 1954 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві — від
кандидата на пост Президента України Тігіпка С. Л. (у зв'язку з відкли�
канням кандидатом на пост Президента України);

територіального виборчого округу № 218
Канаровського Кирила Едуардовича, 1974 року народження, освіта

вища, проживає в місті Києві — від кандидата на пост Президента Укра�
їни Богословської І. Г. (у зв'язку з відкликанням кандидатом на пост Пре�
зидента України).

2. Включити до складу окружних виборчих комісій
територіального виборчого округу № 215
Пунька Михайла Вікторовича, 1971 року народження, освіта вища,

проживає в місті Києві — від кандидата на пост Президента України Ра�
тушняка С. М., призначивши його заступником голови цієї комісії; 

територіального виборчого округу № 217
Латишову Ніну Юріївну, 1983 року народження, освіта вища, про�

живає в місті Києві — від кандидата на пост Президента України Тігіп�
ка С. Л., призначивши її заступником голови цієї комісії;

територіального виборчого округу № 218
Дулапчій Люсю Георгіївну, 1949 року народження, освіта вища, про�

живає в місті Києві — від кандидата на пост Президента України Бого�
словської І. Г.

Се ретар засідання
Центральної виборчої омісії

Т. Астахова

Додаток 23 
до постанови Центральної виборчої комісії від 4 грудня 2009 року № 419

Зміни
у складі окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів 

з виборів Президента України 17 січня 2010 року
місто Київ

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
17 СІЧНЯ 2010 РОКУ

Засідання окружної виборчої комісії
територіального виборчого округу № 220 

з виборів Президента України 
17 січня 2010 року

Постанова № 12 від 15 грудня 2009року

Про створення дільничних виборчих комісій
звичайних та спеціальних виборчих

дільниць з виборів Президента України 
17 січня 2010р.

З метою забезпечення реалізації і захисту виборчих прав громадян України,
дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад
виборчого процесу, однакового застосування законодавства України про вибори
на всій території України, відповідно до частини 1, 3 статті 24 Закону України “Про
вибори Президента України 17 січня 2010 р.” Окружна виборча комісія Територі#
ально виборчого округу № 220 постановляє:

Створити дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць з ви�
борів Президента України за поданням кандидатів Президента України 17 січня 2010 р. " згід�
но ч. 1,3 ст.24 Закону України “Про вибори Президента України 17 січня 2010 р.” ( Згідно до�
датку № 1 до постанови № 12 )

Голова ОВК ТВО № 220 Нер сіна Клавдія Василівна
Се ретар ОВК ТВО № 220 Ковальс а Аліна Валентинівна

За інчення. Почато на 5-й стор.

Кононенко Ігор Анатолійович, 1961 року народження, освіта середня
спеціальна, проживає в місті Маріуполь Донецької області — від канди�
дата на пост Президента України Богословської І. Г.;

територіальний виборчий округ № 83 (Запорізька область)
Гуляєв Валерій Іванович, 1956 року народження, освіта вища, прожи�

ває в місті Вільнянськ Запорізької області — від кандидата на пост Пре�
зидента України Януковича В. Ф., призначивши його головою цієї комі�
сії;

Прилипота Олена Андріївна, 1959 року народження, освіта вища, про�
живає в місті Вільнянськ Запорізької області — від кандидата на пост
Президента України Януковича В. Ф.;

територіальний виборчий округ № 94 (Київська область)
Швидка Раїса Петрівна, 1968 року народження, освіта вища, прожи�

ває в місті Миронівка Київської області — від кандидата на пост Прези�
дента України Богословської І. Г.;

територіальний виборчий округ № 95 (Київська область)
Панджакідзе Віктор Олексійович, 1961 року народження, освіта ви�

ща, проживає в місті Васильків Київської області — від кандидата на пост
Президента України Бродського М. Ю.;

територіальний виборчий округ № 100 (Кіровоградська об#
ласть)

Чубченко Петро Іванович, 1950 року народження, освіта вища, про�
живає в місті Кіровограді — від кандидата на пост Президента України
Противсіх В. В., призначивши його головою цієї комісії;

територіальний виборчий округ № 108 (Луганська область)
Левенець Зоя Іванівна, 1954 року народження, освіта вища, прожи�

ває в місті Краснодон Луганської області — від кандидата на пост Пре�
зидента України Богословської І. Г., призначивши її головою цієї комісії;

Бурба Галина Вікторівна, 1959 року народження, освіта вища, прожи�
ває в місті Краснодон Луганської області — від кандидата на пост Пре�
зидента України Януковича В. Ф.;

територіальний виборчий округ № 116 (Луганська область)
Юркін Іван Семенович, 1955 року народження, освіта вища, прожи�

ває в місті Стаханов Луганської області — від кандидата на пост Прези�
дента України Ющенка В. А.;

територіальний виборчий округ № 131 (Миколаївська об#
ласть)

Абросімов Микола Олександрович, 1946 року народження, освіта ви�
ща, проживає в місті Баштанка Миколаївської області — від кандидата на
пост Президента України Противсіх В. В.;

територіальний виборчий округ № 138 (Одеська область)
Каплун Дмитро Дмитрійович, 1978 року народження, освіта вища,

проживає в місті Одесі — від кандидата на пост Президента України Яну�
ковича В. Ф.;

територіальний виборчий округ № 141 (Одеська область)
Лозовий Олександр Михайлович, 1964 року народження, освіта ви�

ща, проживає в місті Роздільна Одеської області — від кандидата на пост
Президента України Ющенка В. А.;

територіальний виборчий округ № 191 (Хмельницька об#
ласть)

Варнацька Надія Миколаївна, 1971 року народження, освіта вища,
проживає в смт Теофіполь Хмельницької області — від кандидата на
пост Президента України Противсіх В. В., призначивши її головою цієї
комісії;

територіальний виборчий округ № 194 (Хмельницька об#
ласть)

Сенюк Василь Іванович, 1965 року народження, освіта вища, прожи�
ває в селі Станіславівка Кам'янець�Подільського району Хмельницької об�
ласті — від кандидата на пост Президента України Богословської І. Г., при�
значивши його головою цієї комісії;

територіальний виборчий округ № 197 (Черкаська область)
Жирна Ольга Андріївна, 1961 року народження, освіта вища, прожи�

ває в селі Свидівок Черкаського району Черкаської області — від канди�
дата на пост Президента України Противсіх В. В., призначивши її секре�
тарем цієї комісії;

територіальний виборчий округ № 198 (Черкаська область)
Чубенко Микола Андрійович, 1949 року народження, освіта вища, про�

живає в місті Черкасах — від кандидата на пост Президента України Яну�
ковича В. Ф., призначивши його головою цієї комісії;

територіальний виборчий округ № 202 (Черкаська область) 
Дубина Володимир Михайлович, 1963 року народження, освіта вища,

проживає в місті Шпола Черкаської області — від кандидата на пост Пре�
зидента України Богословської І. Г., призначивши його головою цієї ко�
місії;

територіальний виборчий округ № 211 (Чернігівська область)
Жук Володимир Миколайович, 1966 року народження, освіта вища,

проживає в місті Ніжин Чернігівської області — від кандидата на пост
Президента України Противсіх В. В.;

територіальний виборчий округ № 212 (Чернігівська область)
Балабанцев Олег Вікторович, 1974 року народження, освіта вища,

проживає в місті Прилуки Чернігівської області — від кандидата на пост
Президента України Противсіх В. В., призначивши його головою цієї ко�
місії; 

територіальний виборчий округ № 215 (місто Київ) 
Орлова Наталія Олександрівна, 1975 року народження, освіта вища,

проживає в місті Києві — від кандидата на пост Президента України Яну�
ковича В. Ф.;

територіальний виборчий округ № 217 (місто Київ)
Баранова Юлія Аркадіївна, 1976 року народження, освіта вища, про�

живає в місті Києві — від кандидата на пост Президента України Брод�
ського М. Ю.;

Савельєва Валентина Станіславівна, 1960 року народження, освіта
середня, проживає в місті Києві — від кандидата на пост Президента
України Бродського М. Ю.;

територіальний виборчий округ № 222 (місто Київ)
Бондарчук Сергій Миколайович, 1987 року народження, освіта вища,

проживає в місті Києві — від кандидата на пост Президента України Брод�
ського М. Ю., призначивши його секретарем цієї комісії;

територіальний виборчий округ № 223 (місто Київ) 
Коваленко Наталія Миколаївна, 1967 року народження, освіта вища,

проживає в місті Києві — від кандидата на пост Президента України Бо�
гословської І. Г., призначивши її головою цієї комісії.

9. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям відповідних
територіальних виборчих округів для інформування виборців.

10. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки
Крим, обласним та Київській міській радам для оприлюднення в засобах
масової інформації.

Голова Центральної виборчої омісії
В. Шаповал

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
о олош є он рс на заміщення ва антної посади заст пни а
начальни а Головно о правління з питань під отов и та
проведення в У раїні фінальної частини чемпіонат Європи
2012 ро з ф тбол .

Основні обов’яз и:
- забезпеч є ефе тивне правління об’є тами інфрастр т ри міста
Києва ом нальної власності, задіяними проведенні матчів Чемпіо-
нат місті Києві в інтересах територіальної ромади міста Києва;

- от є пропозиції щодо роз ляд Київсь о о місь о о олови та
ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою
державною адміністрацією) питань, пов’язаних з проведенням в місті
Києві Чемпіонат ;

- бере часть форм ванні с лад офіційних деле ацій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), що бер ть часть пере оворах, онференціях,
онс льтаціях, сесіях, візитах, інших заходах двосторонньо о та
ба атосторонньо о міжнародно о співробітництва;

- взаємодіє з оординаційним бюро з питань під отов и та проведення
в У раїні фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол
Се ретаріат Кабінет Міністрів У раїни та з Федерацією ф тбол
У раїни;

- займається питаннями безпе и проведення масових заходів під час
Чемпіонат та арант є безпе особам, діяльність я их пов’язана з
йо о проведенням.

Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на
робот :
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- досвід роботи державної сл жби сфері під отов и фінальної частини
чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол ;

- стаж роботи за фахом державній сл жбі на ерівних посадах не
менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах в інших
сферах е ономі и не менше 4 ро ів, або стаж роботи на посаді
оловно о спеціаліста не менше 7 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі;
- ом ні абельність, чесність та порядність.

Конта тний телефон 254-16-91.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової
роботи і на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення
в азеті за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 1109-а.
Я що ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних

посад, можна надіслати інформацію з власними даними за встановленою
формою, розміщеною на офіційном веб-порталі Київсь ої місь ої влади
www.kmv.gov.ua, на еле тронн адрес kuts@kma.gov.ua, позначивши
темі листа своє прізвище.

АКЦІОНЕРАМ АБ “УКООПСПІЛКА”
АБ “УКООПСПІЛКА” повідомляє про спрост вання рішення Правління бан

(Прото ол № 15 від 16.11.2009 р.) “Про перенесення термінів проведення
п’ятнадцятої емісії а цій бан ”, що надр оване в “Бюлетені. Цінні папери У раїни”
№262 від 09.12.2009 р. та азеті “Хрещати ”№173(3619) від 10.12.2009 р. Вважати
дійсними наст пні терміни розміщення а цій: перша чер а — з 21.12.09 р. по
05.01.10 p., др а чер а — з 06.01.10 р. по 11.01.10 p., що б ли оп блі овані в
“Бюлетені. Цінні папери У раїни” №239 від 06.11.2009 р.

Правління
Голова Правління АБ “УКООПСПІЛКА” Левінсь ий М.О.

ТОВ “Ні о і К”
інформ є про наміри отримання дозвол на ви иди забр днюю-
чих речовин в атмосферне повітря від діючої отельні по в л. Ва-
силь івсь ій, 1 в Голосіївсь ом районі.

Валові ви иди забр днюючих речовин по отельні с ладають:
о сиди азот — 0,448 т/рі ;
о сиди в лецю — 0,211 т/рі .

Котельня відноситься до III р пи.

За важення та пропозиції щодо намірів ТОВ “Ні о і К” просимо направляти в
місячний термін до Голосіївсь ої в м. Києві Ради за адресою: м. Київ, в л. Димит-
рова, 2.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2372

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  18 грудня 2009

Áîãäàí Áåíþê
ïîä³ëèâñÿ
ñîêðîâåííèì
Àðòèñò ïðîâ³â ïåðøèé Art-class

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Гостем першої творчої з стрі-
чі в рам ах мистець о о про-
е т Art-class став а тор Бо -
дан Беню . Він радо розповів
відвід вачам про перипетії
власної долі, заспівав іль а
пісень та запросив охочих на
спе та ль, я ий по аз вали
цьо о ж дня театрі Івана
Фран а.

Ó ñåðåäó â Ìóçå¿ ²âàíà Ãîí÷àðà â³ä-
áóâñÿ ïåðøèé Art-class — ç êîðèôåºì
óêðà¿íñüêîãî òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà
Áîãäàíîì Áåíþêîì. ×åðåç çàòîðè íà
äîðîãàõ â³äâ³äóâà÷àì äîâåëîñÿ çà÷åêà-
òè ãîñòÿ, à ïðèëåò³âøè, àêòîð îäðàçó
ðîçïî÷àâ îïîâ³äàòè ñâîº æèòòÿ. Íàðî-
äèâñÿ Áîãäàí Áåíþê íà ²âàíî-Ôðàí-
ê³âùèí³, ó êàðïàòñüêîìó ñåë³. Éîãî ìà-
ìà é òàòî ïîçíàéîìèëèñÿ â Í³ìå÷÷è-
í³, äå ïðàöþâàëè, ³ â 1945-ìó ïîâåð-
íóëèñÿ â Óêðà¿íó. Íà êîðäîí³ ¿õ, “çà-
ïàäåíö³â”, îô³öåðè õîò³ëè â³äïðàâèòè
äî Ñèá³ðó, òà ÷åðåç âàã³òí³ñòü ìàìè òà-
êè ïðîïóñòèëè. “Òàê ÿ ñòàâ íàðîäíèì
àðòèñòîì Óêðà¿íè, à íå Ðîñ³¿”, — æàð-
òóº Áîãäàí Áåíþê. Ðîäèííà ³ñòîð³ÿ
Áîãäàíà Áåíþêà íàãàäóº “ñàíòà-áàð-
áàðó”. Â éîãî áàòüêà äî Í³ìå÷÷èíè áó-
ëà ³íøà äðóæèíà òà äîíüêà. Òà êîëè â³í
çíèê, éîãî äðóæèíà âèéøëà çàì³æ çà

³íøîãî ³ íàðîäèëà ùå ä³òåé. Ñâîþ çâ³ä-
íó ñåñòðó — Íàä³þ Áåíþê — Áîãäàí
â³äøóêàâ ÷åðåç 50 ðîê³â çàâäÿêè ïåðå-
äà÷³ ñâîº¿ êîëåãè Íàòàë³¿ Ñóìñüêî¿
“Êëþ÷îâèé ìîìåíò”. Íàðàç³ ñåñòðà
æèâå â Êàçàõñòàí³, äå âæå ³ñíóº ö³ëèé
êëàí Áåíþê³â.

Ïðîôåñ³þ àêòîðà Áîãäàí Áåíþê íà-
çèâàº ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì, õî÷à íå âñå
äàâàëîñÿ ëåãêî. Ïðèãàäóº ñâîþ ïåðøó
ñåðéîçíó ê³íîðîëü ó ñòð³÷ö³ “Àòè-áà-
òè, éøëè ñîëäàòè” Ëåîí³äà Áèêîâà, äå
â³í ç³ãðàâ ç â³äîìèìè ðàäÿíñüêèìè àê-
òîðàìè. “Òîä³ íàâ³òü ìàìà, ÿêà äèâè-
ëàñÿ ñòð³÷êó, ïîâ³ðèëà â ìîþ ãðó, à öå
íàéá³ëüøà ïîõâàëà äëÿ àêòîðà”, — ðîç-
ïîâ³äàº Áåíþê. Íà çàïèòàííÿ ãîñòåé
ïðî âàæëèâ³ ÿêîñò³ äëÿ àêòîðà, Áîãäàí
Áåíþê ÷åñíî ç³çíàâñÿ, ùî íå çíàº.
“Êîæåí äîñÿãàº ïåâíîãî ð³âíÿ ó ïðî-
ôåñ³¿, êîðèñòóþ÷èñü ð³çíèìè ôîðìà-
ìè, îäí³º¿ íåìàº”, — êàæå â³í.

Ãîñòÿì Áîãäàí Áåíþê ïîäàðóâàâ ï³ñ-
í³ “Ð³äíà ìàòè ìîÿ” òà “Äâà êîëüîðè”
ó âëàñíîìó âèêîíàíí³, ïîò³øèâ áàé-
êàìè-æàðòàìè. Íàñàìê³íåöü â³í ñôî-
òîãðàôóâàâñÿ ç ãîñòÿìè Art-class. Íà
19-òó ãîäèíó àêòîð ïîïðÿìóâàâ äî òå-
àòðó ãðàòè ó ñïåêòàêë³ “Îäðóæåííÿ” çà
ìîòèâàìè ïîâ³ñòåé Ìèêîëè Ãîãîëÿ ³
çàïðîñèâ ãîñòåé ³ç ñîáîþ.

Íàñòóïíà òâîð÷à çóñòð³÷ Art-class â³ä-
áóäåòüñÿ ó ëþòîìó, à éîãî ãîñòÿìè ñòà-
íóòü õëîïö³ ç ãóðòó “Ãàéäàìàêè”. Íà-
ãàäóºìî, ùî ³í³ö³àòîðîì ïðîåêòó âèñòó-
ïàº ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä
“Ìîÿ Óêðà¿íà”

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Бо дан Беню став першим остем Art-class
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ОВНИ
Несподіванізмінив ар’єріне ативнопозначатьсянана-

строї. Поч ватиметеся с ривдженими, за остриться по-
ч ттянеповноцінності.Др жітьз оле ами,до оджайтена-
чальств і пам’ятайте: саме через ерівний персонал до
вас прийде спіх. А та ож бережіть тепло домів и і не з а-
няйте зло на рідних, вони вас люблять. З оханими і діть-
ми починається період (до 8 березня) пере ляд стос н-
ів. Надол ж йте п щені можливості, відновлюйте сто-
с н и на новом рівні. Тим, о о незавершений роман,
е с рс мин ледопоможерозставити рап инад“і” і під-
вестирис , зроз міти сенс падіння надно спо си.Мож-
ливо, вам не вистачало єдності д ховних інтересів, а са-
ме др жба з с п тни ом цьо о ро цемент є міцні сто-
с н и.
.
ТЕЛЬЦІ
Заци лені на мин лом , печ ть спо ади, ви ли аючи

страхи, триво и, заважаючи ло іці. Присл хайтеся до по-
рад тих, хто вас оточ є. Їхні по ляди і життєві позиції по-
винні б ти зраз ом, візьміть їх на озброєння, і життя вій-
де в правильне р сло. Робочий офіс — місце, де роз ор-
татим ться доленосні події. А сімейне ніздо перетворить-
ся на арен для а ресивно о вихлюп вання на опичених
образ до 8 березня. Нама айтеся особист д м а ні ом
не нав’яз вати, а тримати в собі. Нев амовний енер опо-
тенціал спрям йте (ор аніз вавшидомашніх) на облашт -
вання поб т . У ваших аппартаментах се повинно сяяти
расою і виш аністю.

БЛИЗНЯТА
Давнє бажання придбати добротн модн по п , я а

поле шить ваш працю, сл ватиме джерелом творчо о
натхнення.Нее ономте!Усешвид оморальнозастаріває,
а с пий платить двічі! Навіть я що не повертають зароб-
лене, нахабно вима ати своє, навіть чесно зароблене, не
варто, тол з цьо о не б де. Але це не означає, що по-
трібно заб ти про піднесене “хоч ”. Я що наміри хороші,
джерело фінанс вання (за волею долі) надійде від інших
людей.Нанайближчийрі ваше армічне асло:робіть,що
потрібно, і б дь що б де. Просять — допома айте, ви о-
н йте, робіть, що по силі. У творчих осіб — роз віт! Тво-
ріть рас і тіште людство шедеврами.

РАКИ
Д хс перництванеповиненпризвестидовійниміжва-

ми і шлюбними партнерами, в а ресивних перестріл ах
тіль ивиснажитесебе...Нехайвінпосл житьстим ломдо
об’єднання і зміцненняшлюб . Пар із сімейним бізнесом,
де домашні й ділові проблеми сплелися в один л бо , це
тор ається перш за все. Пристр ніть свій онор, віддайте
ініціативн естафет в р и партнерів. Нині їм призначено
б ти провідни ами, нехай р люють, а ви йдіть на пів ро
позад і підстрахов йте їх. Пристрасні бажання варто по-
садити на олодний пайо . Компроміс “хоч ” і “можна” —
ідеальний варіант для вирішення б дь-я их розбіжностей
і рят вальне оло від падінь безодню невдач.

ЛЕВИ
Зменште романтичний темп. Досить спалювати себе в

розва ах! Життєвий тон с падає, і ви ризи єте підірвати
здоров’я, статимішеннюдля інфе цій. Е ономно розподі-
ляйте ожн раплин сил, присл хаючись до “позивних”
ор анізм .Неперевтомлюйтесянароботі чи ль ах!Пра -
нітьправильнорозподілятипрацю і відпочино .На опиче-
ні за мин лий рі стресові навантаження нині обертають-
сяпо анимсамопоч ттям, я имисьнезроз мілимиболяч-
ами. А вам потрібно зви ати а тивно працювати на ос-
новній роботі (і за с місництвом), менше нерв вати, бо
психічні стреси і є основним р йнівни ом здоров’я. Доб-
ре, що на партнерів щастить! Цьо о ро Всевишній об-
дар ваввас армонійноюполовин ою.Молітьсянанеї іпро
ращ не мрійте. Це саме те, що вам потрібно на даном
етапі еволюції. Наст пний подар но отримаєте через 12
ро ів.

ДІВИ
Чипам’ятаєтепроте,щодавнійдр раще,ніждвано-

вих?.. Я щонамітилася тріщина стос н ах, не дозволяй-
те перетворитися їй на провалля. Запаліть во онь роман-
тичної пристрасті, він знов з’єднає ваші серця! Розвит
а торсь о-режисерсь их талантів приділіть особлив ва-
. Нав оло вас повинна пан вати атмосфера свята і ра-

дості. Для п блі и ви аз овий фа ір, отрий перетворює
нітючі сірі б дні на розважальниймас арад. У та ом ам-

пл аб детезвересня2009- одолюто о2011ро ,анай-
менше відхилення спричинить неприємності. Романтична
за оханість та ож є перелі вимо . На роботі (де вас ці-
н ють і поважають) се ч дово.Працядар єнасолод ,що
позитивно позначається на здоров’ї.

ТЕРЕЗИ
Не посилюйте розбіжностей з оханими, бо цим за ла-

дете динаміт під сімейний престол... Адже вам потрібно
пі л ватися про дім, перетворити йо о на надійний при-
хисто .Підхід дооблашт вання сім’ї вас с то пра матич-
ний, і це правильно, тримайтеся цієї лінії. Правильно ви-
б дов йте стос н и “бать и-діти”, адже онфлі ти між ва-
шимибать амимож тьне ативнопозначитисянаособис-
том житті, ар’єрі. На сл жбі вс перечмо тньом често-
любств пра ніть задовольняти вимо ишефа. Не давайте
волю арячимемоціям,бонастаютьзмінив ерівном пер-
соналі, що зовсім вам не на р . Я що самі на ерівній
посаді, це вдвічі небезпечно.

СКОРПІОНИ
Беріть ініціатив в свої р и! Я що по ладатиметеся на

інших, тол від цьо о не б де. Оточенню властиво поми-
лятися, і завдя и їхнім під аз ам зайдете в безвихідь. Свій
роз м є наба ато ціннішим. У дале і поїзд и не мандр й-
те, бо там можете захворіти. Здоров’я варто бере ти, я
зіницю о а. Займайтеся профіла ти ою і постарайтеся за
межі рідної території не виїжджати. Дім стане найсприят-
ливішим місцем для д ховно о розвит . Т т в доброзич-
ливій сімейній а рі ви відч єте повнещастя і радість. Опи-
райтеся на рідних, нині вони вас люблять і опі ають. Б дь-
я і справи, що пов’язані з зар біжжям, ш одитим ть, і не-
забаром цьом пере онаєтеся.

СТРІЛЬЦІ
Бажання і можливості для вас я орбіти дале их ала -

ти , що не перетинаються. Та все ж тілити в життя жада-
не “хоч ” потрібно пра н ти за б дь-я цін , ер ючись
принципом “бер -даю”, віддаючи (б дь-я і рес рси), вза-
мін е вівалентом отримаєте те, що вам призначено. За-
онзбереженняенер ії всесвіті працюєбеззбоїв. І нава-
шій долі нині це д же яс раво позначається. Головне —
не спотворити самооцін , об’є тивно дивитися на речі.
Т т пере р тити сит аціювамнедано, завжди “хтось”(по-
сланець Небес) випад ово з стрінеться на шлях і під а-
же правильне рішення
.
КОЗОРОГИ
Домафронтоваобстанов а.УзиГіменея—наволосин-

ці, що спрово є ваше небажання пост патися, зважати
напретензії половин и... І хочаобранець—неан ел,пам’-
ятайте: р йн вати — не б д вати! Адже я що вас з’єдна-
ла справжня любов, цьо о можна ле о, без втрат, ни -
н ти. Виріш йте! Ви повинні навчитися робити правиль-
нийвибір, хвалюватироз мнірішення,присл хаючисьдо
інт їції, і е ономнорозпоряджатисясімейноюс арбницею.
Цьо о ро вам д же ба ато дано, але всьом настає і-
нець.Рі ши і роз оші заверш ється, а внаст пном вже
доля зажадає розрах но за подар н и...

ВОЛОЛІЇ
Я що давні боляч и знов на адають про себе, не по-

спішайте бі ти до лі арів. То си нал, що варто терміново
навестилад психоло ічном світі, очиститисовістьвідне-
ативнихемоційнихнашар вань, позб тисяпомило і ілю-
зій. Пере ляньте стос н и з партнерами. Воюючи з ними,
насправді ви боретеся з собою. Хоча за ареолом раси-
вої харизми цієї а ресії не видно, тіль и при тісном он-
та ті вас раптом вис а є джин ворожнечі, поповнюючи
списо недр ів.

РИБИ
Запаліть з асл свіч любові, вона ще не до оріла...

Шанс вос ресити поч ття, почавши все спочат ,— вели-
ий. Усе залежить від вас! Серце охано о отове вп сти-
ти вас свої обійми, доведіть не на словах, а на ділі йом
свою любов. Матеріальні зна и ва и мають оловне зна-
чення. Не жалійте рошей, втрати омпенс ються. На ро-
ботіпрацюйте,надол ж йте“хвости”.По ищоначальство
вам проте є, але наст пно о ро ця “халява” за інчить-
ся, от йтезапаснийаеродромзарах но зміцненнядр ж-
ніх зв’яз ів.Др жба, зцементованапра тичними інтереса-
ми,— запор а процвітання в майб тньом

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (20 — 26 ãðóäíÿ)

Державне підприємство НДІ мі роприладів НАН У раїни здає в оренд на он рсних
засадах приміщення АЛК, 4 поверх, вісі Г-Д 71/2-8 (10 м2) під офіс. Стартова вартість приміщення
до почат он рс — 70,05 рн/м2 місяць (без ПДВ). Кон рс відб деться 12 січня 2010 ро
об 11.00 в абінеті заст пни а дире тора за адресою: м. Київ, в л. Північно-Сирець а, 3.

Довід и за тел. (044) 434-95-11.

21 р дня 2009 ро о 10.00 в олонном залі Київсь ої місь ої
державної адміністрації за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36 відб д ться ромадсь і сл хання стосовно
рішення Київсь ої місь ої ради від 27.11.2009 ро №712/2781
“Про порядо розміщення ре лами в ліфтах жилих б дин ів ом нальної
власності” та розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 20.01.2009 № 47 “Про
затвердження Поряд визначення розмір плати за розміщення ре лами
та Поряд розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів ом нальної
власності м. Києва”.


