
У Києві стартував Всесвітній
конгрес газетярів
До столиці з’їхалося понад тисячу експертів із провідних світових медіакорпорацій

Київ отримав навчальний
заклад європейського рівня
Завдяки сприянню міської влади 1 вересня до новеньких класів школи
№ 106 завітало 360 дітей

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Протя ом де іль ох ро ів при-
міщення ш оли № 106, що
розташована за адресою:
в л. Не расівсь а, 4, знахо-
дилося в аварійном стані.
Два останні ро и педа о ічно-
м оле тив та чням дово-
дилося навчатися приб до-
ві. Ре онстр ювали навчаль-
ний за лад за ре ордні стро-
и — лютом розпочали ро-
боти, а вже першо о вересня
діти і вчителі завітали до пов-
ністю оновлених та с часних
абінетів. Урочисто від рили
ш ол Президент У раїни
Ві тор Ян ович та олова
КМДА Оле сандр Попов.

Президент України Віктор Янукович

привітав дітей, батьків та педагогів із по�

чатком нового навчального року. “Ми по�

в’язуємо освіту з майбутнім нашої країни.

Ми бачимо, що тільки інтелектуальна,

культурна міць наших людей, молодого

покоління здатна побудувати сильну, не�

залежну державу”, — зазначив Віктор

Янукович у вітальному слові. Глава держа�

ви перерізав символічну стрічку, а також

оглянув приміщення школи, зокрема

комп’ютерний клас, спортивну залу, акто�

ву залу та один із лінгафонних кабінетів.

Також Президент подарував навчальному

закладу сертифікат на сучасне комп’ютер�

не обладнання.

Зазначимо, що до послуг вихованців

спеціалізованої школи № 106 з поглибле�

ним вивченням англійської мови — 32 на�

вчальні кабінети, комп’ютеризована біб�

ліотека з доступом до Інтернету, лаборато�

рії та майстерні, простора актова зала та

медблок. Основною ж “родзинкою” за�

кладу є обладнані за останнім словом тех�

ніки чотири комп’ютерні класи, лінга�

фонні кабінети та кабінети інформатики.

Подбали під час відбудови школи і про

фізичне загартування школярів. Так, на

подвір’ї навчального закладу працювати�

муть чотири ігрові майданчики для най�

молодших вихованців, футбольне міні�

поле та тренажерний комплекс. У самому

приміщенні також діють окремі спортза�

ли для учнів молодшої та середньої школи

з душовими та роздягальнями.

Дивлячись на сучасне приміщення на�

вчального закладу, його директор Олек�

сандр Колосенко згадує, як два роки йому

разом із педагогічним колективом та май�

же 200 учнями довелося навчатися у при�

будові, в гранично припустимих умовах.

Пам’ятає педагог і день, коли почали зно�

сити старе приміщення. “Коли

демонтували корпус, увесь педагогічний

колектив був тут присутній, ніхто не міг

спокійно на це дивитися. Адже вони про�

працювали у цій будівлі майже все своє

життя, і у них сльози були на очах. Однак

це не були сльози відчаю, адже ми точно

знали, що тут з’явиться нова чудова шко�

ла. І будівельники навіть перевершили всі

наші сподівання. Адже вона не просто су�

часна та прогресивна, вона продумана до

міліметра заради того, щоб діти змогли от�

римати тут достойну освіту і, гадаю, вона

стане для них другим домом”, — розповів

“Хрещатику” Олександр Колосенко.

Першого вересня до нових класів завіта�

ло 360 дітей, загалом школа розрахована на

680 учнів. Знаково, що класи початкової

школи були набрані повністю. Навчати�

меться у першому класі оновленої будівлі і

першокласниця Даринка. Новенькі класи

дівчинці подобаються, вона з нетерпінням

чекає початку навчання та вже знайомить�

ся зі своїми однокласниками. “Після дов�

гих роздумів ми вирішили віддати дитину

саме до цієї школи. Адже і будівля нова, і

технічне оснащення на високому рівні. Та

й знаходиться вона буквально біля дому,

інакше довелося б возити Даринку щодня

до іншого району”, — розповідає “Хреща�

тику” мама дівчинки Олена.

Як відзначив голова КМДА Олександр

Попов, це не останній приємний подару�

нок столичним учням та батькам. Так, у

планах міста — до кінця року завершити

роботи з будівництва загальноосвітнього

навчального закладу в мікрорайоні Осо�

корки, розрахованого на більше ніж тися�

чу місць. Окрім того, реконструювати вже

існуючі школи. “Цей навчальний рік ми

починаємо з оптимізмом і ще дуже багато

хочемо зробити найближчим часом. Так, у

Києві сьогодні 517 шкіл, половина з яких

збудовані в 60—90�ті роки і зараз потребу�

ють капітального ремонту та реконструк�

ції. І за два роки ми плануємо це зроби�

ти”, — зазначив Олександр Попов

На Співочому полі пройде свято
вогню 
У Печерсь ом ландшафтном пар за підтрим и
КМДА відб деться чемпіонат феєрвер ів «Танець
во ню».

СТОР. 2 

Фунікулер закрито на ремонт 
Із 1 вересня по 1 жовтня иївсь ий ф ні лер
з пиняється для ви онання щорічних робіт із
апітально о ремонт

СТОР. 2 

У столиці вшанували пам’ять
генерала Дерев’янка 

На б дин , де меш ав Герой У раїни, встановлено
меморіальн дош

СТОР. 4

У номері

Новини

Будівництво четвертої гілки 
метрополітену стане першим 
прецедентом 
приватно!державного партнерства
Про це під час р ло о стол , присвячено о пи-

танням вирішення транспортних проблем Києва, за-
явив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о.
Він на адав, що в липні цьо о ро відб лося роз-
риття тендерних пропозицій, переможцем я их ви-
знано ВАТ “Федеральний центр прое тно о фінанс -
вання” (Росія). Наразі от ється до овір із онс ль-
тантом та технічне завдання до ньо о. “До інця ро
омпанія надасть нам дві фінансові схеми б дівниц-
тва. Обидві засновані на принципі державно-приват-
но о партнерства. Перша — схема онцесії. При та-
ом підході інвестор повертатиме в ладені ошти за
рах но вир ч и від проданих вит ів і отриманої різ-
ниці в тарифі від міста (адже вартість проїзд сьо о-
дні нижча за е ономічно обґр нтований тариф), а
е спл атантом вист пить приватна омпанія. Др а
схема — це до овір життєво о ци л . У та ом ви-
пад інвестор отрим ватиме ошти з місь о о бю-
джет протя ом 15—20 ро ів, а е спл атантом ви-
ст патиме КП “Київсь ий місь ий метрополітен”,—
пояснив Р слан Крамарен о. Він зазначив, що з ідно
з мовами до овор , онс льтант бере на себе зо-
бов’язання знайти інвестора для цьо о прое т до
середини наст пно о ро

Лідери учнівського 
самоврядування відвідають 
“Артек”
Із 2 до 11 вересня 2012 ро в “Арте ” відб деться

X Міжнародний навчально-оздоровчий збір лідерів ч-
нівсь о о самовряд вання. У поєднанні а тивно о від-
почин , творчості та навчання на березі Чорно о мо-
ря юні лідери провед ть десять днів. Участь зборі
візьм ть 200 чнів 8—11 ласів, серед я их: лідери ч-
нівсь их рад, омітетів, парламентів, л бів та інших
стр т р самовряд вання за альноосвітніх навчальних
за ладів Києва. Кожен часни збор матиме ч дов
можливість реаліз вати себе творчості, інтеле т -
альних і рах та спорті. Крім то о, про рамою навчаль-
но-оздоровчо о збор “Лідер-2012” передбачено
профільне навчання лідерів за напрямами роботи,
тренін и, майстер- ласи, фестиваль районних рад
старшо ласни ів, вечори пісні, спортивні зма ання,
традиційна ра “Гон а за лідером”, ці аві т ристичні
подорожі та е с рсії. Та ож протя ом збор працю-
ватиме Ш ола правлінсь ої майстерності. "Місь а
влада і надалі підтрим ватиме соціальн а тивність та
молодіжні ініціативи”, — зазначив заст пни олови
КМДА Леонід Новохать о

Фінішував фестиваль 
з екстрим!спорту “Free Games”
Голова КМДА Оле сандр Попов вр чив Подя и

КМДА ор анізаторам спортивно-м зично о фестива-
лю з е стремальних видів спорт “Free Games”, що
днями фініш вав столичном е стрим-пар Др ж-
би народів. На почат літа в рам ах фестивалю по-
чалася серія зма ань, я а впродовж трьох місяців
пройшла е стрим-хвилею сією У раїною. Понад ти-
сяч ращих із ращих е стремалів із сієї раїни ви-
борювали першість 30 альтернативних видах спор-
т , та их я вей бордин , пейнтбол, фріран, стріт-
вор а т, памп-тре , бі -джампін , с імбордін та пар-
р. “Київ дав старт молодіжном р х з альтернатив-

них видів спорт на все літо. Сама назва фестивалю
оворить про йо о від ритість, особливо для молоді,
я а сьо одні надає перева альтернативним та е с-
тремальним видам спорт та бере а тивн часть
реалізації та их масових спортивних прое тів. Споді-
ваюся, що цей фестиваль стане традиційним та отри-
має стат с європейсь о о масштабно о прое т ”, —
с азав Оле сандр Попов

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Професіонали ал зі преси з 89 раїн зі-
бралися Києві, щоб поділитися досві-
дом та об оворити важливі питання, по-
в’язані з тенденціями світової ж рналіс-
ти и, та перехід азет цифровий
формат. О рім то о, під час рочисто о
від риття б ло вр чено міжнародн пре-
мію ал зі ж рналісти и “Золоте перо
свободи”.

На офіційне відкриття Конгресу, яке відбулося у

Жовтневому палаці, завітав Президент України Віктор

Янукович. Він наголосив, що українська влада плідно

працює над удосконаленням механізму доступу до пуб�

лічної інформації і надалі продовжить розвивати цей

напрямок. “Згідно з авторитетним міжнародним рей�

тингом законів про забезпечення права на інформацію,

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

входить до десятки найкращих серед подібних законів  з

89 країн світу. За рік дії документа органи виконавчої

влади відповіли більш ніж на 33 тисячі інформаційних

запитів. Таким чином, завдяки новому механізму забез�

печення доступу до публічної інформації державні ін�

ституції в Україні стали більш прозорими та відкритими

для суспільства”, — наголосив Віктор Янукович.

Паралельно з Всесвітнім газетним конгресом в україн�

ській столиці триває 19�й Всесвітній форум головних ре�

дакторів. Два масштабні заходи проводитимуться три дні:

з 3 до 5 вересня. Організатором виступає найбільше між�

народне об’єднання видавців преси та новин — WAN�

IFRA, яке охоплює 18 тисяч друкованих видань, 

15 тисяч інтернет�видань та 3 тисячі видавничих будинків.

“Ідея, що нас об’єднує, — це бажання підвищувати

професійні стандарти та гарантувати, що якісна журна�

лістика є і дозволеною, і можливою”, — зазначив на від�

критті Конгресу президент WAN�IFRA Джейкоб Метью.

Цікаво, що вперше за 64�літню історію проведення

Всесвітнього газетного конгресу була випущена спеці�

альна поштова марка. Паперова мініатюра виконана в

художньому стилі. На ній зображена символіка Конгре�

су — голуб як символ миру та свободи. Погашену марку

було відправлено на зберігання до музею “Укрпошти”

та до архіву WAN�IFRA. Міжнародну премію у галузі

журналістики “Золоте перо свободи” цього року отри�

мала мексиканська письменниця та журналістка Ана�

бель Ернандес. Вона стала відомою завдяки своїм роз�

слідуванням щодо корупції та зловживання владою у

Мексиці. У перший день конгресу з доповідями про

тенденції у світовій пресі виступили видавці з Бразилії,

США, Йорданії, Росії, Таїланду, Австралії, Намібії,

Норвегії.

На учасників конгресу та форуму чекала ніч народних

гулянь і традиційна вечеря у Музеї народної архітектури

та побуту (Пирогово). Сесії другого дня конгресу і фо�

руму продовжаться в Українському Домі та комплексі

“Мистецький арсенал”
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Президент У раїни Ві тор Ян ович та олова КМДА Оле сандр Попов привітали дітей, бать ів та педа о ів із почат ом ново о навчально о ро
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МІСТО
Хрещатик 4 вересня 2012 року

Новини

Заступники голови КМДА привітали столичних
школярів із початком навчального року
У перший день осені ш олярів Печерсь о о район вітали перший

заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча та заст пни олови
КМДА Анатолій Гол бчен о. Та , Оле сандр Маз рча завітав на свято
першо о дзвони а до імназії № 56, що на в л. Предславинсь ій, 30-А,
та передав слова привітання від олови КМДА Оле сандра Попова.
"Д же важливо отримати базові знання хорошій ш олі та валіфі о-
ваних чителів, адже це — запор а спішності в майб тньом . Для нас
важливо, щоби за альноосвітня ш ола столиці б ла на висо ом рів-
ні. Гімназія № 56 — с часний інноваційний навчальний за лад, я ий
має пот жний педа о ічний с лад, славиться своїми традиціями, роз-
виває та вдос оналює здібності ожно о чня", — с азав Оле сандр
Маз рча та побажав ш олярам спіхів навчанні. Пріоритети імна-
зії — спеціалізоване вивчення іноземних мов. 16 чителів навчально о
за лад на ороджені зна ом "Відмінни освіти У раїни", 7 — мають
звання "старший читель", 24 — вчителі вищої ате орії. У імназії на-
вчаються 303 чні, 79 з я их, за підс м ами 2011-2012 навчально о ро-
, переможці районних олімпіад, а 24 вихованці — члени Малої А а-

демії на . Учнів імназії № 117 імені Лесі У раїн и, що на в лиці Лю-
терансь ій, 10, привітав заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о.
Він передав дітям вітання із Днем знань від Оле сандра Попова та по-
бажав арних оціно і ці аво о ш ільно о життя. Сьо одні в імназії на-
вчається 540 чнів, 80 з них — переможці районних олімпіад із базо-
вих дисциплін та 14 — переможці та призери місь их олімпіад. Навчан-
ня в імназії III ст пеня здійснюється за філоло ічним профілем

У спеціалізованій школі № 194 "Перспектива"
відкрили комп’ютерний клас
У столичній спеціалізованій ш олі № 194 "Перспе тива" із по либленим

вивченням природничих дисциплін від рили омп’ютерний лас. В ро-
чистостях взяли часть Надзвичайний і Повноважний посол Китайсь ої
Народної Респ блі и в У раїні пан Чжан Сіюнь, міністр освіти і на и, мо-
лоді та спорт Дмитро Табачни , начальни ГУ освіти і на и КМДА О са-
на Добровольсь а, а та ож представни и омпанії "Acer У раїна" Тарас
Іваси та Р слан Клепас. За важимо, що омп’ютерна техні а надійшла до
ш оли в рам ах реалізації оди між рядами У раїни та Китаю про надан-
ня омп’ютерно о обладнання для за альноосвітніх навчальних за ладів
У раїни. Відповідно до оди, я ініційовано Президентом У раїни Ві то-
ром Ян овичем та підтримано ерівництвом Китаю, 15 тисяч нових ом-
п’ютерів надійшли до ш іл сіх ре іонів У раїни. Протя ом ба атьох ро ів
серед інших навчальних за ладів столиці ш ола № 194 вирізнялася ґр н-
товною та рез льтативною під отов ою чнів із математи и та інших при-
родничих дисциплін. У 2000 році т т почав працювати центр омп’ютер-
них техноло ій, що дозволило чням з 1- о до 11- о лас пізнавати світ
інформаційних техноло ій, дол чатися до інформаційної льт ри. Із 2005
ро за альноосвітню середню ш ол перейменовано на спеціалізован
ш ол № 194 "Перспе тива", що поставило перед навчальним за ладом
нові освітні завдання та вимо и. Наразі пріоритетним напрям ом роботи
навчально о за лад стало виховання інженерної еліти У раїни

На Співочому полі пройде свято вогню
7—8 вересня на Співочом полі відб ватим ться неймовірні піротех-

нічні баталії. У Печерсь ом ландшафтном пар за підтрим и КМДА
пройде чемпіонат феєрвер ів "Танець во ню". У піротехнічних зма аннях
візьм ть часть оманди з різних раїн світ . Та , перший день во ня-
но о шо свої здібності продемонстр ють оманди з Естонії та Франції,
а наст пно о дня на відвід вачів че атиме неперевершене піротехнічне
видовище від оманд Фінляндії та У раїни. Кожен з часни ів влашт є пі-
ром зичний феєрвер , продовж я о о в ритмі м зи и яс раві во ні ра-
д ватим ть лядачів. КО "Київзеленб д" запрош є иян та остей столи-
ці дол читися до незаб тньо о піротехнічно о свята. Почато чемпіонат
о 20.30. Ціна вит а лядаць зон на один день — 80 рн, VIP-зо-
н — 180 рн. Придбавши вит и відраз на два дні, можна зе ономити.
Та , вартість вит а лядаць зон с ладатиме 140 рн

Галина Герега привітає першокурсників 
Українського державного університету фінансів
та міжнародної торгівлі
Сьо одні о 10:00 заст пни Київсь о о місь о о олови — се ретар

Київради Галина Гере а візьме часть в рочистостях з на оди посвя-
чення ст денти першо рсни ів У раїнсь о о державно о ніверсите-
т фінансів та міжнародної тор івлі. Місце проведення: пл. Лесі У раїн-
и, б д.1. Приміщення вели ої зали Київсь ої обласної ради

На Хрещатику проведуть Всеукраїнський 
олімпійський урок
Голова КМДА Оле сандр Попов підтримав ініціатив Державної

сл жби молоді та спорт У раїни та Національно о олімпійсь о о омі-
тет щодо відзначення Дня фізичної льт ри і спорт та затвердив від-
повідний план заходів. Та , з 3 до 9 вересня за альноосвітніх за ла-
дах Києва провед ть Олімпійсь ий ро та рочисті з стрічі з часни-
ами, переможцями та призерами літніх і зимових Олімпійсь их, Пара-
лімпійсь их, Дефлімпійсь их і ор, із провідними спортсменами, трене-
рами, ветеранами фіз льт ри та спорт . 8 вересня відб деться фінал
Все раїнсь ої велоестафети "Спорт для всіх єднає У раїн !". Цьо о ж
дня на в л. Хрещати (від Бессарабсь ої площі до в л. Прорізної) про-
йде Все раїнсь ий олімпійсь ий ро . Крім то о, з 3 до 9 вересня на
спортивних майданчи ах, стадіонах та спор дах Києва проводитим ть-
ся різноманітні спортивно-масові заходи

Фунікулер закрито на ремонт
Про це повідомили КП "Київпастранс". Та , для "забезпечення по-

дальшої надійної е спл атації ф ні лера з 1 вересня по 1 жовтня Ки-
ївсь ий ф ні лер з пиняється для ви онання щорічних ре ламентних
робіт із апітально о ремонт о ремих в злів ( оліс, альм, тя ово о
привод , ер вання, зв’яз та си налізації)" — йдеться повідомлен-
ні КП. На адаємо, Київсь ий ф ні лер е спл ат ється з 1905 ро . За
цей час він тричі піддавався до орінній ре онстр ції — 1928, 1958 та
1984 ро ах. На адаємо, щоро , восени, ф ні лер за ривається для
проведення ремонтних робіт

Цифра дня

6233 
Стільки нових квартир введено в експлуатацію у січні�червні поточ�
ного року: 1�кімнатних – 2179 (35,0%); 2�кімнатних – 1997 (32,0%);
3�кімнатних – 1675 (26,9%); 4�кімнатних і більше – 382 (6,1%). 

За інформацією ГУ статистики у місті Києві
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Громадського транспорту 
побільшало
На лінії вийшло 35 новеньких автобусів та 15 тролейбусів
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Столиця продовж є оновлювати р -
хомий с лад ромадсь о о транспор-
т . Майже за рі иївсь ій владі вда-
лося здійснити революційні зміни
цій сфері. Та , з почат ро в ли-
цями Києва вже рс є 162 новень-
их автоб сів МАЗ (вели ої і надве-
ли ої міст ості) та 75 тролейб сів
"Бо дан". Днями на лінії вийшло ще
50 одиниць р хомо о с лад .

35 автобусів та 15 тролейбусів відтепер курсува�

тимуть соціально важливими маршрутами, які

дозволять з’єднати околиці Києва з центром міс�

та. Збільшення транспорту на цих ділянках дозво�

лить значно скоротити інтервал руху. "Лише за

цей рік ми випустили на лінії більше 200 одиниць

нових автобусів та тролейбусів. Сьогодні до цієї

кількості долучилося ще 50 машин. У найближчі

місяці до столиці надійде ще 150 тролейбусів та

автобусів",— зазначив голова КМДА Олександр

Попов.

Також завдяки заміні старого парку муніци�

пального транспорту на нові сучасні та комфорта�

бельні машини вже вдалося частково звільнити

деякі столичні вулиці від маршрутних таксі.

"Близько десяти маршрутів приватних таксомото�

рів нині вже замінені сучасним рухомим складом.

І ще десять ми плануємо закрити найближчим ча�

сом. Це відбувається внаслідок конкуренції із

приватними перевізниками, адже громадський

транспорт більш сучасний, безпечний, комфорт�

ний і, що важливо, більш дешевий",— зазначив

Олександр Попов.

Запуск нового рухомого складу співпав іще з

однією приємною подією — відкриттям на тери�

торії Дарницького трамвайного депо першої в

Україні експозиції натуральних експонатів ста�

рого рухомого складу, який експлуатувався у

столиці, музей міського пасажирського транс�

порту 

На території депо відтепер усі охочі зможуть по�

бачити машини, які раніше перевозили киян. Ро�

дзинкою ж виставки став 120�літній трамвай. За

словами генерального директора КП "Київпас�

транс" Миколи Ламбуцького, весь представлений

транспорт діючий, а трамвай�"старожил" до цього

часу курсує вулицями столиці, правда, тепер у

ньому проводять лише екскурсії та різноманітні

урочисті заходи.

Представили на виставці і два вагони київ�

ського виробництва, які у народі вже нарекли

"Каштанчиком", та конструкцію майбутнього

трамвайного потягу. Олександр Попов поділив�

ся планами щодо розвитку трамвайного госпо�

дарства: "Ми розпочали реалізацію масштабних

міських проектів з будівництва трамвайних ва�

гонів. Тож активно інтегруємося з виробниками

та іншими партнерами, які працюють в Україні,

стосовно того, щоб наші наступні моделі трам�

ваїв були більш сучасними. За 2—3 роки ми

плануємо замінити фізично зношений парк

трамвайних вагонів у столиці. Я вважаю, що це

дуже амбітне, але реальне завдання, яке ми змо�

жемо реалізувати".

Як розповів начальник ГУ транспорту та

зв’язку Євгеній Водовозов, у цьому році на лінії

має вийти 20 нових трамвайних вагонів. Окрім

того, передбачено капітальний ремонт 10�15

машин. Зазначений транспорт курсуватиме на

новій лінії по Троєщині (її планують увести в

експлуатацію у жовтні) та на лінії швидкісного

трамваю

Нагороди для найкращих учнів
Столичні школярі отримуватимуть стипендії
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Най спішніші ш олярі
Дніпровсь о о та Деснян-
сь о о районів отрим ва-
тим ть стипендії та на о-
роди. Про це заст пни
Київсь о о місь о о оло-
ви-се ретар Київради Га-
лина Гере а заявила під
час рочистостей з на оди
першо о вересня.

Це свято знань стало особливим

для вихованців загальноосвітніх на�

вчальних закладів № 39, 212 та 119,

що розташовані на Лісовому масиві

й Троєщині. На свято до них завіта�

ли заступник Київського міського

голови�секретар Київради Галина

Герега та олімпійський чемпіон

Олексій Торохтій.

Ще на початку 2012 року пані Ге�

рега побувала в більшості шкіл цієї

околиці Києва, визначила найбільш

проблемні і почала з ними активно

працювати. Були придбані нові

комп’ютери, інтерактивні дошки,

парти та проведено ремонти у кла�

сах. "Ми докладаємо максимум зу�

силь, аби покращити умови навчан�

ня дітей, зробити ремонти у класах,

забезпечити учнів сучасною техні�

кою та літературою, — зазначила

"Хрещатику" Галина Герега. — Крім

того, школярів необхідно активно

заохочувати, аби вони стали успіш�

ними у навчанні та заняттях спор�

том".

Тож незабаром на найкращих

учнів чекатиме стипендія, а пере�

можців олімпіад різних рівнів — ко�

рисні винагороди. Також протягом

року для дітей проводитимуться

конкурси та вікторини спортивного

та пізнавального характеру. У пла�

нах — організація спортивних гурт�

ків при школах, де б їх вихованці

змогли безкоштовно освоювати

олімпійські дисципліни.

Галина Герега впевнена, що чем�

піоном може стати кожний, для цьо�

го потрібно лише бажання. Яскра�

вий приклад цих слів — Олексій То�

рохтій, золотий медаліст Олімпіади�

2012 у Лондоні. Спортсмен приїхав

до навчальних закладів на запро�

шення секретаря Київради, аби роз�

повісти дітям, що спорт може карди�

нально змінити їх життя, як це ста�

лося з ним. "Ставте собі високі цілі і

впевнено йдіть до них,— переконує

школярів Олексій Торохтій.— Сьо�

годні я приніс вам свою золоту олім�

пійську медаль, щоб дати змогу до�

торкнутися до неї. Тож можете зага�

дати бажання, і вірте, що навіть най�

фантастичніші мрії збуваються".

Цікаво, що не лише діти, а й їхні

батьки скористалися цією нагодою.

Мама п’ятикласника Олександра

розповіла, що не вірить у прикмети,

але, про всяк випадок, загадала, аби

син підтягнувся у навчанні. Гурт оди�

надцятикласниць, які з захопленням

спостерігали за олімпійським чем�

піоном, запевнили, що наразі їхня

найбільша мрія — успішно закінчити

школу і вступити до вузів.

А от старшокласники думають не

лише про вступ, а й про те, чи зможуть

знайти роботу після вузу. "Талановита

молодь потрібна столиці, й ми будемо

залучати її до роботи у міській владі",

— запевнила секретар Київради на

святі посвячення у студенти першо�

курсників Київського національного

торгово�економічного університету.

Майже 30 років тому Галина Федорів�

на сама закінчила цей вищий на�

вчальний заклад і впевнена, що ви�

сококваліфіковані фахівці, яких ви�

пускає цей та інші провідні київські

інститути, допоможуть міській владі

втілювати у життя намічені реформи.

"Сьогодні наше суспільство по�

требує молодих і талановитих фахів�

ців із гарною освітою та глибоким

розумінням усіх процесів, що відбу�

ваються у державі. Такі професіона�

ли конче необхідні й міській владі.

Ми почали масштабні перетворен�

ня: затвердили Стратегію розвитку

міста до 2025 року, сформували Гене�

ральний план, намітили низку ре�

форм в усіх галузях життєдіяльності

столиці. Ми сподіваємось, що для

втілення всіх цих ідей прийдуть мо�

лоді та успішні люди, які нададуть

нового, сучасного подиху цим про�

ектам",— зауважила Галина Герега

Олександр ПОПОВ: 
"За 2—3 роки ми плануємо замінити
фізично зношений парк трамвайних
вагонів у столиці. Я вважаю, що це

дуже амбітне, але реальне завдання,
яке ми зможемо реалізувати"

Оле сандр Попов поспіл вався з водіями, я і обсл ов ватим ть пасажирів на нових машинах

За словами Галини Гере и, иївсь а влада до ладає ма сим м з силь, аби по ращити мови навчання дітей
столичних ш олах
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Галина ГЕРЕГА: "Наше суспільство потребує молодих і
талановитих фахівців із гарною освітою та глибоким

розумінням усіх процесів, що відбуваються у державі.
Такі професіонали конче необхідні й міській владі"



Тенденції

Ділові новини

Кількість звернень 
до Міського дозвільного
центру зросла в шість разів

У першом півріччі цьо о ро
іль ість звернень до столично о
дозвільно о центр становила
майже 31 тисяч , що в 6 разів
більше, ніж торі . Б ло видано
понад 19 тисяч до ментів до-
звільно о хара тер , що та ож
6 разів більше мин лорічних по-
азни ів. Про це повідомив за-
ст пни олови КМДА Р слан
Крамарен о. За йо о словами, на
базі Місь о о дозвільно о центр
ф н ціон є Центр із надання ад-
міністративних посл Києва. “У
новом форматі від рито десять
центрів всіх районах міста, вони
обладнані залами очі вання,
місцями для обсл ов вання лю-
дей літньо о ві та з обмежени-
ми фізичними можливостями.
Розпочато об’єднання всіх цен-
трів єдин систем , завдя и чо-
м з 1 червня забезпечена мож-
ливість отримати 23 адміністра-
тивні посл и місь о о рівня я
Місь ом дозвільном центрі, та
і в районних. Заявни и мають
змо отримати інформацію про
етапи проходження до ментів
дозвільно о хара тер та дізна-

тись про завантаженість еле -
тронної чер и в ожном із цен-
трів”,— зазначив Р слан Крама-
рен о

Станцію метро “Теремки”
відкриють до Дня Києва

Від риття станції “Терем и” К -
ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії
метро перенесено на травень
2013 ро . Про це повідомив ен-
дире тор “Київметроб д” Воло-
димир Петрен о. З йо о слів, від-
риття станції “Терем и” перено-
ситься зв’яз з відс тністю фі-
нанс вання, і введення її в е с-
пл атацію заплановане до Дня
Києва в 2013 році. “Щодо станції
“Терем и”, на жаль, наразі ще не
вирішене питання фінанс вання.
Станція б де введена в е спл -
атацію, оли воно б де вирішене.
Реально б демо оворити — це
до Дня Києва наст пно о ро ”,—
с азав Петрен о. Він зазначив,
що для цьо о необхідно виділити
600 млн рн, для чо о парламент
має внести зміни в держбюджет
для виділення Києв додат ової
с бвенції. При цьом пан Петрен-
о зазначив, що станція “Іпод-
ром” б де введена в е спл ата-
цію жовтні, я і план валося, по-

відомляють У раїнсь і новини.
На адаємо, що раніше КП “Київ-
сь ий метрополітен” мало намір
від рити станції “Іподром” і “Те-
рем и” до інця 2012 ро

Свідоцтва на право 
власності на нерухомість 
будуть без голограм
Мін’юст вів нові блан и для

свідоцтв на право власності на
нер хомість без оло рафічно о
захист з 1 січня 2013 ро . Про
це повідомляє прес-сл жба
Мін’юст . Відповідно до повідом-
лення, свідоцтва старо о зраз а,
видані до 2013 ро , залишають-
ся ле ітимними. Крім то о, блан-
и з оло рамами б д ть видава-
тися і після 1 січня 2013 ро до
повно о їхньо о ви ористання.
На адаємо, що торі Президент
Ві тор Ян ович с ас вав обо-
в’яз овий оло рафічний захист
товарів і до ментів

НБУ надаватиме банкам
стабілізаційні кредити 
на 2 роки
Нацбан б де надавати бан-
ам стабілізаційні редити на
стро до 2 ро ів замість період

до 90 днів, я передбачалося ра-
ніше. Про це с азано в постано-
ві НБУ № 321. “Стабілізаційний
редит надається платоспро-
можном бан для підтрим и
лі відності на стро до 2 ро-
ів”,— зазначається в до менті.
При цьом , відповідно до поста-
нови, НБУ має право неоднора-
зово хвалювати рішення щодо
продовження період орист -
вання стабілізаційним редитом,
щораз — ма сим м на один рі
(раніше — ма сим м на 90 днів).
За альний стро орист вання
стаб редитом не може переви-
щ вати 5 ро ів (раніше — 360
днів, а при реальній по розі ста-
більності роботи бан — 450
днів). НБУ зазначає, що поста-
нова прийнята для арант вання
безпе и й стабільності роботи
бан івсь ої системи

Податкова повернула 
бізнесу 3,3 млрд грн 
заборгованості з ПДВ
За альна с ма забор ованості

з відш од вання ПДВ з почат
ро с оротилася на 3,3 млрд
рн. Про це повідомив олова
Державної подат ової сл жби
Оле сандр Климен о (за даними

прес-сл жби ДПС У раїни). “Це
стало можливим завдя и том ,
що ми повертаємо раїнсь им
підприємствам більші с ми ом-
пенсації подат на додан вар-
тість, ніж вони заявляють. При
цьом більш частин відш од -
вання платни и отрим ють авто-
матично. Лише серпні, за попе-
редніми підрах н ами, ПДВ-авто-
мат отримали 273 платни а на
за альн с м понад 2,2 млрд
рн”,— зазначив Оле сандр Кли-
мен о. За алом за сім місяців по-
точно о ро в автоматичном
режимі відш одовано 14,5 млрд
рн ПДВ. При заявлених до від-
ш од вання 24,5 млрд рн плат-
ни и отримали 26,9 млрд рн по-
дат . За анало ічний період ми-
н ло о ро ця с ма б ла мен-
шою на 1,5 млрд рн

Аукціони з розміщення
ОВДП проводитимуть 
по вівторках
За повідомленням У раїнсь их

новин, Міністерство фінансів ви-
рішило проводити а ціони із
розміщення облі ацій вн трішньої
державної пози и (ОВДП) по вів-
тор ах вересня. Відповідно до за-
тверджено о рафі а, ривневі

ОВДП зі стро ом обі 5 і 7 ро ів
пропон ватим ть до розміщення
на ожном а ціоні (4, 11, 18 і 25
вересня). А ціон із розміщення
облі ацій вн трішньої державної
пози и із прив’яз ою до рс
долара та зі стро ом обі 3 ро и
відб деться 11 вересня. При цьо-
м розміщення ОВДП, номінова-
них в інвалюті, не план ють

Фінансування будівництва
доріг збільшено 
до 1,256 млрд грн
Уряд збільшив обся фінанс -

вання об’є тів б дівництва, ре-
онстр ції і апітально о ремон-
т дорі за ально о орист вання
з державно о бюджет 2012 ро
з 0,5 млрд рн до 1,256 млрд рн.
Фінанс вання б дівництва й ре-
онстр ції автодорі зі спецфон-
д держбюджет збільшено з
0,488 млрд рн до 1,156 млрд
рн, фінанс вання апремонт
автодорі зі спецфонд держбюд-
жет збільшено з 12,4 млн рн до
100,6 млн рн. Найбільша іль-
ість оштів на б дівництво й ре-
онстр цію дорі виділена для
Запорізь ої області — 770,3 млн
рн і для Дніпропетровсь ої об-
ласті — 111 млн рн

Україна 
імпортувала 
автомобілів 
на суму 
понад 2 мільярди
доларів
За 6 місяців обсяг імпорту авто
зріс на 39 % порівняно 
з минулорічним показником
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За рез льтатами шести місяців поточно о ро наша
держава імпорт вала автотранспорт (ле ових, ван-
тажних автомобілів та автоб сів) на с м понад 2,181
млрд дол., або на 39% більше, ніж за анало ічний пері-
од мин ло о ро .

У той же час поставки на експорт автомобілів і автобусів збільшили дохід�

ну складову торгового балансу держави на 157,6 млн дол., що на 15 % мен�

ше торішнього показника. Таким чином, коефіцієнт покриття імпорту екс�

портом у частині торгівлі автотранспортом за результатами першого півріч�

чя склав 0,07 %, повідомили “Хрещатику” в асоціації “Укравтопром”.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики загальний коефіці�

єнт покриття імпорту експортом у торгівлі товарами за шість місяців склав

0,82 %, а дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в частині тор�

гівлі товарами — 7,216 млрд дол.

Цікаво, що основою автомобільного експорту стали легкові автомобілі. Їх

частка в загальному обсязі — 92 %. Найбільшим зовнішнім ринком для

українського автопрому традиційно залишається автомобільний ринок Ро�

сійської Федерації. За шість місяців росіяни придбали українських автомо�

білів і автобусів на суму 142,5 млн дол., що становить понад 90 % надхо�

джень від автомобільного експорту України за цей період.

За словами аналітика з машинобудування ІГ “Арт Капітал” Олексія Ан�

дрійченка, в Україні виник певний ажіотажний попит на іномарки в цьому

році, що було викликано побоюваннями споживачів суттєвого зростання

цін на імпортні авто в результаті зміни митної політики держави.

“У травні закінчилося розслідування щодо введення мит на імпортні авто�

мобілі, результатом якого могло стати підвищення мит на 15 %. Перспекти�

ва подорожчання імпортних автомобілів спровокувала зростання продажів

деяких марок машин, однак мита поки введені не були, оскільки тривають

консультації з представниками країн СОТ”,— зазначає пан Андрійченко.

Нагадаємо, що найбільше автомобілів в Україну постачається з Німеччи�

ни, Японії, Російської Федерації, Південної Кореї та Великої Британії. Ки�

тай, про експансію якого вже не перший рік йдеться у ЗМІ, за результатами

шести місяців 2012 року зайняв дванадцяте місце. На автотранспорт із Під�

небесної було витрачено 38,5 млн дол
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Вартість зовнішньої реклами
збільшено на 23 %
Столичні рекламісти позитивно оцінюють зміни на ринку
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

З вересня столиці діють нові тари-
фи на розміщення зовнішньої ре ла-
ми. Я зазначають фахівці, вартість
цих посл зросте. Перш за все,
зміни стос ються ре лами на транс-
порті, тарифи на розміщення я ої
досі б ли невиправдано низь ими.

Як розповів заступник голови КМДА Олек�

сандр Пузанов, зміну тарифів заплановано ще на

початку року, після того, як Київрада ухвалила

Концепцію розвитку зовнішньої реклами в Ки�

єві. Протягом весни та літа тривало жваве обгово�

рення тарифів з компаніями — операторами зов�

нішньої реклами.

“Ми вийшли на розумні цифри, які задовольня�

ють міську владу та дозволяють рекламістам збе�

регти прийнятний рівень рентабельності”,— пояс�

нив Олександр Пузанов. Він зауважив, що метою

підвищення тарифів є приведення їх до економіч�

но обґрунтованого рівня. Окрім того, вони мають

врегулювати столичний рекламний ринок.

Це підтверджують і самі рекламісти. “У тому,

що тарифи на розміщення зовнішньої реклами

зростають, немає нічого дивного, адже після за�

твердження Київрадою Концепції була досягнута

домовленість між КМДА та операторами ринку

про поетапне підвищення тарифів на розміщення

зовнішньої реклами. Перший етап зростання бу�

ло пройдено цієї весни, а зараз — другий етап. Я

гадаю, що це — нормальне явище, адже місту по�

трібно наповнювати бюджет і регулювати ринок.

Тому столичні рекламісти нормально й адекватно

сприймають зміни, які значно пожвавлять розви�

ток ринку реклами у місті”,— зазначив “Хреща�

тику” керівник Асоціації зовнішньої реклами

України Артем Біденко.

До речі, зміни стосуються і зовнішньої реклами

на міському транспорті. “У попередні роки тари�

фи на зовнішню рекламу та рекламу на транспор�

ті були необґрунтовано низькими, що призвело

не тільки до істотних втрат міського бюджету, але

й до перенасичення столичних вулиць рекламни�

ми носіями окремих видів. Нові тарифи, серед ін�

шого, мають “вирівняти ринок” та створити

більш конкурентне середовище”,— вважає Олек�

сандр Пузанов. Плату за розміщення зовнішньої

реклами середньозважено збільшено на 23%. Та�

рифи на розміщення реклами на транспорті за�

знають більш значних змін, оскільки зараз вони є

надто низькими. Наприклад, за монітор усереди�

ні вагону метро оператор сплачував місту лише

3,75 грн на місяць, а за рекламну площу на дверях

вагону — 16 грн/м кв. Новий тариф складатиме

відповідно 35 грн та 150 грн/м кв. на місяць.

Важливо, що нові тарифи були узгоджені з Ан�

тимонопольним Комітетом України, який визнав

їхню обґрунтованість. Як додав Олександр Пуза�

нов, у більшості випадків розцінки після їх підви�

щення не досягли рівня, який існував у столиці до

2009 року. Згідно з розпорядженням КМДА, під�

вищення базових тарифів на розміщення об’єктів

зовнішньої реклами відбудеться таким чином:

щит, що стоїть окремо — з 29 грн до 36 грн за м кв.;

банер, панно на фасаді будинку — з 41 грн до 103

грн за м кв.; лайпостер, що стоїть окремо — з 31

грн до 37 грн за м кв.

Загалом у поточному році місто планує отрима�

ти від розміщення реклами понад 115 млн грн.

Левову частку цих коштів буде перераховано до

міського бюджету (плановий показник надхо�

джень на цей рік — 81 млн грн). Решта залишати�

меться у розпорядженні комунальних підпри�

ємств�балансоутримувачів і витрачатиметься на

виплату заробітної платні, здійснення примусо�

вого демонтажу незаконних конструкцій, розмі�

щення соціальної реклами тощо. Нагадаємо, що

балансоутримувачами є КП “Київреклама”, 

КП “Київський метрополітен”, КП “Київпас�

транс” та КК “Київавтодор”

Прибутки банківської системи в липні склали

0,68 млрд грн — максимальний показник з почат�

ку поточного року. Тим не менш, аналітики не

вважають, що такий результат був досягнутий за

рахунок поліпшення діяльності банківської сис�

теми, враховуючи зниження рівня ліквідності та

відсутність нових кредитів. Навпаки, позитивний

фінансовий результат, на думку експертів, було

досягнуто за рахунок значного зниження інших

операційних витрат.

У свою чергу, в НБУ звертають увагу на покра�

щення показників банківського сектору порівня�

но з минулим роком і з оптимізмом дивляться у

майбутнє. Зокрема, заступник голови НБУ Ігор

Соркін наголошує на зменшенні обсягів простро�

ченої заборгованості в банківській системі на 

2 млрд грн.

“За підсумками півріччя банківська система от�

римала прибуток у розмірі 2,2 млрд грн. Я вва�

жаю, що це — позитивний результат. Якщо порів�

нювати його з підсумками роботи за минулий рік,

коли вітчизняні фінустанови мали збиток у роз�

мірі 7 млрд грн, то 2,2 млрд грн за перше півріч�

чя — це певне досягнення. І головне, на мою дум�

ку, це — збільшення статутного капіталу. На сьо�

годні ми можемо констатувати, що статутний ка�

пітал банків з початку року збільшився майже на

7 млрд грн. Це свідчить про те, що акціонери ма�

ють намір розвивати свої банки і вкладати кошти

в банківську систему України”,— підсумовує Ігор

Соркін

Банківський сектор 
демонструє сталий розвиток
За другий місяць літа фінустанови отримали найбільший прибуток

Тарифи на розміщення ре лами на транспорті зазнають значних змін, ос іль и зараз вони надто низь і
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Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Вітчизняні бан и демонстр ють зростання доходів, я е липні дося ло
річном вираженні 13,1 % (9,0 % з почат ро ). Та і по азни и, на д м
фахівців, б ли дося н ті, в основном , за рах но стабільно о зростання
процентно о та омісійно о доход (на 10,2 % і 21,5 % відповідно). При
цьом фахівці аналітично о відділ ING Бан за важ ють, що позитивна
динамі а доход від основної діяльності б ла дося н та за рах но зрос-
тання ставо редит вання (до 19,55 %).
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За словами Олександра Попова,

наразі є розроблена концепція

оновлення Хрещатого парку, а та�

кож затверджений проект рекон�

струкції Володимирської гірки.

“Цього року ми розпочали рекон�

струкцію цих зелених зон. Це ду�

же солідний проект, адже ця тери�

торія має зберегти свій давній ви�

гляд, але в той же час стати сучас�

ною. Ми плануємо реконструкцію

тротуарів, ліхтарів, лавок — архі�

тектори і науковці пропрацювали

кожну деталь. Адже у цій справі

немає дрібниць, тут все потрібно

зробити дуже якісно, щоб парки

стали цікавими і для киян, і для

гостей міста”,— розповів “Хреща�

тику” Олександр Попов.

Як відзначив начальник ГУ міс�

тобудування та архітектури КМДА

Сергій Целовальник, відповідно

до проекту комплексної рекон�

струкції Володимирської гірки,

основні роботи тут планують про�

вести вже у наступному році, а

частину із задуманого реалізують

до Дня столиці.

Крім благоустрою, привести до

ладу хочуть і оглядові майданчики.

“Родзинкою” ж Хрещатого парку

стане колесо огляду. “Висота цього

об’єкта запланована на рівні

близько 60 метрів, ця цифра, на

мою думку, є оптимальною. Адже

місце, де планують збудувати ат�

ракціон, знаходиться на височині

майже 200 метрів. Приплюсуйте

сюди розміри самого об’єкта, і він

майже зрівняється з лаврською

дзвіницею”,— зазначив Сергій Це�

ловальник. З такої височини мож�

на буде побачити столицю у всій

красі. Як відмітив голова КМДА

Олександр Попов, на сьогодні у

міста вже є партнери, які планують

встановити цей об’єкт на зазначе�

ному місці. Тож, ймовірно, милу�

ватися Києвом з висоти пташино�

го польоту можна буде вже наступ�

ного року.

Щодо проектів, які потребують

більше часу для їх реалізації, нале�

жить будівництво пішохідного

моста, який з’єднає Володимир�

ську гірку з майданчиком біля Ар�

ки Дружби народів. “Наразі у нас є

декілька варіантів зведення мосто�

вого переходу. Варіант, який був

найбільше схвалений фахівцями,

не є прямим, він трохи зигзагопо�

дібний. Це пов’язано насамперед з

тим, що встановлювати опори до�

ведеться в досить складних умо�

вах. Та й для пішоходів це буде ці�

каво, адже дозволить міняти точки

і ракурси огляду”,— зазначив Сер�

гій Целовальник

Грузинський образ Божої Матері

Серед багатьох викрадених свя�

щенних речей значилась й Грузин�

ська ікона Божої Матері, оздоблена

сріблом та золотом. Один персіянин

приніс її купцю Стефану Лазареву,

що був тоді у торгових справах в

Персії. Стефан з радістю купив чу�

дотворний образ Богородиці та де�

який час зберігав його у себе.

В цей час в Ярославлі жив купець

Григорій Литкін, в сонному одкро�

венні він дізнався про дорогоцінне

придбання свого прикажчика Лаза�

рева та в той же час отримав наказ ві�

діслати Грузинську ікону в заснова�

ний Красногорський монастир Ар�

хангельської губернії. Про це одкро�

вення Григорій на деякий час забув.

Але коли Стефан в 1629 році повер�

нувся на батьківщину й показав йому

чудотворну ікону, то Григорій негай�

но ж згадав про назначення, дане йо�

му уві сні й, бажаючи виконати його,

негайно ж відправився з Грузинською

іконою в Двінські межі, в Чорногор�

ській обителі, так названою тому, що

вона була побудована на гористій, з

вигляду похмурої, оточеній густими

лісами місцевості, здавна відомої під

ім’ям Чорної гори. Найменування

“Красногорський монастир” обитель

отримала згодом.

У Красногорській обителі Гру�

зинська ікона Богоматері прослави�

лася численними чудами. Так, при

самому внесенні її отримав зцілен�

ня монах Питирим, який довгий час

нічого не бачив й не чув. Вже в 1650

році патріарх Никон, що був тоді

Новгородським митрополитом, до�

сліджував оповіді про чудеса від

цього образу Богородиці. Як далеко

була поширена слава Грузинської

ікони, видно з того, що за царюван�

ня Олексія Михайловича її носили в

Сибір на Лену, а також в інші міста.

В 1897 році отримала зцілення при

цьому образі дружина священика се�

ла Шуйське Тотемського повіту Во�

логодської губернії Лідія Церковні�

цкая, яка страждала тяжкою та не�

безпечною хворобою. Й до теперіш�

нього часу не перестають відбуватися

чудесні знамення милості Небесної

Цариці через її Грузинський образ

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

В Голосієво вивчали питання 
реформування медзакладів
В приміщенні Голосіївсь ої РДА відб лася розши-

рена нарада з питання реформ вання мережі за ла-
дів лі вальних станов Голосієво, здійснення ор а-
нізаційних заходів щодо відо ремлення мережі пер-
винної меди о-санітарної допомо и населенню та

створення пот жних ліні о-діа ностичних дитячо о та доросло о
центрів. В об оворенні питання взяли часть заст пни олови Голо-
сіївсь ої райдержадміністрації М. Мош ола, в. о. начальни а прав-
ління охорони здоров’я район С. Гайдай, оловні лі арі лі вальних
станов Голосієва та представни санітарно-епідеміоло ічної станції
район

У Територіальному центрі 
соціального обслуговування 
Деснянського району проходять
майстер(класи
Майстер- лас з мані юр ор анізовано для меш-
анців район , я і знаходяться на облі Терито-
ріальном центрі соціально о обсл ов вання

(ТЦСО) Деснянсь о о район . Проводить йо о неодноразовий пе-
реможець районних та місь их фестивалів “Повір себе” для моло-
ді з ф н ціональними обмеженнями номінації “Танці на віз ах” Ан-
тоніна Кривобо . Антоніна за інчила х дожню ш ол та рси мані-
юр і вже протя ом трьох ро ів пра ти є на дом . Нещодавно по-
чала проводити майстер- ласи з мані юр і Територіальном цен-
трі соціально о обсл ов вання. На запитання, що спон ає до а -
тивно о способ життя, жін а відповідає: “Обмежена р сі, але не
обмежена своїх бажаннях і мріях, я і нама аюся реалізов вати”.
Фантазії і мрії привели Антонін Кривобо не тіль и до занять спор-
тивними бальними танцями на віз ах, х дожньої ш оли, рсів ма-
ні юр , спортивної рибної ловлі, а й до занять верховою їздою.
“Завжди йдемо наз стріч своїм підле лим. Врахов ємо їх бажан-

ня. Проводимо е с рсії за містом, по Києв , відвід ємо вистав и,
творчі вечори. Найближчим часом план ємо відвідати м зей народ-
ної архіте т ри та поб т просто неба Пиро ово, завітаємо до Б -
дин письменни а на літерат рний вечір. При нашом відділенні
та ож ор анізовано хоровий оле тив “Вербичень а”, я ий очолює
баяніст Юрій Бо атир. У найближчих планах відділення — від риття
омп’ютерних рсів. Ми робимо все для то о, щоб люди, я і мають
ф н ціональні обмеження, не мали обмежень спіл ванні,— за-
значає завід юча відділенням соціально-поб тової адаптації ТЦСО
Яна Дністрянсь а

На Троєщині стартував турнір з міні(футболу
За підтрим и Деснянсь ої РДА в рам ах свят вання Дня неза-

лежності районі старт вав т рнір з міні-ф тбол серед дорослих.
Після відбірних і ор до часті зма аннях доп щено 20 оманд. Ор-
анізатори т рнір — ГО “Світ без залежності” та Центр фізично о
здоров’я населення “Спорт для всіх”. “Проведення міні-т рнірів з
ф тбол Деснянсь ом районі вже стало доброю традицією. По-
дібні зма ання дають змо часни ам виявити свої най ращі риси:
ріш чість, цілеспрямованість, взаємодопомо і в той же час навча-
ють давати вихід своїм емоціям саме спортивних зма аннях.
Участь та их заходах тор ається ба атьох аспе тів життєдіяльно-
сті, адже власні дії та амбіції доводиться підпоряд ов вати та тиці
та страте ії за ально омандної ри, та й арт ється вміння пережи-
вати рез льтат я позитивний, та і не ативний,— зазначив ви он -
ючий обов’яз и олови Деснянсь ої РДА Вадим Костючен о. На а-
даємо, т рнір триватиме до 21 жовтня

Дніпровці взяли активну участь 
у фестивалі “Тато, мама, 
я — спортивна сім’я”
SportКоманда “Веселі т ристи” та родина Гнілос -

рен ів із Дніпровсь о о район столиці взяли часть
сімейно-спортивном святі “Тато, мама, я — спор-

тивна сім’я”. Дніпровчани зма алися в 4-х видах ес-
тафет із елементами найпоп лярніших видів спорт — ф тбол , бас-
етбол , хо ею, бо лін . Хоча вони не посіли призових місць, але зма-
алися без омпромісно й завзято. А перше місце оманди “Святоши-
но”, сім’я Гандей (Святошинсь ий район); др е — “Е стріма”, сім’я
Ще лових (Святошинсь ий район); третє — оманди “Перемо а”,
сім’я Міш ой (Деснянсь ий район). Всі оманди- часни и отримали
подар н и від КМДА, а переможці фестивалю б ли на ороджені дип-
ломами та с перпризами. Команда-трі мфатор одержала плазмовий
телевізор.
На адаємо, що фестиваль відб вся на Хрещати в рам ах свят -

вання Дня незалежності У раїни та з на оди відзначення ро здорово-
о способ життя. У заході взяли часть 20 най ращих родин Києва.
Кожний район столиці деле вав своїх переможців районних сімейних
зма ань. Ор анізаторами вист пили ГУ справах сім’ї, молоді та спор-
т та БО “Вибір майб тньо о”. Головна мета заход — важливість про-
ведення спільно о дозвілля бать ів і дітей, занять фізичною льт рою
та ведення здорово о способ життя

У Шевченківському районі 
проаналізували рейтингові дані
Днями відб лася апаратна нарада олови Шев-

чен івсь ої РДА Сер ія Зіміна. На поряд денно-
м — аналіз “Рейтин ової оцін и діяльності Шев-
чен івсь ої райдержадміністрації за І півріччя 2012
ро ”. З цьо о питання відзвіт вав начальни Фі-

нансово о правління Шевчен івсь ої РДА Сер ій Лоз о. Та , за ре-
з льтатами рейтин ової оцін и діяльності столичних РДА Шевчен ів-
сь ий район займає 1 місце, в том числі за напрям ами: е ономіч-
ний розвито — 1 місце, інвестиційна, на ова та інноваційна діяль-
ність — 3 місце, державні фінанси — 1 місце, підтрим а бізнес — 1
місце, споживчий рино — 5 місце, ЖКГ — 2 місце, соціальний роз-
вито та рино праці — 3 місце, охорона здоров’я — 3-4 місця.
За алом за І півріччя 2012 ро Шевчен івсь ий район випереджає

Подільсь ий та Печерсь ий (2-3 місце) на 17 балів

На Подолі обговорили питання 
підготовки закладів освіти 
до нового навчального року
Під олов ванням Петра Матвієн а, олови По-

дільсь ої РДА, відб лося засідання оле ії. Поса-
довцями б ло роз лян то питання про стан під о-

тов и за ладів освіти район до 2012-2013 навчально о ро . У
ш олах та дош ільних навчальних за ладах проведено наст пні ро-
боти: влаштовано панд си та відремонтовано сходи, харчобло и та
їдальні, спортивні зали, по рівлі, місця за ально о орист вання.
Відновлено р пи в ДНЗ № 45, 777, 679, ШДС “Вито и”. Проведено
замін ві он на металопласти ові. Придбано меблі, омп’ютерн
техні , меди аменти, інстр менти та обладнання. Начальни
районно о правління освіти Троян Г. В. поінформ вала членів о-
ле ії про проведені заходи з питання енер озбереження. “Для ож-
но о за лад встановлені та з оджені базові рівні споживання теп-
лової енер ії, проведено модернізацію, ремонт та повір приладів
облі , промив систем опалення і теплообмінни ів”,— зазначила
Галина Василівна

За словами Оле сандра Попова, наразі вже є розроблена онцепція оновлення Хрещато о пар , а та ож затверджений
прое т ре онстр ції Володимирсь ої ір и

Новини районівВолодимирську гірку 
та Хрещатий парк реконструюють
Тут обладнають велосипедні маршрути та встановлять оглядове колесо

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

У Києві відб лося рочисте від рит-
тя меморіальної дош и, присвяченої
енерал-лейтенант К зьмі Дере-
в’ян , я ий від імені СРСР поста-
вив підпис під а том про апіт ля-
цію японсь их збройних сил. Відпо-
відно до цьо о до мент , війсь ові
дії з бо Японії припинялися, всі
японсь і збройні сили беззастереж-
но апіт лювали. Тож де-фа то Др -
а світова за інчилася саме 2 ве-
ресня.

В урочистостях відкриття дошки на фасаді

будинку, у якому проживав радянський воєна�

чальник і Герой України (вул. Пушкінська, 23),

взяли участь голова КМДА Олександр Попов,

племінниця Кузьми Дерев’янка Лариса Трохи�

менко, ветерани війни та громадськість.

“Ми пишаємось тим, що остаточну крапку у цій

жахливій і кривавій війні поставив саме наш зем�

ляк, генерал�лейтенант Кузьма Дерев’янко. Ми зо�

бов’язані зберегти і передати майбутнім поколін�

ням пам’ять про справжнього героя”,— зазначив

Олександр Попов.

Нагадаємо, що 2 вересня 1945 року о 9.04 на

борту американського лінкора “Міссурі” у То�

кійській затоці міністр закордонних справ Япо�

нії Мамору Сігеміцу, начальник Генштабу гене�

рал Йосідзіро Умедзу, верховний головнокоман�

дувач союзних військ генерал армії США Дуглас

Макартур, радянський генерал�лейтенант Кузь�

ма Дерев’янко, адмірал флоту Великобританії

Брюс Фрейзер та представники інших союзних

держав від імені своїх урядів підписали акт про

беззастережну капітуляцію Японії

Місто вшанувало пам’ять 
генерала Дерев’янка
На будинку, де мешкав Герой України, встановлено меморіальну
дошку

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Після проведення ф т-
больно о чемпіонат ці а-
вість іноземних т ристів
до столиці У раїни значно
зросла. Особливою поп -
лярністю серед иян та
остей міста орист ється
пішохідний маршр т від
Подол до Мистець о о
арсенал завдовж и 7 і-
лометрів. На жаль, пар и,
через я і проля ає шлях
пішоходів, знаходяться в
досить занедбаном стані.
Перші роботи з облашт -
вання, зо рема Володи-
мирсь ої ір и, б ли про-
ведені вже цьо о ро .
Повністю ж оновити зеле-
ні зони місь а влада обі-
цяє за два ро и. Днями
олова КМДА Оле сандр
Попов відвідав Володи-
мирсь ір і Хрещатий
пар та спільно з фахівця-
ми об оворив питання по-
дальшо о розвит зеле-
них зон столиці.
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Генерал-лейтенант К зьма Дерев`ян о від імені СРСР поставив свій підпис в а ті про апіт ляцію Японії і
за інчення Др ої світової війни
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4 вересня — день пам’яті р зинсь о о образ Божої
Матері. Образ спочат знаходився Гр зії. Коли в
1622 році персь ий шах Аббас під орив цю раїн , він
зяв там свят риз Господню, я в 1626-м році при-
ніс в дар патріарх Філарет . Тоді ж ба ато й інших
святинь Гр зинсь ої митрополії б ли захоплені перса-
ми, але не для шан вання, а для продаж в Персії ро-
сійсь им пцям, від я их перси дізналися, що росіяни
бла о овійно вшанов ють священні зображення.
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Про внесення змін до міської цільової програми “Соціальне партнерство” 

на 2011—2015 роки
Рішення Київської міської ради  № 678/8015 від 12 липня 2012 року 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської
міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, з метою виконання міської цільової програми “Со

ціальне партнерство” на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410, вирішення пи

тань фінансової підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, та проведення загальноміських
заходів з нагоди відзначення державних свят, визначних дат Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ІІ. Надання
соціальних
послуг та
проведення
загальноміських
соціальних
заходів
благодійними
та
громадськими
організаціями,
діяльність яких
має соціальну
спрямованість

1. Надання
фінансової
підтримки
Київському
об'єднанню Спілки
Самаритян України
на виконання
заходів, пов'язаних
з наданням
соціальних послуг
окремим верствам
населення

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 350,0
II етап: 
2012 ! 350,0
2013 ! 950,0
2014 ! 950,0
2015 ! 950,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб, які
потребують
соціального
обслуговування: 
I етап ! 12 тис. осіб, 
II етап ! 13 тис. осіб 

2. Показник якості 
Відсоток збільшення
осіб, охоплених
соціальним
обслуговуванням,
складе 8,3 %

2. Надання
фінансової
підтримки Київській
міській та районним
організаціям
Товариства
Червоного Хреста
на програми
медико!соціальної
допомоги
одиноким
громадянам
похилого віку та
інвалідам

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 290,3
II етап: 
2012 ! 977,3
2013 ! 720,0
2014 ! 720,0
2015 ! 750,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб, які
потребують
соціального
обслуговування: 
I етап ! 49 тис. осіб, 
II етап ! 51 тис. осіб 

2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених
соціальним
обслуговуванням,
складе 4,1 %

3. Здійснення
окремих заходів
соціального
спрямування
іншими
благодійними
організаціями та
установами

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 500,0
II етап: 
2012 ! 1254,4
2013 ! 630,0
2014 ! 635,0
2015 ! 624,0

1. Показник
продукту 
Кількість дітей!
інвалідів, дітей!сиріт,
дітей, позбавлених
батьківської опіки,
охоплених заходами: 
I етап ! 450, 
II етап ! 480 

2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених заходами,
складає 6,6 %

ІІІ. Проведення
загальноміських
соціальних
заходів до
державних свят
та визначних
дат

1. Проведення
загальноміських
заходів з нагоди
Міжнародного
жіночого дня, Дня
матері,
Міжнародного дня
інвалідів,
Міжнародного дня
громадян похилого
віку та інші

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 313,0
II етап: 
2012 ! 464,1
2013 ! 355,0
2014 ! 385,0
2015 ! 405,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб,
охоплених заходами: 
I етап ! 3900, 
II етап ! 4100 

2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених заходами,
5,1 %

Інші
джерела

I етап: 
2011 ! 175,0
II етап: 
2012 ! 175,0
2013 ! 175,0
2014 ! 175,0
2015 ! 175,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб,
охоплених заходами:
I етап ! 2450, 
II етап ! 2500 

2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених заходами,
2,0 %

2. Забезпечення
увічнення Перемоги
у Великій
Вітчизняній війні та
подвигу народу!
переможця шляхом
відзначення Дня
Перемоги, Дня
вшанування
учасників бойових
дій на території
інших держав, Дня
захисника Вітчизни,
Міжнародного дня
визволення в'язнів
фашистських
концтаборів, Дня
скорботи та
вшанування пам'яті
жертв війни в
Україні, Дня початку
героїчної оборони
м. Києва у 1941 році,
Міжнародного дня
миру, річниць
визволення України
та м. Києва від
фашистських
загарбників, Дня
партизанської
слави, ювілейних
річниць історії
нашої держави та
вшанування пам'яті
ветеранів війни
тощо

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 1475,7
II етап: 
2012 ! 1546,0
2013 ! 2200,0
2014 ! 1200,0
2015 ! 1200,0

Примітка:
2013 рік �
ювілейний, 
70�ти річчя
визволення 
м. Києва

1. Показник
продукту
Кількість осіб,
охоплених заходами:
I етап ! 250,0 тис.

осіб,
II етап ! 250,0 тис. осіб 
2. Показник
ефективності 
Кількість осіб,
охоплених одним
заходом: 
I етап ! 28,8 тис. осіб,
II етап ! 28,8 тис. осіб 

3. Показник якості
Відсоток збільшення
осіб, охоплених
одним заходом,
складає 0 %

Примітка: показник
якості складає 0 % у
зв'язку з віковими
втратами ветеранів

3. Проведення
соціальної акції
"Зоря надії" з
відзначення
підприємств та
організацій міста,
меценатів, які
надають фінансову
та іншу допомогу
інвалідам,
багатодітним сім'ям
та громадським
організаціям

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 55,2
II етап: 
2012 ! 57,0 
2013 ! 75,0 
2014 ! 75,0 
2015 ! 75,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб,
охоплених одним
заходом: 
I етап ! 300, 
II етап ! 310 

2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених заходом,
3,3 %

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів
програми

Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінан

сування

Орієнтовні
обсяги

фінансуван

ня (вартість), 
тис. гривень, 
у тому числі:

Очікуваний
результат

І. Надання
фінансової
допомоги
громадським
організаціям,
діяльність
яких має
соціальну
спрямованість

1. Забезпечення на
конкурсних засадах
відбору благодійних
та громадських
організацій,
діяльність яких має
соціальну
спрямованість, для
надання фінансової
підтримки

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

2. Надання часткової
фінансової
підтримки
громадським
організаціям
інвалідів на оплату
комунальних послуг
та оренди приміщень

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 555,4
ІI етап: 
2012 ! 890,5
2013 ! 1795,0
2014 ! 1940,0
2015 ! 1940,0

1. Показник продукту 
Кількість організацій: I
етап ! 41, 
II етап ! 65 

2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості організацій
складе 58.5 %

3. Надання часткової
фінансової
підтримки
громадським
організаціям
інвалідів на
виконання статутних
завдань тощо

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 1514,4
II етап: 
2012 ! 4680,4
2013 ! 2000,0
2014 ! 2050,0
2015 ! 2050,0

1. Показник продукту
Кількість організацій:
I етап ! 60, 
II етап ! 65 

2. Показник
ефективності 

Середній розмір
допомоги на 1
організацію: 

I етап ! 25,2 тис. грн, 
II етап ! 41,5 тис. грн 

3. Показник якості
Відсоток збільшення
фінансової підтримки
на одну організацію
складе 64,7 %

4. Надання
фінансової
підтримки
громадським
організаціям
ветеранів на оплату
комунальних послуг
та оренди приміщень

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 638,1
II етап: 
2012 ! 741,0
2013 ! 1000,0
2014 ! 1050,0
2015 ! 1050,0

1. Показник продукту
Кількість організацій: 
I етап ! 31, 
II етап ! 50  

2. Показник якості
Відсоток збільшення
організацій складе 
61,3 %

5. Надання
фінансової
підтримки
громадським
організаціям
ветеранів на
виконання статутних
завдань тощо

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 2814,1
II етап: 
2012 ! 32928,7
2013 ! 24350,0
2014 ! 24350,0
2015 ! 24350,0

1. Показник продукту
Кількість організацій: 

I етап ! 46, 
II етап ! 66 

2. Показник
ефективності 
Середній розмір
допомоги на 1
організацію: 
I етап ! 61,2 тис. грн, 
II етап ! 401,4 тис. грн

6. Надання
фінансової
підтримки міським
громадським
організаціям жінок та
багатодітних сімей на
оплату комунальних
послуг, оренди
приміщення та на
виконання статутних
завдань

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 55,0
II етап: 
2012 ! 95,0
2013 ! 107,0
2014 ! 127,0
2015 ! 127,0 

1. Показник продукту 
Кількість організацій: 
I етап ! 14, 
II етап ! 15 

2. Показник якості 
Відсоток збільшення
кількості організацій
складе 7,1 %

7. Надання часткової
фінансової
підтримки
благодійним
організаціям
інвалідів

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 50,0
II етап: 
2012 ! 154,0
2013 ! 115,0
2014 ! 115,0
2015 ! 115,0

1. Показник продукту
Кількість організацій: 
I етап ! 10, 
II етап ! 20 

2. Показник
ефективності

Середній розмір
допомоги на 1
організацію: 
I етап ! 5,0 тис. грн, 
II етап ! 6,2 тис. грн 

3. Показник якості
Відсоток збільшення
фінансової підтримки
на одну організацію
складе 24 %

1. Внести зміни до розділу IV міської цільової програми “Соціальне
партнерство” на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради від 17.02.2011 № 23/5410 (в редакції рішення Київської міської
ради від 16.02.2012 № 96/7433), виклавши його в редакції, що додаєть�
ся.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань гуманітарної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київради 17.02.2011 № 23/5410 

(в редакції рішення Київради від 12.07.2012 № 678/8015)

IV. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Напрями діяльності та заходи міської цільової програми 

“Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 4 вересня 2012 року

Бюджет 
м. Києва

I етап

2011 рік

13273,7

II етап 

2012 рік     2013 рік        2014 рік       2015 рік  

50516,5       38977,7           38490,7             38706,0 

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
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4. Забезпечення
проведення
соціальних акцій в
містах та населених
пунктах України
"Столиця !
регіонам", "Народна
дипломатія" ! поза
межами України

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! !!!!
II етап: 
2012 ! 80,0 
2013 ! 90,0
2014 ! 90,0
2015 ! 90,0

1. Показник продукту 
Кількість осіб, в середньому
охоплених заходами:
I етап ! 400, 
II етап ! 410 

2. Показник якості Відсоток
збільшення кількості осіб,
охоплених заходом, 2,5 %

5. Забезпечення
проведення
міжнародного
інтеграційного
фестивалю
"Сонячна хвиля" із
залученням Спілки
матерів розумово
відсталих інвалідів
міста Києва
"Сонячний промінь"

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! !!!!
II етап: 
2012 ! 300,0
2013 ! 260,0
2014 ! 260,0
2015 ! 260,0

1. Показник продукту 
Кількість осіб, які беруть
участь у фестивалі: 
I етап ! 200 осіб, 
II етап ! 225 осіб 

2. Показник якості Відсоток
збільшення кількості осіб,
охоплених заходом, складає
12,5 %

6. Забезпечення
проведення заходів
для дітей!сиріт,
дітей з
малозабезпечених
сімей до Дня
Святого Миколая та
новорічних свят

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 114,9
II етап: 
2012 ! 78,0 
2013 ! 90,0
2014 ! 95,0 
2015 ! 100,0

1. Показник продукту
Кількість осіб, які беруть
участь у заході: 
I етап ! 800 осіб, 
II етап ! 850 осіб 

2. Показник якості Відсоток
збільшення кількості осіб, 
о хоплених одним заходом,
6,3 %

Інші
джерела

I етап: 
2011 ! 25,0
II етап: 
2012 ! 25,0 
2013 ! 25,0 
2014 ! 25,0 
2015 ! 25,0

1. Показник продукту
Кількість осіб, які беруть
участь у заході: 
I етап ! 150 осіб, 
II етап ! 160 осіб 

2. Показник якості Відсоток
збільшення кількості осіб,
охоплених одним заходом, 
6,6 %

ІV. Надання
соціальних
послуг
установами
та
закладами,
створеними
місцевими
органами
влади

1. Забезпечення
проведення заходів
з підтримки та
реабілітації жінок,
які потерпають від
сімейного
насильства

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 ! 510,0
II етап: 
2012 ! 545,0
2013 ! 552,0
2014 ! 585,0
2015 ! 630,0

1. Показник продукту
Кількість ліжко!днів: 
I етап ! 3800, 
II етап ! 4125 

2. Показник ефективності
Середньорічні витрати на один
ліжко!день:
I етап ! 0,13 тис. грн,
II етап ! 0,14 тис. грн

2. Здійснення
заходів з надання
соціальних,
юридичних,
психологічних,
культурно!освітніх,
консультаційних та
інших послуг з
підтримки жінок та
сімей м. Києва

2011 ! 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці, ГУ у
справах сім'ї,
молоді та
спорту, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:
2011 !
4037,6
II етап: 
2012 !
5375,1 
2013 !
3688,7 
2014 !
3863,7 
2015 !
3990,0

1. Показник продукту 
Кількість послуг, які будуть
надані: 
I етап ! 18500, 
II етап ! 19500 

2. Показник якості Відсоток
збільшення послуг, які
надаються, складе 5,4 %

Разом

(тис. грн)
I етап:
13473,7
II етап:
50716,5
39177,7
38690,7
38906,0
180964,6

Інші
джерела

(тис. грн)
I етап:
200,0 
II етап:
200,0
200,0
200,0
200,0
1000,0

Бюджет
м. Києва

(тис. грн)
I етап:
2011 !
13273,7
II етап:
2012 !
50516,5
2013 !
38977,7
2014 !
38490,7
2015 !
38706,0
Разом:
179964,6

Про проведення Всеукраїнського 
дитячого танцювального 

телевізійного проекту “Майданс” 
на майдані Незалежності

Розпорядження № 1421 від 10 серпня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ” та Порядку організації та проведення в м. Києві не


державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно
просвітницького, спортивного, видовищного та ін

шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

Про затвердження змін 
до деяких розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 784 від 14 травня 2012 року
Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України “Про житлово
кому


нальні послуги”, з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що до�
даються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке�

рівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 14.05.2012 № 784

Зміни 
до деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Виключити позиції №№ 89, 579, 1309, 1334, 1380, 1928, 1930�1935, 1937�1939, 1941�1946, 1948�1980, 1982, 1984, 1987�1996, 1998�2012,
2014�2020, 2025�2067, 2069�2085, 2087�2090, 2092�2105, 2108�2109, 2111�2142, 2144�2155, 2157�2162, 2165�2185, 2187, 2191�2212, 2214�
2221, 2224�2236, 2238�2247, 2252�2256, 2258, 2261�2263, 2265, 2267�2269, 2271, 2273�2311, 2313�2327, 2329�2364, 2366�2367, 2369�2380,
2382, 2384�2387, 2397, 2399�2403, 2405�2436, 2438�2443, 2445�2457, 2459�2492, 2494�2502, 5624, 6625, 6627, 6646, 7529�7530, 7547, 7557,
7563, 7564, 7588, 7606, 8354 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають�
ся суб’єктами господарювання по кожному будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 29.12.2010 № 1221 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій та їх структури” (із змінами).

2. Виключити позиції №№ 20, 50 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово�бу�
дівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповнова�
женими ними особами або управителями жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 17.11.2009 № 1292 “Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій”.

3. Виключити позиції №№ 18�21, 112, Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівель�
них кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб
або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 12.04.2010 № 250 “Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

4. Виключити позиції №№ 212�215, 217�268, 889�900, 902�917, 1271 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій, які надаються суб’єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами
в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим), встановлених розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2011 № 830 “Про встановлення тарифів та структури та�
рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

5. Виключити позицію № 41 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних коопе�
ративів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управи�
телів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.11.2009 № 1334 “Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

6. Виключити позиції №№ 49, 171, 174�175, 178, 188, 205 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибу�
динкових територій, які надаються суб’єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залеж�
ності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим), встановлених розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.04.2011 № 617 “Про встановлення тарифів та структури тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)”.

7. Виключити позиції №№ 11, 36�38 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних

1. Підтримати ініціативу АТЗТ “Українська незалежна ТВ�корпорація
“Інтер” щодо проведення Всеукраїнського дитячого танцювального те�
левізійного проекту “Майданс” на майдані Незалежності щосуботи з
18 серпня до 27 жовтня 2012 року (крім 15 вересня 2012 року).

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу взяло на себе АТЗТ “Українська незалежна ТВ�корпорація “Інтер”.

3. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків
з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити координацію роботи
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) щодо проведення Всеукраїн�
ського танцювального проекту на майдані Незалежності.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечи�
ти:

4.1. Супровід колон учасників Всеукраїнського танцювального про�
екту щосуботи з 18 серпня до 27 жовтня 2012 року (крім 15 вересня
2012 року).

4.2. Охорону громадського порядку щосуботи з 18 серпня до 27
жовтня 2012 року (крім 15 вересня 2012 року) на майдані Незалежно�
сті, а також охорону обладнання, техніки на період монтажу/демонта�
жу та під час проведення заходу.

4.3. Перекриття вулиці Хрещатик (від вулиці Городецького до вули�
ці Інститутської) з 00.00 18 серпня до 6.00 19 серпня 2012 року, а та�
кож щосуботи та щонеділі з 25 серпня до 28 жовтня 2012 року.

4.4. Перекриття вулиці Городецького (від вулиці Заньковецької до
вулиці Хрещатик) з 06.00 до 24.00 щосуботи, починаючи з 18 серпня
до 27 жовтня 2012 року.

4.5. Перекриття вулиці Хрещатик (від вулиці Прорізна до вулиці Го�
родецького) з 00.00 18 серпня до 6.00 19 серпня 2012 року.

4.6. Обмеження руху транспорту на вулиці Хрещатик (від вулиці Го�
родецького до вулиці Інститутської)з 22.00 6 вересня 2012 року до
06.00 7 вересня 2012 року.

4.7. Перекриття вулиці Хрещатик (від вулиці Прорізної до вулиці Ін�
ститутської) з 15.00 до 22.30 7 вересня 2012 року.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) забезпечити заходи безпеки під час проведення заходу.

6. АТЗТ “Українська незалежна ТВ�корпорація “Інтер” забезпечити
дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, під час підготов�
ки та проведення заходу на вулиці Хрещатик з 09.00 16 серпня 2012
року до 22.00 29 жовтня 2012 року та відновлення порушеного благо�
устрою.

7. Просити Головне територіальне управління МНС України в м. Ки�
єві забезпечити щосуботи з 18 серпня до 27 жовтня 2012 року чергу�
вання пожежної машини під час проведення заходу.

8. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити чергування машин швидкої медичної допомоги під час прове�
дення заходу.

9. Просити ПАТ “АК “Київводоканал” забезпечити відключення фон�
танів на майдані Незалежності (зі сторони Стели Незалежності) щосу�
боти з 18 серпня до 27 жовтня 2012 року.

10. КП “Київміськсвітло” забезпечити включення з 20.00 до 24.00
щосуботи з 18 серпня до 27 жовтня 2012 року вуличної ілюмінації по
вулиці Хрещатик (від вулиці Прорізної до Європейської площі).

11. Взяти до відома, що у зв’язку зі святкуванням 24 серпня 2012
року Дня незалежності України та у разі виникнення необхідності про�
ведення інших загальнодержавних чи міських заходів у період з 18
серпня до 27 жовтня 2012 року 2012 року на майдані Незалежності
проведення Всеукраїнського танцювального проекту буде тимчасово
призупинено.

12. У заголовку та тексті розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 2
липня 2012 року № 1113 “Про проведення святкового концерту
“Dream  show” 8 вересня 2012 року на майдані Незалежності” слова та
цифри “8 вересня 2012 року” замінити словами та цифрами “7 верес�
ня 2012 року”.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації — керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або
управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 14.08.2009 № 902 “Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760”.

8. Виключити позиції №№ 6, 7, 37, 38, 40, 64, 86, 87 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для жит�
лово�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноваже�
них ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 30.06.2009 № 760 “Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник міського голови — секретар Київради  Г. Герега
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Киян знайомлять з незвичними
творами Оксани Мась
В Mironova Gallery представлять проект�призер кінофестивалю 
в Локарно
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

У столичній алереї по аз ють інста-
ляції та відео-арт з серії О сани
Мась "Феномен епідермізм ". Цей
м льтимедійний прое т отримав в
2012 році спеціальний приз неза-
лежних рити ів "Золотий лечи " на
інофестивалі в Ло арно (Швейца-
рія). Він поєдн є відеозображення та
м зи .

Оксана Мась стала першою українською худож�

ницею, яка отримала "Золотий глечик". Курато�

ром проекту виступив італієць Армін Сціоллі зі

швейцарської галереї Rivellino LDV, який запро�

сив Мась до співпраці. Проект "Феномен епідер�

мізму" був представлений для фестивалю в уні�

кальному приміщенні галереї — старовинній вежі,

побудованою свого часу за кресленням Леонардо

да Вінчі на замовлення герцога Міланського.

Київські поціновувачі мистецтва мають змогу

познайомитися з фрагментом цього великого

проекту в Mironova Gallery. Частина з них — це

арт�об'єкти, виконані у цікавій техніці, де поєд�

налися повсякденні предмети (автомобільні ко�

леса) і чутливі органи людського тіла, створені з

латексу. У столиці представлено три "колеса" з се�

ми. "Ці об'єкти я виготовляла разом з бутафорами

на кіностудії імені Довженка, відео також зробле�

но українськими майстрами",— розповіла "Хре�

щатику" Оксана Мась. Експозицію супроводжує

спеціальне музичне оформлення — це твори ви�

датного композитора�новатора Штокхаузена та

нова композиція відомої класичної співачки Бар�

бари Дзанікеллі (сопрано).

У своїх роботах художниця філософськи дослі�

джує тілесний та духовний початок життя. Епі�

дерміс — верхній шар шкіри і певний бар'єр та

сполучна ланка між матеріальним світом та ду�

шею людини, що формує наші почуття і дає мож�

ливість розвиватися. У той же час зайва захопле�

ність тілесним та матеріальним у сучасному світі

вбиває душу і народжує новий продукт генної ін�

женерії. Тут епідерміс вже бездушний, мертвий,

міцний матеріал, як гума на колесах машин. Свою

символіку має і сама форма колес, що може "зада�

вити" людину.

"Сподіваюсь, виставка змусить глядачів та ко�

лекціонерів полюбити відеоарт, адже він по�ін�

шому впливає на наше сприйняття,— зазначає

Оксана Мась.— Сьогодні це дуже актуальний на�

прямок сучасного мистецтва, і в цьому ми відста�

ємо від усього світу. Відеоарт має право жити та�

ким же життям, як і інші види мистецтва — живо�

пис, скульптура, фотографія".

Для проекту в Локарно Оксана Мась розшири�

ла серію "Феномен епідермізму" відео�артом на

основі сюжетів фільмів найвідоміших світових

режисерів: Сергія Ейзенштейна ("Броненосець

Потьомкін") і Пітера Грінуея, об'єднала три на�

прямки сучасного мистецтва. Така незвичайна

концепція вразила незалежних критиків, і вони

нагородили Оксану Мась призом "Золотий гле�

чик" у номінації Best Personality.

Цікаво, що у 2011 році призером цієї премії став

режисер та творець відео�арту Пітер Гринуей. В

Mironova Gallery також можна побачити і його ві�

деороботу на тему ядерного вибуху. На другому

поверсі представляють ще один проект у сфері ві�

део�арту від ще одного відомого митця Боба Віл�

сона. Нагадаємо, що виставка триватиме в столи�

ці до 13 вересня

Двадцятиріччя плідної 
дружби країн
ГДІП підбила підсумки своєї роботи та презентувала журнал
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В останній день літа посли
різних раїн зібралися на
чер ов з стріч, ор анізо-
ван Генеральною дире -
цією з обсл ов вання іно-
земних представництв
(ГДІП) Ворзелі, що під
Києвом.

Дипломати завітали до ресторан�

но�готельного комплексу, що роз�

ташований у Ворзелі, де мали мож�

ливість оглянути місце відпочинку

та поспілкуватися. Приводом для

зустрічі стала презентація журналу

"Пам'ять століть" та фільм про по�

їздку до Канева, що відбулася 28�30

квітня цього року під егідою 20�

річчя Генеральної дирекції з обслу�

говування іноземних представ�

ництв.

Нагадаємо, що дирекція була

створена у Києві 29 квітня 1992 року

і на той час мала вирішувати питан�

ня розміщення посольств та кон�

сульств, яких на той час було лише

вісім.

"За 20 років багато що змінилося:

тоді були проблеми з харчуванням,

приміщенням, дорогами, обслугову�

ванням, зараз подібних проблем на�

багато менше, — розповів "Хреща�

тику" директор ГДІПу Павло Криво�

нос.— Ми об'єднуємо та знайомимо

послів, організовуємо зустрічі в не�

офіційній обстановці. Одним сло�

вом, показуємо Україну з позитив�

ного боку: нашу природу, пам'ятки,

людей, які тут мешкають, їх гостин�

ність. Наше завдання, аби представ�

ники дипломатичного корпусу по�

любили нашу країну, як любимо її

ми. Сьогодні ми запросили їх, щоб

презентувати заходи, проведені до

20�річчя представництва: до нас на

свято приїжджало багато делегацій,

проводилися конференції, відбулася

поїздка до Канева. Вся це ми зафік�

сували в журналі "Пам'ять століть" і

в кінофільмі. Посли змінюються:

одні від’їжджають, інші приїжджа�

ють, хтось побував в цій поїздці,

хтось — ні. Але важливо, щоб вони

знали: до них завжди будуть гарно

відноситися".

На зустріч завітали представники

посольств країн з усього світу: Єгип�

ту, Польщі, Чехії, Румунії, Таджи�

кистану, Італії, Ізраїлю, Алжиру та

багатьох інших. "Ми перебуваємо у

Києві з травня місяця,— розповів

"Хрещатику" посол Південно�Аф�

риканської Республіки Чупу Стенлі

Матабата. — Нам тут надзвичайно

подобається, особливо погода, вже

встигли побувати в Софії Київській,

їздили в Одесу, куди збираємося

знову. Єдине, що нас неприємно

здивувало, це те, що люди палять

прямо на вулиці. За законодавством

в нашій країні палити можна лише в

будинках".

Третій секретар посольства Японії

в Україні Мацудаіра Шо перебуває в

столиці вже два роки і, до речі, чудо�

во володіє українською мовою.

"Найбільше мені подобається ваше

щире ставлення людей один до од�

ного, а також те, що вони завжди го�

тові допомогти. В Києві люблю гу�

ляти по центру міста, мене вразили

ваші церкви та собори", — поділився

він з "Хрещатиком".

Високоповажні гості мали змогу

відпочити за містом, поспілкувати�

ся, покататися на квадрациклах те�

риторією комплексу та на озері на

човні. І кожен отримав на добру

згадку журнал "Пам'ять століть" та

відеофільм про поїздку з враження�

ми послів, які там побували
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Прое т "Феномен епідермізм " О сани Мась поєдн є арт-об`є ти ви ляді олес, відеоряд та м зи

З стріч послів з різних раїн в неформальній обстановці влашт вала Генеральна дире ція з обсл ов вання
іноземних представництв

Державним підприємством з питань поводжен-
ня з відходами я вторинною сировиною "У ре-
орес рси" 30.08.2012 проведено он рс на
право оренди державно о майна, а саме: євро-
онтейнерів оцин ованих об'ємом 1,1 м. б. для
збор твердих поб тових відходів, про проведен-
ня я о о оп блі овано в азеті "Хрещати "" від
08.08.2012 № 106. Переможцем визнано ТОВ
"Місь а омпанія поводження з відходами".

Розцін и вартості одиниці (однієї се нди) ефірно о час оприлюднені в о олошенні від 18.07.2012
No.94(4114) вважати недійсними (розрахованими помил ово). Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "БАНКІВСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ" інформ є, що дійсні розцін и вартості одиниці (однієї се нди)
ефірно о час для розміщення матеріалів передвиборної а ітації в період виборчо о процес з
чер ових виборів народних деп татів У раїни 2012 році на теле аналі "БТБ" становлять:

Ціни в азано в рн з врах ванням ПДВ (20%)

Ви ли ається в я ості відповідача Мор а Владислав Ми олайович до
Дніпровсь о о районно о с д м. Києва для часті в попередньом
с довом засіданні за позовом Мор и Тетяни Василівни про визнання
особи та ою, що втратила право орист вання жилим приміщенням та
зняття з реєстрації за місцем проживання. Роз ляд справи призначено на
17 вересня 2012 ро на 16.00 в абінеті № 41 Дніпровсь о о районно о
с д м. Києва за адресою: в л. Сер ієн а, 3, м.Київ.

На в азаний час Мор зі В.М. необхідно з'явитися в с д для часті в
с довом засіданні, або повідомити с д про причин неяв и. Наслід и
нез'явлення відповідача в с дове засідання передбачити ст. ст.169, 170
Ц.П.К. У раїни та ст. 185-3 КУ п АП.

⌦ Втрачений Установчий А т Анти ор пційно о омітет У раїни

зареєстрований 28.09.2011р. (ІКЮО: 35379415), вважати

недійсним.

⌦ Втрачено свідоцтво про право власності ВАТ "СВЕМОН-
ЦЕНТР" на майновий омпле с завод за адресою:
Житомирсь а обл., Житомирсь ий р-н, с. Лев ів, в л.Лісова,
100 від 24.11.2003р. вважати недійсним.

Н О Ф О Р Т Ф Р А Х Т

Ю Р Б А Т Е А Т Р

О Х О Т А С К Е Т

М О Л К О Н К А Щ І

О Б О Л О Н К А М А А Т

Н О Н А І Л Т Е У Т О

А Л Ь П А К А М А С И В

Х А А В Г У Р К

Відповіді на сканворд 

Реперт ар
Київсь о о а адемічно о театр

"КОЛЕСО"
на вересень 2012 р.

Почато вистав о 19.00 Х дожній ерівни театр народна
артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

4 вівторо Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

5 середа
6 четвер

КАМІННА ЗАЛА
Арт р Шніцлер ФАТАЛЬНИЙ ФЛІРТ

або ЗАБАВКИ
вистава на 2 дії

7 п'ятниця
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ... АБО Є " ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та

цимісом за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

8 с бота
9 неділя

Іван Т р енєв МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ
(Місяць на селі) вистава на 2 дії

12 середа
13 четвер

КАМІННА ЗАЛА
Roland Schimmelpfennig Роланд Шіммельпфенніґ

PUSH UP 1-3
ПІД ТИСКОМ 1-3

14 п'ятниця
15 с бота

Жан-Батіст Мольєр УЯВНО ХВОРИЙ
омедія на 2 дії

15 с бота
о 15.00

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ... АБО Є
" ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО ?"

ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за
мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

16 неділя КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ"
пісенний роз ляй

18 вівторо
19 середа

НІЧ КОХАННЯ
за п'єсою Степана Васильчен а "Не співайте, півні, не

вменшайте ночі"

19 середа
КАМІННА ЗАЛА

Кен Людви ПРИМАДОННИ
омедія на 2 дії

20 четвер "ЛЮБИТИ, ПАЛАТИ І БУТИ ТАКИМ, ЯК РАНІШЕ..."
фантазії за поезією Беранже

21 п'ятниця
22 с бота

Фелі с Міттерер
ЖІНКИ МОЦАРТА ("ВЕБЕРИ")

страшна омедія

23 неділя
о 14.00

Для дітей! ЗОРЯНИЙ ХЛОПЧИК
за мотивами азо Ос ара Уайльда

23 неділя
КАМІННА ЗАЛА

Кен Людви ПРИМАДОННИ
омедія на 2 дії

23 неділя Семен Злотні ов ТРИПТИХ ДЛЯ ДВОХ
розд ми з привод ...

25
вівторо

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ... АБО Є "ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та

цимісом за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

26 середа
27 четвер

КАМІННА ЗАЛА
ПРЕМ'ЄРА

Roland Schimmelpfennig
Роланд Шіммельпфенніґ
ЗОЛОТИЙ ДРАКОН

28
п'ятниця

ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П.
водевіль-модерн за п’єсою Олени Пчіл и "С жена —

не о жена"

29 с бота
30 неділя

Ярослав Стельмах EMMA
"спо са та бажання"

за романом Г.Флобера "Мадам Боварі"

Проміж и ефірно о час Вартість 1 се нди, рн (з рах ванням ПДВ)

9.00 — 11.00 67,20

11.00 — 17.00 65,94

17.00 — 19.00 128,32

19.00 — 21.00 225,07

21.00 — 23.00 310,00

1.20 — 6.00 25,00

10.09.12 о 9.00 в приміщенні О р жно о адміністративно о
с д м. Києва відб деться с довий роз ляд справи за адмініс-
тративним позовом ЗАТ "Казино "Прем'єр Палац" до Київради від
26.01.12 № 20/7357 "Про затвердження Концепції розвит зов-
нішньої ре лами в м. Києві". С ддя: Ш леж о В.П., аб.38.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
репроцентр азети

«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

№
п/п

Балансо трим вач (адреса,
телефон) Хара теристи а Місцезнаходження

За альна площа,
я а

надаватиметься в
оренд , в.м.

Цільове
ви ористання
приміщення

Стро оренди Вартість 1 в.м.
рн без ПДВ

Орендна плата за
1 один рн (без
ПДВ) за перший
місяць оренди

1

Управління освіти Печерсь ої ра-
йонної в місті Києві державної ад-
міністрації, м. Київ, в л. Інстит т-
сь а, 24/7, т. 2530086,2535446

2 поверх
м. Київ, в л.

Лютерансь а, 17-а
(ДНЗ №107)

53,0 ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ
ПОСЛУГИ 2 (два) ро и 17849,06 5,13

2

Управління освіти Печерсь ої ра-
йонної в місті Києві державної ад-
міністрації, м. Київ, в л. Інстит т-
сь а, 24/7, т. 2530086,2535446

1 поверх
м. Київ, б-р. Л.

У раїн и, 9-а (ДНЗ
№273)

12,0 ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ
ПОСЛУГИ 2 (два) ро и 11708,33 0,76

3

Управління освіти Печерсь ої ра-
йонної в місті Києві державної ад-
міністрації, м. Київ, в л. Інстит т-
сь а, 24/7, т. 2530086,2535446

2 поверх
м. Київ, б-р. Л.

У раїн и, 24-а (ДНЗ
№143)

80,1 ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ
ПОСЛУГИ 2 (два) ро и 11178,96 4,86

4

Управління освіти Печерсь ої ра-
йонної в місті Києві державної ад-
міністрації, м. Київ, в л. Інстит т-
сь а, 24/7, т. 2530086,2535446

2 поверх
м. Київ, в л.

Бастіонна, 16-а (ДНЗ
№458)

55,8 ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ
ПОСЛУГИ 2 (два) ро и 9424,19 2,85
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Спортивні новини

Київ спортивний. У столиці пройшов турнір 
зірок жердини “Стрибки на майдані”
У с бот в Києві відб вся ювілейний п’ятий т рнір “Стриб и на май-

дані”. 10 спортсменів з 5 раїн вели боротьб не лише за тит л чем-
піона, а й за можливість перевершити ре ордн висот 5,72 м, я
2011 році встановив росіянин Оле сій Ковальч . Зма ання спортсме-
ни розпочали з висоти 4,9 м. До розподіл призових місць з міли дій-
ти троє раїнців — Владислав Ревен о, Оле сандр Корчмід та Ма -
сим Маз ри . Кожном з цих спортсменів б ло під сил не лише ви-
рати, а й встановити новий ре орд. Чинний чемпіон У раїни Влади-
слав Ревен о з першої спроби з мів взяти висот 5 м 30 см, втім,
цьо о дня йом не вдалося стрибн ти вище. Тож підс м спортсмен
посів 3 місце. Досить напр женою виявилась боротьба Оле сандра
Корчміда, я ий в своєм а тиві вже мав де іль а призових місць
“Стриб ів на майдані”, та Ма сима Маз ри а — чемпіона першо о
т рнір . Долю зма ань вирішила план а на висоті 5,6 м. Під орити цю
висот з мів Ма сим Маз ри , він і став чемпіоном цьо орічно о т р-
нір . Др е місце за Оле сандром Корчмідом (5,5 м).
Ор анізаторами свята вист пили Національний олімпійсь ий омітет

У раїни та Федерація ле ої атлет и У раїни за підтрим и КМДА

Футбол. Анатолій Коньков — новий президент
Федерації футболу України
Кон рес Федерації ф тбол У раїни (ФФУ) на засіданні в неділю об-

рав президентом ор анізації Анатолія Конь ова замість Гри орія С р-
іса. Колишній очільни Гри орій С р іс, я ий на посаді президента
ФФУ переб вав три терміни поспіль, відмовився вис вати свою ан-
дидат р на чер ових перевиборах. Кандидат ра Анатолія Конь ова
б ла єдиною, запропонованою деле атам он рес для олос вання.
За 62-річно о родженця Красно о Л ча (Л ансь а область) про оло-
с вали 132 із 133 деле атів зборів. “Своїм оловним завданням на по-
ст президента ФФУ вважаю не тіль и продовження справ поперед-
ни ів, але й розвито нових ідей, я і змож ть забезпечити майб тнє
раїнсь о о ф тбол ,— про омент вав своє обрання Анатолій Конь-
ов.— Першочер ове завдання Федерації ф тбол У раїни — відро-
дження масово о ф тбол . Прийшов час розвивати цей вид спорт ра-
зом з ор анами державно о правління, без я их це масштабне зав-
дання не вирішити”

Формула 1. Дженсон Баттон переміг 
на “Гран'прі Бельгії”
Завершився 12-й етап Чемпіонат світ в он ах лас “Форм ли-1” —

“Гран-прі Бель ії”. В етапі перемі британсь ий пілот “Ма ларена”
Дженсон Баттон, я ий та ож ви рав валіфі ацію. Др позицію зай-
няв діючий чемпіон світ німець Себастьян Феттель з оманди “Ред
Б лл”, третім фініш вав фінсь ий онщи Кімі Рай онен з “Лот са”. У
п’ятірці найсильніших виявився представни “Форс-Індії” Ні о Хюль-
енбер , я ий посів четверте місце, п’ятим став пілот “Феррарі” Фелі-
пе Масса

Температура +19°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура +18°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 80 %

Прогноз погоди на 4 вересня 2012 року

День промайне на висо ій енер етичній хвилі, сприяючи
висо ій прод тивності праці. Займіться справами, що по-
треб ють надмірних роз мових та фізичних енер озапасів,
проявляючи ініціативність, наполе ливість, ріш чість
здійсненні власних зад мів і насамперед прое тів, що зави-
сли стані бездіяльності. Поставте свої інтереси на чільне
місце, за та ий “е оїзм” вас доля не по арає, а навпа и —
на ородить спішними здоб т ами на ділових та сердечних
теренах. Самостійність — ось ваш девіз.
ОВНИ, стати ероєм дня реально, проб дж йтеся від “летар іч-

но о сн ” і сміливо р хайтеся вперед, ви поводир, на я о о рівняю-
ться, бер ть при лад, тож пот рб йтеся за власний імідж, він має
б ти бездо анним, оловне — не піддаватися на онфлі тні прово-
ації. Бойові с тич и асіть дипломатичністю, не зліться, я що роз-
пирає від б рхливих емоцій, мерщій візьміть їх під онтроль!
ТЕЛЬЦІ творчом роз віті, постарайтеся самітнитися, аби

вам ніхто не заважав, тоді “інтим” з м зою принесе ба атий ро-
жай. День пронизаний армічними ритмами, тож всі події є рез ль-
татом доп щених раніше помило , я і слід с вати, аби потім зно-
в не наст пити на ті ж раблі.
БЛИЗНЯТА, мин ле продовж є на ад вати про себе, поверта-

ючи до неза інчених “сценаріїв” з метою свідомлення причин
проблем, я і заважають приймати правильні рішення... З стріч з
давніми др зями та оханцями проллється бальзамом на ваш д -
ш .
РАКИ, до реор анізацій на ар’єрном олімпі поставтеся сер-

йозно, т т вам слід б ти центровою фі рою, лавір ючи між влас-
ними та посадовими інтересами, навчатися самом , надо млюва-
ти інших та співпрацювати з омпаньйонами з поч ттям здорово о
л зд на висо ом професійном рівні. Ува а, я що хочете три-
матися на ар’єрном плав , не топчіться на місці, а йдіть в но з
про ресом, опанов ючи новаційні техноло ії.
ЛЕВИ, девіз дня: довіряй, але перевіряй. Таємні ш ри-м ри мо-

ж ть стати надбанням ласності, не стрибайте в реч і опирайте-
ся на впливових др зів, ваше джерело дачі — до липня 2013 р.
Живіть повно ровно, на опич йте енер етичні, творчі та матері-
альні рес рси, тоді протя ом ро оря не знатимете.
ДІВИ, ви орінюйте в собі заячий д х, ризи — ваш др ! Нічо о

не бійтеся, сміливо пірнайте в е стремальні сит ації, заявляйте
про себе, впевнено демонстр ючи таланти та здоб т и, а ось з
рошима б дьте обережні: не давайте хабарів, не позичайте, бор-
ових хвостів за вами теж не повинно б ти. Коли щось ом сь по-
обіцяли, неодмінно ви онайте!
ТЕРЕЗИ, армічні випроб вання, де вима ається смирення і о-

товність ви онати всі на ази долі, тривають... Сьо одні ви зможе-
те побачити в людях, я в дзер алі, себе, а точніше — либо о при-
ховані власні вади, я і продемонстр є оточення. Том ні з им не
воюйте, бо то боротьба з собою.
СКОРПІОНИ асоціюватим ться я із се с-символом, та і з ви-

ш оленим солдатом, я ий блис че несе сл жб на бла о інших
(се рет ент зіазм риється в матеріальном стим лі), не пере-
дайте ті мед , бо можете виснажитися, а зароблені роші під ть
на лі и.
СТРІЛЬЦІ, вдарте по ділових он рентах блис чим професіо-

налізмом, обеззбройте їх мінням тя ти іль а сл жбових возів, то-
ді ваш авторитет залишиться непохитним і прис іпливий шеф ста-
не поблажливішим. В реч бажано не с а ати, бо там не мед на-
солод, а сидить л авий і р тить хвостом, потім ір о розчар єте-
ся.
КОЗОРОГИ, займіться домашнім доброб том, спрям йте во-

онь ент зіазм на сімейні лопоти, наведіть с різь порядо , при-
чеп ріть пенати, чим ощасливите родин , і на д ші засяє свято. А
я що с веренном просторі армидер (вдома чи на роботі), зна-
чить ваш вн трішній храм наповнений бр дом...
ВОДОЛІЇ, б дьте в рсі всіх подій, тримайте ніс за вітром, пе-

лен ючи різноманітн інформацію (тіль и не потрапляйте на ачо
чорної “дези”!), сидіти на місці протипо азано, зміна обстанов и —
це життєдайне джерело вражень, я е від риє для вас нові пер-
спе тиви.
РИБИ омфортно поч ватим ться саме в енер етичній атмо-

сфері, де ипить робота, вир ють ділові пристрасті, тоніз ючи д х
с перництва, де хочеться творити, зростати професійно та поліп-
ш вати матеріальний доброб т. Не атив в неправильній самооцін-
ці, вона є ілюзорною і наш одить справам

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  4  В Е Р Е С Н Я

ранок день вечір

"Шахтар" впевнено переміг 
в українському "Ель класико"
Донецький клуб обіграв столичне "Динамо" з рахунком 3:1
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вихідними відб вся 8-й
т р чемпіонат У раїни з
ф тбол . В центральном
матчі першо о ола до-
нець ий “Шахтар” на сво-
єм полі приймав иївсь е
“Динамо”. У видовищном
протистоянні сильнішими
виявилися “ ірни и”, я і
перемо ли з за альним ра-
х н ом 3:1. Успіх оманді
принесли два оли Оле -
сандра К чера та один
вл чний постріл Л їса Ад-
ріано, а за остей відзна-
чився Андрій Ярмолен о.
Ця перемо а дозволила
донеччанам відірватися від
найближчих переслід вачів
на 6 очо т рнірній таб-
лиці.

Матч на “Донбас Арені” усі вболі�

вальники чекали з особливим не�

терпінням, адже у ньому зустрічали�

ся дві найкращі вітчизняні коман�

ди — місцевий “Шахтар” та київ�

ське “Динамо”. “Гірники” до цього

поєдинку поки що не знали смаку

поразок, впевнено займаючи першу

сходинку в турнірній таблиці. Ки�

яни встигли поступитися “Ворсклі”

з рахунком 0:1 і забити м’ячів майже

в два рази менше, аніж суперник.

Зі стартовим свистком команди

відразу ж кинулися в атаку. На пер�

ших хвилинах йшла рівна боротьба,

але поступово “Шахтар” став пере�

тягувати гру на себе. Спершу Фер�

нандіньо виявився в кількох метрах

від воріт і пробив, але голкіпер гос�

тей Максим Коваль врятував коман�

ду. Трохи згодом динамівський во�

ротар здійснив ще одне “футболь�

не” диво, двічі поспіль відбивши

удари Ілсіньо і Генріха Мхітаряна.

Та на 19�й хвилині динамівці та�

ки не встояли. Футболісти “Шах�

таря” вдало розіграли кутовий, і

відразу три гравці були готові

замкнути передачу, серед яких

найспритнішим виявився Олек�

сандр Кучер. Удар з кількох метрів,

і тут вже Коваль був безсилий. Ра�

хунок — 1:0. А перший небезпеч�

ний момент біля воріт “Шахтаря”

виник на двадцять сьомій хвилині.

Ніко Кранчар зумів вийти на зруч�

ну позицію і завдав потужного уда�

ру по воротах, але в підсумку сфе�

ра пройшла в сантиметрах від кар�

касу воріт. Поступово динамівці

перевели гру подалі від своїх воріт,

і наприкінці тайму одна з контр�

атак “біло�синіх” завершилася го�

лом. Андрій Ярмоленко отримав

чудовий пас від Ніко Кранчара, са�

мотужки обіграв двох захисників

“Шахтаря” і завдав прицільного

удару з декількох метрів. Голкіпер

“гірників” хоч і вгадав напрямок,

але врятувати команду не зумів. За

рахунку 1:1 суперники пішли від�

почивати.

Друга половина зустрічі вийшла

ще більш насиченою на події. На 

53�й хвилині кияни отримали право

на виконання штрафного з небез�

печної відстані від воріт. Втім, дина�

мівці вирішили розіграти стандарт�

не положення і зробили це дещо не�

вдало — у підсумку удар прийшовся

в "стінку”. В середині тайму Кучер

знову вивів свою команду вперед.

Господарі поля в черговий раз розі�

грали кутовий, і захисник “Шахта�

ря” зміг у падінні головою перепра�

вити м’яч у сітку воріт. Рахунок став

2:1. А вже за десять хвилин до кінця

поєдинку донеччани зняли всі пи�

тання про переможця. Бразиль�

ський нападник Луїс Адріано підхо�

пив м’яч на лівому фланзі і відпра�

вив сферу у дальній кут воріт,

пробивши його над голкіпером.

Після третього гола “Шахтаря” іні�

ціатива перейшла до гостей, та все ж

видовищний поєдинок завершився

перемогою чинного чемпіона Укра�

їни з рахунком 3:1.

Після матчу наставник “Динамо”

так прокоментував поразку: “На

підготовку до цієї гри ми мали всьо�

го три дні. В якійсь мірі, напевно,

фон втоми від попередніх поєдинків

залишився. Але я задоволений діями

своїх футболістів, їх самовіддачею,

за винятком стандартних положень.

Сьогодні ми програли “Шахтарю”

за рахунок двох “стандартів”. Про�

пустили два безглуздих голи після

кутових. А в іншому гра була рівною

та цікавою для вболівальників”,—

зазначив Юрій Сьомін
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Цей день в історії 4 вересня

1928 — Рада Народних Комі-
сарів УРСР затвердила новий -
раїнсь ий правопис ("с рипни ів-
сь ий"), я ий діяв до 1933 ро
1949 — народився Гри орій

С р іс, раїнсь ий політи , пре-
зидент Федерації ф тбол У раї-
ни
1965 — иївсь ом інотеат-

рі "У раїна" під час прем'єри
фільм "Тіні заб тих пред ів" від-
б вся мітин протест проти но-
вої хвилі політичних репресій се-
ред раїнсь ої інтелі енції
1972 — на Олімпійсь их і рах

в Мюнхені раїнсь ий ле оат-
лет Валерій Борзов завоював зо-
лот медаль на спринтерсь ій
дистанції 200 метрів
1991 — над б дин ом Верхов-

ної Ради Києві вперше піднято
жовто-бла итний прапор

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Гол іпер "Динамо" Ма сим Коваль не змі врят вати свою оманд від пораз и матчі проти "Шахтаря"
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ВИБОРИ�2012
Хрещатик 1 вересня 2012 року

Постанова № 670 від 30 серпня 2012 року,  м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб'єктів по�
дання кандидатур до складу окружних
виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року
про заміну членів окружних виборчих
комісій, відповідно до пункту 1 частини
другої статті 13, частин першої — тре�
тьої, п'ятої — сьомої статті 26, частин
п'ятої — сьомої, десятої, одинадцятої
статті 27, пунктів 1, 2 частини третьої,
частин четвертої, п'ятої, сьомої, десятої
статті 37, підпункту 1 пункту 4 розділу
XV Закону України "Про вибори народ�
них депутатів України", керуючись стат�
тями 11 — 13, пунктом 17 статті 19, час�
тиною другою статті 27 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію",
Центральна виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до складу окружних
виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року,
утворених відповідно до постанови
Центральної виборчої комісії від 26 сер�
пня 2012 року № 604  "Про утворення
окружних виборчих комісій з виборів
народних депутатів України 28 жовтня
2012 року", згідно з додатками 1 — 14.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�
борів народних депутатів України 28
жовтня 2012 року, до складу яких вно�
сяться зміни, поінформувати громадян
про такі зміни у визначений цими комі�
сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової
інформації для опублікування у  семи�
денний строк від дня її прийняття, а та�
кож окружним виборчим комісіям з ви�
борів народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на
офіційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 14
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 30 серпня 2012 року № 670

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих 
комісій з виборів народних 

депутатів України 
28 жовтня 2012 року 

місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів
народних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 214
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Бичек Ярослав Миколайович, 1984

року народження — від Української
Народної Партії (у зв'язку із внесен�
ням подання про заміну члена вибор�
чої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Горбач Людмила Павлівна, 1959 року

народження — від Української Народ�
ної Партії.

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 215
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Гнатенко Віталій Анатолійович, 1988

року народження —  від Української На�
родної Партії (у зв'язку із внесенням по�
дання про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Циганчук Василь Іванович, 1946 року

народження — від Української Народ�
ної Партії.

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 216
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Андронюк Тетяна Іванівна, 1961 року

народження — від Української Народ�
ної Партії (у зв'язку із внесенням подан�
ня про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Давиденко Іван Павлович, 1946 року

народження — від Української Народ�
ної Партії.

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України 

одномандатного виборчого округу № 219
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Соловйова Анна Олександрівна, 1983

року народження — від Української На�
родної Партії (у зв'язку із внесенням по�
дання про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Семененко Анастасія Іванівна, 1960

року народження — від Української На�
родної Партії.

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 222
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Рудківський Ярослав Петрович, 1974

року народження — секретар комісії,
від Християнсько�демократичної партії
України (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна&
чити секретарем комісії:

Ходяча Валентина Платонівна, 1969
року народження — від Християнсько�
демократичної партії України.

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  
одномандатного виборчого округу № 223

Припинити достроково повноважен�
ня члена комісії:

Горбач Людмила Павлівна, 1959 року
народження — секретар комісії, від
Української Народної Партії (у зв'язку
із внесенням подання про заміну чле�
на виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого чле�
на було включено до складу виборчої
комісії).

Включити до складу комісії та приз�
начити секретарем комісії:

Вербицька Ганна Степанівна, 1953 ро�
ку народження — від Української На�
родної Партії.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 693 від 31 серпня 2012 року,  м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб'єктів подан�
ня кандидатур до складу окружних ви�
борчих комісій з виборів народних депу�
татів України 28 жовтня 2012 року про за�
міну членів окружних виборчих комісій, а
також заяву голови окружної виборчої
комісії про складання повноважень голо�
ви без припинення членства в комісії,
відповідно до пункту 1 частини другої
статті 13, частин першої � третьої, п'ятої �
сьомої статті 26, частин п'ятої � сьомої,
десятої, одинадцятої статті 27, пункту 2
частини третьої, частин четвертої, сьомої,
дев'ятої, десятої статті 37, підпункту 1
пункту 4 розділу XV Закону України "Про
вибори народних депутатів України", ке�
руючись статтями 11 � 13, пунктом 17
статті 19, частиною другою статті 27 Зако�
ну України "Про Центральну виборчу ко�
місію", Центральна виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до складу окружних
виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року,
утворених відповідно до постанови
Центральної виборчої комісії від 26 сер�
пня 2012 року № 604 "Про утворення
окружних виборчих комісій з виборів
народних депутатів України 28 жовтня
2012 року", згідно з додатками 1 � 27.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�
борів народних депутатів України 28
жовтня 2012 року, до складу яких вно�
сяться зміни, поінформувати громадян
про такі зміни у визначений цими комі�
сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової
інформації для опублікування у  семи�
денний строк від дня її прийняття, а та�
кож окружним виборчим комісіям з ви�
борів народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на
офіційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 26
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 31 серпня 2012 року № 693

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року 

місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 211
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Приходько Олександр Володими�

рович, 1988 року народження � сек�
ретар комісії, від партії Всеукраїн�
ське політичне об'єднання "Єдина
Родина" (у зв'язку із внесенням по�
дання про заміну члена виборчої ко�
місії суб'єктом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії та призна&
чити секретарем комісії:

Криволап Валентина Іванівна, 1957
року народження — від партії Всеукра�
їнське політичне об'єднання "Єдина Ро�
дина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Дідківська Любов Олексіївна, 1954
року народження — від Політичної пар�
тії "Народно�трудовий союз України" (у
зв'язку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Вольський Тарас Миколайович, 1979

року народження � від Політичної партії
"Народно�трудовий союз України".

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  
одномандатного виборчого округу № 213

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Фабер Олексій Олександрович, 1988
року народження — заступник голови
комісії, від партії Всеукраїнське полі�
тичне об'єднання "Єдина Родина" (у
зв'язку із внесенням подання про замі�
ну члена виборчої комісії суб'єктом, за
поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу вибор�
чої комісії).

Включити до складу комісії та призна&
чити заступником голови комісії:

Гузій Валерій Ігорович, 1984 року на�
родження — від партії Всеукраїнське
політичне об'єднання "Єдина Родина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Березюк Ганна Олексіївна, 1948 року
народження — від Політичної партії
"Народно�трудовий союз України" (у
зв'язку із внесенням подання про замі�
ну члена виборчої комісії суб'єктом, за
поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу вибор�
чої комісії).

Включити до складу комісії:

Талік Тетяна Вікторівна, 1964 року на�
родження — від Політичної партії "На�
родно�трудовий союз України".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Жуков Олександр Вікторович, 1979
року народження — від Всеукраїнської
політичної партії "БРАТСТВО" (у зв'яз�
ку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Янчук Віктор Валентинович, 1985 ро�

ку народження — від Всеукраїнської
політичної партії "БРАТСТВО".

Припинити достроково повноважен�
ня члена комісії:

Журавлевич Максим Володимиро�
вич, 1981 року народження — від Полі�
тичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
(у зв'язку із внесенням подання про за�
міну члена виборчої комісії суб'єктом,
за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу вибор�
чої комісії).

Включити до складу комісії:
Кучер Ірина Анатоліївна, 1965 року

народження — від Політичної партії Ук�
раїни "РУСЬ ЄДИНА".

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 214
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Баранчук Надія Юріївна, 1949 року

народження — секретар комісії, від
фракції комуністів (у зв'язку із внесен�
ням подання про заміну члена виборчої
комісії суб'єктом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було включе�
но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна&
чити секретарем комісії:

Грабовик Любов Григорівна, 1948 ро�
ку народження — від фракції комуніс�
тів.

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 215
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Сікорська Оксана Василівна, 1971

року народження — голова комісії,
від Політичної партії "Молодь до
ВЛАДИ" (у зв'язку із внесенням по�
дання про заміну члена виборчої ко�
місії суб'єктом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії та призна&
чити головою комісії:

Картавий Іван Леонідович — від По�
літичної партії "Молодь до ВЛАДИ".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Батовська Валентина Миколаївна,
1961 року народження — секретар комі�
сії, від Політичної партії "Руська Єд�
ність" (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна&
чити секретарем комісії:

Саковцева Світлана Іванівна, 1959
року народження — від Політичної пар�
тії "Руська Єдність".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Денисюк Сергій Вікторович, 1983 ро�
ку народження — від Політичної партії
"Народно�трудовий союз України" (у
зв'язку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Олексюк Володимир Васильович,

1986 року народження — від Політичної
партії "Народно�трудовий союз Украї�
ни".

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України 

одномандатного виборчого округу № 219
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Сухопарова Оксана Анатоліївна, 1972

року народження — секретар комісії,
від Партії "Руський блок" (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна&
чити секретарем комісії:

Світлицький Андрій Вікторович, 1980
року народження — від Партії "Руський
блок".

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 220
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Пилипенко Владислав Ігорович, 1994

року народження — заступник голови
комісії, від Політичної партії "Руська
Єдність" (у зв'язку із внесенням подан�
ня про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�

туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна&
чити заступником голови комісії:

Білик Галина Іванівна, 1954 року на�
родження — від Політичної партії
"Руська Єдність".

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 222
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Моржанська Олена Вадимівна, 1993

року народження — голова комісії, від
Політичної партії "Союз анархістів Ук�
раїни" (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна&
чити головою комісії:

Пунько Михайло Вікторович, 1971
року народження — від Політичної пар�
тії "Союз анархістів України".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Омельченко Таїса Олександрівна,
1949 року народження — від Політичної
партії "Народно�трудовий союз Украї�
ни" (у зв'язку із внесенням подання про
заміну члена виборчої комісії суб'єктом,
за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу вибор�
чої комісії).

Включити до складу комісії:
Тягній Сергій Володимирович, 1977

року народження — від Політичної пар�
тії "Народно�трудовий союз України".

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу № 223
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Сусмара Сергій Олегович, 1987 року

народження — заступник голови комі�
сії, від Політичної партії "Союз анархіс�
тів України" (у зв'язку із внесенням по�
дання про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна&
чити заступником голови комісії:

Примак Анастасія Миколаївна,  1977
року народження — від Політичної пар�
тії "Союз анархістів України".

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Центральна виборча комісія

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Гетьмана Олексія Юрійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2275414074.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії — Головного управління по м. Києву та Київській

області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26430500596193.

Центральна виборча комісія
повідомляє про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати

України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 215. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Омельченка Олександра Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3220809719.

Банк отримувача: Троєщенське відділення ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК".

Код банку отримувача: МФО 300670'.

Рахунок отримувача: 26432003113748.
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ВИБОРИ�2012
Хрещатик 1 вересня 2012 року

Постанова № 709 від 1 вересня 2012 року,  м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів
народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб'єктів по�
дання кандидатур до складу окружних
виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року
про заміну членів окружних виборчих
комісій, відповідно до пункту 1 частини
другої статті 13, частин першої — тре�
тьої, п'ятої — сьомої статті 26, частин
п'ятої — сьомої, десятої, одинадцятої
статті 27, пункту 2 частини третьої, час�
тин четвертої, п'ятої, сьомої, десятої
статті 37, підпункту 1 пункту 4 розділу
XV Закону України "Про вибори народ�
них депутатів України", керуючись стат�
тями 11 — 13, пунктом 17 статті 19, час�
тиною другою статті 27 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію",
Центральна виборча комісія 
постановляє:

1. Внести зміни до складу окружних
виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року,
утворених відповідно до постанови
Центральної виборчої комісії від 26 сер�
пня 2012 року № 604 "Про утворення
окружних виборчих комісій з виборів
народних депутатів України 28 жовтня
2012 року", згідно з додатками 1 — 25.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�
борів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року, до складу яких
вносяться зміни, поінформувати грома�
дян про такі зміни у визначений цими
комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової
інформації для опублікування у семи�
денний строк від дня її прийняття, а та�
кож окружним виборчим комісіям з ви�
борів народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на
офіційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 24
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2012 року № 709

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих 
комісій з виборів народних 

депутатів України 
28 жовтня 2012 року місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України

Одномандатного виборчого округу № 211
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Беспрозванна Світлана Олексіївна,

1974 року народження — від Україн�
ської партії "Зелена планета" (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Юнін Олександр Олександрович,

1968 року народження — від Україн�
ської партії "Зелена планета".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Докіна Галина Олександрівна, 1956
року народження – від Політичної пар�
тії України "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Соболєв Олексій Валерійович, 1977

року народження — від Політичної пар�
тії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Доценко Едуард Леонідович, 1978 ро�
ку народження — від Політичної партії
"Молодь до ВЛАДИ" (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Синяєв Олександр Олегович, 1967

року народження — від Політичної пар�
тії "Молодь до ВЛАДИ".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Ковальчук Наталія Андріївна, 1977
року народження — від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України (у
зв'язку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Мар'їн Олександр Юрійович, 1979 ро�

ку народження — від фракції Народної
Партії у Верховній Раді України.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Кияшко Олег Валерійович, 1976 року
народження — від Християнсько�де�
мократичної партії України (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Головаш Андрій Євгенович, 1971 року

народження — від Християнсько�де�
мократичної партії України.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Радченко   Олександр   Валерійович,
1982   року   народження   — від Лібе�
ральної партії України (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Лелікова Валерія Миколаївна, 1970

року народження — від Ліберальної
партії України.

Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 212
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Волотовська Наталія Борисівна, 1967

року народження — від Української
партії "Зелена планета" (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Якушин Юрій Юрійович, 1986 року

народження — від Української партії
"Зелена планета".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Дубовик Олег Віталійович, 1982 року
народження — від Ліберальної партії
України (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Жека Сергій Миколайович, 1985 року

народження — від Ліберальної партії
України.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Казімко Василь Іванович, 1945 року
народження — від Української Народ�
ної Партії (у зв'язку із внесенням подан�
ня про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Машков Віктор Миколайович, 1951

року народження — від Української На�
родної Партії.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Крилова Ірина Сергіївна, 1967 року
народження — від Політичної партії Ук�
раїни "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Самойленко Ігор Миколайович, 1979

року народження — від Політичної пар�
тії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Шимчук Тамара Яківна, 1944 року на�
родження — від фракції Партії регіонів
(у зв'язку із внесенням подання про за�
міну члена виборчої комісії суб'єктом,
за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу вибор�
чої комісії).

Включити до складу комісії:
Павлусь Надія Олегівна, 1977 року на�

родження — від фракції Партії регіонів.
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Штогрин Ольга Степанівна, 1987 ро�

ку народження — від Християнсько�де�
мократичної партії України (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Кузнецова Валентина Віталіївна, 1952

року народження — від Християнсько�
демократичної партії України.;

Припинити достроково повноваження
чліна комісії:

Якимчук Антон Станіславович, 1991
року народження — від партії Всеукра�
їнське політичне об'єднання "Єдина Ро�
дина" (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Кравцов Ігор Володимирович, 1986

року народження — від партії Всеукра�
їнське політичне об'єднання "Єдина Ро�
дина".

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 213
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Аблітарова Гульнара Усеїнівна, 1960

року народження — від Народної Еко�
логічної партії (у зв'язку із внесенням
подання про заміну члена виборчої ко�
місії суб'єктом, за поданням якого кан�
дидатуру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Тригуб Тетяна Миколаївна, 1975 року

народження — від Народної Екологіч�

ної партії.
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Колтачихіна Любов Леонідівна, 1961

року народження — від фракції Партії
регіонів (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Авінов Олексій Юрійович, 1967 року

народження — від фракції Партії регіо�
нів.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Федченко Юлія Анатоліївна, 1982 ро�
ку народження — від фракції Народної
Партії у Верховній Раді України (у зв'яз�
ку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Нещадим Людмила Вікторівна, 1973

року народження — від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України.

Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 214
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Звєрєва Катерина Сергіївна, 1989 ро�

ку народження — від Ліберальної партії
України (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Рідченко Олена Володимирівна, 1962

року народження — від Ліберальної
партії України.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Музикантова Наталя Вікторівна, 1969
року народження — від партії Всеукра�
їнське політичне об'єднання "Єдина Ро�
дина" (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Донець Марія Михайлівна, 1990 року

народження — від партії Всеукраїнське
політичне об'єднання "Єдина Родина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Малашенко Наталія Миколаївна,
1982 року народження — від Україн�
ської партії "Зелена планета" (у зв'язку
із внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за подан�
ням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої ко�
місії).

Включити до складу комісії:
Кірєєв Андрій Валерійович, 1975 року

народження — від Української партії
"Зелена планета".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Муринська Ольга Миколаївна, 1951
року народження — від фракції Партії
регіонів (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Кружаєв Руслан Олегович, 1979 року

народження — від фракції Партії регіо�
нів.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Сітнікова Марія Миколаївна, 1993
року народження — від Політичної пар�
тії України "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Демиденко Станіслав Миколайович,

1988 року народження — від Політичної
партії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Турчина Людмила Сергіївна, 1958 ро�
ку народження — від Християнсько�де�
мократичної партії України (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Снісар Людмила Леонідівна, 1964 ро�

ку народження — від Християнсько�де�
мократичної партії України.

Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 215
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Шардаков Артем Володимирович,

1991 року народження — від партії Все�
українське політичне об'єднання "Єди�
на Родина" (у зв'язку із внесенням по�
дання про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Рогач Наталія Іванівна, 1959 року на�

родження — від партії Всеукраїнське
політичне об'єднання "Єдина Родина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Янко Вікторія Борисівна, 1974 року
народження — від Політичної партії Ук�
раїни "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Іллєнко Валентина Олексіївна, 1955

року народження — від Політичної пар�
тії України "РУСЬ ЄДИНА".

Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 217
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Колоцінська Валентина Іванівна,

1957 року народження — від Політичної
партії "Молодь до ВЛАДИ" (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Машковська Марина Василівна, 1983

року народження — від Політичної пар�
тії "Молодь до ВЛАДИ".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Мирзабеков Андрій Олегович, 1990
року народження — від партії Всеукра�
їнське політичне об'єднання "Єдина Ро�
дина" (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Артем'єв Володимир Леонідович,

1951 року народження — від партії Все�
українське політичне об'єднання "Єди�
на Родина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Самойленко Лариса Антонівна, 1950
року народження — від Християнсько�
демократичної партії України (у зв'яз�
ку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за
поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу вибор�
чої комісії).

Включити до складу комісії:
Кожокар Олег Миколайович, 1982

року народження — від Християнсько�
демократичної партії України.

Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 218
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Гайструк Наталія Дмитрівна, 1977 ро�

ку народження — від Політичної партії
"Молодь до ВЛАДИ" (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Попова Тетяна Олександрівна, 1966

року народження — від Політичної пар�
тії "Молодь до ВЛАДИ".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Дзизиль Марія Василівна, 1973 року
народження — від Ліберальної партії
України (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Жупан Зоряна Анатоліївна, 1975 року

народження — від Ліберальної партії
України.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Іжицький Михайло Михайлович,
1967 року народження — від фракції
Партії регіонів (у зв'язку із внесенням
подання про заміну члена виборчої ко�
місії суб'єктом, за поданням якого кан�
дидатуру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Піта Ігор Анатолійович, 1985 року на�

родження — від фракції Партії регіонів.
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Фадєєв Дмитро Миколайович, 1985

року народження — від партії Всеукра�
їнське політичне об'єднання "Єдина Ро�
дина" (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Щедрін Роман Анатолійович, 1978

рожу народження — від партії Всеукра�
їнське політичне об'єднання "Єдина Ро�
дина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Леган Любов Василівна, 1947 року на�
родження — від Політичної партії Укра�
їни "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із внесен�
ням подання про заміну члена виборчої
комісії суб'єктом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було включе�
но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Трошина Ірина Олексіївна, 1981 року

народження — від Політичної партії Ук�
раїни "РУСЬ ЄДИНА".

Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 219
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Андрасович Костянтин Васильович,

1992 року народження — від партії Все�
українське політичне об'єднання "Єди�
на Родина" (у зв'язку із внесенням по�
дання  про  заміну члена виборчої комі�
сії суб'єктом,  за  поданням якого кан�
дидатуру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Мельниченко Олег Іванович, 1972 ро�

ку народження — від партії Всеукраїн�
ське політичне об'єднання "Єдина Ро�
дина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Васильченко Ніна Олександрівна,
1949 року народження — від Політичної
партії України "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'яз�
ку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Ольшанський Олександр Іванович,

1981 року народження — від Політичної
партії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Сухобрус Леонід Миколайович, 1950
року народження — від Політичної пар�
тії "Молодь до ВЛАДИ" (у зв’язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Барщевська Наталія Миколаївна,

1970 року народження — від Політичної
партії "Молодь до ВЛАДИ".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Чинчева Лариса Владиленівна, 1964
року народження — від Християнсько�
демократичної партії України (у зв'язку
із внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за подан�
ням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої ко�
місії).

Включити до складу комісії:
Волочай Любов Анатоліївна, 1978 ро�

ку народження — від Християнсько�де�
мократичної партії України.

Окружна виборча комісія з виборів на&
родних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 220
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Кісельова Раїса Петрівна, 1969 року

народження — від фракції Народної
Партії у Верховній Раді України (у зв'яз�
ку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Масалкін Михайло Георгійович, 1947

року народження — від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Ковальова Тетяна Володимирівна,
1974 року народження — від Україн�
ської партії "Зелена планета" (у зв'язку
із внесенням подання про заміну чле�
на виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого чле�
на було включено до складу виборчої
комісії).

Включити до складу комісії:
Мазур Наталія Анатоліївна, 1978 року

народження — від Української партії
"Зелена планета".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Куку Амет Мамудович, 1975 року
народження — від Політичної партії
України "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за подан�
ням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої ко�
місії).

Включити до складу комісії:
Малик Анатолій Миколайович, 1954

року народження — від Політичної пар�
тії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Остапова Зоя Іванівна, 1961 року
народження — від Політичної партії
"Молодь до ВЛАДИ" (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Бородіна Надія Іванівна, 1943 року

народження — від Політичної партії
"Молодь до ВЛАДИ".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Склярова Ірина Вікторівна, 1981 року
народження — від Християнсько�
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Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 220
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Кісельова Раїса Петрівна, 1969 року

народження — від фракції Народної
Партії у Верховній Раді України (у зв'яз�
ку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Масалкін Михайло Георгійович, 1947

року народження — від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Ковальова Тетяна Володимирівна,
1974 року народження — від Україн�
ської партії "Зелена планета" (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Мазур Наталія Анатоліївна, 1978 року

народження — від Української партії
"Зелена планета".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Куку Амет Мамудович, 1975 року на�
родження — від Політичної партії Укра�
їни "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із внесен�
ням подання про заміну члена виборчої
комісії суб'єктом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було включе�
но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Малик Анатолій Миколайович, 1954

року народження — від Політичної пар�
тії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Остапова Зоя Іванівна, 1961 року на�
родження — від Політичної партії "Мо�
лодь до ВЛАДИ" (у зв'язку із внесенням
подання про заміну члена виборчої ко�
місії суб'єктом, за поданням якого кан�
дидатуру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Бородіна Надія Іванівна, 1943 року

народження — від Політичної партії
"Молодь до ВЛАДИ".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Склярова Ірина Вікторівна, 1981 року
народження — від Християнсько�
демократичної партії України (у зв'язку
із внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням

якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Шульга Дмитро Олександрович, 1979

року народження — від Християнсько��
демократичної партії України.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Счастливенко Павло Олександрович,
1990 року народження — від партії Все�
українське політичне об'єднання "Єди�
на Родина" (у зв'язку із внесенням по�
дання про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Пуш Ольга Григорівна, 1956 року на�

родження — від партії Всеукраїнське
політичне об'єднання "Єдина Родина".

Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 221
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Білоцерківський Олександр Михай�

лович, 1980 року народження — від По�
літичної партії "Молодь до ВЛАДИ" (у
зв'язку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Дунда Віктор Олегович, 1957 року на�

родження — від Політичної партії "Мо�
лодь до ВЛАДИ".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Землянська Тетяна Григорівна, 1945
року народження — від фракції Партії
регіонів (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Гринчук Людмила Аркадіївна, 1962

року народження — від фракції Партії
регіонів.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Матяш Тетяна Гаврилівна, 1947 року
народження — голова комісії, від Укра�
їнської партії "Зелена планета" (у зв'язку
із внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна�
чити головою комісії:

Войцеховська Алла Іванівна, 1947 ро�

ку народження — від Української партії
"Зелена планета".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Бичек Станіслав Миколайович, 1985
року народження — від Української На�
родної Партії (у зв'язку із внесенням по�
дання про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Карандєєв Ростислав Володимиро�

вич, 1972 року народження — від Укра�
їнської Народної Партії.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Романенко Олег Анатолійович, 1985
року народження — від партії Всеукра�
їнське політичне об'єднання "Єдина Ро�
дина" (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Пономарьов Денис Олександрович,

1985 року народження — від партії Все�
українське політичне об'єднання "Єди�
на Родина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Рудяєва Ганна Олексіївна, 1980 року
народження — від Політичної партії Ук�
раїни "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Дунданова Тетяна Іванівна, 1953 року

народження — від Політичної партії Ук�
раїни "РУСЬ ЄДИНА".

Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 222
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Гриб Людмила Петрівна, 1974 року

народження — від Політичної партії Ук�
раїни "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Онищенко Олександр Васильович,

1975 року народження — від Політичної
партії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Дорошенко Людмила Трохимівна,
1954 року народження — від Україн�

ської Народної Партії (у зв'язку із вне�
сенням подання про заміну члена ви�
борчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Рогачов Олег Олександрович, 1973

року народження — від Української На�
родної Партії.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Трошин Олексій Володимирович,
1990 року народження — від партії Все�
українське політичне об'єднання "Єди�
на Родина" (у зв'язку із внесенням по�
дання про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Чередниченко Людмила Миколаївна,

1949 року народження — від партії Все�
українське політичне об'єднання "Єди�
на Родина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Шашло Ганна Михайлівна, 1947 року
народження — від фракції Народної
Партії у Верховній Раді України (у зв'яз�
ку із внесенням подання про заміну
члена виборчої комісії суб'єктом, за по�
данням якого кандидатуру такого члена
було включено до складу виборчої комі�
сії).

Включити до складу комісії:
Степаненко Олександр Федорович,

1957 року народження — від фракції
Народної Партії у Верховній Раді Укра�
їни.

Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 

Одномандатного виборчого округу № 223
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Анака Галина Сергіївна, 1949 року на�

родження — від Політичної партії Укра�
їни "РУСЬ ЄДИНА" (у зв'язку із внесен�
ням подання про заміну члена виборчої
комісії суб'єктом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було включе�
но до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Вилобков Олександр Павлович, 1983

року народження — від Політичної пар�
тії України "РУСЬ ЄДИНА".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Баленко Ігор Володимирович, 1982
року народження — від фракції Партії
регіонів (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісі суб'єк�
том, за поданням якого кандидатуру та�
кого члена було включено до складу ви�

борчої комісії).
Включити до складу комісії:
Білоусова Лариса Робертівна, 1968

року народження — від фракції Партії
регіонів.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Безноско Андрій Юрійович, 1990 ро�
ку народження — від Християнсько�де�
мократичної партії України (у зв'язку із
внесенням подання про заміну члена
виборчої комісії суб'єктом, за поданням
якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Волотовський Олексій Валентино�

вич, 1976 року народження — від Хрис�
тиянсько�демократичної партії Украї�
ни.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Корнаков Андрій Сергійович, 1992
року народження — від партії Всеукра�
їнське політичне об'єднання "Єдина Ро�
дина" (у зв'язку із внесенням подання
про заміну члена виборчої комісії
суб'єктом, за поданням якого кандида�
туру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Сірик Олег Віталійович, 1975 року на�

родження — від партії Всеукраїнське
політичне об'єднання "Єдина Родина".

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Лешенко Юлія Борисівна, 1979 року
народження — від фракції Народної
Партії у Верховній Раді України (у зв'яз�
ку із внесенням подання про заміну чле�
на виборчої комісії суб'єктом, за подан�
ням якого кандидатуру такого члена бу�
ло включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Саврилова Жанна Леонідівна, 1963

року народження — від фракції Народ�
ної Партії у Верховній Раді України.

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Слончак Микола Кузьмович, 1961 ро�
ку народження — від Української партії
"Зелена планета" (у зв'язку із внесенням
подання про заміну члена виборчої ко�
місії суб'єктом, за поданням якого кан�
дидатуру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Бурківський Олександр Юрійович,

1984 року народження — від Україн�
ської партії "Зелена планета".

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати

України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 216.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Гетьман Олени Юріївни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2953710721.

Банк отримувача: ПАТ "УПБ".

Код банку отримувача: МФО 300205. Рахунок отримувача: 2643734778.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 216. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Павлика Віталія Андрійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2961810813.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії — Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26433500596190.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні  депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 216. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Фесенко Аліни Володимирівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2952011740.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії � Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк". 
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26434500598982.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду  кандидата у народні  депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 220. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Тімченко Катерини Василівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2920008602.
Банк отримувача: ПАТ "ВіЕйБі Банк" Відділення №90.
Код банку отримувача: МФО 380537. Рахунок отримувача: 26433880000003.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати

України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 223. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Швидкіна Андрія Олександровича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2825503571. 

Банк отримувача: ПАТ КБ "ПриватБанк". 

Код банку отримувача: МФО 380269. Рахунок отримувача: 26431056200363.

Центральна виборча комісія
повідомляє   про   відкриття   поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі №211. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Шпака Ігоря Вячеславовича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2742206232. 
Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль". 
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264360283545.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у народні  депутати

України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі №211. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Звягінцевої Тамари Петрівни. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 0997365878. 

Банк отримувача: ПАТ КБ "ПриватБанк" Печерська філія. 

Код банку отримувача: МФО 300711. Рахунок отримувача: 26435052700887.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №211.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Чорного Вадима Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2387018377.
Банк отримувача: ПАТ "Фольксбанк".
Код банку отримувача: МФО 325213. Рахунок отримувача: 26436000000013.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати

України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №211.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Нікітіна Андрія Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3202911297.

Банк отримувача: ПАТ КБ "ПриватБанк" Печерська філія.

Код банку отримувача: МФО 300711. Рахунок отримувача: 26436052700637.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №211.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Гацька Василя Миколайовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3021116452.
Банк отримувача: Відділення №1 Київської філії  АКБ "Індустріалбанк".
Код банку отримувача: МФО 320962. Рахунок отримувача: 26438030000002.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Малугіна Михайла Валерійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3135213557.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії — Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26432500594740.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Магаляса Сергія Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2633102814.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії — Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26436500594865.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Скрипченка Олександра Юрійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3059417832.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії � Головного управління по
м. Києву та Київській області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26435500594877.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Спасибка Андрія Валерійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2992619570.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії � Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26438500594874.
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Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні  депутати

України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кримчака Сергія Олександровича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3201918538. 

Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль". 

Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264340283455.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Михайлової Валентини Ігорівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2392006304.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії * Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26435500596121.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кононенка Володимира Вікторовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2826822092.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії — Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26436500594854.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Сергеєва Дмитра Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2972118733.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії — Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26432500594858.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Сокора Олександра Віталійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2509416378.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії * Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк". 
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26430500594872.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Шетілової Олени Леонідівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2306903562.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії * Головного управління по
м. Києву та Київській області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26431500594871.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Борисюка Ігоря Вікторовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2345024012.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії * Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26431500594860.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття   поточного рахунку виборчого  фонду кандидата у народні депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Безсмертної Анжели Олексіївни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2496206168.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії * Головного управління по
м. Києву та Київській області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26431500596114.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Заболотного Сергія Романовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1597506554.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/045 філії * Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26430500596126.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Мазур Олени Анатоліївни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2193716561.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Код банку отримувача: МФО 300711. Рахунок отримувача: 26430052700224".

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати

України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Букета Євгена Васильовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2988105396.

Банк отримувача: АБ "УКРГАЗБАНК", м.Київ.

Код банку отримувача: МФО 320478. Рахунок отримувача: 26436160515.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 212.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Стеценка Святослава Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2402215497.
Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль".
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 26432283823.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати

України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 214. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Опимах Оксани Григорівни. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2771812205. 

Банк отримувача: ПАТ "Банк ФОРУМ", м.Київ. 

Код банку отримувача: МФО 322948. Рахунок отримувача: 26433300227390.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 214.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Чобота Дмитра Васильовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1903518497.
Банк отримувача: ПАТ "Міжнародний Інвестиційний Банк.
Код банку отримувача: МФО 380582. Рахунок отримувача: 26435010512472.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати

України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 216.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Даниленка Віталія Васильовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2775806858.

Банк отримувача: ПАТ "Банк ФОРУМ", м.Київ.

Код банку отримувача: МФО 322948. Рахунок отримувача: 26436300227290.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 217.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Соболева Максима Олеговича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2957812591.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/0143 філії * Головного управління
по м. Києву та Київській області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26434500594812.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати

України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 217.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Ланового Володимира Тимофійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1916112874.

Банк отримувача: Філія "Центральне РУ"  "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ".

Код банку отримувача: МФО 300937. Рахунок отримувача: 26432316718901.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 217.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Похилевича Валерія Андрійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1808007233.
Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль".
Код банку отримувача: МФО 322904.
Рахунок отримувача: 26438283764.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати

України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 217.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Жадана Володимира Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2763120435.

Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль".

Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 26434283650.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати
України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 217. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Силантьєва Дениса Олеговича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2803511335.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/0143 філії * Головного управління
по м. Києву та Київській області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26432500596209.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати

України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 218. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Грищука Валерія Павловича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1920312879.

Банк отримувача: Університетське відділення ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК", м.Київ.

Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26435001113684.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 219.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Сугоняка Олександра Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1947201437.
Банк отримувача: ПАТ "Міжнародний Інвестиційний Банк.
Код банку отримувача: МФО 380582.
Рахунок отримувача: 26437010500200.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати

України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 220.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Семаша Володимира Адамовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1835510613.

Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Код банку отримувача: МФО 320649. Рахунок отримувача: 26437052600507.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про  відкриття  поточного рахунку виборчого  фонду  кандидата у народні  депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 221. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Пачковського Сергія Івановича. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2239706192. 
Банк отримувача: КРД AT "Райффайзен Банк Аваль". 
Код банку отримувача: МФО 322904. 
Рахунок отримувача: 264360283228.

Центральна виборча комісія
повідомляє  про   відкриття  поточного рахунку  виборчого  фонду  кандидата у  народні  депутати

України,  який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 222. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Луговця Олександра Михайловича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1835326417.

Банк отримувача: Солом'янське відділення №1 КРД AT "РайффайзенБанк Аваль".

Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264380283415.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 222.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Мєшкового Антона Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2984716752.
Банк отримувача: ТВБВ №10026/084 філії — Головного управління по м. Києву та Київській
області AT "Ощадбанк".
Код банку отримувача: МФО 322669. Рахунок отримувача: 26434500596230.


