
Київ — кращий з благоустрою
Столиця другий рік поспіль перемагає у престижному 
Всеукраїнському конкурсі
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Столиця знов в лідерах. Днями ряд на-
звав переможців щорічно о Все раїн-
сь о о он рс "Населений п н т най-
ращо о бла о строю і підтрим и ромад-
сь о о поряд ". Перше місце серед міст
із населенням понад 500 тисяч меш ан-
ців розділили Київ та Одеса. За важимо,
столиця же два ро и поспіль перема ає
цьом он рсі.

Як зазначає міністр регіонального розвитку, будів�

ництва та житлово�комунального господарства Укра�

їни Анатолій Близнюк, результати змагання — це ви�

знання громад як відповідальних господарів своєї тери�

торії. Це — спільна дія мешканців, зацікавлених у до�

сягненні більш комфортного проживання в оточуючо�

му просторі.

У конкурсі з благоустрою взяв участь 71 населений

пункт у шести категоріях залежно від кількості мешкан�

ців. Головним критерієм відбору був благоустрій міст, а

саме: стан житлового фонду, утримання доріг, шляхоп�

роводів, належне водопостачання та водовідведення. І за

усіма показниками столиця — перша. До речі, нагород�

ження переможців перехідними кубками та відповідни�

ми дипломами уряду відбудеться у листопаді цього року

під час міжнародної виставки "КомунТех — 2012".

У той же час начальник ГУ контролю за благоустроєм

Сергій Садовой зазначає, що хоча місто вдруге поспіль

(за 2010 та 2011 роки) перемогло у престижному Все�

українському конкурсі, все ж столична влада не планує

спочивати на лаврах і у всеозброєнні підходить до звіту

за 2012�й.

"За рік проведення Євро�2012 нам є чим пишатися,

адже місто отримало якісно новий рівень упорядкуван�

ня території — відремонтовано фасади будинків, про�

ведено комплексне озеленення, поновлено асфальтне

покриття на найбільш проблемних ділянках. Безумов�

но, деякі проблемні питання залишились, зокрема —

відновлення благоустрою після проведення розриттів,

тих же МАФів. Однак я не маю сумніву в тому, що

об’єднання зусиль міської влади та територіальної гро�

мади дозволить Києву втримати звання найкращого

міста з благоустрою в Україні", — зазначив Сергій Ми�

колайович.

До слова, зробити це столиці в значній мірі вдаєть�

ся й за допомогою її мешканців, які активно долучаю�

ться до прибирання території міста. Так, цими вихід�

ними працівники однієї зі столичних соціально�від�

повідальних компаній вийдуть, аби разом причепури�

ти парк ім. Рильського біля Голосіївської площі

Модернізація навчальних
закладів триває
Міська влада планує реконструювати столичні школи та садочки 
за енергозберігаючими технологіями

За словами директора КП "Група впро�

вадження проекту з енергозбереження в

адміністративних і громадських будівлях

м. Києва" Анатолія Козленка, для того,

щоб навчальний заклад став сучасним та

енергозберігаючим, тут було проведено

низку заходів. А саме, реконструкція бу�

дівлі здійснена від фундаменту до даху.

Утеплили зовнішні стіни, крівлю та під�

логу, замінили вікна, а також реконстру�

ювали системи опалення, вентиляції та

освітлення. Як зазначив пан Козленко,

проведені роботи дозволять дитячому са�

дочку споживати за рік на 46 % електро�

енергії менше.

"Важливо, що нам вдалося, не зміню�

ючи геометрії будівлі, значно продов�

жити термін її експлуатації, мінімум на

20 років. Це також дає свій економіч�

ний ефект. Та й шкідливий вплив на

екологію суттєво зменшиться", — роз�

повів "Хрещатику" Анатолій Козленко.

Втім, роботи з реконструкції навчаль�

ного закладу ще тривають, остаточно їх

планують завершити до кінця осені, а

вже з 1 січня у будівлі знову залунають

голоси маленьких вихованців.

З ходом виконання робіт та першими

результатами ознайомився й голова

КМДА Олександр Попов. Він зазначив,

що такий приклад, коли навчальний за�

клад працює в умовах енерговитратно�

сті, є типовим для Києва. "Ми впрова�

джуємо енергозберігаючі технології у

всьому міському господарстві, адже в

майбутньому це принесе реальну еко�

номію бюджетних коштів. Завдання ж,

яке поставлене цим проектом — змен�

шити використання електроенергії в

три рази. Цей дитячий садочок є пока�

зовим, оскільки роботи тут виконують

комплексно — від фундаменту до по�

крівлі. І вдала реалізація проекту — це,

безумовно, приклад для оновлення ін�

ших навчальних закладів міста. Ми по�

винні провести реконструкцію всіх сто�

личних садочків і шкіл в найближчі пів�

тора�два роки", — зазначив Олександр

Попов.

Цікаво, що на реконструкцію ДНЗ ви�

тратили приблизно 3,5 млн грн. Проект

фінансувався з трьох партнерських дже�

рел — міського бюджету, активів Агент�

ства США з міжнародного розвитку та

компанії ДТЕК.

Як відзначив Олександр Попов, місь�

ка влада й надалі знаходитиме кошти та

механізми фінансування подібних ноу�

хау. "Особливість таких енергозберіга�

ючих проектів полягає у тому, що зеко�

номлені кошти спрямовуються на реалі�

зацію нових енергозберігаючих ініці�

атив. А це і поліпшення екології міста, і

відчутна економія для бюджету Києва.

Крім того, це створення нових робочих

місць, адже заходи здійснюють саме

столичні компанії", — зауважив голова

КМДА

Вчора олова КМДА Оле сандр Попов проінспе т вав хід робіт із ре онстр ції та модернізації б дівлі дитячо о сад а № 573

Переможець проекту кращого
квіткового оформлення Хрещатика
отримає 10 тисяч гривень 

За підтрим и КМДА о олошено он рс на ращий
прое т віт ово о оформлення оловної в лиці
раїни

СТОР. 2 

Уряд зобов'язав імпортерів
російських автомобілів і автобусів
забезпечити їх утилізацію 
Кабінет Міністрів затвердив раничні ціни на ці
посл и
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"Київзеленбуд" оновить міську
поливно&зрошувальну систему 

Це дозволить Києв заощадити ошти на
озеленення та поверне стат с "зеленої столиці"
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У номері

Новини
Під час Днів Москви освітяни двох
столиць розширюватимуть 
співпрацю міст#побратимів
Протя ом двох днів Києві остюватим ть представ-

ни и Департамент освіти Мос ви та Центрально о
о р жно о правління освіти, дире тори за ладів осві-
ти, завід вачі дош ільних станов, ерівни и поза-
ш ільних навчальних за ладів. "Головною метою з -
стрічі є розширення партнерсь их зв’яз ів та обмін пе-
редовим досвідом сфері освіти. Партнерство в цій
ал зі є пріоритетним напрямом співпраці між Києвом
і Мос вою, ос іль и дозволяє на ло альном рівні роз-
вивати ви ідні взаємини сфері освіти обох міст. Адже
всі заходи, я і передбачені про рамою, проходитим ть
під за альним аслом "Київ —Мос ва: територія др ж-
би", — зазначила начальни ГУ освіти і на и О сана
Добровольсь а. Про рамою з стрічі передбачено пре-
зентацію иївсь ими освітянами системи дош ільної,
середньої та професійно-технічної освіти столиці.
Мос овсь і оле и ознайомляться із роботою ДНЗ
№ 205 і № 100 "Каз а", імназії № 153 імені О. С. П ш-
іна, спеціалізованої ш оли № 177 (біотехноло ій), Ки-
ївсь о о вищо о професійно о чилища б дівництва та
дизайн , вищо о професійно о чилища№ 33. Освітя-
ни обох столиць змож ть об оворити план спільних за-
ходів на 2012—2013 ро и, знайти нових партнерів для
співпраці та підписати з ними відповідні оди

У центрі Києва відбудеться 
ІІ Міжнародний півмарафон
16 вересня о 9.00 під патронатом КМДА, ГУ спра-

вах сім’ї, молоді та спорт і ФЛА У раїни старт є др -
ий "Київсь ий півмарафон — 2012". Йо о мета —
сприяти розвит а тивної, спортивної та здорової на-
ції. Участь зма аннях змож ть взяти всі охочі. Марш-
р т марафон : пл. Михайлівсь а — пров. Володимир-
сь ий — пл. Софійсь а — в л. Володимирсь а —
б льв. Шевчен а — пл. Перемо и — просп. Перемо-
и — розворот ст. м. "Берестейсь а" — просп. Пере-
мо и — в л. Са са ансь о о — в л. Червоноармій-
сь а — пл. Бессарабсь а — в л. Хрещати — розво-
рот перед Європейсь ою площею — в л. Хрещати —
пл. Льва Толсто о — в л. Льва Толсто о — в л. Воло-
димирсь а — пл. Софійсь а — пров. Володимир-
сь ий — пл. Михайлівсь а. У рам ах заход відб д ть-
ся наст пні забі и: "Київсь ий півмарафон" (21 097 м)
та забі на 5000 м.
Усіх часни ів обсл ов ватим ть п н ти харч вання,

розміщені через ожні 5 м та на фініші. Та ож до по-
сл спортсменів б д ть надані амери схов та роздя-
альні. О рім офіційно о на ородження переможців,
ожен бі н отримає ф тбол та пам’ятн медаль

У Пирогові вчитимуть весільним
танцям та обрядам
У неділю в Національном м зеї народної архіте -

т ри та поб т У раїни, що в с. Пиро ів, відб деться
традиційне свято "Осінь весільна". У ви онанні
фоль лорних оле тивів із Київщини, Чер ащини,
Вінниччини, С мщини, Житомирщини та Черні івщи-
ни відвід вачам по аж ть різні весільні звичаї. Поч -
ти обрядові пісні, навчитися танцям та придбати все
необхідне до весілля ості свята змож ть з 12.00 до
17.00. На е спозиції "Середня Наддніпрянщина" та
на сцені Співочо о поля м зею продемонстр ють об-
ряди випі ання та при рашання ороваю, дівич-ве-
чора, розплітання оси, приїзд молодо о, з стрічі
невіст и, ви п молодої, снідання тощо. Ці авими
для відвід вачів б д ть і запросини на весілля, час-
ни ами я о о мож ть стати сі бажаючі.
О рім то о, на Співочом полі б де ор анізовано ви-

став -продаж весільно о печива ( ороваїв, "шишо ",
"верчів", "пташо ", " ол бів"), а та ож весільної атри-
б ти и, ви отовленої народними майстрами — р шни-
ів, віноч ів, весільно о одя та ба ато іншо о
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Київ продовж є реалізов вати про рами з розб дови навчаль-
них за ладів столиці. До ново о навчально о ро різних
районах міста запрацювали оновлені дитячі садоч и та одна
ш ола. Цю робот продовж ватим ть і надалі, адже діти засл -
ов ють на я існе та омфортне навчання. Одна потреб ють
ремонт і вже існ ючі столичні навчальні за лади. Та , вчора
олова КМДА Оле сандр Попов відвідав дитячий садочо
№ 573, що на Оболоні, я ом тривають роботи з енер оре-
онстр ції.
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Новини

Кабмін виділив 80 млн грн на будівництво 
Подільско�Воскресенського мосту
Уряд виділив КП “Дире ція б дівництва шляхово-транспортних спо-

р д Києва”, що входить КК “Київавтодор”, додат ово 80 млн рн на
б дівництво Подільсь о-Вос ресенсь о о мостово о переход в 2012
році. Про це с азано в постанові Кабмін № 842. Вона стос ється змін
перерозподілі державних видат ів, а та ож надання редитів із дер-

жавно о бюджет , передбачених Міністерством фінансів на цей рі . У
попередній реда ції постанови на б дівництво Подільсь о о мост в
2012 році б ло передбачено 100 млн рн, тепер цю с м збільшено до
180 млн рн. На адаємо, Подільсь им мостом має пройти 4-а лінія Ки-
ївсь о о метрополітен

“Київзеленбуд” оновить 
поливно�зрошувальну систему
Ви ористання природних водойм та встановлення с часних поливно-

зрош вальних систем дозволить заощадити ошти на озеленення та
поверне Києв стат с “зеленої столиці”. Про це повідомив ендире тор
КО “Київзеленб д” Михайло Царен о. Зо рема він за важив, що зміна
ліматичних мов, я а спостері ається за останні десять ро ів, вима ає
нових методів роботи цьом напрям . “Ви ористання поливно-ми-
ючих машин та існ ючі системи зрошення не відповідають світовим
стандартам. На жаль, сьо одні поливом охоплено лише 10 % зелених
насаджень столиці. Ми вивчили досвід інших міст щодо роботи поли-
вно-зрош вальної мережі і план ємо розпочати встановлення стаціо-
нарних систем столичних пар ах, с верах, б льварах та на транспорт-
них розв’яз ах міста. Розрахов ємо за інчити відповідні роботи до чем-
піонат Європи 2015 ро з бас етбол ”, — с азав Михайло Царен о

Творчим дарунком для киян став 
гала�концерт кращих колективів Москви
Свят вання Днів Мос ви столиці триває. З на оди відзначення 20-

річчя побратимсь их стос н ів двох столиць Національном а аде-
мічном театрі оперети відб вся рандіозний ала- онцерт ращих
творчих оле тивів Мос ви. Кияни та ості міста мали винят ов мож-
ливість побачити за один вечір се, чим живе с часна льт рна Мос-
ва. Про рама б ла насиченою розмаїттям жанрів, стилів, х дожніх і
м зичних напрямів. Київ вітали амерний ор естр “Гнесинс ие вирт о-
зы”, солісти театр “Гели он-Опера” Ма сим Перебийніс та Каріна А.
Флорес, дитячий хор, імнасти Цир на Цвітном б льварі, джазові
м зи анти, ні альний ор естр волинщи ів Мос ви, а та ож яс равий і
самоб тній оле тив “Jukebox тріо”.
“К льт рний діало Києва та Мос ви — це висо е мистецтво міжна-

родно о спіл вання. Наразі обидві столиці заці авлені по либленні
взаємин, зо рема, соціально- манітарній сфері. Я пере онана, що
тандем міст-побратимів незабаром дося не спіх і принесе пра тич-
н ористь”, — зазначила начальни ГУ льт ри Світлана Зоріна

Переможець проекту кращого квіткового
оформлення Хрещатика отримає 
10 тисяч гривень
КО “Київзеленб д” за підтрим и КМДА о олош є он рс на ращий

прое т віт ово о оформлення в лиці Хрещати . Переможець отримає
вина ород розміром десять тисяч ривень. У он рсі, що триватиме
з 1 жовтня до 30 листопада поточно о ро , мож ть взяти часть сі,
хто займається ландшафтним дизайном. Гендире тор КО “Київзелен-
б д” Михайло Царен о за важив, що оформлення має ор анічно вій-
ти до історично сформовано о ландшафт . “Ми повинні виважено пі-
дійти до віт ово о оформлення, що завершатиме архіте т рний ан-
самбль оловної в лиці столиці”, — на олосив Михайло Царен о. З
більш детальною інформацією про он рс можна ознайомитися на
офіційном сайті КО “Київзеленб д”

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення, 14 та 15 вересня столиці проходитим ть
традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема 14 вересня (п’ятни-
ця) ярмар и відб д ться: Голосіївсь ом районі — на просп. 40-річчя
Жовтня, 116; Деснянсь ом — на просп. В. Мая овсь о о, 63/12;
Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; Печерсь ом — на
в л. Літній, Тверсь ом т пі , 6/8; Подільсь ом — на просп. Прав-
ди, 5-11; Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62-64; Шевчен івсь о-
м — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В.
Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
15 вересня (с бота) ярмар и ор аніз ють Голосіївсь ом районі на

в л. Пань івсь ій, 18-20; Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; Дес-
нянсь ом — на в л. Лис івсь ій ( межах в л. Рад нсь ої та Мило-
славсь ої); Дніпровсь ом — на б льв. А. Б чми, 1-7; Оболонсь о-
м — на в л. Лайоша Гавро, 1-9; Печерсь ом — на в л. Червоноар-
мійсь ій, 121; Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом , 5; Свято-
шинсь ом — на в л. Кіпріанова; Солом’янсь ом — на в л. І. П люя,
5, в л. П. Козиць о о, 5; Шевчен івсь ом — на в л. Гончара, 55-65

Цифра дня

500 000 000 
гривень завданих державі збитків відшкодовано за вісім місяців
нинішнього року завдяки роботі столичної податкової міліції 

Про це повідомив перший заступник голови � начальник
управління податкової міліції ДПC у м. Києві Ігор Усик 
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Київ та Москва домовились 
про співпрацю у галузі медицини

Як зазначив керівник Департамен�

ту охорони здоров’я Москви Георгій

Голухов, відповідно до протоколу про

співпрацю як у Москві, так і в Києві

будуть створені групи фахівців, які

вивчатимуть досвід своїх сусідів.

“Для нас також дуже важливо почути

думку колег із Києва”, — сказав пан

Голухов. Перша делегація столичних

медиків вирушить до Москви вже в

листопаді. Київських фахівців заці�

кавили проекти, які успішно реалізо�

вуються у російській столиці.

“Одним з найцікавіших новов�

ведень, що успішно діє у Москві, є

обов’язкове медичне страхування.

Там його запровадили ще у 1992

році. Тож, використовуючи пози�

тивний досвід сусідів, ми хочемо

вже цього року впровадити пілот�

ний проект обов’язкового медич�

ного страхування у Києві. Крім то�

го, цікавим також є досвід Москви

у створенні судинних центрів. У

російських колег відпрацьована

модель, яка дозволяє скоротити

час виклику медичної допомоги та

здійснити реанімаційні заходи що�

до пацієнтів у критичному стані”,

— зазначив начальник ГУ охорони

здоров’я Віталій Мохорєв.

За його словами, ще один важли�

вий для столиці проект — елек�

тронна система запису до лікаря.

Уже найближчим часом у двох пі�

лотних районах, Дніпровському та

Дарницькому, цю систему плану�

ють впровадити у життя. Якщо ж

будуть позитивні результати, то за

два роки це ноу�хау почне діяти у

всіх районах Києва.

Не менш цікавим для столиці

став проект з електронної карти

хворого, який у Москві тільки по�

чинає реалізовуватись. Як зазна�

чив “Хрещатику” президент Укра�

їнської федерації сприяння охоро�

ні здоров’я Володимир Загородній,

це питання поки що в правовому

полі не врегульовано, хоча впрова�

дження електронної картки хворо�

го значно полегшить роботу ліка�

рів. “Та разом з тим ми поки не мо�

жемо остаточно відмовитись від

паперового носія. Тож електронна

версія має стати технічним супро�

водом професійної діяльності ліка�

ря”, — каже пан Загородній.

Натомість москвичів зацікавили

наші перинатальні центри. “Вони

мають бажання вивчити київський

досвід створення таких установ та

надання допомоги породіллям і

новонародженим дітям”, — відзна�

чив Віталій Мохорєв. Нагадаємо:

цього року на базі Пологового бу�

динку № 7 відкрили перший у сто�

лиці та другий в Україні перина�

тальний центр

Нагороди для найкращих 
фармацевтів
Напередодні професійного свята почесні відзнаки отримали 
працівники КП "Фармація"

“Напередодні професійного свята

я хотів би привітати вас та побажати

добра і любові. Адже ваша робота не

тільки вимагає високого професіо�

налізму, а ще й уміння розуміти та

підтримувати людей”, — зазначив у

вітальному виступі голова КМДА

Олександр Попов.

Унікальність і особливість КП

“Фармація” полягає у широті його

фармацевтичної діяльності за всі�

ма існуючими напрямами. У складі

підприємства: 112 аптек, 58 аптеч�

них пунктів та 2 аптечних кіоски, також аптечна база та контрольно�

аналітична лабораторія, яка атес�

тована в системі ДП “Укрметртест�

стандарт”. Сьогодні на підприєм�

стві працює 1370 осіб.

Кращим із них Олександр Попов

вручив медалі “1530�річчя Києва”,

а також Почесні грамоти КМДА та

іменні годинники. Члени колекти�

ву КП “Фармація” також отримали

подяки від голови постійної комісії

Київради з питань гуманітарної

політики Алли Шлапак та Голов�

ного управління охорони здоров’я.

Очільник міськадміністрації від�

значив, що наразі КП “Фармація”

стало надійним партнером міста в

реалізації соціальних проектів, і на

цьому розвиток підприємства не

завершиться.

"Наразі ми повертаємо та віднов�

люємо роботу аптек, впроваджу�

ємо нові технології, виробляємо

медикаменти на базі підприємства.

Дуже приємно, що КП "Фармація"

є надійним партнером міста в ре�

алізації соціальних програм, зок�

рема “Картки киянина”, яка пе�

редбачає здешевлення ліків на 25�

30 % та надає можливість придбати

їх людям, які цього потребують.

Тому, на мою думку, в цього потуж�

ного підприємства велика пер�

спектива. Адже воно є вагомим

гравцем на ринку фармацевтичних

послуг", — зазначив Олександр

Попов.

Він додав, що наразі тривають

роботи з розширення мережі аптек

комунального підприємства, а в

найближчих планах — збільшити

кількість ліків, які виробляються

на базі “Фармації”. Загалом у сто�

лиці зайняті у виробництві лікар�

ських засобів понад 10 тисяч фа�

хівців. Сьогодні фармацевтичні за�

води Києва випускають більше 980

найменувань лікарських засобів
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Голова КМДА Оле сандр Попов вр чив ращим працівни ам КП "Фармація" медалі "1530-річчя Києва", а та ож Почесні
рамоти та іменні одинни и

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

15 вересня фармацевти
всієї У раїни вже в три-
надцятий раз відзначати-
м ть своє професійне
свято. Урочистості із вша-
н вання людей, я і щодня
допома ають иянам б ти
здоровими, вже розпоча-
лися. Та , чора подя
за я існ та с млінн пра-
цю оле тив КП “Фарма-
ція” висловив олова
КМДА Оле сандр Попов.
Та ож він вр чив праців-
ни ам підприємства по-
чесні відзна и та на оро-
ди.

Перша деле ація иївсь их меди ів вир шить до Мос ви вже в листопаді

Щиро вітаємо колектив комунального підприємства 
"Фармація" із професійним святом – 
Днем Фармацевта! 
Важливою і значущою є ваша повсяк�

денна, гуманна місія – забезпечувати
людей ліками. Ваш професіоналізм,
вміння знаходити оптимальні рішен�
ня повертають людям здоров’я, дода�
ють упевненості у власних силах та
віри в життя. Тож вітаємо з професій�
ним святом усіх виробників, аптекарів,
дистриб'юторів фармацевтичної про�
дукції і зичимо вам здійснення заповіт�
них мрій, оптимізму та нових перемог.
Нехай у ваших домівках завжди будуть
спокій та добробут, тепло і щастя!

З повагою, 
колектив редакції газети "Хрещатик"

Наразі КП "Фармація" 
є партнером міста в

реалізації соціальних
програм, зокрема "Картки
киянина", яка передбачає

здешевлення ліків 
на 25%30 % та надає

можливість придбати їх
людям, які цього

потребують

Одним із найцікавіших
нововведень, 

що успішно діє 
у Москві, є обов’язкове
медичне страхування.
Там його запровадили 

ще в 1992 році

Уже цього року в нашій столиці буде запроваджено пілотний 
проект з обов’язкового медстрахування
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У рам ах Днів Мос ви в
Києві члени ромадсь их
ор анізацій, на овці та
провідні лі арі обох сто-
лиць зібрались, аби об о-
ворити позитивні напра-
цювання щодо розвит
медицини. А саме: мо-
дернізації амб латорно-
полі лінічної допомо и,
роботи е стреної медич-
ної допомо и та моделі
впровадження страхової
медицини. На адаємо,
днями ГУ охорони здо
ров’я столиці та Департа-
мент охорони здоров’я
Мос ви підписали без-
стро овий прото ол про
співробітництво. Відповід-
но до цьо о до мента
сторони ділитим ться до-
свідом, з метою по ращи-
ти систем охорони здо-
ров’я обох ме аполісів.
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Передвиборна програма
Радикальної Партії Олега Ляшка

"Новий шлях України"
Після розвалу Радянського Союзу Україна мала найкращий

стартовий капітал: землю, розумних працьовитих людей,

вигідне геополітичне становище. Чому ж держава не

використала ці можливості? Тому, що не мала гідних

керівників. 20 років одні й ті самі люди, а також їхні родичі та

підлабузники керували нами, періодично міняючись місцями.

Ми віддамо владу молодим, енергійним і талановитим

патріотам України. Саме молодь зможе змінити нашу країну, а

не старі злодії, які обкрадають народ. Ми виженемо їх з посад і

вони понесуть покарання за скоєні злочини.

Ми запровадимо відкликання депутатів всіх рівнів,

посилимо кримінальну відповідальність за хабарництво та

зловживання владою, передбачимо виборність суддів. Ми

позбавимо депутатів космічних зарплат і несправедливих пільг.

Скасуємо державні дачі і квартири, службові авто, охорону,

особливе медичне забезпечення, а зекономлені мільярдні гроші

спрямуємо на створення робочих місць, збільшення державної

підтримки сиротам, багатодітним сім'ям, пенсіонерам,

інвалідам, чорнобильцям, афганцям, дітям війни, студентам,

селянам, молодим родинам.

Ми скоротимо кількість депутатів Верховної Ради до 200.

Заборонимо обиратись до парламенту пенсіонерам і більше,

ніж на два скликання. Усі пенсіонери також будуть звільнені з

державної служби, а на їх місця прийде молодь. 

Ми проведемо люстрацію, заборонивши працювати в

державних органах усім тим, хто довів Україну до прірви. Ми

радикально змінимо особовий склад правоохоронних

органів. 

Об'єднані Арабські Емірати збудували наддержаву в пустелі

завдяки нафті.  Україна може стати світовим лідером розвитку,

скориставшись чорноземом. Наша земля може годувати весь

світ, врятувавши його від продовольчої кризи. Щоб відродити

українське село, ми заборонимо продаж землі і радикально

обмежимо доступ в Україну імпортної сільгосппродукції. 

Ми створимо умови для відродження національного

виробництва, створення  нових робочих місць через

радикальне зниження податків, здешевлення кредитів і

ліквідацію більшості дозвільних процедур, які призводять до

хабарництва і корупції.

Ми позносимо високі забори можновладців, забезпечивши

вільний доступ до води і зелених зон усіх громадян.

Ми знизимо пенсійний вік для жінок до 55 років. Ми також

приймемо закон, щоб робота на підсобному селянському

господарстві і на базарі давала людям право на отримання пенсії. 

Літнім людям ми забезпечимо гідну пенсію. Ми передбачимо

в бюджеті кошти на повернення громадянам України

вкрадених у них комуністами заощаджень в Ощадбанку

колишнього СРСР.  

При народженні кожної дитини сім'я отримуватиме

максимальну допомогу від держави. Більшість родин в силу

низьких доходів бояться народжувати другу дитину, тому ми

змінимо законодавство і сім'ї з двома дітьми будуть визнані

багатодітними 8 отримають відповідні пільги. Кожна молода сім'я

зможе взяти кредит під 3 відсотки річних на придбання житла.

Кожна молода людина матиме гарантоване державою перше

робоче місце незалежно від стажу чи досвіду роботи.

Підприємцям, які братимуть на роботу молодь, будуть  надані

значні податкові пільги.

Освіта буде безкоштовною. Викладачів та співробітників

освітньої галузі ми забезпечимо високими зарплатами з

преміальними за наукову діяльність, а студентів 8 стипендіями

європейського рівня.

Ми збільшимо в 10 разів державне фінансування медичної

галузі, а також реформуємо її. В кожному селі працюватиме

фельдшерсько8акушерський пункт. Медичні працівники

матимуть високі зарплати та гідні умови праці. У кожній

обласній лікарні буде найсучасніше обладнання. 

Шлях вирішення наших завдань 8 перемога на виборах. Ми

піднімемо Україну з колін і зробимо її світовим економічним і

геополітичних лідером!

Без радикальних змін ми втратимо Україну!

Торгівля зерновими еволюціонує
на державній біржі
Аграрна біржа розпочинає навчальні торги в електронній торговій системі
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На раїнсь ом а рарном рин з’явив-
ся новітній інстр мент реалізації сільсь о-
осподарсь ої прод ції за справедливи-
ми цінами. Днями державна А рарна бір-
жа анонс вала зап с тестових навчаль-
них тор ів еле тронній тор овій системі
(ЕТС). За словами е спертів, це надасть
виробни ам та ал зі низ перева : рин-
ове ціно творення, арантії ви онання
од, прозорі процед ри зб т .

За словами керівника Аграрної біржі Олександра Ма8

рюхніча, основними причинами застою в розвитку бір8

жового ринку стали надто ліберальні умови організації

біржових майданчиків, відсутність довгострокового пла8

ну розвитку та будь8яких гарантій щодо виконання угод.

“Сьогодні за допомогою електронної торгової системи

ми пропонуємо сучасний спосіб торгівлі та систему ви8

конання укладених на біржі угод. У робочих групах обго8

ворювалися питання і гарантійного забезпечення, і

впровадження нових інструментів, і терміни реалізації

реформи біржового ринку. Усі ці питання були погодже8

ні та схвалені учасниками ринку”,— повідомив Олек8

сандр Марюхніч.

Електронний майданчик Аграрної біржі має зручний

та простий інтерфейс. Варто зауважити, що нова торгова

електронна система “демократизує” ринок збуту сіль8

госппродукції — тепер до нього матимуть прямий доступ

не тільки великі агрохолдинги, а й дрібні товаровироб8

ники. Це досить актуально, зважаючи на державну полі8

тику підтримки фермерських господарств.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства

України наголошують: нова система торгів на Аграрній

біржі нарешті зробить процес ціноутворення в секторі

АПК справедливим, а також дозволить слідкувати за

продовольчою безпекою країни.

“Кожного року перед державою постає питання фор8

мування ціни на сільгосптовари. Ціноутворення на то8

варній біржі є прозорим та визнається ринком, але під

впливом попиту та пропозиції ще не гарантує достатніх

доходів для аграріїв. У питанні цінового регулювання ак8

тивно працює Аграрний фонд, який проводить товарні

та фінансові інтервенції на торговому майданчику Аг8

рарної біржі. Ці установи відіграють визначну роль у пи8

танні формування та регулювання аграрного ринку як 

усередині країни, так і при експорті продовольства”,—

пояснив директор департаменту розвитку аграрного

ринку Сергій Кваша.

Зі стартом анонімних біржових торгів у електронній

системі суттєво скоротиться кількість посередників між

виробником та кінцевим споживачем. За словами агра8

ріїв, це зекономить для них не лише час, а й дозволить

отримати зі свого урожаю більші доходи і направити їх

на розвиток господарства.

“Кожен аграрій України у своїй діяльності керується

таким принципом: мінімізація витрат на виробництво та

максимізація прибутку. Біржа в питанні максимізації до8

ходів є найкращим інструментом, адже при торгівлі в

електронній торговій системі мінімізується кількість по8

середників між виробником та експортером, а ця ланка

завжди була і має бути, адже в України є високий екс8

портний потенціал і за допомогою ЕТС його простіше

буде реалізувати”,— прокоментував голова Аграрного

союзу України Геннадій Новіков.

Основною проблематикою запровадження нової тор8

гової системи може стати елементарне незнання учасни8

ками ринку її можливостей. Однак розробники проекту

переконані — за деякий час кожен аграрій зможе оціни8

ти переваги таких торгів. Наразі фахівці Аграрної біржі

проводять безкоштовне навчання для агровиробників і

приватних брокерів щодо роботи з електронною плат8

формою, на якій працює біржа. До освітнього проекту

вже приєдналося близько 200 організацій.

Додамо, що Аграрна біржа заявляє про подальше ство8

рення в Україні строкового біржового ринку. Зокрема

вона планує ввести ф’ючерсний контракт у національній

валюті через 2—3 роки після того, як учасники ринку на8

вчаться працювати на біржі 

У серпні була зафіксована
нульова інфляція
Експерти прогнозують, що до кінця року вона складе 4,5 %
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За даними Держ омстат ,
споживчі ціни в У раїні знизи-
лися в останній місяць літа на
0,3 % річном вираженні.
Та им чином, порівнянні з
серпнем мин ло о ро б ла
зафі сована н льова інфляція
( липні — дефляція 0,1 %).
Ціни виробни ів підвищилися
мин ло о місяця на 0,5 %, а їх
зростання річном вираженні
збере лося на низь ом рівні
(1,4 %), що відповідає по аз-
ни ам липня.

За словами заступника директора Гене8

рального економічного департаменту

НБУ Олександра Петрика, у річному ви8

мірі інфляція стала нульовою, тобто ви8

йшла із зони від’ємних значень, і підстав

говорити про дефляцію вже немає. Фахі8

вець пояснив, що основним чинником

такого зниження в серпні є зменшення

рівня цін на продовольчу групу товарів.

Найбільше зниження відбулося за двома

сезонними групами: фрукти та овочі —

відповідно на 6,7 % та 7,9 %.

Враховуючи те, що загальна вага овочів і

фруктів у споживчому кошику становить

8,5 %, то їх внесок у зниження цін був

від’ємним. Вартість інших продуктів то8

варної групи змінювалася у незначному

діапазоні, зокрема у серпні ціни на 298 то8

варів (із 335 товарів та послуг) змінювалися

менше ніж на 1 %. Наприклад, плата за

житло, воду, електроенергію, газ за місяць

зросли на 0,1 %.

“Така контрольована і незначна ін8

фляція стала наслідком помірності спо8

живчого попиту та стабільності на ва8

лютному ринку в серпні цього року”,—

відзначив Олександр Петрик. До речі,

минулого місяця індекс цін виробників

зріс на 0,5 %, його зміна в річному вимі8

рі залишилася на рівні липня — +1,4 %.

За словами головного економіста ком8

панії Dragon Capital Олени Белан, інфля8

ція в серпні співпала з очікуваннями ос8

новних гравців на ринку. “Як і в поперед8

ніх місяцях, динаміку споживчої інфляції

в серпні зумовило зниження цін на про8

дукти харчування, які займають 54 % спо8

живчого кошика. Ціни на продовольство

знизилися на 0,5 % (82,3 % у річному ви8

раженні), в основному — за рахунок се8

зонного падіння цін на фрукти та ово8

чі”,— зазначила Олена Белан.

Як зауважують експерти аналітичного

відділу ING Банку, основним чинником

уповільнення інфляції в серпні стало се8

зонне зниження цін на продовольство (на

0,5% у місячному вираженні), тоді як

зростання світових цін на зерно створило

обмежений вплив щодо збільшення внут8

рішніх цін на хлібопродукти (0,5 %). Тож,

на думку експертів банку, до парламент8

ських виборів значного зростання цін на

продовольство очікувати не варто.

Фахівці зазначають, що інші компо8

ненти індексу споживчих цін змінилися

несуттєво. Певне зростання у порівнянні

з попереднім місяцем відбулося в резуль8

таті підвищення тарифів на електроенер8

гію для промислових споживачів на 3,5 %.

“Зростання світових цін на зернові

створить досить обмежений вплив на ди8

наміку інфляції в Україні, оскільки очі8

кується досить високий урожай зерна в

розмірі 44—45 млн тонн (що на 10 % вище

в порівнянні з середнім показником за 10

років), а перехідні залишки зерна на кі8

нець червня становили рекордні 12 млн

тонн (у порівнянні з 4 млн тонн роком ра8

ніше),— зауважує Олена Белан.— Таким

чином, ми зберігаємо наш прогноз інфля8

ції на кінець поточного року на рівні 4,5

%. У 2013 році ми очікуємо прискорення

темпів зростання індексу споживчих цін

на 10 % до кінця року, зокрема через мож8

ливе підвищення тарифів на ЖКП”

Ділові новини
На виплату компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР виділять 
8 млрд гривень

Про це повідомив міністр фінансів У раїни
Юрій Колобов. “Заплан вали на наст пний рі
8 млрд ривень”,— с азав він. Міністр зазначив,
що зараз здійснюється внесення до реєстр
в ладни ів Ощадбан СРСР тих ромадян, я і
не б ли внесені раніше й не отримали омпенса-
цій в 2008 і в 2012 ро ах. На їх виплат в 2012
році передбачається виділення 6 млрд ривень.
На адаємо, Ощадбан з 1 червня поточно о ро-

почав виплач вати омпенсації за знецінени-
ми в ладами Ощадбан СРСР

Держбюджет'2013 потребує 
доопрацювання

Перший заст пни олови Адміністрації Прези-
дента Ірина А імова вважає, що прое т держав-
но о бюджет на 2013 рі , розроблений Кабмі-
ном, ще вима ає доопрацювання. “Я д маю, що
бюджет вима ає ще либо о о доопрацювання. І
прем’єр-міністр дав відповідне завдання: до
п’ятниці забезпечити ори вання й внесення в
парламент. І я д маю, що в парламенті б де на-
ст пний етап доопрацювання”,— зазначила во-
на. При цьом , на д м А імової, ма рое оно-
мічні по азни и держбюджет переб вають на
середньом реалістичном рівні, том що вони
наближені до по азни ів, я і про ноз вали на
2013 рі Міжнародний валютний фонд і Світовий
бан

НБУ вимагає від банків дотримуватись
умов пересилання сумнівних банкнот 
інвалюти
НБУ попереджає омерційні бан и про можли-

ві сан ції за неналежні мови пересилання ре -
лятор на дослідження іноземних бан нот. Нац-
бан на ад є, що дослідження с мнівних бан -
нот інвалюти здійснює департамент отів ово-
рошово о обі НБУ, а бан и зобов’язані пере-
силати с мнівні бан ноти на адрес Центрально-
о сховища НБУ ви лючно спеціальним зв’яз ом
після належно о додат ово о па вання. У той
же час дея і бан и, я зазначає ре лятор, пере-
силають с мнівні бан ноти на дослідження не
засобами спецзв’яз , а через “У рпошт ” або
омерційними р’єрсь ими достав ами. НБУ
під реслює, що та і мови пересилання бан нот
є неналежними й звертає ва бан ів на необ-
хідність дотримання вимо відповідної інстр -
ції

ConocoPhillips зацікавилась 
нафтогазовими родовищами в Україні

Амери ансь а омпанія ConocoPhillips заці-
авлена в еоло орозвідці й розробці нафто а-
зових родовищ на території У раїни. Про це
с азано в повідомленні Національної а ціонер-
ної омпанії “Надра У раїни”. Днями відб лася
з стріч ерівництва Державної сл жби еоло ії
й надр “Надра У раїни” із представни ами
ConocoPhillips, на я ій об оворювалося питання
перспе тив співробітництва в сфері досліджен-
ня, вивчення й розроб и нафто азових рес рсів
У раїни. За підс м ами з стрічі б ла дося н та
домовленість про підписання низ и до ментів
між сторонами. ConocoPhillips — одна з най-
більших нафто азових омпаній світі, вона
займається розвід ою нафтових родовищ і ви-
доб т ом нафти й аз , перероб ою й транс-
порт ванням в леводнів

Уряд зобов’язав імпортерів російських
автомобілів і автобусів забезпечити 
їх утилізацію
Відтепер імпортери російсь их ле ових авто-

мобілів і автоб сів, а та ож зовів до них мають
або самостійно забезпеч вати за отівлю й ти-
лізацію цих транспортних засобів, або ладати
до овори для ви онання цих ф н цій з підпри-
ємствами, що мають для цьо о необхідні пот ж-
ності й ліцензію. Та ож ряд затвердив раничні
ціни на ці посл и. Для ле ових автомобілів во-
ни становлять 4,730—30,250 тис. рн на нові
транспортні засоби й 29,15—192,555 тис. рн на
авто, старіші трьох ро ів залежно від об’єм
дви на. На ле ові автомобілі, ввезені фізосо-
бами для власно о орист вання, ціни станови-
тим ть 550 рн для нових авто й 825 рн — для
транспортних засобів, старіших трьох ро ів. Для
вантажних автомобілів і автоб сів ціни станови-
тим ть 19—110,2 тис. рн для нових машин і
33,440—448,4 тис. рн — для старіших трьох
ро ів залежно від їх маси. Та ож Кабмін дор чив
Міне оло ії, Мінфін і МВС тижневий термін
подати до ряд прое т облі й тилізації
транспортних засобів, що вийшли з е спл ата-
ції. Контроль за дотриманням цьо о рішення до-
р чено Державній е оло ічній інспе ції, пові-
домляють У раїнсь і новини

Біржа в питанні максимізації доходів є
найкращим інструментом, адже при

торгівлі в електронній торговій системі
мінімізується кількість посередників між

виробником та експортером
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Передвиборча програма
Української партії "Зелена планета"

Українська партія "Зелена планета" � політична партія нового
типу.

Партія "Зелена планета" � це політична партія однодумців, 
які добровільно, за покликом серця та розуму,йдучи на вибори 

до Верховної Ради України беруть на себе відповідальність 
за майбутнє України. 

Ми йдемо у владу заради кращого сьогодення й майбутнього

українського народу.

Ми вбачаємо об'єднавчу національну ідею Українського на8

роду у вирішенні проблем екології, а саме: екології життя, дов8

кілля, виробництва, екології душі та виховання високої еколо8

гічної культури нації. 

Українська партія "Зелена планета"  будуватиме Україну, як

демократичну європейську державу, в якій гідно, мирно та в

умовах добробуту житимуть усі її громадяни 8 рівноправні, не8

залежно від національності, суспільного стану та віросповідан8

ня.

Зважаючи на історичний досвід Українського Народу та
сучасної   міжнародної практики,  партія відстоює такі принципи:

8 любов до Батьківщини та віра в Бога, утвердження тради8

ційних християнських цінностей;

8 соціально орієнтована ринкова економіка; 

8 національне і духовне відродження Українського Народу і

розвиток самобутності українців та створення громадянського

суспільства;

Державна політика
Партія "Зелена планета" захищає інтереси всієї української

нації в цілому 8 одна земля, одне життя, одна доля. Єднання 8

неодмінна умова прогресу і процвітання країни.

Ми за: 
8 сучасну правову державу, у якій представники української

влади 8 наймані службовці українського суспільства;

8 реальну політику: розгляд і вирішення  актуальних проблем

України, як внутрішніх так і міжнародних; 

8 прийняття морального Кодексу державного службовця, по8

літика, чиновника;

Екологічна політика 
Україні дісталася тяжка екологічна спадщина. 

Партія "Зелена планета" переконана, що інтеграція еко8

логічної політики до виробничих галузей країни, обов'язкове

врахування екологічного аспекту під час розроблення страте8

гій, планів і програм розвитку України, впровадження еколо8

гічного управління на підприємствах, 8 це шлях до реалізації

майбутньої екологічної політики. Наше дбайливе ставлення до

екології та довкілля повернеться до нас зростанням якості жит8

тя і процвітання українських сімей.

Ми за:
8 прийняття Екологічного Кодексу України; 

8 страхування об'єктів екологічного значення;

8 впровадження державного та громадського контролю за

шкідливими викидами; 

8 впорядкування територій забруднених сміттезвалищами; 

8 заборону на будівництво будь8яких промислових об'єктів

на землях, що прилягають до морів, річок, озер, лісопаркових і

заповідних комплексів; 

8 використання новітніх технологій для перероблення вугле8

воднів, підвищення якості нафтопродуктів, що значно змен8

шить забруднення навколишнього середовища;

8 розвиток екологічно чистих джерел енергії та енергозбере8

ження;

8 екологічний контроль води, повітря, якості продуктів; 

8 сприяння щодо створення єдиної європейської "Зеленої

програми" по захисту людини і природи;

8 розвиток сільського зеленого туризму.

Економічна та інноваційна політика 
Наша партія виступає за 8 якісне перетворення соціально 8

економічної системи. Розбудовуючи економіку високих техно8

логій, ми  надійно захистимо природні багатства України: ліси,

ріки, землю й повітря, 8 щоб у чистому вигляді передати їх сво8

їм нащадкам.

Ми за:
8 рівні права для підприємців усіх форм власності;

8 створення системи правового захисту власності на землю;

8 сприятливий правовий і податковий клімат для розвитку

малого й середнього бізнесу;

8 забезпечення освоєння й впровадження в українську еко8

номіку вітчизняних і закордонних інновацій;

8 стимулювання українського експорту, захист вітчизняних

товаровиробників;

8 введення податку на розкіш із метою збільшення фінансу8

вання дитячих будинків і програми допомоги незаможним;

8 створення програми довгострокового розвитку аграрно8

промислового комплексу й українського села;

8 розвиток переробної промисловості й інфраструктури се8

лянських ринків;

8 збільшення частки високотехнологічних галузей у вироб8

ництві валового внутрішнього продукту, максимальне сприян8

ня науково8технічного прогресу;

8 розвиток конкуренції й підприємницької активності у всіх

секторах економіки, особливо  в сільському господарстві;

8 державний контроль за ціноутворенням через створення

законодавчих актів, регулюючих якість вітчизняної продукції

та контролю імпортних продуктів;

8 створення сприятливих умов для інвестиційних надход8

жень в економіку.

Соціальна політика
Партія "Зелена Планета" вважає, що економічні перетворен8

ня повинні бути спрямовані на поліпшення умов життя біль8

шості населення України.   Соціальні гарантії мають бути одна8

ково доступними для всіх громадян країни. Суспільство повин8

но бути солідарним і відповідати за найбільш соціально незахи8

щених громадян.

Ми за:
8 гідну роботу, гідну зарплату і правовий захист для всіх пра8

цездатних громадян України;

8 реформування ринку праці й пенсійної системи;

8 забезпечення якісних і доступних послуг житлово8кому8

нального господарства; 

8 захист українського споживача; 

8 розробку та прийняття Кодекса  споживача;

8 удосконалення української системи соціального страхуван8

ня, наближення її до світових стандартів;

8 реформування державної системи охорони здоров'я з ме8

тою підвищення якості й доступності медичних послуг.

 Гуманітарна політика 
Животворним осередком будь8якого суспільства є турбота

про екологію сім'ї, де зберігаються і передаються новим поко8

лінням кращі народні традиції, дух національної і світової куль8

тури, закладаються цінності й норми моралі, виховується лю8

бов до своєї держави.

Ми за:

8 піднесення духовно8культурної сфери та сучасної системи

освіти;

8 відродження традицій високої української культури як

складової частини європейського культурного простору;

8 відродження духовності й моралі, забезпечення та примно8

ження інтелектуального потенціалу суспільства;

8 гармонізація міжнаціональних та міжконфесійних відно8

син;

8 розвиток національної, мовної, релігійної самобутності.

Молодіжна політика
Партія "Зелена планета" виступає за всебічний гармонійний

розвиток молоді, за створення умов для її інтелектуального,

культурного, екологічного, фізичного і патріотичного вихован8

ня. Виходячи з гуманістичних засад, вбачаючи в молоді майбут8

нє країни та народу.

Ми за:
8 всебічне розширення законодавчої бази молодіжної полі8

тики та впровадження її в життя;

8 забезпечення повної зайнятості молоді,  сприяння розвит8

ку молодіжного підприємництва;

8 державну допомогу молодим сім'ям; 

8 створення умов для розвитку масового фізкультурного руху,

пропагування здорового способу життя.

Ми виступаємо за рішучу боротьбу з усіма соціальними явища�
ми, які принижують гідність людини та обмежують її права і сво�
боди. Такі поняття як безробіття, бідність, висока смертність, ко�
рупція, бюрократизм не повинні мати місця у незалежній Україні.

Українська партія "Зелена планета" наполягає на безумовному
виконанні закріплених у Конституції прав і свобод людини, котрі
відповідають традиціям європейської демократії.

Ми реалісти, ми не ставимо перед собою недосяжних цілей. Усі
пункти нашої      програми засновано на аналізуванні ситуації й ре�
альних можливостях нашої країни. 

Партія "Зелена планета" вже підтверджує кожне своє слово ре�
альними справами на благо України й Українського народу.  

НАША МЕТА � ДОБРОБУТ ЛЮДИНИ !
Прийнято одноголосно на позачерговому V з'їзді Української

партії "Зелена планета".   

Голова  Української партії  "Зелена планета"  
С. Орехов

Новини районівУ Києві відбувся перший 
конгрес стоматологів
Провідні фахівці галузі обговорили проблеми захворюваності 
в українців
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У вистав овом центрі
“КиївЕ споПлаза” (в л. Са-
лютна, 2б) пройшов пер-
ший Національний стома-
толо ічний он рес. Впер-
ше за ро и незалежності
стоматоло и з різних -
точ ів У раїни зібрались
разом та проаналіз вали
стоматоло ічні хвороби
раїнців, оцінили свою

робот за останні ро и і
о реслити заходи, я і до-
зволять с ттєво по ращити
стан здоров’я населення.

Фактично кожен українець має

хворі зуби. “Близько 90 % населення

страждає тими чи іншими захворю8

ваннями ротової порожнини й, на

жаль, ураженість карієсом у дітей та

дорослих сягає достатньо високих

показників”,— зазначив віце8прези8

дент Асоціації стоматологів України

Мирон Угрин.

Зауважимо, розповсюдженість ос8

новних стоматологічних захворювань

в Україні суттєво перевищує анало8

гічні показники країн Західної Євро8

пи. Наприклад, поширеність карієсу

серед дітей та підлітків сягає 92 %, у

той час у західноєвропейських держа8

вах він становить лише 35,9 %. Знач8

но збільшилась також захворюваність

тканин пародонта (пародонтит) у до8

рослих. А у людей, старших за 40 ро8

ків, цей показник становить 100 %.

Причина виникнення хвороб:

українці забули про профілактику,

яка дозволить суттєво покращити

ситуацію й попередити стоматоло8

гічні захворювання. Аби виправити

ситуацію, останнім часом навіть з’я8

вилася нова професія — зубний гігі8

єніст. Саме він проводить санітар8

но8просвітницьку та лікувально8

профілактичну роботу й, як показує

досвід західноєвропейських країн,

робота цих фахівців сприяє знижен8

ню хвороб зубів майже на 50 %.

У столиці зубних гігієністів готу8

ють у Національній медичній акаде8

мії післядипломної освіти ім. П. Л.

Шупика. Як зазначив ректор акаде8

мії, академік НАМН України Юрій

Вороненко, тут навчають помічни8

ків стоматологів, які й виконувати8

муть функції гігієніста.

Окрім цього, велике значення для

вирішення проблеми має запрова8

дження світового досвіду та міждис8

циплінарний підхід у лікуванні сто8

матологічних захворювань. Фахівці

наголошують, що сумну статистику

можна виправити, якщо повернути

стоматологів у первинну ланку ме8

дицини, щоб хвороби зубів виявля8

ти на початкових стадіях.

“Плідна співпраця медиків та асо8

ціацій різних профілів підвищить

якість надання медичної допомоги і

зробить її індивідуальною для кож8

ного пацієнта, а також допоможе

знизити стоматологічну захворюва8

ність серед українців”,— підкреслив

головний стоматолог МОЗ України,

президент Асоціації стоматологів

Олексій Павленко.

Додамо: під час роботи конгресу

були презентовані досягнення су8

часної української стоматологічної

школи, багато представників якої

плідно працюють за межами Укра8

їни

Голосієво готується до зими
В Голосіївсь ом районі столиці за часті ерівництва райдержадмі-

ністрації, начальни ів ЖЕО, представни ів правлінь льт ри, освіти,
охорони здоров’я, ЖБК, ОСББ відб лось засідання штаб з під отов-
и житлово о фонд до роботи в осінньо-зимовий період. Про
за альний стан осподарства, хід оформлення та отримання а тів о-
товності житлових б дин ів до опалювально о сезон доповів дире -
тор КП “Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о фонд Го-
лосіївсь о о район В. О. Ве ера. За йо о словами, проблемними пи-
таннями, що мож ть не ативно відобразитися на проходженні опалю-
вально о сезон та потреб ють не айно о вирішення, є ремонт тепло-
вої мережі по просп. На и, 66-70, ре онстр ція теплових мереж на
ж/м “Терем и-1”, прийом-передача без осподарних ма істралей.
Начальни правління ЖКГ Л. П. Мостова доповіла про проблемні пи-

тання стосовно під отовці відомчих житлових б дин ів, особливо ДП
“Наш дім”, ТОВ “Б дівельна омпанія “У рб рвод”, а та ож передачі
о ремо розташованої бойлерної по в л. Потєхіна, 2 в ом нальн влас-
ність міста та подальше обсл ов вання отельні по в л. Червонопра-
порній, 42-а.
За рез льтатами засідання штаб , надані дор чення ерівни ам
правлінь та відділів щодо своєчасно о оформлення паспортів отов-
ності б дин ів до роботи в опалювальний сезон. КП ШЕУ та ЖКО по-
винні до 01.10.2012 ро забезпечити під отов та ремонт спеціалі-
зованої сні оприбиральної техні и, необхідно о інвентарю та посип о-
во о матеріал для роботи в осінньо-зимових мовах

Завдяки прокуратурі Святошино, неповнолітню
дитину та її матір не позбавили житла
Рішенням Святошинсь о о районно о с д м. Києва від 29.08.2012 ро-
підтримано позицію про рат ри район в з стрічном позові цивіль-

ній справі “Адво атсь ої фірми “Левчен о та партнери” до В. В. С рипни
про визнання недійсним до овор півлі-продаж вартири. С дом під-
тверджено безпідставність вимо фірми та залишено власності иян и
дво імнатн вартир , в я ій вона проживає разом зі своїм неповнолітнім
сином.
Адво атсь а фірма нама алася забрати житло сім’ї і обґр нтов ва-

ла свою позиції в с ді тим, що спірна вартира 2009 році б ла пере-
дана я внесо до її стат тно о фонд .
В той же час в азана оселя відповідач ою б ла придбана 2010 ро-

ці на підставі до овор півлі-продаж , посвідчено о встановленом
за оном поряд .
“У ході роз ляд справи про рат рою район б ло зібрано та надано

с д до ази безпідставності пося ань на власність ромадян и та її непов-
нолітньо о сина, а та ож про за онність наб ття вартири власність”,—
зазначив про рор Святошинсь о о район столиці Василь Смітюх

У Шевченківському районі відбувся фестиваль
спортивних громадських організацій
Нещодавно бо лін - л бі “Хамелеон”, за адресою: пл. Перемо и,

3, ТЦ “У раїна”, б в проведений фестиваль спортивних ромадсь их
ор анізацій (ГО) з на оди відзначення Дня фізичної льт ри та спор-
т Шевчен івсь ом районі столиці.
Кращі фахівці сфери фіз льт ри та спорт б ли на ороджені подя-
ами Шевчен івсь ої РДА (13 осіб), подя ами ГУ справах сім’ї, моло-
ді та спорт КМДА (11 осіб). Подя и та ож отримали ГО, що працюють
сфері фіз льт ри та спорт (7 ор анізацій).
На фестиваль завітали най ращі ГО район , серед я их: БО “Вибір

майб тньо о”; Фітнес л б “FitCurves”; Міжнародна а адемічна про рама
“ISIC — У раїна”; ВМГО “Ст дентленд”; ВМГО “Р х плеймей ерів У ра-
їни”; ВМГО товариства сприяння обороні У раїни “Київсь ий мотоци -
летний завод”; МГО “Дельфін”.
По за інченні офіційної частини відб лися зма ання з бо лін серед

спортивних ГО Шевчен івсь о о район . Всьо о зма аннях взяли
часть 40 осіб

Пенсіонерів Печерська запрошують відвідувати
“Університет третього віку”
Територіальний центр соціально о обсл ов вання (надання соціальних

посл ) Печерсь о о район столиці запрош є всіх бажаючих пенсіонерів
Печерсь а відвід вати “Університет третьо о ві ” Територіально о цен-
тр на та і основні фа льтети: основ медицини та здорово о способ
життя; психоло ії; раєзнавчий; літерат рний; хорео рафічний; мистець-
ий (образотворче мистецтво) та інші за наявності ви ладачів-волонтерів.
Та ож до співпраці запрош ються ви ладачі-волонтери, я і бажають

прийняти часть під отовці та ви ладанні рс в рам ах соціально-
педа о ічної посл и “Університет третьо о ві ”.
За детальною інформацією прохання звертатися за адресою: м. Ки-

їв, в л. Кі відзе 11-А, 2 поверх, аб. № 21 або № 22, або за телефо-
ном 285-67-01

Початок церковного року

Новоліття є самим непомітним

православним святом, яке в цер8

ковному календарі йменується по8

чатком індикту. Деякі можуть зди8

вуватися — чому в Православній

Церкві новий рік настає 1 вересня,

на початку осені? Адже, на перший

погляд, логічніше було б початком

нового року вважати перший день

весни, а не осені. Але це — тільки

на перший погляд.

Логіка тут та ж сама, що лежить і

в основі обчислення початку цер8

ковного богослужбового дня — не

з ранку, як прийнято, а з вечора

попереднього дня. Тому в право8

славних храмах церковні свята по8

чинаються не з ранкового богослу8

жіння, а з вечірнього богослужін8

ня, яке починається напередодні

ввечері.

Святе Письмо, що оповідає про

творіння світу, свідчить нам: “... і

сказав Бог: хай буде світло. Й ста8

ло світло. Й побачив Бог світло,

що воно гарне, й відокремив Бог

світло від темряви. Та назвав Бог

світло — днем, а темряву — ніччю.

Й був вечір, й був ранок: день

єдин” (Бут. 1:285). Тому й служите8

лі Божі ще з найдавніших староза8

вітних часів визначили початком

богослужбового дня саме вечір, а

не ранок. Тому й церковний новий

рік починається саме з вечора кру8

гообігу пір року, а не з ранку: тобто

з настанням осені, а не весни. У

такому визначенні початку, як зем8

ного дня, так й року, лежить глибо8

ка думка про створення цього світу

та первинному його небутті.

Слід сказати, що єврейський ци8

вільний новий рік з найдавніших

старозавітних часів настає також у

вересні, а точніше — у місяці Афа8

нім, або, як його стали називати

після вавилонського полону —

Тішрі, який через зміщення єврей8

ського місячного календаря насту8

пає в середині нашого вересня.

Цей місяць Тішрі є сьомим від мі8

сяця створення світу, який нази8

вається місяцем Авів або Ніссан.

Сама назва місяця вересня похо8

дить від латинського слова

“septem”, що в перекладі означає —

“сім”, таким чином місяць вере8

сень іменується сьомим. Слово

“індикт” також латинського похо8

дження і означає “оголошення”. В

даному випадку — оголошення по8

чатку нового богослужбового року.

Саме свято церковного новоліт8

тя було встановлено святими отця8

ми першого Вселенського Собору

в Нікеї у 325 році, в пам’ять про

офіційне припинення рівноапос8

тольним царем Костянтином Ве8

ликим гоніння на християнську

Церкву в 313 році.

З часу хрещення Русі й у нас но8

вий рік відзначали 1 вересня аж до

часу царювання Петра I, який в

1700 році переніс початок грома8

дянського року на 1 січня. Церква

не поспішає за мінливим духом

цього світу, а погодившись із біб8

лійною традицією, продовжує вва8

жати початком індикту, тобто цер8

ковного Новоліття — перший день

сьомого місяця від створення світу,

тобто 1 вересня за старим стилем.

Календар — це ритм, який по8

в’язує кожну людину з Богом та істо8

ричною пам’яттю всього людства

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

14 вересня всіх православних цер овних алендарях
відзначене, я почато інди т , цер овне новоліття.
Знов й знов Свята Цер ва за ли ає нас вст пити в
річне оло священних спо адів, де всій либині та
повноті збері аються Святе Письмо й Священне Пере-
дання. Починається нове бо осл жбове оло оловних
цер овних свят, святом Різдва Пресвятої Бо ородиці,
що відзначається на сьомий день після Цер овно о Но-
воліття, 21 вересня. Саме Пресвята Бо ородиця явила-
ся тими Дверима, отрими Бо війшов наше життя.
Й святом Успіння Пресвятої Бо ородиці, 28 серпня, за-
вершилося річне оло бо осл жінь.

За словами фахівців, поширеність арієс серед раїнсь их дітей та підліт ів
ся ає 92 %
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Центральна виборча комісія

ЗА ЧЕСНУ ДЕРЖАВУ І ЧИСТУ КРАЇНУ!

Вступ
Функція держави � захист прав та інтересів її громадян. Дер�

жава для людини, а не людина для держави.

Природне право громадянина на гідне життя в екологічно

сприятливому середовищі не може  нехтуватись. 

Основа суспільної гармонії � неухильне забезпечення прав

людини, прозорість і підзвітність влади суспільству, постійне

узгодження екологічних та економічних чинників розвитку,

глобальних та національних інтересів. 

За принципом "Мислити глобально � діяти локально" Партія

Зелених впроваджуватиме стратегію стійкого розвитку на заса�

дах єдності прав самоуправління і відповідальності за екологіч�

ний та соціально�економічний стан міст і селищ. Партія Зеле�

них за   децентралізацію влади і розширення прав регіонів зі

збереженням унітарного устрою країни.

Очищення влади від забруднення та відходів
Партія Зелених � проти олігархічно�кланової сваволі, за нову

якість української влади та оновлення політичної еліти на заса�

дах відповідальності, громадянського патріотизму та  служіння

народу.

Партія Зелених стоїть на позиціях захисту демократії, свобо�

ди слова та виступає проти авторитарних тенденцій у здійснен�

ні влади в Україні. Партія Зелених за парламентську республіку,

за відкриту політику та  громадський контроль над владою, за

необоротність демократичних перетворень та запобігання но�

вому утвердженню авторитаризму  і тоталітаризму в Україні.       

Людина і суспільство

Партія Зелених за  громадську законодавчу ініціативу, за

формування  законодавчих засад для застосування референду�

мів та інших механізмів прямої демократії,  за участь територі�

альних громад у формуванні місцевих бюджетів та контролі над

використанням коштів, за руйнування корупційного середови�

ща у владних структурах всіх рівнів, за розширення прав місце�

вого самоврядування, територіальних громад, підвищення  від�

повідальності місцевих органів влади за стан природного і

культурно�історичного середовища. 

Партія Зелених за впровадження екологічно стійких моделей

розвитку міст, за перерозподіл бюджетних коштів на користь

місцевих органів влади, за створення потужного муніципально�

го сектору економіки.

Поширення наркотичної та алкогольної залежності в моло�

діжному середовищі � загроза майбутньому України. Партія Зе�

лених за активну роль органів влади всіх рівнів в забезпеченні

доступу молоді до освіти, спорту і культурних цінностей, за

протидію  наркоманії та алкоголізму, за повну заборону рекла�

ми алкогольних напоїв та пива. 

Захищене дитинство та гідна старість � ознаки справедливос�

ті. Доступність інформації � ознака демократії. Партія Зелених

за захист Інтернет�прав громадян.

Захищеність тварин від жорстокого поводження � ознака гу�

манізму.

Партія Зелених за свободу, гідність і впевненість кожного у

завтрашньому дні.

Соціально�екологічна гармонія
Завдання  Партії Зелених � створення нової, екологічно зба�

лансованої і соціально справедливої моделі розвитку країни. 

Зелена формула соціальної справедливості включає гарантії

доступу кожного члена суспільства до природного середовища і

забезпечення конституційного права на сприятливе довкілля,

права на житло, безкоштовний пакет найнеобхідніших медич�

них послуг, безплатну середню і професійно�технічну освіту,

доступність вищої освіти незалежно від статків, відповідність

розміру мінімальної заробітної плати та пенсії обґрунтованому

прожитковому мінімуму, захист від дискримінації з боку робо�

тодавця за віком, національністю та статтю. Втілення цієї фор�

мули забезпечить соціально орієнтована держава через належ�

ний перерозподіл суспільних ресурсів на засадах  соціальної со�

лідарності, гармонізації потреб та інтересів різних верств. 

Партія Зелених за скасування оподаткування фонду заробіт�

ної плати з метою детінізації економіки, забезпечення прав

найманих працівників та належного пенсійного забезпечення. 

Партія Зелених  за  усунення техногенних загроз  довкіллю та

розв'язання соціальних проблем на основі реструктуризації та

модернізації виробництв, раціонального енерго� та ресур�

соспоживання, формування індустрії  переробки відходів та

повторного використання сировинних матеріалів, переробки

накопичених промислових відходів та заощадження запасів ко�

рисних копалин, впровадження високих технологій із належ�

ною підтримкою наукових досліджень, створенням нових ро�

бочих місць у відповідних сферах. "Зелені" робочі місця�інвес�

тиційний пріоритет.

Партія Зелених � за нову якість життя, за системні інвестиції

у знання та високі екологічно дружні технології, за ефективну

державну підтримку фундаментальної науки та практичне ви�

користання  результатів наукових досліджень.

Партія Зелених за ощадливе використання природних ресур�

сів та цільове використання платежів за природні ресурси на

потреби охорони довкілля, за використання  екологічних штра�

фів та платежів за забруднення на потреби охорони здоров'я, за

збільшення податків на ресурси та зменшення соціальних по�

датків.

Партія Зелених за енергозбереження, за розвиток неядерно�

го сектору енергозабезпечення і мораторій на розбудову нових

потужностей АЕС, за розширення використання відновлюва�

них джерел енергії, за мораторій на видобуток вуглеводнів на

Чорноморському шельфі.

Партія Зелених за збереження  та інтенсивне відтворення

лісів України, за  повну заборону експорту деревини, за роз�

виток природно�заповідної справи, як необхідної умови

розв'язання природоохоронних проблем, за резервування для

об'єктів природно�заповідного фонду не менше 20% терито�

рії України.

Партія Зелених за реформування земельних відносин на

принципах  соціальної справедливості, за розвиток конкурен�

тоздатного аграрного сектору на засадах невиснажливого, еко�

логічно збалансованого господарювання. 

Партія Зелених � проти концентрації земельних ресурсів

під контролем  фінансово�промислових груп. Захист і збере�

ження земельних та водних ресурсів � питання національної

безпеки.

Партія Зелених за інтегровану екологічну політику, що впли�

ватиме на всі види людської діяльності.  Кваліфікована відпо�

відь на виклики часу: кліматичні зміни, дефіцит природних ре�

сурсів, харчову кризу є питанням життєвої ваги, національного

і глобального значення, чинником, що має гуртувати націю,

мобілізовуючи її інтелектуальний, науково�технічний та госпо�

дарський потенціал. 

Глобально визнана ідея екологічно збалансованого, стійкого

розвитку має стати наріжним каменем об'єднуючої національ�

ної ідеї, брак якої загрожує  дезінтеграцією українського сус�

пільства.

Партія Зелених за національне єднання на засадах  наднаціо�
нальних інтересів.

Україна і світ
Партія Зелених проти розколу Європи,  за загальноєвропей�

ську співпрацю, за активне використання інструментів програ�

ми "Східного Партнерства" ЄС задля поглиблення інтеграцій�

них процесів, за співробітництво із країнами Чорноморського

регіону, за особливе партнерство України із Євросоюзом вже в

найближчій перспективі.

Громадянам України � всебічний захист прав в усіх країнах

Європи та  світу.  Візова політика � на засадах взаємності і пова�

ги до гідності людини та її природного права на вільне пересу�

вання. 

Партія Зелених за реформування Світової Організації Тор�

гівлі, Міжнародного валютного фонду і Світового банку задля

забезпечення постійного врахування природоохоронних та со�

ціальних інтересів у їхній  діяльності.

Партія Зелених  проти  розподілу світу на зони впливу  по�

тужних економік, транснаціональних корпорацій та військових

блоків. Партія Зелених проти силового розв'язання проблем

міждержавних стосунків та внутрішніх проблем. Військово�по�

літичне блокування � чинник небезпеки, що суперечить  гло�

бальній співпраці,  взаєморозумінню  і взаємопідтримці в су�

часному світі, підвищує ризики глобалізації конфліктів.

Партія Зелених за здобуття Україною статусу 
постійного нейтралітету

Передвиборна  Програма Партії Зелених України

Розглянувши подання суб’єктів вне�

сення 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 части�

ни другої статті 13, частин першої —

третьої, п’ятої — сьомої статті 26, час�

тин п’ятої — сьомої, десятої, одинад�

цятої статті 27, пункту 2 частини тре�

тьої, частин четвертої, п’ятої, сьомої,

десятої статті 37, підпункту 1 пункту 4

розділу XV Закону України “Про вибо�

ри народних депутатів України”, керу�

ючись статтями 11 — 13, пунктом 17

статті 19, частиною другою статті 27

Закону України “Про Центральну ви�

борчу 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

серпня 2012 року № 604 “Про утворен�

ня окружних виборчих комісій з вибо�

рів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року”, згідно з додатками

1 — 8.

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 ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

Ж. УСЕНКО"ЧОРНА

Додаток 7

до постанови Центральної 

виборчої комісії

від 11 вересня 2012 року 

№ 856

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
№ 218

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Крупей Станіслав Євгенійович, 1988

року народження � голова комісії, від по�

літичної партії Єдиний Центр (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:

Самойлов Олександр Григорович,

1956 року народження — від політичної

партії Єдиний Центр.

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Розглянувши подання суб’єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року про

заміну членів окружних виборчих комі�

сій, відповідно до пункту 1 частини другої

статті 13, частин першої — третьої, п’я�

тої — сьомої статті 26, частин п’ятої —

сьомої, десятої, одинадцятої статті 27,

пункту 2 частини третьої, частин четвер�

тої, п’ятої, сьомої, десятої статті 37, під�

пункту 1 пункту 4 розділу XV Закону

України “Про вибори народних депутатів

України”, керуючись статтями 11 — 13,

пунктом 17 статті 19, частиною другою

статті 27 Закону України “Про Централь�

ну виборчу комісію”, Центральна вибор�

ча комісія 

п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року, ут�

ворених відповідно до постанови Цен�

тральної виборчої комісії від 26 серпня

2012 року № 604 “Про утворення окруж�

них 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 ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

Ж. УСЕНКО"ЧОРНА

Додаток 14

до постанови Центральної 

виборчої комісії

від 12 вересня 2012 року № 876

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

№ 220
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Масловський Микола Михайлович,

1955 року народження — секретар комісії,

від Української Народної Партії (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:

Панченко Олександр Володимирович,

1968 року народження — від Української

Народної Партії.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 876 від 12 вересня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття  поточного рахунку виборчого фонду кандидата у  народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 213. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Кобєлєва Володимира Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2645213218.
Банк отримувача: ПАТ "УКРГАЗБАНК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320478. Рахунок отримувача: 2643696653".

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 213.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Ліщенка Олександра Васильовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2532203076.
Банк отримувача: ПАТ "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", філія РУ,м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300937. Рахунок отримувача: 26436116704401".

Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 213.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд  Яворівського  Володимира Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1562402215.
Банк отримувача: ПАТ "УКРГАЗБАНК", м.Київ. 
Код банку отримувача: МФО 320478. Рахунок отримувача: 26436155122".

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 Захаричева Юрія Юрійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2593816910.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Розрахунковий Центр, м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320649. Рахунок отримувача: 26432052600836".

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 Рижової Вікторії Олексіївни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2533103907.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Розрахунковий Центр,м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320649. Рахунок отримувача: 26434052600845".

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 Герасимчука Володимира Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2719212638.
Банк отримувача: ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 300670. Рахунок отримувача: 26431001012358".

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 Кулика Олега Володимировича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2322616359.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Київське ГРУ, м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 321842. Рахунок отримувача: 26438053100514".

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 Асадчева Валерія Михайловича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1955313153.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Розрахунковий Центр, м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320649. Рахунок отримувача: 26432052600557".

Постанова № 856 від 11 вересня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
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Передвиборна програма Всеукраїнського об'єднання "Свобода"
Своя влада — Своя власність — Своя гідність

на СВОїй, БОгом ДАній землі
Головною метою Всеукраїнського об'єднання "Свобода" є

побудова могутньої Української Держави на засадах соціальної

та національної справедливості. Держави, яка посяде гідне міс�

це серед провідних країн світу і забезпечить безупинний розви�

ток української нації.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати два завдання: 

І. Негайно конституційними методами усунути від влади ре�

жим олігархічної диктатури, ліквідувати наслідки його правлін�

ня та не допустити реваншу. 

ІІ. Утілити в життя чіткий план всеосяжних докорінних пе�

ретворень у державі згідно з ключовими положеннями Програ�

ми захисту українців за принципом: Своя влада — Своя влас�
ність — Своя гідність.

І. Усунення від влади режиму олігархічної диктатури та ліквіда�
ція наслідків його правління

Зупинити наступ олігархічної диктатури та не допустити

узурпації влади режимом кримінально�олігархічних кланів.

Унеможливити будь�які спроби конституційного перевороту.

Протидіяти політичній корупції — купівлі народних депутатів. 

Ухвалити закон про імпічмент Президента України.

Висловити недовіру та відправити у відставку Уряд Азарова�

Тігіпка�Табачніка у повному складі. 

Скасувати зрадницькі "Харківські угоди".

Розслідувати законність приватизаційних процесів, ініційо�

ваних Урядом Азарова. Повернути у власність держави страте�

гічні підприємства.

Протидіяти запровадженню ринку землі сільськогосподар�

ського призначення.

Скасувати антиукраїнський закон Ківалова�Колесніченка

"Про засади державної мовної політики". Ухвалити натомість

Закон "Про захист української мови".

Відмінити несправедливу пенсійну реформу та грабіжниць�

кий Податковий кодекс.

ІІ. План всеосяжних докорінних перетворень
1. Своя влада: Докорінне очищення держапарату та відпові�

дальне народовладдя замість свавілля можновладців і бутафорної
"демократії"

Провести люстрацію — докорінне очищення — влади.

Призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих

фахівців, випускників українських вишів, відібраних за крите�

ріями патріотизму і професіоналізму.

Запровадити в кримінальному законодавстві принцип "що

вища державна посада, то вищий рівень відповідальності за

скоєний злочин".

Встановити пропорційну систему виборів до парламенту за

відкритими виборчими списками.

Запровадити голосування народних депутатів за відбитком

пальця.

Скасувати депутатську недоторканність щодо кримінальних

та економічних злочинів.

Запровадити обрання місцевих суддів громадою строком на 

5 років.

Забезпечити територіальним громадам право відкликати де�

путатів рад усіх рівнів, суддів місцевих судів та право висловити

недовіру голові виконавчого комітету, землевпорядникові й ке�

рівникові відділу внутрішніх справ шляхом референдуму.

Ліквідувати обласні та районні державні адміністрації, пере�

дати їхні повноваження виконкомам місцевих рад.

2. Своя власність: Могутній середній клас і соціальний захист
замість панування олігархії та грабунку країни

Заборонити приватизацію стратегічних підприємств і повер�

нути у державну власність раніше приватизовані. Гарантувати

державний контроль над природними монополіями. Ліквідува�

ти приватні монополії та олігополії.

Повернути до комунальної власності підприємства�монопо�

лісти електро�, газо�, тепло� і водопостачання та водовідведен�

ня.

Перевірити законність приватизації усіх великих підпри�

ємств. Повертати у державну власність та власність трудових

колективів підприємства, власники яких не виконують соці�

альних, інвестиційних та інших зобов'язань.

Забезпечити можливість найманим працівникам набути пра�

во власності на підприємства державної та комунальної влас�

ності, брати участь у їхньому управлінні та справедливому роз�

поділі прибутків. 

Провести повну інвентаризацію всієї землі та нерухомості

України. Створити Єдиний державний реєстр прав на неру�

хомість та землю і забезпечити його відкритість та прозо�

рість.

Заборонити торгівлю землею сільськогосподарського приз�

начення. Надавати її у довгострокове володіння українським

громадянам із правом родинного успадкування. Дозволити

продавати законно набуті наділи лише державі.

Скасувати податок на додану вартість. Запровадити єдиний

соціальний податок із доходів громадян з прогресивною шка�

лою оподаткування та базовою ставкою 20%. Не оподатковува�

ти доходи громадян у розмірі мінімальної заробітної плати.

Встановити прогресивні податки на розкіш. 

Зобов'язати осіб, які вивели капітали в офшори, повернути їх

в Україну та сплатити з них усі належні податки. Націоналізува�

ти підприємства, заарештувати банківські рахунки та конфіску�

вати майно порушників. 

Забезпечити контроль держави над банківською сферою

(державні банки мають становити щонайменше 30% банків�

ського капіталу країни). Обмежити законом лихварські відсот�

ки за банківськими кредитами для населення та підприємств

України. 

Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними, сти�

мулюючи розвиток середнього класу, який становитиме не

менше ніж 60% від працездатного населення. Забезпечити без�

відсоткові цільові державні кредити на відкриття власної спра�

ви. 

Запровадити соціально справедливу спрощену систему опо�

даткування. Зменшити фіскальний тиск держави на всі верстви

суспільства, які виробляють національний продукт, зокрема, на

дрібне та середнє підприємництво. Запровадити прогресивну

шкалу оподаткування за принципом: "малий бізнес — малі по�

датки, великий бізнес — великі податки". 

Забезпечити пільгові умови повернення на Батьківщину всіх

українських заробітчан. Зароблені ними гроші і майно, за умо�

ви їх вкладення у підприємницьку діяльність в Україні, вважа�

ти інвестиціями, які не оподатковуються.

Запровадити погодинну оплату праці. Встановити п'ятикрат�

не співвідношення між максимальною і мінімальною погодин�

ною заробітною платою у працівників бюджетної сфери.

Узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості життя.

Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи

та допустиме п'ятикратне співвідношення між максимальною

і мінімальною пенсією для солідарної пенсійної системи. 

3. Своя гідність: Збереження національної ідентичності та від�
новлення історичної справедливості замість розгулу українофобії
та реваншу радянської імперії 

Ухвалити Закон "Про захист української мови". Створити

Державний комітет мовної політики.

Запровадити обов'язковий іспит з української мови для

держслужбовців та кандидатів на виборні посади. Зобов'язати

всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під

час публічних виступів.

Скасувати оподаткування на україномовне книговидання,

аудіо� та відеопродукцію, програмне забезпечення.

Спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату іно�

земної кінопродукції на розвиток вітчизняної кіноіндустрії. 

Регламентувати вживання української мови у ЗМІ відповід�

но до кількості українців — не менше ніж 78% від друкованої

площі та ефірного часу.

Зобов'язати усі ЗМІ інформувати громадян про всіх своїх

власників (для преси — у кожному номері; для ТБ та радіо —

щоденно в ефірі).

Налагодити вітчизняне виробництво україномовного прог�

рамного забезпечення для державних установ, навчальних зак�

ладів і вільного продажу. Зобов'язати бюджетні установи корис�

туватися лише українським програмним продуктом.

Відкрити всі архіви ВЧК�ҐПУ�НКВД�МҐБ�КҐБ, які зберіга�

ються у Центральному та обласних архівах СБУ.

Визнати вояків ОУН�УПА учасниками національно�виз�

вольної боротьби за державну Незалежність України. Оголоси�

ти 14 жовтня — День створення УПА — державним святом.

Ухвалити новий закон про громадянство, який унеможли�

вить практику подвійного громадянства.

Заборонити рекламу тютюнових виробів та алкогольних на�

поїв на всій території України. Запровадити кримінальну відпо�

відальність за пропаганду наркоманії та сексуальних збочень.

Голова Всеукраїнського об'єднання "Свобода"
Олег Тягнибок

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: 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 № 218. 

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Калашнікова Олега Івановича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2295513375.
Банк отримувача: ПАТ "УКРГАЗБАНК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320478. Рахунок отримувача: 26435159066".

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 Киричука Сергія Леонідовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2998320513.
Банк отримувача: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 264350283474".

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 Волошина Андрія Віталійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 3166721151.
Банк отримувача: ПАТ "КБ "НАДРА", М.КИЇВ, ЦЕНТР.
Код банку отримувача: МФО 380764. Рахунок отримувача: 26432080265000".

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 Задніпряного Юрія Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2377605451.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Розрахунковий Центр, м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320649. Рахунок отримувача: 26438052600993".

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 Романенка Євгена Олександровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2858307516.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Розрахунковий Центр, м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320649. Рахунок отримувача: 26431052600893".

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 Семак Світлани Петрівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2161420168.
Банк отримувача: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Розрахунковий Центр, м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320649. Рахунок отримувача: 26434052600759".

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 Билінської Олени Олександрівни.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2321400804.
Банк отримувача: ПАТ "УКРГАЗБАНК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320478. Рахунок отримувача: 26434158693".

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 Костюшка Олега Петровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2822104255.
Банк отримувача: ПАТ "УКРГАЗБАНК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320478. Рахунок отримувача: 26432154901".

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 Родинського Ігоря Олеговича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2795710016.
Банк отримувача: ПАТ "УКРГАЗБАНК", м.Київ.
Код банку отримувача: МФО 320478. Рахунок отримувача: 26433155998".

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 Бузини Олеся Олексійовича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2539604932.
Банк отримувача: ПАТ "ВТБ банк".
Код банку отримувача: МФО 321767. Рахунок отримувача: 26434010252879".

Центральна виборча комісія

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..............................................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..........................................19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ........................................39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ......................................78 рн. 00 оп.

на місяць ............................................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..........................................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ......................................129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ....................................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ............................................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..........................................32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ........................................65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ....................................130 рн. 80 оп.

на місяць ............................................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ........................................122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ......................................245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ....................................490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Хрещатик 14 вересня 2012 року

Киян знайомлять 
з театральним життям Москви
У столичному музеї російського мистецтва представлені кращі афіші
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У рам ах відзначення Днів
Мос ви Києві від рилася
вистав а ращих театраль-
них афіш з Біло ам’яної за
останні 5 ро ів. Протя ом
двох тижнів сі охочі змо-
ж ть побачити е спозицію
шедеврів театральних х -
дожни ів Київсь ом на-
ціональном м зеї росій-
сь о о мистецтва. Всьо о
до міста привезли 55 афіш
найвідоміших мос овсь их
оле тивів.

У експозиції виставки зібрані най�

яскравіші театральні прем’єри, цікаві

образи і незвичайні графічні рішен�

ня. Організатори зазначають, що афі�

ша — це візитівка, з якою театр вихо�

дить до глядача. Саме тому театраль�

ний плакат має неабияку значимість.

Афіша повинна бути носієм не лише

образу вистави, а й іміджу театру. З

афішею театр виходить у місто, а там

діють зовсім інші закони. Глядачі від�

відують мельпомену не лише заради

вистави, їм також важливе відчуття

свята, знакової культурної події.

Всього до Києва привезли 55 афіш

найвідоміших театрів російської сто�

лиці — Московського художнього те�

атру імені Чехова, Російського акаде�

мічного молодіжного театру, Москов�

ського драматичного театру на Малій

Бронній, Московського академічного

театру імені В. Маяковського, Мос�

ковського театру драми і комедії на

Таганці, театрів “Платформа”, “Шко�

ла драматичного мистецтва”, “Et

cetera”, “Ермітаж” тощо. Афіші кож�

ного з них мають свій стиль. Як роз�

повіли організатори виставки, в Росії

вже кілька років поспіль проводиться

конкурс на кращу театральну афішу,

де переможця обирають по електрон�

ним зображенням анонсів спектаклів.

Таку ж виставку облаштували впер�

ше — спеціально для Києва. До речі,

крім театральних художників, до ро�

боти часто залучають і молодих графі�

ків, які привносять свіжий подих.

Як зазначила на відкритті експо�

зиції начальник ГУ культури КМДА

Світлана Зоріна, такий проект було

б непогано зробити і з київськими

театральними афішами, адже вони

не лише анонсують спектакль, а й

передають дух епохи. Виставка три�

ватиме до 26 вересня у музеї росій�

ського мистецтва за адресою: вул.

Терещенківська, 9.

Крім того, з нагоди відзначення

20�річчя побратимських стосунків

між Києвом та Москвою у Націо�

нальній філармонії України

відбувся концерт “Дует двох сто�

лиць”, що об’єднав кращі музичні

колективи Москви та Києва. Сьо�

годні, 14 вересня, о 19.00 у галереї

“Лавра” для поціновувачів сучас�

ного мистецтва відбудеться виста�

ва�концерт Юрія Квятковського

“Копи у вогні LIVE”

У столиці можна наочно вивчати
анатомію людського тіла

Експонатами виставки є справжні людські тіла і окремі органи, які прой�

шли процедуру пластинації. Таку складну технологію освоїли в пекінській

біохімічній лабораторії. Пластинація зберігає тканини тіла незмінними за�

вдяки рідкому силікону, яким заміняють рідину у тканинах людини, що піс�

ля обробки твердіє. Таким чином отримують прорезинений екземпляр, що

зберігає клітини тіла та демонструє складність будови людського організму.

Завдяки такій “муміфікації” органи не розкладаються і можуть зберігатися

необмежений час. Підготовка одного зразка може зайняти більше року.

Найважче муміфікувати нервову систему. “Робота над експонатом з нер�

вовою системою потребує найбільше зусиль і найбільшої точності. Потрібно

ізолювати кожен нерв, і у нас є експонати, які складаються винятково з нер�

вів”, — розповів директор компанії HK Exhibitions Арні Гелер. За його сло�

вами, виставка “Таємниці тіла”, перш за все, несе освітній характер. Глядачі

можуть побачити не лише будову органів та кісток, а й згубний вплив нездо�

рового способу життя. Наприклад, поруч показані здорові легені та легені

курця. “Сподіваємося, перегляд схилить багатьох відвідувачів виставки до

здорового способу життя, який безпосередньо впливає на стан організму.

Хотілося б бачити серед аудиторії якомога більше молоді, адже губиш своє

здоров’я якраз у ранньому віці”, — вважає президент клініки “Борис” Ми�

хайло Радуцький. “З анатомічної точки зору експонати є бездоганними, —

зауважив професор медичного університету імені Богомольця Віктор Черка�

сов. — Вони відроджують європейські традиції анатомічного театру. Так, у

XVIII столітті на вході до анатомічного театру в Парижі було написано лати�

ною — це місце, де сама смерть радіє тому, що допомагає життю”.

Приміщення, де розмістилася експозиція, облаштували спеціально під

виставку з відповідним освітленням, рівнем температури та обладнали ві�

деокамерами. Під час мандрівки по галереям відвідувачі знайомляться з різ�

ними системами людини: кістковою, м’язовою, кровоносною, нервовою,

травною, дихальною, сечостатевою. Поміж окремих органів, є цілі тіла, які

демонструють, як працює організм людини у певних позах — під час бігу, си�

дячи тощо. В окремому залі є ембріони людини та плоди різного віку. В

останньому залі на одному з тіл показано, як виглядають результати хірур�

гічних операцій, наприклад, по заміні колінного суглобу.

В галереях відвідувачів зустрічають медичні фахівці, які можуть розказати

детальніше про експонати. Також є спеціальний дидактичний матеріал для

шкільних вчителів та викладачів вищих навчальних закладів, які можуть

проводити уроки прямо у виставкових залах.

Експозицію “The human body: таємниці тіла” вже подивилися майже 20

мільйонів людей по всьому світі, а тепер і українці мають змогу дізнатися

більше про таке диво природи, як людське тіло. Виставка відкрита в НСК

“Олімпійський” до 23 грудня

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Нещодавно в Києві від рилася вистав а “The human
body: таємниці тіла”, я а дозволяє ожном дізнатися,
я людина ви лядає зсередини та по лян ти на люд-
сь е тіло очима хір р а. Е спозиція с ладається з 135
е спонатів, розташованих 9 алереях.

На виставці представлено 55 яс равих афіш найвідоміших театрів російсь ої столиці
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Ор анізатори сподіваються, що вистав а спон ає відвід вачів важніше
ставитися до власно о тіла

У НСК "Олімпійський" триває виставка з незвичними експонатами

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

Головне правління ом нальної власності
м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 76,20 в.м на

в л. Толсто о Льва, 6, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 76,20 в.м.
Адреса: 01004, м. Київ, в л. Толсто о Льва, 6, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце с-

пл атація".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 5 ( олишні IX — XIII) ( р пи приміщень

№ 7) за альною площею 76,20 (сімдесят шість цілих двадцять сотих) в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 461 600 (чотириста шістдесят одна тисяча

шістсот) ривень.
ПДВ — 92 320 (дев'яносто дві тисячі триста двадцять) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 553 920 (п'ятсот п'ятдесят

три тисячі дев'ятсот двадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням

ПДВ — 55 392 (п'ятдесят п'ять тисяч триста дев'яносто дві) ривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-
технічном стані.

2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є т
приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права
власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на

ористь Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий
збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий
встановлюється біржею.

4. А ціон б де проведено 05 жовтня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03179, м. Київ, Брест-Литовсь е шосе, б д,
8 а, а д. № 302, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".
Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03179, м, Київ,
Брест-Литовсь е шосе, б д. 8 а, а д. № 302, Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в
п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00
до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення
а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль",
од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа
"Перша ніверсальна біржа "У раїна".

7. Грошові ошти в розмірі — 55 392 ривні, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од
ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна
біржа "У раїна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01004,
м. Київ, в л. Толсто о Льва, 6, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03179, м. Київ,
Брест-Литовсь е шосе, б д. 8 а, а д. № 302, Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Адво атам м. Києва
Київсь а місь а валіфі аційно-дисциплінарна омісія адво ат ри

інформ є, що становча онференція адво атів м.Києва відб деться
12 жовтня 2012 ро приміщенні Центр льт ри та мистецтв
Національно о технічно о ніверситет У раїни " Київсь ий політехнічний
Інстит т" за адресою: м. Київ, пр. Перемо и, 37.

Почато реєстрації о 12.00, почато становчої онференції о 13.00.

В становчій онференції приймають часть адво ати, я і отримали
свідоцтво про право на зайняття адво атсь ою діяльністю Київсь ій
місь ій валіфі аційно-дисциплінарній омісії адво ат ри.

Прохання мати при собі ори інал свідоцтва про право на зайняття
адво атсь ою діяльністю та посвідчення адво ата (або до мент, що
посвідч є особ ).

Подробиці на сайті KM КДКА www. kmkdka.com

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 22.10.2012 ро
об 11.00 відповідача Косова Дмитра Борисовича по справі за позовом
Шил ін-Ч б Б.Ю. до Косова Д.Б. про стя нення с ми бор .
Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі йо о неяв и справа

роз лядатиметься йо о відс тність.
С ддя Савиць ий О.А.

Втрачене посвідчення Адміністрації Президента У раїни

Заст пни а Керівни а Головно о правління з питань

онстит ційно-правової модернізації № В-043, видане

13.07.2011 р. на ім'я К ли а Віталія Оле сандровича

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло №32645 від 18
листопада 2002 р. за адресою: м. Київ, в л. Вербиць о о,19 в. 343 на ім'я
Соболь Світлани Михайлівни та Соболь Тетяни Ми олаївни вважати
недійсним.

Втрачено свідоцтво дитини ба атодітної родини на ім'я Козен о Арт ра

Дмитровича вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне
правління ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо :
279-27-86, 279-27-93.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаходження
За альна
площа,
в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

Приміт а

Станом на 25.07.2012

1.

Київсь а місь а
лінічна лі арня №1

в л. Хар івсь е шосе, 121,
м. Київ, тел. 564-52-54

1 поверх
в л. Хар івсь е шосе,

121, орп. 26
97,00

Розміщення афе, я і не
здійснюють продаж то-
варів піда цизної р пи

2 ро и 364 дні
51,13 4959,44

Станом на 16.08.2012

2. 3 поверх
в л. Хар івсь е шосе,

121, орп. 27
18,00

Розміщення приватно-
о навчально о за лад

12 місяців 19,31 347,50

3. 1,3 поверхи
в л. Хар івсь е шосе,

121, орп. 3
388,00

Розміщення приватно-
о навчально о за лад

12 місяців 20,31 7880,00

Станом на 01.07.2012

4.
Перший Київсь ий медичний
оледж в л. Мельни ова, 14,
м. Київ, тел. 400-00-95

1 поверх
в л. Блюхера, 6,

орп. 2
51,90

Розміщення б фет ,
я і не здійснюють
продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні 26,08 1353,33

Станом на 30.04.2012

5.

Місь ий на овий
інформаційно-аналітичний

центр пров. Геор іївсь ий, 9,
м. Київ, тел. 270-51-82

2 поверх
пров. Геор іївсь ий, 9,
літ. А, А2 ( орп.1)

269,60
Розміщення іншо о

ом нально о
підприємства

2 ро и 364 дні 70,22 18932,29
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Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 14 вересня 2012 року

Спортивні новини

Хокей. Сезон 2012—2013 в НХЛ може 
не розпочатись через локаут
На останній з стрічі між профспіл ою равців і лі ою домовленість

щодо продовження оле тивної оди, що за інч ється в цю с бот ,
знов не б ла дося н та. Найімовірніше, про третій ло а т за останні
17 ро ів б де офіційно о олошено в неділю рано вранці. У ніч на чет-
вер омісар НХЛ Гері Беттмен з стрівся з оловою профспіл и хо еїс-
тів Дональдом Фером. З стріч тривала дві з половиною одини, але
знов сторони не дійшли з оди, втративши фа тично останній шанс
почати сезон вчасно. Я і раніше, оловною розбіжністю є розподіл до-
ходів між л бами і равцями. Після пере оворів Беттмен відмовився
роз ривати деталі розмови, але повідомив, що лі а б ла отова відда-
ти понад 46% доходів — саме та а цифра б ла озв чена під час остан-
ньої з стрічі. Фер повідомив, що в ході об оворення Беттмен знизив
план з 49 до 47%. З ідно попередньо о до овор , равці отрим ва-
ли 57% доходів. Ма сим м, на що отові піти хо еїсти — 54%. У омен-
тарях Фер і Беттмен зійшлися в одном : ло а т , швидше за все, ни -
н ти не вдасться. Гот ються до с ас вання сезон і хо еїсти, ба ато з
них отові перебратися в Європ . Під час ло а т сезон 2004/2005 за
о еан виїхали понад 400 равців

Теніс. Визначено склади команд України 
та Латвії на матч Кубка Девіса
Стали відомі с лади збірних Латвії і У раїни на матч плей-офф II р -

пи зони Європа/Афри а в К б Девіса, я ий відб деться 14—16 ве-
ресня в латвійсь ом місті Лієпая. Капітан збірної Латвії Карліс Лейні-
е с ви ли ав на матч 145-т ра ет світ Ернеста Г лбіса, Андіса Юш-

(362), Денісса Павловса (641) і Мартіна Подж са (1156). За У ра-
їн під ерівництвом Михайла Філіма зі рають 98-й номер рейтин
АТР Сер ій Стаховсь ий, Сер ій Б б а (150), Ілля Марчен о (237) і Де-
нис Молчанов (313). Переможець в матчі збірних Латвії і У раїни в на-
ст пном сезоні вист пить I р пі зони Європа/Афри а в К б Деві-
са

Температура +15°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +25°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 45 %

Температура +17°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 71 %

Прогноз погоди на 14 вересня 2012 року

ОВНИ, с млінно працюйте та стрим йте пра матичні пориви, від
вас віє прихованою а ресією, що заважає армонії із шлюбним об-
ранцем, діловою омандою, ерівництвом. Реалізація зад мів все-
бічно залежить від інших, том вірт озно лавір йте, аби до одити
оточенню і проштовхн ти власні інтереси. На любовном фронті
палах отітим ть афри ансь і пристрасті.
ТЕЛЬЦІ, сфера особистих взаємин наеле тризована, я що вас

разив вір с байд жості, і на інтереси партнера начхати, слід бити
триво ! Можливо, ви п стили щось важливе, переборщили з е о-
їстичними поривами, том не п с айте сит ацію на самоплив, а
наздо аняйте поїзд і сідайте на ход , іна ше тліючом в іллю по-
ч ттів призначено з асн ти.
БЛИЗНЯТАМ слід міцно стояти на землі, дбати про сімейний

доброб т, наполе ливо працюючи на сл жбі. Втім, вас нічим не за-
ля аєш, нині ви і на словах, я на цимбалах, і на ділі, я на бала-
лайці; харизма сяє. Баланс йте, підлаштов йтеся під реальність,
заробляйте роші і неодмінно б дьте в парі, союз із бла овірним є
священним, ви взаємно залежні і являєте собою взірець один для
одно о.
РАКИ, вас олосальний енер опотенціал, спрям йте йо о в

творче р сло, на люблен справ , не розпорош йтеся на розва-
и, бо б де оре аманцю. Збері айте вірність шлюбном с п тни-
, я що хочеться вип стити романтичн пар , обмежтеся ле им

фліртом, приємним спіл ванням із шан вальни ом для отриман-
ня свіжих вражень.
ЛЕВИ оповиті флюїдами чарівності, одна ляти та самоствер-

дж ватися на ам рном поді мі ні оли, на роботі сейсмічна обста-
нов а, навантажень додасться, на фоні ре лярних відволі ань
прод тивно працювати б де важ о. Спроб йте зосередитися і
займатися тіль и тією роботою, я ви добре знаєте і майстерно
ви он єте.
ДІВИ, спіл вання з людьми даватиметься наба ато важче, ніж

зазвичай. Свар и мож ть вини ати пра тично на порожньом міс-
ці, ви можете вважати, що причіп и безпідставні, проявляючи за-
хисн а ресивність відповідь. Проте та а позиція навряд чи допо-
може вирішити протиріччя, а лише за острить їх.
ТЕРЕЗИ, ви схильні до марнотратства, бо приймаєте невірні,

де оли д же поспішні рішення, в ладаючи або витрачаючи власні
заощадження. Гроші не захоч ть ле о йти в р и, для їх отриман-
ня доведеться при ладати більше енер ії і з силь. Проте сил нині
обмаль, рила зв’язані ( армічна см а триває), том не перевтом-
люйтеся.
СКОРПІОНИ, ваш енер опотенціал заш алює, і це ч дово, од-

на нині слід збавити темп, не робити різ их п блічних заяв, не за-
тівати таємних інтри . А ось розрахов вати на допомо др зів, од-
нод мців можна. Конс льт йтеся з ними в ритичні моменти. По-
ради вірних побратимів допомож ть об'є тивніше оцінити сит -
ацію, ни н ти серйозних помило та прорах н ів.
СТРІЛЬЦІ, ви схильні до райнощів, метаючись між земним та

д ховним. Я що до ладені з силля на роботі не о паються належ-
ним чином, не зліться (шеф та ділова оманда вас ч дова, то а-
верзи таємних воро ів), а тр діться з творчим во нем, с млінно ви-
он ючи дор чене, дорожіть ар’єрою, що є хлібним місцем.
КОЗОРОГИ, події тижня є доленосними, присл хайтеся до ч -

жих порад та д мо , на м дрих наставни ів та ці ав робот тала-
нитиме, а потім приймайте власне рішення. С ромність — найліп-
ший с п тни . Начальств с перечити небезпечно, підле лих та-
ож не нобіть, а єднайтеся з союзни ами близь ими по д х . Роз-
почалася півторарічна доленосна см а, оли щасливі шанси над-
ходитим ть через др зів та а тивн ромадсь діяльність.
ВОДОЛІЇ, події тижня нес ть армічний підте ст. Реалізації пла-

нів, дося нення цілей перетворяться на с ладн процед р , що с -
проводж ється додат овими переш одами. Не переходьте ні ом
доро , ни айте онфлі тів із ерівництвом, сл жбовим оле ти-
вом, де розжарена атмосфера, ос іль и навіть через незначні роз-
біжності ризи єте втратити довір з бо впливових людей. Вчасно
свідомлені і виправлені помил и — запор а ділово о спіх й осо-
бисто о процвітання. На найближчі півтора ро доленосний орієн-
тир — професійне дос оналення і шт рм ар’єрних висот!
РИБИ, одна ластів а весни не робить, об’єдн йтеся з діловими

поплічни ами, домовляйтеся про співпрацю, ладайте ділові о-
ди. За ладається ф ндамент співпраці на майб тній рі . У ба атьох
з'явиться яс равий партнер, союзни , потенційний андидат на
постійне місце с п тни а життя

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 6 — 2 2  В Е Р Е С Н Я

ранок день вечір

Вітчизняні паралімпійці 
повернулися з Лондона
Національна збірна України в загальнокомандному заліку посіла 
на Паралімпіаді четверте місце

Ще за кілька годин до

прильоту нашої збірної в

аеропорту "Бориспіль" поча�

ли збиратись рідні, друзі ат�

летів, а також численна "де�

легація" фанатів. Та найваж�

чими, мабуть, видалися

останні хвилини чекання.

Коли ж літак приземлився і

присутні побачили першого

атлета, вся публіка вибухну�

ла оваціями. Не стримували

емоцій і керівники Держ�

служби у справах сім’ї, мо�

лоді та спорту Равіль Сафі�

уллін, а також Голова Пара�

лімпійського комітету Вале�

рій Сушкевич. "Ми відчува�

ли кожне биття українсько�

го серця, і хочу подякувати

усім, хто вірив у нас. Ваша

підтримка допомогла на�

шим атлетам здобути меда�

лі",— зазначив пан Сушке�

вич.

Після офіційних приві�

тань паралімпійці опинили�

ся в обіймах рідних, друзів,

вболівальників та журналіс�

тів. Багато хто зі спортсме�

нів спочатку зніяковів від

такої кількості зустріча�

ючих, та в цей день вони бу�

ли справжніми героями, то�

му по праву заслужили на

увагу та визнання. Адже в

Лондоні наші паралімпійці

не лише повторили попе�

реднє досягнення у Пекіні

(зайняли четверте місце у

загальнокомандному залі�

ку), а й здобули на 10 наго�

род більше, у тому числі на 8

золотих. Кращими з кращих

стали Наталя Прологаєва (3

золотих та 1 срібна нагорода

у плаванні), Максим Верак�

са (3 золотих та 1 бронзова

нагорода у плаванні), Євге�

ній Богодайко (2 золоті та 2

срібні нагороди у плаванні),

Роман Павлик (2 золоті та 2

срібні нагороди у легкій ат�

летиці), Юрій Царук (2 зо�

лоті нагороди у легкій атле�

тиці), Єгор Дементьєв (2 зо�

лоті нагороди у велоспорті).

Традиційно найбільшу кіль�

кість медалей в українську

скарбничку принесли наші

плавці — 44 медалі, з яких

17 були золотими. Далі лег�

ка атлетика — 22, 8 з яких

золоті. Крім того, три "золо�

та" нам принесли дзюдоїс�

ти, дві нагороди найвищого

ґатунку спортсмени отри�

мали у велосипедному спор�

ті і по одній в академічному

веслуванні та стрільбі. Атле�

ти зізнаються, досягти тако�

го тріумфального успіху бу�

ло нелегко, адже у всіх без

виключення видах спортив�

ні досягнення паралімпій�

ців значно зросли. Досить

часто бронзові нагороди

українців, а то й навіть чет�

верті місця прирівнюються

до найвищих досягнень по�

передніх ігор. "Нарешті ми

на своїй землі. Довго ми

цього чекали. Радості немає

меж. Коли стоїш на п’єдес�

талі і грає гімн твоєї країни,

то просто хочеться плакати.

Ми краще виступили, ніж у

Пекіні. Дякуємо тренерам,

що вони не дають нам роз�

слабитися, завжди тримали

нас у тонусі", — розповів

плавець Олексій Федина,

який у Лондоні здобув золо�

ту та бронзову медалі.

Разом з тим Кабінет Мі�

ністрів України порадував

паралімпійців підвищени�

ми винагородами за здобуті

медалі. Таке рішення було

прийнято 12 вересня під

час засідання уряду. Відтак,

виплата за золоту медаль

підвищена з 700 тисяч до

800 тисяч гривень, за сріб�

ну — з 500 тисяч до 550 ти�

сяч грн, за бронзову — з 350

тисяч до 380 тисяч гри�

вень
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Цей день в історії 14 вересня

1871 — розпочав свою діяль-
ність перший в У раїні бан —
Хар івсь ий а ціонерний земель-
ний бан
1898 — народився народний

артист СРСР, радянсь ий а тор
театр і іно Мар Пр д ін
1929—на "Червоном " стадіо-

ні в Києві ф тбольна оманда
"Динамо" провела свою перш
міжнародн з стріч
1939 — США авіа онстр -

тор І ор Сі орсь ий підняв по-
вітря свій перший елі оптер
(вертоліт) VS-300
1965 — народився прем'єр-

міністр Російсь ої Федерації
Дмитро Мєдвєдєв (на сьо одні
наймолодший з сіх президентів
в історії Росії)
2003 — Естонія приєдналася

до Європейсь о о союз

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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На Паралімпіаді в Лондоні честь У раїни відстоювали 155 спортсменів

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Днями наші сильні д хом атлети поверн ли-
ся додом після двотижневих зма ань на
Паралімпіаді Лондоні. Аби підтримати віт-
чизняних спортсменів, в аеропорт "Борис-
піль" біля термінал D зібралась величезна
іль ість вболівальни ів. І це не дивно, адже
раїнсь а збірна за ально омандном за-

лі посіла четверте місце, виборовши
84 медалі, серед я их 32 золоті, 24 срібних
та 28 бронзових на ород, встановивши при
цьом не один світовий ре орд.

У раїнсь а ле оатлет а Марія Помазан на Паралімпіаді в Лондоні завоювала дві медалі —
золот і срібн

Головним правлінням Національно о бан
У раїни по м. Києв і Київсь ій області

реаліз ються набори срібних монет, присвячених Фінальном
т рнір чемпіонат Європи з ф тбол 2012 році. Набір

с ладається з п'яти монет, ви отовлених зі срібла 925 проби:

"Фінальний т рнір чемпіонат Європи з ф тбол 2012" (номіналом 20 ривень);

"Фінальний т рнір чемпіонат Європи з ф тбол 2012. Місто Київ" (номіналом
10 ривень);

"Фінальний т рнір чемпіонат Європи з ф тбол 2012. Місто Донець " (номіналом
10 ривень);

"Фінальний т рнір чемпіонат Європи з ф тбол 2012. Місто Львів" (номіналом
10 ривень);

"Фінальний т рнір чемпіонат Європи з ф тбол 2012. Місто Хар ів" (номіналом
10 ривень).

Вартість набор (разом з ф тляром) — 3 437,00 рн.

Каса з реалізації пам'ятних монет У раїни та с п тньої прод ції працює щоденно
з понеділ а по п'ятницю з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 15.00 за адресою: м. Київ,
Контра това площа, 2-Б, під'їзд № 4.



Київ — кращий з благоустрою
Столиця другий рік поспіль перемагає у престижному 
Всеукраїнському конкурсі

Як зазначає міністр регіо�

нального розвитку, будівництва

та житлово�комунального гос�

подарства України Анатолій

Близнюк, результати змаган�

ня — це визнання громад як

відповідальних господарів своєї

території. Це — спільна дія

мешканців, зацікавлених у до�

сягненні більш комфортного

проживання в оточуючому

просторі.

У конкурсі з благоустрою взяв

участь 71 населений пункт у

шести категоріях залежно від

кількості мешканців. Головним

критерієм відбору був благоуст�

рій міст, а саме: стан житлового

фонду, утримання доріг, шля�

хопроводів, належне водопоста�

чання та водовідведення. І за

усіма показниками столиця —

перша. До речі, нагородження

переможців перехідними кубка�

ми та відповідними дипломами

уряду відбудеться у листопаді

цього року під час міжнародної

виставки "КомунТех — 2012".

У той же час начальник ГУ

контролю за благоустроєм Сер�

гій Садовой зазначає, що хоча

місто вдруге поспіль (за 2010 та

2011 роки) перемогло у прес�

тижному Всеукраїнському кон�

курсі, все ж столична влада не

планує спочивати на лаврах і у

всеозброєнні підходить до звіту

за 2012�й.

"За рік проведення Євро�2012

нам є чим пишатися, адже місто

отримало якісно новий рівень

упорядкування території — від�

ремонтовано фасади будинків,

проведено комплексне озеле�

нення, поновлено асфальтне

покриття на найбільш проблем�

них ділянках. Безумовно, деякі

проблемні питання залиши�

лись, зокрема — відновлення

благоустрою після проведення

розриттів, тих же МАФів. Од�

нак я не маю сумніву в тому, що

об’єднання зусиль міської вла�

ди та територіальної громади

дозволить Києву втримати

звання найкращого міста з бла�

гоустрою в Україні", — зазначив

Сергій Миколайович.

До слова, зробити це столиці

в значній мірі вдається й за до�

помогою її мешканців, які ак�

тивно долучаються до приби�

рання території міста. Так, ци�

ми вихідними працівники од�

нієї зі столичних соціально�

відповідальних компаній вий�

дуть, аби разом причепурити

парк ім. Рильського біля Голо�

сіївської площі

"Київзеленбуд" оновить 
поливно�зрошувальну 
систему 

Це дозволить заощадити ошти на озеленення та
поверне Києв стат с "зеленої столиці"

СТОР. 2 

Новий корпус інституту 
ім. Амосова збудують 
за три роки 
Відповідне рішення прийняв ряд, затвердивши
прое т б дівництва лі вально-реабілітаційно о
орп с

СТОР. 2 

Ринок фототехніки зростає 
За словами е спертів, серед споживачів збері а-
ється стій ий попит на цифрові омпа тні фотоапа-
рати

СТОР. 8 

У номері

Новини
Під час Днів Москви освітяни двох
столиць розширюватимуть 
співпрацю міст�побратимів
Протя ом двох днів Києві остюватим ть представ-

ни и Департамент освіти Мос ви та Центрально о
о р жно о правління освіти, дире тори за ладів осві-
ти, завід вачі дош ільних станов, ерівни и поза-
ш ільних навчальних за ладів. "Головною метою з -
стрічі є розширення партнерсь их зв’яз ів та обмін пе-
редовим досвідом сфері освіти. Партнерство в цій
ал зі є пріоритетним напрямом співпраці між Києвом
і Мос вою, ос іль и дозволяє на ло альном рівні роз-
вивати ви ідні взаємини сфері освіти обох міст. Адже
всі заходи, я і передбачені про рамою, проходитим ть
під за альним аслом "Київ —Мос ва: територія др ж-
би", — зазначила начальни ГУ освіти і на и О сана
Добровольсь а. Про рамою з стрічі передбачено пре-
зентацію иївсь ими освітянами системи дош ільної,
середньої та професійно-технічної освіти столиці.
Мос овсь і оле и ознайомляться із роботою ДНЗ
№ 205 і № 100 "Каз а", імназії № 153 імені О. С. П ш-
іна, спеціалізованої ш оли № 177 (біотехноло ій), Ки-
ївсь о о вищо о професійно о чилища б дівництва та
дизайн , вищо о професійно о чилища№ 33. Освітя-
ни обох столиць змож ть об оворити план спільних за-
ходів на 2012—2013 ро и, знайти нових партнерів для
співпраці та підписати з ними відповідні оди

У центрі Києва відбудеться 
ІІ Міжнародний півмарафон
16 вересня о 9.00 під патронатом КМДА, ГУ спра-

вах сім’ї, молоді та спорт і ФЛА У раїни старт є др -
ий "Київсь ий півмарафон — 2012". Йо о мета —
сприяти розвит а тивної, спортивної та здорової на-
ції. Участь зма аннях змож ть взяти всі охочі. Марш-
р т марафон : пл. Михайлівсь а — пров. Володимир-
сь ий — пл. Софійсь а — в л. Володимирсь а —
б льв. Шевчен а — пл. Перемо и — просп. Перемо-
и — розворот ст. м. "Берестейсь а" — просп. Пере-
мо и — в л. Са са ансь о о — в л. Червоноармій-
сь а — пл. Бессарабсь а — в л. Хрещати — розво-
рот перед Європейсь ою площею — в л. Хрещати —
пл. Льва Толсто о — в л. Льва Толсто о — в л. Воло-
димирсь а — пл. Софійсь а — пров. Володимир-
сь ий — пл. Михайлівсь а. У рам ах заход відб д ть-
ся наст пні забі и: "Київсь ий півмарафон" (21 097 м)
та забі на 5000 м.
Усіх часни ів обсл ов ватим ть п н ти харч вання,

розміщені через ожні 5 м та на фініші. Та ож до по-
сл спортсменів б д ть надані амери схов та роздя-
альні. О рім офіційно о на ородження переможців,
ожен бі н отримає ф тбол та пам’ятн медаль

У Пирогові вчитимуть весільним
танцям та обрядам
У неділю в Національном м зеї народної архіте -

т ри та поб т У раїни, що в с. Пиро ів, відб деться
традиційне свято "Осінь весільна". У ви онанні
фоль лорних оле тивів із Київщини, Чер ащини,
Вінниччини, С мщини, Житомирщини та Черні івщи-
ни відвід вачам по аж ть різні весільні звичаї. Поч -
ти обрядові пісні, навчитися танцям та придбати все
необхідне до весілля ості свята змож ть з 12.00 до
17.00. На е спозиції "Середня Наддніпрянщина" та
на сцені Співочо о поля м зею продемонстр ють об-
ряди випі ання та при рашання ороваю, дівич-ве-
чора, розплітання оси, приїзд молодо о, з стрічі
невіст и, ви п молодої, снідання тощо. Ці авими
для відвід вачів б д ть і запросини на весілля, час-
ни ами я о о мож ть стати сі бажаючі.
О рім то о, на Співочом полі б де ор анізовано ви-

став -продаж весільно о печива ( ороваїв, "шишо ",
"верчів", "пташо ", " ол бів"), а та ож весільної атри-
б ти и, ви отовленої народними майстрами — р шни-
ів, віноч ів, весільно о одя та ба ато іншо о

ПРОКУРАТУРА:

НЕЗАКОННИХ ПАРКОВОК

У СТОЛИЦІ НЕ БУДЕ 

СТОР. 2

НА ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСТ 

УРЯДОМ ВИДІЛЕНО 

80 МІЛЬЙОНІВ

СТОР. 2

ТЕНДЕНЦІЇ 

НА ВІТЧИЗНЯНОМУ 

РИНКУ ВИНОРОБСТВА 

СТОР. 5

ПОШТОВІ ПОСЛУГИ 

ДЛЯ БІЗНЕСУ

РОЗШИРЮЮТЬСЯ

СТОР. 7
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ПРОСТІ КРОКИ ГОРДИХ КИЯН
Дорогі мої земляки! Голосієво унікаль�

не: найбільший, молодший і розумніший

район Києва. Нам треба малість: мораль�

на влада і спокійне життя в достатку. Тож

плюнемо на цю владу бандитів! Збудуємо

справедливе суспільство захищених лю�

дей. Головною цінністю стане людина як

унікальна особистість, відродиться від�

чуття ліктя. Утопія? Ні. Варто зробити

кілька простих кроків.

Крок 1. Старт життя
Діти народжуються рівними перед Бо�

гом. Але в різних умовах — одні в замож�

ній сім’ї, інші в бідній. Одні здоровими,

інші інвалідами. Гріх економити на дітях.

Бо маленький громадянин безумовно

стане кращим від нас. Тож встановимо

місячну підтримку дитини як в ЄС — не

менше 70% від дорослого.

Крок 2. Освіта
Ми — країна освічених людей. Тож са�

док, школа, університет стануть доступ�

ними для всіх. Освітня субсидія вб’є ко�

рупцію, а викладач отримає гідну зарпла�

ту. Школи при церквах та духовні семіна�

рії стануть освітніми закладами, бо віра в

Бога не заперечує фізику чи біологію.

Мама зможе здати дитя в школу за влас�

ним вибором, бо ми введемо шкільні ва�

учери, за якими гроші йдуть за дитиною,

як мріє Юлія Тимошенко.

Крок 3. Студент
Ця влада ділить студентів на касти —

бюджетників та контрактників. Невірно.

Ми надамо студентські кредити, які

зроблять рівними всіх, незалежно від

грошей. Бо Україна — земля геніїв. Сту�

денту треба малість: освіта, дах, можли�

вість підробити. А також любов і свобода.

Ми приймемо закон про студентське са�

моврядування як в Кембриджі, Гарварді,

Сорбонні. Будь�який студент отримає

місце в гуртожитку за житловими норма�

ми. Немає гуртожитку та свободи для

студента — немає ліцензії для ВУЗу.

Крок 4. Перша робота та дах
Випускнику треба робота. Підприєм�

ства отримають квоту — чим більше мо�

лодих працівників, тим менші відраху�

вання до фонду безробіття від усіх най�

маних осіб. Молодь отримає дах над го�

ловою. Це просто: якщо молодий і

батьки незаможні, то отримаєш житло в

іпотеку на довгі роки під індекс інфля�

ції.

Крок 5. Забутий культ матері
Жінка є рабою потреб чоловіка, вважає

влада. “Не женское дело проводить ре�

формы” (Азаров). Дурість, бо навіть

Україна — етимологічна жінка. Жінок не

викинуть з роботи після декрету, а для

розрахунку пенсії строк виховання дити�

ни стане рівним праці депутата.

Крок 6. Забутий культ старших
Влада не любить старших — запросто

підняла пенсійний вік жінкам на 5 років.

І стаж для всіх на 10 років. Але ж ми лю�

бимо своїх батьків. Установимо пенсію

як середню зарплату. Утопія? Ні, варто

перейти до персональних пенсійних ра�

хунків. Пенсійні гроші стануть Вашими,

зможете віддати у спадок. Пенсійна ре�

форма скасує чиновницькі “персонал�

ки”. Але нащо пенсія, коли пенсіонер

мертвий?

Крок 7. Право на життя не залежить 
від гаманця

У справедливому суспільстві не діє тео�

рія Дарвіна, де виживає фізично силь�

ний. Драйвом людського прогресу є інте�

лект. М’язи — похідні, простіть мене,

боксери. Така відмінність людини від

тварин. Ми втілимо право людей на якіс�

ні медичні послуги. Сімейні лікарі чи

спеціалізовані клініки? Медична стра�

ховка чи “безоплатна” медицина? Ска�

жіть мені, як делегату Ваших думок.

Крок 8. Справедливе суспільство 
ґрунтується на обізнаності

Закрита влада веде до деспотизму і ко�

рупції. Ми збудуємо відкрите інформацій�

не суспільство: спростимо процедуру за�

снування медійних засобів та зробимо важ�

ким закриття. Нападки на сайти чи персо�

нальні дані будуть каратися кримінально.

Крок 9. Верховенство права 
та незалежний суд

Справедливе суспільство виходить з

верховенства права. Суд стане незалеж�

ним: судді обиратимуться людьми, а гро�

шові бар’єри до правосуддя скасовані. Не

буде вибіркового судочинства. Засудже�

ний не житиме в умовах катування, а пі�

дозрюваний — як засуджений. Мрію, щоб

замість Юлі в камеру потрапив Янукович.

Крок 10. Країна вільного 
підприємництва

Життя робиться не політиками, а прос�

тими людьми: ідеями і працею. Сплата

податків стане моральним обов’язком

людини, а не примусом. Бо 7 податків

кращі за 138. Ми скасуємо такий ПДВ та

збільшимо податок на багатих. Викоре�

нимо корупцію як клас.

Дорогі земляки! Ми є оптімистами, але в
нас є кулак, яким викинемо бандитів з Ки<
єва. Бо набридло жити без спокою, де діє

диктат грошей. Де пенсіонери як відпра�

цьований мотлох, а молодь як засіб вироб�

ництва як токарний станок. Де президент

вважає, що місце жінки лише на кухні. Де

освіта і медичний захист залежать від га�

манця. Де від безгрішшя бюджетники про�

сять хабар. Де банкіри жиріють на бідах

простих людей. Де закрита парасолька за�

кону, що прихищає людину від сваволі. Де

наші святині — мова, релігія і земля окупо�

вані бандитами, які рвуться у Раду, щоб

примножити мільярди чи уникнути суду.

Але ж Ми кращі від них! Тому разом –
переможемо!

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Столиця знов в лідерах. Днями ряд назвав пе-
реможців щорічно о Все раїнсь о о он рс
"Населений п н т най ращо о бла о строю і під-
трим и ромадсь о о поряд ". Перше місце се-
ред міст із населенням понад 500 тисяч меш ан-
ців розділили Київ та Одеса. За важимо, столиця
же два ро и поспіль перема ає цьом он рсі.

спецвипуск: вибори�2012
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України 

від Голосієво (округ № 211) 

СЕРГІЯ ТЕРЬОХІНА
(об’єднана опозиція "Батьківщина")

Політична ре лама
За зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавець
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Олександр Попов передав 200 книг 
для української бібліотеки Москви
Дві сотні примірни ів раїнсь ої ласи и та пізнавальної літерат ри
раїнсь ою мовою днями повез ть до столиці РФ. Доправити добір-
в бібліоте раїнсь ої літерат ри в Мос ві олова КМДА Оле -

сандр Попов попросив представни ів деле ації ряд міста-побрати-
ма, я а переб ває з офіційним візитом Києві. Та е звернення очіль-
ни КМДА озв чив під час двосторонньо о фор м “Мос ва — Київ:
нові оризонти інвестиційно о співробітництва”. “Корист ючись на о-
дою, прош представни ів мос овсь ої деле ації передати нашим
співвітчизни ам, я і нині жив ть російсь ій столиці, вісточ з Бать-
івщини. Це ни и, я і ми зібрали для раїнсь ої бібліоте и в Мос ві.
Б д вам за це щиро вдячний”,— с азав Оле сандр Попов. Бібліоте-
а раїнсь ої літерат ри б ла створена постановою ряд Мос ви на
ви онання мов оди про побратимсь і стос н и, підписаної 1992
році між столицями. Нині це єдина раїномовна бібліоте а в Мос ві

Кияни самостійно обиратимуть сімейних 
та дільничних лікарів
Новий прое т столичної влади дасть иянам можливість самостійно

обирати або змінювати сімейних та дільничних лі арів. Про це повідомив
начальни ГУ охорони здоров’я Віталій Мохорєв. “У рам ах реформ ван-
ня первинної меди о-санітарної допомо и столиці ми запровадили пі-
лотний прое т, я ий дозволяє меш анцям за власним бажанням зміню-
вати або обирати сімейних лі арів, дільничних педіатрів і терапевтів. Для
цьо о необхідно просто заповнити своїй полі лініці відповідні до мен-
ти – і обсл ов ватися в обрано о фахівця”, — розповів Віталій Мохорєв.
При цьом , зазначив він, та а процед ра вима ає певно о час і від-

повідних змін роботі медза лад . “Треба роз міти, що та ий прое т
передбачає матеріальне заохочення лі арів, я е стим люватиме їх до
підвищення я ості роботи. Ми відпрацювали інди атори, за я ими б -
д ть здійснювати доплати: оцінюватим ться, перш чер , я ість та
об’єми ви онаної роботи. Щомісячно в ожном полі лінічном за ладі
працюватиме тарифі аційна омісія, я а відповідно до звіт лі аря і ви-
значатиме рівень доплат. До слова, двох пілотних районах — Дніпров-
сь ом і Дарниць ом — лі арі вже сьо одні отрим ють нов підвищен
зарплатню”, — повідомив Віталій Мохорєв
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Новини

Київ та Москва домовились 
про співпрацю у галузі медицини

Як зазначив керівник Департамен�

ту охорони здоров’я Москви Георгій

Голухов, відповідно до протоколу про

співпрацю як у Москві, так і в Києві

будуть створені групи фахівців, які

вивчатимуть досвід своїх сусідів.

“Для нас також дуже важливо почути

думку колег із Києва”, — сказав пан

Голухов. Перша делегація столичних

медиків вирушить до Москви вже в

листопаді. Київських фахівців заці�

кавили проекти, які успішно реалізо�

вуються у російській столиці.

“Одним з найцікавіших новов�

ведень, що успішно діє у Москві, є

обов’язкове медичне страхування.

Там його запровадили ще у 1992

році. Тож, використовуючи пози�

тивний досвід сусідів, ми хочемо

вже цього року впровадити пілот�

ний проект обов’язкового медич�

ного страхування у Києві. Крім то�

го, цікавим також є досвід Москви

у створенні судинних центрів. У

російських колег відпрацьована

модель, яка дозволяє скоротити

час виклику медичної допомоги та

здійснити реанімаційні заходи що�

до пацієнтів у критичному стані”,

— зазначив начальник ГУ охорони

здоров’я Віталій Мохорєв.

За його словами, ще один важли�

вий для столиці проект — елек�

тронна система запису до лікаря.

Уже найближчим часом у двох пі�

лотних районах, Дніпровському та

Дарницькому, цю систему плану�

ють впровадити у життя. Якщо ж

будуть позитивні результати, то за

два роки це ноу�хау почне діяти у

всіх районах Києва.

Не менш цікавим для столиці

став проект з електронної карти

хворого, який у Москві тільки по�

чинає реалізовуватись. Як зазна�

чив “Хрещатику” президент Укра�

їнської федерації сприяння охоро�

ні здоров’я Володимир Загородній,

це питання поки що в правовому

полі не врегульовано, хоча впрова�

дження електронної картки хворо�

го значно полегшить роботу ліка�

рів. “Та разом з тим ми поки не мо�

жемо остаточно відмовитись від

паперового носія. Тож електронна

версія має стати технічним супро�

водом професійної діяльності ліка�

ря”, — каже пан Загородній.

Натомість москвичів зацікавили

наші перинатальні центри. “Вони

мають бажання вивчити київський

досвід створення таких установ та

надання допомоги породіллям і

новонародженим дітям”, — відзна�

чив Віталій Мохорєв. Нагадаємо:

цього року на базі Пологового бу�

динку № 7 відкрили перший у сто�

лиці та другий в Україні перина�

тальний центр

Нагороди для найкращих 
фармацевтів
Напередодні професійного свята почесні відзнаки отримали 
працівники КП "Фармація"

“Напередодні професійного свята

я хотів би привітати вас та побажати

добра і любові. Адже ваша робота не

тільки вимагає високого професіо�

налізму, а ще й уміння розуміти та

підтримувати людей”, — зазначив у

вітальному виступі голова КМДА

Олександр Попов.

Унікальність і особливість КП

“Фармація” полягає у широті його

фармацевтичної діяльності за всіма

існуючими напрямами. У складі під�

приємства: 112 аптек, 58 аптечних

пунктів та 2 аптечних кіоски, також аптечна база та контрольно�аналі�

тична лабораторія, яка атестована в

системі ДП “Укрметртестстандарт”.

Сьогодні на підприємстві працює

1370 осіб.

Кращим із них Олександр Попов

вручив медалі “1530�річчя Києва”, а

також Почесні грамоти КМДА та

іменні годинники. Члени колективу

КП “Фармація” також отримали по�

дяки від голови постійної комісії

Київради з питань гуманітарної по�

літики Алли Шлапак та Головного

управління охорони здоров’я.

Очільник міськадміністрації від�

значив, що наразі КП “Фармація”

стало надійним партнером міста в

реалізації соціальних проектів, і на

цьому розвиток підприємства не за�

вершиться.

"Наразі ми повертаємо та віднов�

люємо роботу аптек, впроваджу�

ємо нові технології, виробляємо

медикаменти на базі підприємства.

Дуже приємно, що КП "Фармація"

є надійним партнером міста в ре�

алізації соціальних програм, зок�

рема “Картки киянина”, яка пе�

редбачає здешевлення ліків на 25�

30 % та надає можливість придбати

їх людям, які цього потребують.

Тому, на мою думку, в цього потуж�

ного підприємства велика пер�

спектива. Адже воно є вагомим

гравцем на ринку фармацевтичних

послуг", — зазначив Олександр

Попов.

Він додав, що наразі тривають ро�

боти з розширення мережі аптек ко�

мунального підприємства, а в най�

ближчих планах — збільшити кіль�

кість ліків, які виробляються на базі

“Фармації”. Загалом у столиці зай�

няті у виробництві лікарських засо�

бів понад 10 тисяч фахівців. Сього�

дні фармацевтичні заводи Києва ви�

пускають більше 980 найменувань

лікарських засобів
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Голова КМДА Оле сандр Попов вр чив ращим працівни ам КП "Фармація" медалі "1530-річчя Києва", а та ож Почесні
рамоти та іменні одинни и

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Сьо одні фармацевти всієї
У раїни вже в тринадця-
тий раз відзначають своє
професійне свято. Урочис-
тості із вшан вання лю-
дей, я і щодня допома а-
ють иянам б ти здоро-
вими, розпочалися
напередодні. Подя за
я існ та с млінн працю
оле тив КП “Фармація”
висловив олова КМДА
Оле сандр Попов. Та ож
він вр чив працівни ам
підприємства почесні від-
зна и та на ороди.

Перша деле ація иївсь их меди ів вир шить до Мос ви вже в листопаді

Наразі КП "Фармація" 
є партнером міста 

в реалізації соціальних
програм, зокрема "Картки
киянина", яка передбачає

здешевлення ліків 
на 25—30 % та надає

можливість придбати їх
людям, які цього

потребують

Одним із найцікавіших
нововведень, 

що успішно діє 
у Москві, є обов’язкове

медичне страхування. Там
його запровадили 

ще в 1992 році

Уже цього року в нашій столиці буде запроваджено пілотний 
проект з обов’язкового медстрахування
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У рам ах Днів Мос ви в
Києві члени ромадсь их
ор анізацій, на овці та
провідні лі арі обох сто-
лиць зібрались, аби об о-
ворити позитивні напра-
цювання щодо розвит
медицини. А саме, модер-
нізації амб латорно-полі-
лінічної допомо и, роботи
е стреної медичної допо-
мо и та моделі впрова-
дження страхової медици-
ни. На адаємо, днями ГУ
охорони здо
ров’я столиці та Департа-
мент охорони здоров’я
Мос ви підписали без-
стро овий прото ол про
співробітництво. Відповід-
но до цьо о до мента
сторони ділитим ться до-
свідом з метою по ращи-
ти систем охорони здо-
ров’я обох ме аполісів.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Головне завдання народного депутата України, якого обрано до
вищого законодавчого органу країни по одномандатному виборчо�
му округу — відстоювання інтересів своїх виборців, захист їх прав.

Тому в разі, якщо виборці одномандатного виборчого округу
№ 211 висловлять мені довіру і оберуть депутатом Верховної Ра�
ди України, спрямую всі зусилля перш за все на вирішення нагаль�
них проблем округу, його мешканців, а саме:

Кожному працездатному робоче місце та достойно оплачувану
роботу

розширення обсягу інвестицій у адміністративно�соціальну

забудову на місці промислової зони Нижня Теличка�Корчувате

та інших перспективних територій, у будівництво за доступни�

ми цінами соціального житла, в тому числі на масиві "Терем�

ки — 3", реновація "хрущовок", завершення будівництва метро�

політену на Теремки.

Кожному жителю якісні житлово�комунальні послуги
реформування відносин у житлово�комунальній сфері,

впровадження справедливих тарифів, відновлення інженерних

мереж, ліфтів, утеплення будинків за сучасними технологіями,

заміна магістрального теплопостачання на автономне, будів�

ництво інженерних мереж в мікрорайонах індивідуальної забу�

дови, благоустрій та озеленення прибудинкових територій, роз�

ширення мережі спортивних та дитячих майданчиків, своєчас�

не санітарне прибирання та вивіз сміття перетворить кожен

двір на зону відпочинку

Майбутнім поколінням чисту екологію
недопущення забудови зелених зон, збереження таких зеле�

них перлин, як Голосіївський ліс, Музей народної архітектури та

побуту України "Пирогів", прибережні зони Дніпра та островів

на ньому та будівництво нових скверів та місць для відпочинку

Кожному жителю якісне медичне обслуговування
посилення профілактичних заходів, спрямованих на запобі�

гання захворюваності, поліпшення якості медичного обслуго�

вування та матеріальної бази лікарень, поліклінік, розвиток ме�

режі амбулаторій сімейного лікаря

Кожному непрацездатному соціальна підтримка та захист
збереження та збільшення соціальних виплат та впроваджен�

ня програм, спрямованих на підтримку пенсіонерів, сиріт, інва�

лідів, матерів.

Разом ми сила
об’єднання жителів в органи самоорганізації населення, в

об’єднання власників багатоквартирних будинків та активна

позиція дозволить відстоювати спільні інтереси жителів перед

органами влади та окремими соціально не відповідальними біз�

несменами

У разі обрання народним депутатом буду підтримувати прий�
няття лише таких законодавчих актів, реалізація яких направле�
на на підвищення соціально�економічного рівня життя виборців.
Це, в першу чергу, закони, спрямовані на:

— захист прав людини та громадянина;

— підвищення реальних доходів громадян України;

— боротьбу з корупцією і хабарництвом у владних структу�

рах, скорочення чисельності бюрократичних інстанцій та чи�

новників;

— зменшення податкового тиску на підприємців та пересіч�

них громадян, спрощення процедур сплати податків;

— на доступність освіти для всіх українських громадян, під�

вищення освіченості та культурного рівня суспільства;

— підвищення рівня медичного обслуговування та соціаль�

ного захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей.

Основною метою діяльності Партії є сприяння побудові в

Україні християнської держави, що забезпечить відродження

християнських основ суспільного життя.

Для досягнення мети Партії, я вважаю своїм обов’язком, в

першу чергу

На національному рівні сприяти:

— перешкоді стрімкого падіння моральності та духовності;

— відродженню християнських традицій взаємовідносин в

сім’ї та внутрішньо сімейних християнських законів, і законо�

давчої можливості для християн користуватися єпархіальним

судом своєї конфесії;

— терміновому введенню паралельно з світською освітою

християнського навчання та об'єднанню системи середньої і

вищої освіти в безоплатне обов'язкове навчання;

— реформуванню системи медичної освіти з метою вихован�

ня добросовісних та талановитих лікарів, забороні платних по�

слуг в медицині, особливо в лікуванні дітей та пенсіонерів, по�

силенню відповідальності за лікарські помилки;

— посиленню відповідальності влади за події в державі та су�

спільстві;

— заміні в законодавстві України принципу проголошення

прав, системою взаємозобов'язань між державою та громадяна�

ми для забезпечення реальної можливості притягнення до від�

повідальності порушників закону, та між громадянами;

— реформуванню структури державного устрою з метою ви�

корінення корупції та збільшення впливу громадян на устрій

держави;

На регіональному рівні:

— створити комітети народного контролю за діяльністю всіх

сфер народного господарства, пов'язаних з впливом на фізичне

та духовне здоров'я громадян, особливо дітей, та всіх медичних

закладів.

— Відкрити центри розв'язання міжродинних сімейних

проблем;

— відкрити дитячі садочки та школи християнського вихо�

вання та навчання;

— забезпечити всіх дітей шкільного віку округу безоплатним

щоденним одноразовим висококалорійним харчуванням, та

пенсіонерів щомісячним харчовим пайком в розмірі мінімаль�

ної пенсії.

Оновні положення передвиборчої програми затверджено

восьмим з'їздом Української політичної партії "Християнський

рух"

" 07 " серпня 2012 р.

Голова Української політичної партії 
"Християнський рух"

Т. П. ЗВЯГІНЦЕВА

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Кандидата в народні депутати України від

УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ХРИСТИЯНСЬКИЙ РУХ"
в одномандатному виборчому окрузі № 211

Звягінцевої Тамари Петрівни

НАРОД — ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ВЛАДИ

Внаслідок політико�бюрократичних маніпуляцій україн�

ський народ практично усунено від участі в здійсненні коорди�

наційно�управлінських завдань, що мають стратегічне загаль�

нонаціональне значення.

Нашим громадянам потрібно надати реальні можливості

для публічного контролю за діями влади, забезпечивши прак�

тичними механізмами для кадрового очищення керівних ін�

ститутів, відкликання депутатів і державних службовців, які

скомпрометували себе корупційними, аморальними вчинка�

ми.

Я за реальну децентралізацію виконавчої влади та зміцнення

системи місцевого самоврядування. Жодне рішення, пов’язане

з місцевим соціально�економічним розвитком, не повинно

ухвалюватися без згоди територіальної громади, консультацій зі

звичайними громадянами.

Мій вибір — правда, права людини, народовладдя та спра�

ведливий суд. Я відстоюватиму цей вибір за будь�яку ціну.

Я категорично проти втручання влади у редакційну політику

мас�медій і Інтернет�видань, насильницького перешкоджання

вільному висловлюванню думок.

Я виступаю за підвищення духовності і моралі, проти зрос�

тання злочинності, наркоманії, жебрацтва та безпритульності.

Моя стратегічна мета — з допомогою соціально спрямованих

економічних перетворень забезпечити в країні нову якість жит�

тя людей.

У разі обрання народним депутатом України я ініціюватиму

зменшення податкового навантаження для малого бізнесу та

мораторій на нові податки.

Я виступатиму у парламенті за поетапне скорочення подат�

ків, наполягатиму на ліквідації ПДВ.

В Україні має бути забезпечена можливість отримання за�

гальної середньої освіти кожній українській дитині на макси�

мально можливому та якісному рівні відповідно до її особисті�

сних можливостей незалежно від того, де вона проживає — у

селі чи великому місті.

Престиж учительської професії в країні має бути відновле�

ний, роль вчителя зрости.

В країні слід здійснити перехід від принципу "освіта на все

життя" до принципу "освіта протягом усього життя". При цьому

першу вищу освіту кожен громадянин України повинен отри�

мати безкоштовно.

В державі необхідно побудувати потужну систему профілак�

тики захворювань шляхом відновлення просвітницької роботи,

створення системи простих спортивних споруд за місцем про�

живання та розгорнутої мережі оздоровчо�спортивних центрів і

клубів, відновлення видання великими накладами популярної

літератури з питань оздоровлення і фізичної культури.

Громадяни України повинні отримувати безкоштовні медич�

ні послуги за переліком і в обсягах, визначених законом, з пов�

ним фінансовим відшкодуванням їх вартості державою.

При цьому необхідно передбачити можливість додаткового

добровільного медичного страхування та отримання відповід�

них медичних послуг власним коштом громадян.

Я ініціюватиму прийняття і впровадження у життя загально�

державної програми "Вода для життя", якою буде передбачено

вжиття термінових заходів щодо підвищення якості питної во�

ди для населення.

Необхідно здійснити широкий комплекс організаційно�техніч�

них робіт для розв’язання проблеми переробки і утилізації сміття.

Я виступаю за збільшення площі природно�заповідного

фонду України, проти знищення зелених насаджень.

Сьогодні перед нами вибір: жити у вільній країні, якою керу�

ватимуть чесні політики відповідно до волі народу й власної со�

вісті, або продатись пройдисвітам і брехунам за пайки, подач�

ки, пусті обіцянки.

Вірю, що ми зробимо правильний вибір.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
в одномандатному окрузі № 211
Кострикова Сергія Сергійовича

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 211

Макаряна Артура Владиславовича

На виконання програми з доступного житла
виділять мільярд гривень 
Прое том бюджет на 2013 рі передбачено виділення 1 млрд рн на

продовження реалізації про рами із здешевлення вартості редитів на
дост пне житло. Про це заявив прем`єр-міністр У раїни Ми ола Аза-
ров. "О ремо хоч на олосити, що продовжиться реалізація ініційова-
но о лавою держави прое т із здешевлення вартості редитів для за-
безпечення дост пним житлом ромадян. У бюджеті 2013 ро перед-
бачено на це 1 млрд рн. Це відповідь тим, хто ще с мнівається: чи
взяти часть про рамі, за я ою держава здешевлює плат за редит
до 3 % на 15 ро ів", —зазначив прем`єр-міністр

Основна кількість нових велопарковок з'явиться 
навесні 2013
Більш частин нових велопар ово , я і иївсь а влада обіцяла ство-

рити до жовтня місяця, почн ть облаштов вати столиці ближче до но-
во о велосезон , тобто навесні. Про це зазначив олова КМДА Оле -
сандр Попов. "У нас є прое т розвит велосипедних доріжо мас-
штабах Києва. Він, до речі, представлений в Інтернеті, тобто дост пний
для всіх, хто хоче з ним ознайомитись. Наразі ми план ємо розміщен-
ня на території міста велопар ово . Робота ведеться, восени ми част-
ово це зробимо, але основні роботи все-та и перенесемо на весн ,
оли починається основний сезон. Сьо одні він же за інч ється, том
немає сенс масштабно це реалізов вати",— зазначив Оле сандр По-
пов. До речі, за цей рі Києві б ло поб довано близь о 25 ілометрів
нових велодоріжо

У Солом'янському районі створять центри 
первинної медико/санітарної допомоги

Про це в прямом ефірі теле анал "Київ" розповіла оловний лі ар
полі ліні и № 2 Солом'янсь о о район Лариса Канаровсь а. "Всі
райони пост пово перейд ть на створення центрів первинної меди о-
санітарної допомо и, вони б д ть знаходитися в приміщеннях існ ючих
полі ліні . Крім центрів первинної меди о-санітарної допомо и, на ба-
зах наших полі ліні б д ть створюватися онс льтативно-діа ностичні
центри. Напри лад, нас б де центр первинної меди о-санітарної до-
помо и, а на Солом'янсь ій, 17 з’явиться онс льтативно-діа ностич-
ний центр. Т т працюватиме пот жна лабораторія, рент ен-відділення,
б д ть наявності всі фахівці, я і необхідні для надання медичної до-
помо и",— зазначила вона. Всьо о ж, за словами Лариси Канаров-
сь ої, районі б де створено 3 центри первинної меди о-санітарної
допомо и. "З’явиться та ож і дитячий центр для то о, аби малеча от-
рим вала всю необхідн діа ностичн і лабораторн допомо ",— до-
дала фахівець

Незаконних парковок у Києві не буде
Днями за втр чанням Київсь о о природоохоронно о про рора б -

ло лі відовано неза онн пар ов та відновлено зелен зон на тери-
торії пар "Сирець ий ай" (в л. Сирець а, 35—37), повідомляє прес-
сл жба Київсь ої природоохоронної про рат ри. У ході перевір и
встановлено, що на території пар пар валися автомобілі. На сьо о-

днішній день розчищено та відновлено азон, встановлено обмеження
заїзд автотранспорт на територію зеленої зони.
Київсь им природоохоронним про рором внесено подання щодо

відповідальності посадових осіб КП по триманню зелених наса-
джень Шевчен івсь о о район за неналежне ви онання сл жбових
обов’яз ів.
Ведеться додат ова перевір а щодо фа т вир б и дерев. Київсь ий

природоохоронний про рор Сер ій Федорен о зазначив, що неза он-
на вир б а дерев — це римінальний злочин, і в разі виявлення та их
фа тів я на території Сирець о о аю, та і в інших місцях — винні б -
д ть по арані. Про рат ра не доп стить облашт вання неза онних
пар ово і знищення пар ових зон

Новий корпус інституту ім. Амосова збудують 
за три роки
Уряд затвердив прое т б дівництва лі вально-реабілітаційно о ор-

п с державної станови "Національний інстит т серцево-с динної хі-
р р ії ім. М. М. Амосова НАМН У раїни" за альною вартістю 0,958 млрд
рн. Про це с азано в розпорядженні Кабмін № 654. Прое т б дівниц-
тва б в розроблений омпанією "Медсервіс-Партнер" і ре омендова-
ний до затвердження ДП "У рмеде спертиза" Міністерства ре іональ-
но о розвит , б дівництва й житлово- ом нально о осподарства.
Відповідно до прое т , новом орп сі інстит т можна б де розміс-
тити до 100 пацієнтів, а б дівництво приміщення за альною площею
близь о 35 тис. в. м план ється завершити до інця 2015 ро

Переможець проекту кращого квіткового
оформлення Хрещатика отримає 
10 тисяч гривень
КО “Київзеленб д” за підтрим и КМДА о олош є он рс на ращий

прое т віт ово о оформлення в лиці Хрещати . Переможець отримає
вина ород розміром десять тисяч ривень. У он рсі, що триватиме
з 1 жовтня до 30 листопада поточно о ро , мож ть взяти часть сі,
хто займається ландшафтним дизайном. Гендире тор КО “Київзелен-
б д” Михайло Царен о за важив, що оформлення має ор анічно вій-
ти до історично сформовано о ландшафт . “Ми повинні виважено пі-
дійти до віт ово о оформлення, що завершатиме архіте т рний ан-
самбль оловної в лиці столиці”, — на олосив Михайло Царен о. З
більш детальною інформацією про он рс можна ознайомитися на
офіційном сайті КО “Київзеленб д”

Столичний Будинок природи запрошує киян 
на виставку африканських фіалок
Упродовж чотирьох днів (з 13 до 16 вересня) столичном Б дин

природи триватиме вистав а імнатних афри ансь их фіало . Серед
300 найрізноманітніших сортів відвід вачі вперше побачать три нові
сенполії, виведені иївсь им селе ціонером. На виставці можна б де не
тіль и поспіл ватися з автором нових сортів, а й отримати онс льта-
ції з питань придбання, вирощ вання та розмноження рослин родини
еснерієвих. Одночасно для иян та остей столиці б д ть представле-
ні артини з природних матеріалів (зас шені віти, трава, тополиний п х

тощо). Вистав а працюватиме з 11.00 до 18.00, а неділю (16 верес-
ня) — до 17.00. Вартість вхідно о вит а — 10 рн; для ш олярів, ст -
дентів і пенсіонерів — 5 рн. Адреса: в л. Ро нідинсь а, 3 (біля ст. м.
"Палац спорт "), телефони для довідо : 234-45-47, 234-10-68

Кабмін виділив 80 млн грн на будівництво 
Подільско/Воскресенського мосту
Уряд виділив КП “Дире ція б дівництва шляхово-транспортних спо-

р д Києва”, що входить КК “Київавтодор”, додат ово 80 млн рн на
б дівництво Подільсь о-Вос ресенсь о о мостово о переход в 2012
році. Про це с азано в постанові Кабмін № 842. Вона стос ється змін
перерозподілі державних видат ів, а та ож надання редитів із дер-

жавно о бюджет , передбачених Міністерством фінансів на цей рі . У
попередній реда ції постанови на б дівництво Подільсь о о мост в
2012 році б ло передбачено 100 млн рн, тепер цю с м збільшено до
180 млн рн. На адаємо, Подільсь им мостом має пройти 4-а лінія Ки-
ївсь о о метрополітен

“Київзеленбуд” оновить 
поливно/зрошувальну систему
Ви ористання природних водойм та встановлення с часних поли-

вно-зрош вальних систем дозволить заощадити ошти на озеленення
та поверне Києв стат с “зеленої столиці”. Про це повідомив енди-
ре тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о. Зо рема він за важив,
що зміна ліматичних мов, я а спостері ається за останні десять ро-
ів, вима ає нових методів роботи цьом напрям . “Ви ористання
поливно-миючих машин та існ ючі системи зрошення не відповідають
світовим стандартам. На жаль, сьо одні поливом охоплено лише 10 %
зелених насаджень столиці. Ми вивчили досвід інших міст щодо робо-
ти поливно-зрош вальної мережі і план ємо розпочати встановлення
стаціонарних систем столичних пар ах, с верах, б льварах та на
транспортних розв’яз ах міста. Розрахов ємо за інчити відповідні ро-
боти до чемпіонат Європи 2015 ро з бас етбол ”, — с азав Михай-
ло Царен о

Творчим дарунком для киян став 
гала/концерт кращих колективів Москви
Свят вання Днів Мос ви столиці триває. З на оди відзначення 20-

річчя побратимсь их стос н ів двох столиць Національном а адеміч-
ном театрі оперети відб вся рандіозний ала- онцерт ращих твор-
чих оле тивів Мос ви. Кияни та ості міста мали винят ов можливість
побачити за один вечір се, чим живе с часна льт рна Мос ва. Про-
рама б ла насиченою розмаїттям жанрів, стилів, х дожніх і м зичних
напрямів. Київ вітали амерний ор естр “Гнесинс ие вирт озы”, соліс-
ти театр “Гели он-Опера” Ма сим Перебийніс та Каріна А. Флорес,
дитячий хор, імнасти Цир на Цвітном б льварі, джазові м зи анти,
ні альний ор естр волинщи ів Мос ви, а та ож яс равий і самоб тній
оле тив “Jukebox тріо”.
“К льт рний діало Києва та Мос ви — це висо е мистецтво міжна-

родно о спіл вання. Наразі обидві столиці заці авлені по либленні
взаємин, зо рема, соціально- манітарній сфері. Я пере онана, що
тандем міст-побратимів незабаром дося не спіх і принесе пра тичн
ористь”, — зазначила начальни ГУ льт ри Світлана Зоріна

Новини міста за тиждень
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Моя програма ґрунтується на базових принципах антикризо�

вої програми КПУ, в основу якої покладено принципи захисту

інтересів людей праці. Для її реалізації необхідна законодавча

ініціатива низки державних законів та законопроектів. Будучи

депутатом, наполягатиму на розробці та першочерговому прий�

нятті відповідних законів та їх невідкладному виконанні.

Моя система заходів спрямована на провідну роль держави у

плануванні народного господарства, державний контроль соці�

ально�економічної діяльності, впровадження соціалістичного

принципу: "від кожного за здібностями — кожному за працею".

Найперше це боротьба за відродження соціалістичних принци�

пів розвитку економіки на базі інноваційних вітчизняних тех�

нологій. Місто Київ в цілому та Голосіївський район зокрема

споконвічно були епіцентрами потужних наукоємних вироб�

ництв.

Метою моєї діяльності в галузі науки є відновлення науково�

виробничого комплексу, фінансова підтримка розробок та

впровадження наукових досягнень у виробництво, збільшення

зарплати та пенсій науковим працівникам. Метою моєї програ�

ми в галузі економіки є повернення у державну власність при�

родних багатств, реприватизація стратегічних галузей вироб�

ництва та промислових підприємств. В результаті ринкових ре�

форм все, що було створено трудом кількох радянських поко�

лінь, осіло у кишені олігархів.

В галузі сільського господарства вважаю за необхідне перей�

ти від тимчасового мораторію на продаж земель сільськогоспо�

дарського призначення до конституційної заборони їх продажу.

Принциповою рисою моєї програми є підтримка кооператив�

них господарств та підприємств сільськогосподарського при�

значення з подальшим відродженням колгоспів і радгоспів за�

для забезпечення продовольчої безпеки держави.

Ініціюватиму законопроекти щодо відновлення радянських

стандартів якості продуктів харчування. Україна повинна вийти

з СОТ, губної для економіки та принизливої для громадян.

Виступатиму за впровадження прогресивної системи опо�

даткування, введення податку на розкіш та переоцінку системи

пільг.

Добиватимуся оплати комунальних тарифів на рівні не більш

як 10% доходу сім'ї. Наполягатиму на відміні антинародного

Житлового кодексу. Потребуватиму відновити державний кон�

троль за цінами на товари, ліки, паливо.

Принциповою є теза моєї програми щодо збереження та при�

множення соціальної сфери. Це, насамперед, гарантії держави

на безкоштовну освіту, відновлення мережі дошкільних закла�

дів, підтримка професійно�технічної освіти. Вважаю пенсійну

реформу 2011 року антинародною, вона має бути відмінена.

Як працівник бібліотечної галузі, наполягатиму на створенні

всіх умов для розвитку культури та мистецтва, дбайливого став�

лення до соціально�культурної спадщини. Колегіальне народне

рішення потребується щодо перейменування вулиць та вирі�

шення долі пам’ятників.

Всіляко заохочуватиму вступ України до Митного союзу та

ЄЕП з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Оскільки надання

фінансових кредитів не має обумовлюватися соціально�еконо�

мічними та політичними вимогами, виступаю за припинення

співпраці з МВФ.

Країні потрібна комплексна програма екологічної безпеки,

яка передбачатиме, зокрема, в Голосіївському районі, припи�

нення повзучого наступу на Голосіївський ліс, ліквідацію зва�

лища в Пирогово. Забудова має відбуватися не за рахунок зни�

щення зелених зон.

Позитивні зміни можливі за умов не просто зацікавленості

народу в їх проведенні, а за його прямої участі. Країна має нале

жати народу, тож закликаю кожного до активної громадської по

зиції! Зобов’язуюся на своєму рівні забезпечити реалізацію пе�

редвиборної програми Комуністичної партії, спрямовану на

виведення України з кризи та забезпечення гідного життя лю�

дини�трудівника, його впевненості в завтрашньому дні.

ПРОГРАМА
кандидата від Комуністичної партії України
по одномандатному виборчому округу № 211

ТУРОВСЬКОЇ ЛЕСІ ОЛЕГІВНИ

Україна — наша держава і від нас залежить, якою вона буде

завтра. Більш ніж двадцять років незалежності не стали епохою

економічного процвітання і суспільного зростання виключно

через те, що досі не відбулося змін взаємовідносин між владою

і суспільством. Уся система державного управління побудована

на принципах, коли влада не служить народу, а стоїть над ним.

Громадяни України так і не стали господарями своєї держави і

надалі залишаються заручниками діючої влади.

Мета моєї діяльності як депутата — це подальша розбудова
нашої держави, зміцнення її економіки заради забезпечення благо�
получчя України та кожного громадянина, зокрема:

— залучення інвестицій для забезпечення сталого та ефек�

тивного економічного розвитку;

— впровадження енергозберігаючих технологій, альтерна�

тивних джерел енергії;

— зменшення податкового навантаження на малий та серед�

ній бізнес, спрощення податкової системи;

— подолання корупції та організованої злочинності, прирів�

нення корупції до державної зради, обов’язкове декларування

витрат державних службовців та членів їх сімей;

— досягнення ратифікації угоди з ЄС про зону вільної тор�

гівлі, вільне переміщення людей, товарів, послуг та капіта�

лів;

— державна підтримка кредитування будівництва житла усім,

хто його потребує, податкове заохочення бізнесу для цього;

— підвищення ролі та соціального статусу вчителя, виховате�

ля, медика, працівника культури та встановлення їхньої оплати

праці на рівні середньої в економіці;

— створення умов для отримання якісних медичних послуг,

запровадивши систему державного медичного страхування, за

умови підтримки страхування малозабезпечених громадян

коштами держави;

— збереження природи і навколишнього середовища, як ос�

нови життя.

У виборчому окрузі я виступаю за:
— консолідацію зусиль міського голови, народних депутатів

України, депутатів Київської міської ради, міської державної

адміністрації навколо проблем міста, проблем Голосіївського

району, кожного мікрорайону, вулиці, будинку та сім’ї: Київ —

європейська столиця і насамперед за рівнем добробуту та ком�

форту життєвого простору.

— завершення будівництва метро в напрямку житлового ма�

сиву "Теремки";

— подальший розвиток мережі транспортних комунікацій між

різними районами міста та містами�супутниками, включаючи бу�

дівництво метрополітену, транспортних розв'язок, розширення

доріг, облаштування зупинок громадського транспорту, паркінгів.

— затвердження Генерального плану забудови Києва за учас�

тю киян, після чого він стане законом для органів влади, їх по�

садових осіб, компаній�забудовників;

— захист історичних та архітектурних пам'яток Києва, відроджен�

ня музеїв, художніх галерей і театрів, відкриття нових закладів куль�

тури з метою відродження Києва, як центру європейського туризму;

— розширення мережі закладів первинної медико�санітарної

допомоги на засадах сімейної медицини (амбулаторій), будів�

ництво оздоровчих комплексів, відкриття нових доступних

центрів здоров'я та фізичної культури;

— зміцнення матеріальної бази закладів освіти та лікуваль�

них закладів;

Я докладу максимум зусиль, щоб виправдати Вашу довіру.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 211

Стрілець Тетяни Олександрівни

Україна проходить тяжкий шлях до становлення цивілізованої та

демократичної держави. Наш народ пережив війни, голод, револю�

ції та зради своїх правителів. Він йшов до своєї свободи з вірою у те,

що все зміниться на краще, віру у те, що відродиться наша Батьків�

щина, до правління прийдуть чесні люди без гасел та марних обіця�

нок. Втрачаючи любов та віру, ми залишили собі надію, одну�єдину,

в те, що існують люди, які виросли в незалежній Україні, які люб�

лять її щирим серцем та бажають жити в розвинутій країні.

Надія України — це молоде покоління, яке бажає створити

щасливу та заможною країну, в якій поважають загальнолюд�

ські цінності.

Шановні виборці, дайте мені шанс втілити Ваші надії та споді

вання. Я даю Вам слово, що буду робити все, що від мене залежить
задля покращення Вашого життя та становлення міцної та замож

ної держави в наступних напрямах:

Соціальна політика. Я бажаю усім серцем, щоб наші діти рос�

ли в щасливих родинах, здобували найкращу освіту, не знали

злиднів, були повністю захищені державою та раділи своєму

дитинству. Щоб пенсіонери насолоджувалися своїм життям,

отримували гідні пенсії та знали, що їх поважає власна держава

та створює всі умови для безбідної старості.

Освіта та молодіжна політика. Я сам закінчив університет

кілька років тому і знаю на власному досвіді, як важко бути сту�

дентом. Головний обов’язок студента — це навчання, а не вирі�

шення питання як і де заробити собі на життя. Молодь повин�

на бути впевнена в своєму майбутньому, мати стабільну роботу,

задля того, щоб створювати власну сім’ю, народжувати дітей. Я

знаю наскільки це важливі питання для Вас, молодь! Це також

дуже важливі питання і для мене.

Економіка. Україна не може розвиватись, через тотальне ха�

барництво та розкрадання державного бюджету, податкове на�

вантаження на малий та середній бізнес. Я бажаю щоб, як в

кожній цивілізованій країні, новостворену маленьку фірму під�

тримували та всіляко допомагали їй, оскільки вона створює не

похитну та стабільну економіку в нашій державі. Головною

моєю метою є створення гідних умов для існування та підтрим�

ка приватних підприємців в нашій державі.

Ваша підтримка надасть мені можливість вирішити ряд соці�

альних, економічних та політичних проблем, задля нашого

спільного добробуту.

Нехай відродиться в Вашому серці:
Віра в щасливе життя,

Надія в молоде покоління,

Любов до України!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України А. Нікітіна

У школах Голосіївського 
району працюють гуртки 
за інтересами
За альноосвітні навчальні за лади Голосі-

єво приділяють ба ато ва и створенню
сприятливих мов для армонійно о та все-
бічно о розвит особистості дитини по-
за рочний час. Для цьо о в ш олах діють
хорео рафічні, фіз льт рно-спортивні, те-
атральні, манітарні, де оративно-при-
ладні рт и. На базі ЗНЗ район працю-
ють чотири дитячі творчі оле тиви, що ма-

ють висо е звання — "Зраз овий": зраз овий ансамбль народно о тан-
цю "Вербичень а" (СЗШ№ 286), зраз овий рто "Петри івсь ий роз-
пис" ( імназія № 179), зраз ова цир ова ст дія "Арле іно" та зраз овий
оле тив народно о танцю "Усміш а сонця" ( імназія № 59 ім. О. М.
Бойчен а).
Варто зазначити, що значн допомо в ор анізації поза рочної

роботи надають навчальним за ладам район педа о и Б дин ди-
тячої та юнаць ої творчості Голосіївсь о о район . Зо рема т т пра-
цюють 152 різножанрових дитячих оле тивів, з я их 1 має звання
"Народний х дожній оле тив" — ст дія образотворчо о мистецтва
"Юний х дожни " та 8 мають звання "Зраз овий х дожній оле -
тив"

Пенсіонерів Печерська 
запрошують відвідувати
“Університет третього віку”
Територіальний центр соціально о об-

сл ов вання (надання соціальних посл )
Печерсь о о район столиці запрош є
всіх бажаючих пенсіонерів Печерсь а від-
від вати “Університет третьо о ві ” Тери-
торіально о центр на та і основні фа-
льтети: основ медицини та здорово о

способ життя; психоло ії; раєзнавчий;
літерат рний; хорео рафічний; мистець ий (образотворче мистецтво)
та інші за наявності ви ладачів-волонтерів.
Та ож до співпраці запрош ються ви ладачі-волонтери, я і бажають

прийняти часть під отовці та ви ладанні рс в рам ах соціально-
педа о ічної посл и “Університет третьо о ві ”.
За детальною інформацією прохання звертатися за адресою: м. Ки-

їв, в л. Кі відзе 11-А, 2 поверх, аб. № 21 або № 22, або за телефоном
285-67-01

В Печерському районі відзначили День фізичної
культури та спорту
З на оди свята в Печерсь ій РДА вітали переможців і призерів ХХХ

літніх Олімпійсь их і ор, я і проживають та вчаться на території
район — "золот " оманд з а адемічно о весл вання: Анастасію
Кожен ов , Наталію Дов одь о, Ян Дементьєв , Катерин Тарасен-
о; срібно о призера з вільної боротьби Валерія Андрійцева та сріб-
но о призера з бо с Дениса Беринчи а.
На святі б ли прис тні люди, з силлями я их під отовлено плеяд

спортсменів та створено мови для ідної під отов и та нових перемо :
президенти федерацій (а на території Печерсь о о район їх 26) — е-
рівни и ФСТ "Динамо" та "Спарта " — Валерій Барсь ий та Єв ен Ба-
жен ов; президент Національної федерації фехт вання Сер ій Міщен-

о; тренери наших олімпійсь их призерів: Валерій Бой о, Юрій Т ачен-
о, Володимир Морозов та Олена Солодовни .
Після рочистої частини ості пере лян ли онцерт та отримали цін-

ні подар н и від Печерсь ої районної державної адміністрації в місті
Києві.
До слова, Печерсь спортивний — це 18 спортивних ш іл, серед я их

8 — ш оли олімпійсь о о резерв ; Ш ола вищої спортивної майстер-
ності; КУП "Басейн "Юність".
Не залишається без ва и і фіз льт рно-оздоровча робота в

районі. Печерсь ою райдержадміністрацією з 1997 ро проводять-
ся районні спарта іади "Під золотими полами Печерсь а" серед
ст дентів вищих навчальних за ладів (з 8 видів спорт ) та техні -
мів — з 5 видів. В цьом році проведені 16 і ри спарта іад. Та ож
Печерсь ом районі проводиться єдина в Києві та У раїні спарта і-
ада "Здоров’я" серед професорсь о-ви ладаць о о с лад вищих
навчальних за ладів

Голова Шевченківського
району відвідав "Пресу 
України"
У вівторо олова Шевчен івсь ої РДА

Сер ій Зімін відвідав із робочим візитом
Державне видавництво "Преса У раїни",
я е знаходиться на території район за
адресою пр. Перемо и, 50. Це видавниц-
тво спеціаліз ється на виданні та ви о-
товленні азетної, ж рнальної, алендар-
ної прод ції, х дожніх листіво , брош р,
дитячих нижо , нижо твердій палі-

т рці та інших товарів широ о о вжит . На базі видавництва "Преса
У раїни" др ються та виходять світ та і азети й ж рнали: "Молодь
У раїни", "У раїнсь ий ф тбол", "Перченя", "Жін а", "У раїнсь а льт -
ра", "На а і с спільство", "Людина і світ", "Е ономі а У раїни".
Основною метою робочо о візит б ло ознайомлення з пот жностя-

ми виробництва, асортиментом прод ції, з техноло іями др арсь ої
справи.
Е с рсію по підприємств для ерівництва райдержадміністрації

провів дире тор видавництва "Преса У раїни" Роман Бондарен о. Гос-
ті відвідали різні цехи та просл хали йо о розповідь про техноло ії ви-
робництва азетно-ж рнальної прод ції. Сер ій Зімін зо рема відвідав
та і цехи: азетний, під отов и др арсь их форм, др арсь ий, бро-
ш р вальний. У ожном з них розповіли при специфі виробництва,
впровадження новітніх техноло ій задля дося нення висо ої я ості др -
ованої прод ції

У Шевченківському районі відбувся фестиваль
спортивних громадських організацій

Нещодавно бо лін - л бі “Хамелеон” за адресою: пл. Перемо и, 3,
ТЦ “У раїна”, б в проведений фестиваль спортивних ромадсь их ор-
анізацій (ГО) з на оди відзначення Дня фізичної льт ри та спорт
Шевчен івсь ом районі столиці.
Кращі фахівці сфери фіз льт ри та спорт б ли на ороджені подя-
ами Шевчен івсь ої РДА (13 осіб), подя ами ГУ справах сім’ї, моло-
ді та спорт КМДА (11 осіб). Подя и та ож отримали ГО, що працюють
сфері фіз льт ри та спорт (7 ор анізацій).
На фестиваль завітали най ращі ГО район , серед я их: БО “Вибір

майб тньо о”; Фітнес л б “FitCurves”; Міжнародна а адемічна про ра-
ма “ISIC — У раїна”; ВМГО “Ст дентленд”; ВМГО “Р х плеймей ерів

У раїни”; ВМГО товариства сприяння обороні У раїни “Київсь ий мото-
ци летний завод”; МГО “Дельфін”.
По за інченні офіційної частини відб лися зма ання з бо лін серед

спортивних ГО Шевчен івсь о о район . Всьо о зма аннях взяли
часть 40 осіб

Комунальники Деснянського
району готуються до роботи 
у зимовий період
Під олов ванням ви он ючо о обов’яз и
олови Деснянсь ої райдержадміністрації
Вадима Костючен а відб лося засідання
розширеної оле ії, на порядо денний я о-
о б ло винесено питання "Про під отов
житлово о осподарства до е спл атації
зимовий період".
Планом заходів з під отов и до роботи

зимовий період передбачено відремонт -
вати ві на та двері 1889 під’їздах, під от вати системи ХВП та ана-
лізації всіх 533 житлових б дин ах (вже під отовлено 477 б дин ів),
системи ЦГВП 510 б дин ах (під отовлено 477 б дин ів) тощо.
Готові до е спл атації зимовий період і еле тросистеми 447 б дин-
ів (88 відсот ів), ви онано апремонт 26 еле трощитових 24 б дин-
ах (85 відсот ів).
Для прибирання приб дин ових територій від сні в зимовий період
отові для ви ористання 28 одиниць сні оприбиральної техні и.
До е спл атації зимовий період част ово під отовлено шляхов ме-

реж Деснянсь о о район . Ви онано ремонт 5,2 тис. в. м асфальто-
бетонно о по риття на в лицях район , ремонт 22 о лядових олодязів
та 46 зливоприймачів, очищено 1244 зливоприймачі та 786 о лядових
олодязів

На Подолі відзначили 
кращих підприємців
Голова Подільсь ої РДА Петро Матвієн-
о на ородив ращих підприємців район
рамотами та привітав з професійним свя-
том.
"Одним з першочер ових завдань По-

дільсь ої райдержадміністрації є створен-
ня сприятливо о середовища для форм -
вання та ф н ціон вання с б’є тів підпри-
ємництва, я е сприяє збільшенню с б’є -
тів підприємниць ої діяльності, зростанню
надходжень до бюджет та с ороченню

безробіття",— зверн вся до прис тніх Петро Матвієн о.
На даний час районі зареєстровано 12 738 юридичних осіб та

13 790 фізичних осіб-підприємців. Відповідно до даних Єдино о
державно о реєстр , зареєстровано 8 бізнес-центрів, 64 страхові
омпанії, 108 інвестиційних омпаній і фондів, 31 інноваційна ом-
панія, 3 фонди підтрим и підприємництва, 22 лізин ові центри, 9
бірж, 12 редитних спіло , 26 інформаційно- онс льтативних ста-
нов.
У Подільсь ом районі забезпечені належні мови для здійснення

державної реєстрації с б’є тів осподарювання, від рито Центр надан-
ня адмінпосл , я ий обладнаний с часними еле тронними система-
ми, на базі я о о ф н ціон є і дозвільний центр. За альна іль ість по-
сл , наданих стр т рними підрозділами Подільсь ої РДА з 01.01.2012
по 31.08.2012 с ладає 27 459

Новини районів за тиждень
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Влада � перш за все відповідальність!

Шановні мешканці Голосіївського району міста Києва!

Я прийняла рішення про самовисунення себе кандидатом у

депутати до Верховної Ради України в Голосіївському районі.

Саме в ньому я працюю понад 5 років. Маю досвід, набутий за

роки політичної та парламентської діяльності, і як всі ви я хочу

щоб наша Україна стала заможною, демократичною, держа�

вою.

На мою думку демократія починається з чіткого виконання

законів, і чим більше у громадянина важелів влади тим чітким

повинно бути дотримання законів. 

В основу своєї майбутньої діяльності я покладаю такі цілі:

— Забезпечити державну підтримку молодих сімей у креди�

туванні будівництва житла, започаткуванні власного бізнесу;

ефективні програми фізичного розвитку та культурного відпо�

чинку, виплату стипендій студентам на рівні не нижчому за

прожитковий мінімум; створення культурно�спортивно�оздо�

ровчих комплексів для всебічного розвитку та заняття школя�

рів, молоді, дітей у вільний час.

— Впровадити гарантоване безкоштовне медичне обслугову�

вання, розвиток страхової медицини, створення амбулаторій

сімейного лікаря, поліпшення якості безкоштовних медичних

послуг установами охорони здоров'я: лікарнями, поліклініка�

ми, медичними пунктами, аптеками; додержання санітарно�гі�

гієнічних норм в установах охорони здоров'я; запобігання ха�

барництва лікарів.

— Підтримати малий та середній бізнеси, встановлюючи їм

податкові канікули на початку їх створення при умові якщо во�

ни забезпечать робочими місцями понад 5 громадян; встанови�

ти пільги з оподаткування якщо не менше 50% працюючих ста�

новлять особи віком понад 45 років.

— Домагатися підвищення пенсій, які б залежали від

стажу роботи, умов праці, зарплати, стояти на захисті прав

ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей,

першочергове працевлаштування молоді, жінок, одиноких

матерів та сиріт; підвищення соціального захисту безробіт�

них; створити потужні громадські приймальні з безкош�

товними юридичними послугами. Внести відповідні зміни

до Закону України "Про загальнообов'язкове державне

пенсійне страхування" щодо зменшення пенсійного віку до

55 років.

— Домагатися зберегти Голосіївський ліс, який являється од�

ним з найкращих природних заповідників Києва. 

Як мешканка Києва, як справжня донька України я докладу

усіх зусиль, щоб оберігати та дбати про Голосіївський ліс міста

Києва.

Шановні голосіївчани! Моя передвиборча програма � це

ваші, виборці, накази, які я зобов'язуюся виконувати будучи

Народним депутатом України. Я сподіваюсь на вашу під�

тримку не лише перед виборами, а й після них.  Разом з ва�

ми ми зможемо навести лад у нашому домі, ім'я якому � Ук�

раїна!

Виборча програма
кандидата в депутати до Верховної ради України

по одномандатному виборчому округу № 211
Усаченко Лариси Михайлівни 

Я, як Голова ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПО БОРОТЬБІ 
З КОРУПЦІЄЮ",

зобов'язуюсь виконати наступну програму:
1. Законодавчо заборонити брати оплату за місця для паркуван8

ня транспортних засобів (авто) в місті Київ. Оплата за паркуван�

ня транспортних засобів в м.Києві  є соціально несправедли�

вим явищем! Громадяни не можуть платити по 10 гривень за го�

дину залишивши машину на тротуарі, на узбіччі дороги не

можна зупинитись так як теж безпідставно вимагають оплати.

Це не тільки не справедливо, але й суперечить здоровому глуз�

ду! І ми з Вами можемо це припинити.

2. Відмінити обов'язковість нотаріально засвідчувати підписи в
статутних документах підприємств, ці обов'язки покласти на

державного реєстратора. Також відмінити обов'язковість нотарі8
ально засвідчувати підписи громадян в будь�яких документах, ці

обов'язки покласти на відповідні органи державної влади куди

дані документи подаються. 

Підписи громадян та юридичних осіб засвідчувати безоплатно.
3. Заборонити планову та позапланову перевірку підприємств

будь8яким органам державної влади, перевірку проводити тільки

при порушеній кримінальної справі.

4. Надати право громадським організаціям захищати  кон�

ституційні права не тільки своїх членів але й усіх громадян Ук�

раїни.

5. Запровадити кримінальну відповідальність для голів полі�

тичних партій та депутатів обраних по одномандатних округах

за невиконання своїх передвиборчих програм.

6. Прийняти закон про кримінальну відповідальність за го�

лосування картками інших депутатів.

7. Голів обласних судів, начальників обласних управлінь

внутрішніх справ, прокурорів області та голів податкових адмі�

ністрацій області повинні призначати та звільняти з посад � де�

путати обласних рад. Голів міських судів, начальників міських

управлінь внутрішніх справ, міських прокурорів та голів подат�

кових адміністрацій міста � депутати міських рад. Голів район�

них судів, начальників районних відділів внутрішніх справ,

прокурорів району та голів районних податкових адміністрацій

�депутати районних рад, після узгодження кандидатур на сесіях

сільських, селищних рад. 

8. На державному рівні забезпечити кожного випускника Ви�

щих навчальних закладів гарантованим робочим місцем, безвід�

сотковим кредитом на придбання житла та надавати разову без�

поворотну фінансову допомогу в  розмірі 10 мінімальних зарплат.

9. Кожен громадянин України повинен безперешкодно і га�

рантовано отримати в користування земельну ділянку у межах

норм, встановлених ст.121 земельного кодексу України (10 со�

ток). Посадові особи, які своїми діями або бездіяльністю ство�

рюють будь�які перешкоди для безоплатного отримання грома�

дянами землі, повинні бути притягнуті до кримінальної відпо�

відальності за ст. 367 КК України (яка передбачає від 2 до 5 ро�

ків позбавлення волі) 

10. Повернути усі ринки, в комунальну власність міста Киє�

ва, та проводити на них на  безоплатній основі щоденні ярмарки
виробників продукції. 

11. Повернути в державну власність нафтові, газові та інші

природні родовища. Спрямувати всі ці природні ресурси на за�

безпечення безкоштовним газом та електроенергією громадян

України, що проживають у приміщеннях, житлова площа яких

не перевищує 180 кв.м (природні ресурси належать народу) 

12. Притягнути до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.367

КК України  державних службовців винних у порушенні ст. 47

конституції України: "Кожний має право на житло. Держава

створює умови, за яких кожен громадянин буде мати можли�

вість побудувати житло, придбати його у власність або взяти в

оренду, а громадянам, які мають потребу в соціальному захисті,

житло надається державою й органами місцевого самовряду�

вання безоплатно або за доступну  для них плату відповідно до

закону". Сьогодні 70 % громадян України не мають можливості

забезпечити себе житлом, ні власним, ні орендованим. 

13. Дозволити громадських організаціям без погодження з

органами державної влади контролювати дотримання закон�

ності та прав людини, в місцях попереднього ув'язнення та у

місцях відбування покарання. 

14. Оголосити вихідними днями та днями скорботи за помер�

лими громадянами України наступну неділю, понеділок та вів�

торок після великодня, а також скасувати в ці дні всі розва�

жальні заходи.

15. Вжиття заходів щодо очистки річки Дніпро, в тому числі

підводної частини акваторії річки, очистка стічних вод, та по�

ліпшення якості питної води. 

Більш детальна моя програма на сайті:  komitet.ua

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України 

по одномандатному виборчому округу № 211 
ЛИСОВА ІГОРЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА

РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ:

� Реалізація Президентської програми "Україна для людей" та

всебічна підтримка курсу реформ.

� Євроінтеграція � стратегічний курс нашої держави.

� Виконання Європейської хартії регіональних мов, як схо�

динка на шляху до ЄС.

� Позаблоковий статус України � гарантія безпеки держави і

громадянина.

РОЗВИТОК ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ

На всеукраїнському рівні:

� Втілення в життя закону про містобудівну діяльність

На рівні округу:

� Широке публічне обговорення та прийняття Генерального

плану Києва з урахуванням інтересів мешканців Голосіївського

району.

� Обов'язкове врахування у Генеральному плані Києва збере�

ження зелених зон, виділення територій для будівництва дос�

тупного та соціального житла, розбудова транспортної і соці�

альної інфраструктури району.

� Залучення соціально�відповідального бізнесу до реалізації

проектів розвитку Голосіївського району.

ЯКІСНА І ДОСТУПНА МЕДИЦИНА

На всеукраїнському рівні:

�  Прийняття закону "Про розвиток медичної галузі".

На рівні округу:

� Доплати медичним працівникам з муніципального бюдже�

ту.

� Придбання нового обладнання для існуючих медичних зак�

ладів району.

ДОСТУПНЕ І КОМФОРТНЕ ЖИТЛО

На всеукраїнському рівні:

� Зниження собівартості житла за рахунок внесення змін у

Податковий кодекс України.

� Законодавче забезпечення виконання Державної програми

"Доступне житло".

На рівні округу:

� Залучення будівельних компаній до активної участі у прог�

рамі "Доступне житло" на території Голосіївського району.

� Передача відомчих гуртожитків у приватну власність їхнім

мешканцям.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН І КУЛЬТУРНОЇ СПАД�

ЩИНИ ГОЛОСІЄВА

На законодавчому рівні:

� Законодавча заборона відчуження територій Національно�

го парку "Голосіївський".

На рівні округу:

� Недопущення будівництва на території зелених зон району.

� Відкриття нових парків і скверів та створення місць для від�

починку для мешканців Голосіївського району.

� Залучення до відбудови Музею народної архітектури та по�

буту України "Пирогів" голів обласних державних адміністрацій

усіх областей України.

ПОРЯДОК У СФЕРІ ЖИТЛОВО�КОМУНАЛЬНОГО ГОС�

ПОДАРСТВА

На всеукраїнському рівні:

� Демонополізація ринку надання житлово�комунальних

послуг.

На рівні округу:

� Комплексний благоустрій прибудинкових територій у Го�

лосіївському районі.

� Підтримка ОСМД та ОСН.

� Субвенції з муніципального бюджету на модернізацію ЖКГ

району та впровадження енергозберігаючих технологій.

ПІДТРИМКА ВЕТЕРАНІВ ТА ПЕНСІОНЕРІВ

На всеукраїнському рівні:

� Посилення соціальної складової державної політики, під�

тримка соціальних ініціатив Президента та Уряду.

На рівні округу:

� Залучення муніципальних та позабюджетних коштів на під�

тримку ветеранів та пенсіонерів  для підвищення існуючих со�

ціальних виплат.

� Підтримка розвитку клубів дозвілля для літніх людей на те�

риторії району.

ГІДНЕ МАЙБУТНЄ ДЛЯ МОЛОДІ

На всеукраїнському рівні:

� Прийняття Закону України "Про перше робоче місце".

На рівні округу:

� Введення окремих квот на житло для молоді Голосіївського

району в рамках програми "Доступне житло".

� Відкриття нових дошкільних навчальних закладів.

� Відкриття нових та модернізація існуючих спортивних ком�

плексів та майданчиків.

НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ

На всеукраїнському рівні:

� Введення законодавчих пільг для бізнесу на кожне нове ро�

боче місце.

� Прийняття закону "Про недопущення дискримінації за ста�

тевою та віковою ознаками при прийнятті на роботу".

На рівні округу:

� Реалізація районної програми працевлаштування жінок до�

росліше 40 років.

ЗРУЧНИЙ ТРАНСПОРТ � КОЖНОМУ МІКРОРАЙОНУ

На всеукраїнському рівні:

� Включення до Державного та міського бюджетів витрат на

розвиток транспортної інфраструктури Голосіївського району.

На рівні округу:

� Завершення будівництва та відкриття станцій метро "Іпод�

ром", "Теремки", "Теличка".

� Відкриття нових маршрутів громадського транспорту у від�

далені мікрорайони Голосіївського району.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 211
Чорного Вадима Володимировича

Ділові новини за тиждень

Глава НБУ прогнозує стабільний курс гривні
до кінця року
Сер ій Арб зов про ноз є стабільний рс ривні

до інця 2012 ро . Про це він заявив в ефірі теле-
анал “Інтер”. “Кіль а днів том с лалася сит ація,
за я ої вини ло іль а обставин: з’явилася вільна
лі відність на рин , дея і бан и вирішили заробити
на цьом . Нацбан , не втр чаючись процес, звер-
н в ва на те, що починає роз ортатися певний
панічний настрій. Після то о, я ми визначили, що це
вже за роза, довелося втр титися, і сит ація норма-
ліз валася. Д же ш ода, що дея і ромадяни, посл -
хавши псевдое спертів, політичні заяви, придбали
долар за завищеними цінами”,— с азав Арб зов. На
йо о д м , населення впевнене стабільності р-
с ривні, і рівень довіри ромадян до НБУ висо ий.
Крім то о, Сер ій Арб зов на адав, що з почат ро-

в бан івсь ій системі зростають депозити пере-
важно в ривні й найбільше населення довіряє на-
ціональній валюті

Ліки у столиці не подорожчають

Столична влада обіцяє зробити все, щоб не до-
п стити підвищення цін на меди аменти. Про це
розповів олова КМДА Оле сандр Попов прямо-
м ефірі теле анал “Київ”. “За останні рі -півтора
ми мали зниження цін на лі и в нашом КП “Фар-
мація” десь приблизно на 10—20 % за різними
наймен ваннями. Але на цьом не з пинилися, в
160 відділеннях “Фармації” нас є точ и, де лю-

ди, що мають “Карт иянина”, мож ть отримати
до 30 % зниж и на меди аменти, це десь 60, мо-
же, навіть до 90 наймен вань, я і сьо одні найбіль-
ше орист ються попитом. Я вважаю, що ми стри-
маємо зростання цін, і не бач я ихось об’є тив-
них причин для їх рост , я що, звичайно, не б де
нія их форс-мажорних обставин”,— під реслив
він

Кабмін скасував обов’язкову сертифікацію 
готельних послуг

Про це с азано в повідомленні прес-сл жби Мініс-
терства е ономічно о розвит й тор івлі. Відповідн
постанов ряд прийняв на засіданні 5 вересня. Ме-
тою прийняття до мент є забезпечення по одже-
ності в за онодавстві щодо т ристично о се тор .
Міне ономі и зазначає, що встановлення ате орій
отелям і анало ічним засобам розміщення відб -
вається добровільно, а сертифі ація посл із тимча-
сово о розміщення залишалася обов’яз овою. Я
за важ ють міністерстві, реалізація цієї постанови
забезпечить зменшення витрат с б’є тів т ристич-
ної сфери при наданні посл із тимчасово о розмі-
щення, повідомляють У раїнсь і новини

Припинено діяльність “конвертаційного
центру” з оборотом 100 млн грн

Подат овими міліціонерами Святошинсь о о
район міста на підставі відповідних рішень с д з

римінальної справи, пор шеній відносно двох ор а-
нізаторів підпільної стр т ри за фа том фі тивно о
підприємництва, б ло проведено низ обш ів та
інших слідчих дій, під час я их вил чено 12 печато
фі тивних с б’є тів осподарювання, я і ви ористо-
в вались неза онних схемах хилення від сплати
подат ів, їх реєстраційні та первинні до менти, а
та ож 4 омп’ютери, на я их велася тіньова б х ал-
терія та ви отовлялася до ментація про нібито про-
ведені осподарсь і операції. Крім то о, на рах н ах,
від ритих відраз в трьох різних бан івсь их стано-
вах столиці, арештовано значн с м оштів, я в
подальшом б де стя н то до бюджет . За алом із
почат ро столичною подат овою міліцією припи-
нено діяльність вже 14 подібних “ онвертаційних
центрів”, а з тих підприємців, що с ористались їх не-
за онними посл ами, стя н то до бюджет понад
122 млн рн

Заплановано зниження 
кількості податків з 23 до 9

Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр соці-
альної політи и У раїни Сер ій Ті іп о. Він про ноз є
зниження іль ості подат ів з 23 до 9. “Зараз же є
під отовлений за онопрое т, що зменшить іль ість
подат ів до 9”,— заявив Ті іп о. При цьом міністр
вважає позитивними ро и влади щодо зниження
іль ості подат ів. Він зазначив, що завдя и лібера-
лізації подат ово о за онодавства іль ість подат ів
же знизилася з 42 до 23

Уряд схвалив проект держбюджету)2013
Кабмін на своєм засіданні схвалив за онопрое т

“Про держбюджет на 2013 рі ”. Про це заявив міністр
фінансів Юрій Колобов. “Бюджет абсолютно реалістич-
ний, всі фінансові по азни и оптимально збалансова-
ні, нарощ вання надходжень до азни в перш чер
план ється за рах но зростання е ономі и”,— зазна-
чив міністр. За йо о словами, про ноз інфляції на 2013
рі запланований на рівні 5,9 %, а дефіцит держбюдже-
т -2013 — на рівні 1,65 % ВВП. Номінальний ВВП очі-
ється на рівні 1,687 трлн рн, що відповідає раніше

затвердженом про ноз ряд . Я відомо, в офіційних
про нозах передбачається зростання раїнсь о о
ВВП 2013 році за оптимістичним сценарієм — 6,5 %,
за песимістичним — 3,9 %, тоді я ряд, за словами
Колобова, очі є зростання ВВП на 4,5 %

У наступному році на медтранспорт 
виділять більше мільярда

Уряд план є запропон вати парламент виділити 1,2
млрд рн на за півлю медобладнання та автотранс-
порт в 2013 році. Про це заявив прем’єр-міністр Ми-
ола Азаров на засіданні ряд . Відповідна с ма за ла-
дена в прое т держбюджет на 2013 рі . Та ож перед-
бачається виділити 323 млн рн на забезпечення
швид ої медичної допомо и меди аментами та виро-
бами медично о призначення. Крім то о, 200 млн рн
план ють виділити для забезпечення за ладів охорони
здоров’я витратними матеріалами і препаратами для
анестезії

Чорний Вадим Володимирович
www.vpu.su
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ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД
ВО "БАТЬКІВЩИНА" ПО МАЖОРИТАРНОМУ 

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 211
Я, Терьохін Сергій Анатолійович, підтримую встановлення

влади народу над Президентом і депутатами через закони про

імпічмент президента Януковича та закон про відкликання

народного депутата, якщо останній не виконує своїх зо"

бов'язань. 

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Українським

народом і Об`єднаною опозицією "Батьківщина", беру на себе

такі зобов`язання:

1. Вступити до фракції Об'єднаної опозиції "Батьківщина" у

Верховній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом

дії мандату, наданого мені виборцем.

2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримі"

нальну відповідальність за голосування картками інших депу"

татів.

3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на вико"

нання Програми Об'єднаної опозиції, зокрема за закон про

процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича та за закон про

відкликання народного депутата.

4. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публіку"

вати у ЗМІ регулярно, раз на рік свою декларацію про доходи

та видатки. 

У разі невиконання цих зобов'язань присягаюся написати зая�
ву про складання депутатських повноважень.

Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню принципів, які
запропонувала Об'єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна
влада, Гідне життя. 

Я зроблю все від мене залежне, щоб звільнити Юлію Тимошен�
ко, Юрія Луценка, усіх політичних в'язнів, припинити політичні
репресії. 

Кожен громадянин країни достойний гідного життя. Тому я

підтримую Програму стимулювання економіки Об`єднаної

опозиції.

Людина має отримувати зарплату, яка відповідає сучасним

потребам: прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата

будуть доведені до 2400 грн., зарплата бюджетників буде збіль"

шена щонайменше вдвічі. 

Будуть встановлені однакові правила нарахування пенсій для

всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде залежати від

трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку. 

Ми гарантуємо усім доступність до якісної, сучасної освіти,

встановимо законом обсяг медичних послуг, які надаватимуть"

ся безкоштовно. 

У бідному суспільстві не повинно бути багатих посадовців, їх

пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади

будуть скорочені удвічі. 

Ми проведемо антикорупційну люстрацію " перевірку відпо"

відності витрат і вартості майна чиновників задекларованим

доходам.

Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не

порушувати їх. На посади суддів мають прийти молоді, освіче"

ні громадяни.

Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію ре"

зультатів державних закупівель та приватизації, здійснених ни"

нішньою владою.

Я зроблю все можливе для захисту української мови як осно"

ви державності. Я бачу Україну повноправним членом Євро"

пейської спільноти і працюватиму для цього. 

Я Беру на себе зобов`язання перед своїми земляками домогтися
прийняття законів:

1) який забере різницю між оподаткуванням простих грома"

дян та олігархів

2) за яким внески до пенсійного фонду сплачуються з усіх до"

ходів багатих осіб, з дивідендів, процентів

3) який дозволить молоді реально отримувати квартири

4) який уб'є рейдерів як клас

5) який введе кримінальну відповідальність за втручання

влади у приватне життя, в релігійні уподобання

6) який змусить чиновників відчути себе слугами платників

податків

7) за яким армія формується лише добровольцями

8) за яким відходи мають бути відсортованими, а компанії,

що їх збирають, лише комунальними

9) за яким люди зможуть протестувати проти влади, як і коли

вони схочуть

10) за яким міліціонери, прокурори та судді сядуть у в'язни"

цю за найменший хабар

11) за яким ми забезпечимо стабільний зріст якості життя,

підтримаємо свободу власних ініціатив кожного

12) Відновимо державну власність на стратегічні об`єкти,

приватизовані у 2010"2012 рр. у сумнівний спосіб.

13) про валютне регулювання взамін "валютного" декрету

1992 р

14) про зміни до Бюджетного, Податкового, Митного кодек"

сів

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України 
по виборчому округу № 211

Гуляєва Леоніда Олексійовича
Після обрання до Верховної Ради України свої депутат"

ські обов'язки буду виконувати з урахуванням того факту,

що я вже є фаховий правозахисник (Диплом по спеціаль"

ності "правознавство" з відзнакою) і вже протягом багатьох

років (Загальний юридичний стаж 30 років) захищаю права

громадян. Втім, статус народного депутата України надасть

мені можливості робити це ще ефективніше, а саме на рів"

ні законотворчої діяльності. Як правозахисник, я як ніхто

інший бачу усі "больові" точки нашої держави.  Постійно

працюючи з нашим недосконалим законодавством, можу

впевнено стверджувати, що це законодавство підлягає ко"

рінному реформуванню та мінімізації майже на 90 відсот"

ків. 

Головним для  себе вважаю роботу з реформування, удоско"

налення, та мінімізації усього діючого законодавства України,

та приведення його у відповідність з нормами здорового глуз"

ду, моралі і справедливості, так як всі інші існуючи проблеми

мають свої коріння, саме з цього ж недосконалого законо"

давства, яке здебільшого захищає, не людину, а  чиновника та

й ще робить його  абсолютно безвідповідальним перед грома"

дою.  

Тому серед своїх програмних цілей я виділяю наступні нап"

рямки: 

Це встановлення нових захисних елементів справедливості

— Масована ревізія, коректування і мінімізація чинного за"

конодавства.

— Обов'язкова розробка і прийняття закону про імпічмент

президента та депутатів Верховної Ради.  

— Розробити і прийняти закон про всенародні вибори Ом"

будсмена, (а не так, як зараз " депутатами Верховної Ради Укра"

їни).

— Розробка закону та введення в дію широкого застосування

суду присяжних, але не так, як це наразі планує влада. 

— Розробка закону про всенародні вибори суддів Конститу"

ційного суду України, ВРЮ, ВСУ, ВССУ, ВГС, ВАСУ і ВККС і

всіх апеляційних інстанцій.

— Введення нових механізмів відповідальності суддів за свої

рішення.

— Кардинальний перегляд Податкового, Кримінального та

Кримінально"процесуального кодексів. 

— Розробка чіткої  системи виправлення помилок у законо"

давстві.

Впровадження нових елементів прямої демократії
— Ініціювати внесення змін до Конституції задля забезпе"

чення загального законодавчого права, тобто прийняття зако"

нодавчих ініціатив від політичних партій, громадських органі"

зацій та ініціативних груп громадян.

— Розширення прямої демократії, та проведення  по важли"

вим питанням через всенародний референдум.  

— Впровадження обов'язкових до розгляду систем електрон"

них скарг і пропозицій на всіх рівнях влади.

Модернізація представницької демократії
— Забезпечення реальної правової можливості відкликання

депутатів та інших виборних посад виборцями (імперативний

мандат).

— Скорочення депутатського корпусу до 100 осіб і введення

обов'язкового освітнього цензу і цензу досвіду роботи за фахом.

— Ліквідація інституту депутатської та суддівської недотор"

каності.

— Строк повноважень депутатів і виборних суддів " не біль"

ше 3 років.

— Забезпечення можливості голосування через Інтернет і за"

соби мобільного зв'язку.

Відновлення соціальної справедливості  та соціальних гарантій
— Встановлення мінімальної та достойної межі оплати пра"

ці; 

— Запровадження практики погодинної оплати праці;

— Постійний контроль за  встановленням вартості усіх пос"

луг ЖКХ;

— Розробка програм медичної допомоги для малозабезпече"

них громадян;

— Перегляд законодавства про пенсії, по справедливості.

З цією метою буду:
— Активно використовувати свої знання та досвід правоза"

хисника у процесі своєї законотворчої діяльності для виконан"

ня своїх програмних цілей.

— Відстоювати права громадян у кожному законопроекті,

якій буде розглядатись у Верховній Раді. Я дійсно буду реаль"

ним представником виборців з захисту їх прав на рівні законот"

ворчої діяльності і впевнений, що буду це робити краще за всіх

діючих депутатів, бо, на відміну від них, я хочу, можу і знаю, як

це робити.

— Приймати активну участь в засіданнях Верховної Ради, за"

мість мене голосувати не буде ніхто і ніколи.

— Організую чітку систему роботи депутатських приймалень

на території виборчого округу з метою врахування думки і волі

виборців.

— Буду контролювати місцеву владу, представляти та відсто"

ювати інтереси району у Верховній Раді України і інших орга"

нах влади.

Всі питання вирішуватиму, виходячи з головного � інтересів
громадян і здорового глузду. 

Буде нормальне законодавство, буде правова держава, буде
правова держава, буде краще жити усім нам � громадянам 

України ! 
Більш детальна моя програма на сайті:   
www.spravedlivosti.org

Леонід Гуляєв

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України        
в одномандатному виборчому окрузі  № 211

Колечка Миколи Григоровича
Після розвалу Радянського Союзу Україна мала найкращий

стартовий капітал: землю, розумних працьовитих людей, вигід"

не геополітичне становище. Чому ж держава не використала ці

можливості? Тому, що не мала гідних керівників. 20 років одні

й ті самі люди, а також їхні родичі та підлабузники, керували

нами, періодично міняючись місцями.

Ми віддамо владу молодим, енергійним і талановитим патрі"

отам України. Саме молодь зможе змінити нашу країну, а не

старі злодії, які обкрадають народ. Ми виженемо їх з посад і во"

ни понесуть покарання за скоєні злочини.

Ми запровадимо відкликання депутатів всіх рівнів, посили"

мо кримінальну відповідальність за хабарництво та зловживан"

ня владою, передбачимо виборність суддів. Ми позбавимо де"

путатів космічних зарплат і несправедливих пільг. Скасуємо

державні дачі і квартири, службові авто, охорону, особливе ме"

дичне забезпечення, а зекономлені мільярдні гроші спрямуємо

на створення робочих місць, збільшення державної підтримки

сиротам, багатодітним сім'ям, пенсіонерам, інвалідам, чорно"

бильцям, афганцям, дітям війни, студентам, селянам, молодим

родинам.

Ми скоротимо кількість депутатів Верховної Ради до 200. За"

боронимо обиратись до парламенту пенсіонерам і більше, ніж

на два скликання. Усі пенсіонери також будуть звільнені з дер"

жавної служби, а на їх місця прийде молодь. 

Ми проведемо люстрацію, заборонивши працювати в дер"

жавних органах усім тим, хто довів Україну до прірви. Ми ради"

кально змінимо особовий склад правоохоронних органів. 

Об'єднані Арабські Емірати збудували наддержаву в пустелі

завдяки нафті.  Україна може стати світовим лідером розвитку,

скориставшись чорноземом. Наша земля може годувати весь

світ, врятувавши його від продовольчої кризи. Щоб відродити

українське село, ми заборонимо продаж землі і радикально об"

межимо доступ в Україну імпортної сільгосппродукції. 

Ми створимо умови для відродження національного вироб"

ництва, створення  нових робочих місць через радикальне зни"

ження податків, здешевлення кредитів і ліквідацію більшості

дозвільних процедур, які призводять до хабарництва і корупції.

Ми позносимо високі забори можновладців, забезпечивши

вільний доступ до води і зелених зон усіх громадян.

Ми знизимо пенсійний вік для жінок до 55 років. Ми також

приймемо закон, щоб робота на підсобному селянському гос"

подарстві і на базарі давала людям право на отримання пенсії. 

Літнім людям ми забезпечимо гідну пенсію. Ми передбачимо

в бюджеті кошти на повернення громадянам України вкрадених

у них комуністами заощаджень в Ощадбанку колишнього СРСР.  

При народженні кожної дитини сім'я отримуватиме макси"

мальну допомогу від держави. Більшість родин в силу низьких

доходів бояться народжувати другу дитину, тому ми змінимо за"

конодавство і сім'ї з двома дітьми будуть визнані багатодітними

" отримають відповідні пільги. Кожна молода сім'я зможе взяти

кредит під 3 відсотки річних на придбання житла.

Кожна молода людина матиме гарантоване державою перше

робоче місце незалежно від стажу чи досвіду роботи. Підприєм"

цям, які братимуть на роботу молодь, будуть  надані значні по"

даткові пільги.

Освіта буде безкоштовною. Викладачів та співробітників ос"

вітньої галузі ми забезпечимо високими зарплатами з преміаль"

ними за наукову діяльність, а студентів " стипендіями європей"

ського рівня.

Ми збільшимо в 10 разів державне фінансування медичної

галузі, а також реформуємо її. В кожному селі працюватиме

фельдшерсько"акушерський пункт. Медичні працівники мати"

муть високі зарплати та гідні умови праці. У кожній обласній

лікарні буде найсучасніше обладнання. 

Шлях вирішення наших завдань " перемога на виборах. Ми

піднімемо Україну з колін і зробимо її світовим економічним і

геополітичних лідером!

Без радикальних змін ми втратимо Україну!

Тенденції на ринку виноробства
Як запевняють експерти, щороку споживання якісних сухих вин збільшується на 15–20 %
Євген ГУДЗЬ
“Хрещатик”

За останніх 5 ро ів в Києві
від рилось щонайменше
тридцять спеціалізованих
за ладів із продаж ви-
на — виномар етів, винних
б ті ів та інтернет-ма ази-
нів. Вино пост пово зай-
має о реме місце в спо-
живаць ій льт рі Києва.
Тепер це не просто відділ
с пермар еті, а особли-

ва інд стрія із своїми за-
онами та традиціями. Тож
“Хрещати ” вирішив про-
аналіз вати, я ом стані
переб ває раїнсь ий ри-
но вина.

Потенціал, що чекає своєї
реалізації

Україна — виноробська держава із

давньою історією. Південні області

та Крим знаходяться на широті пів"

денної Франції та північної Італії,

тобто в прекрасних для виноградар"

ства кліматичних зонах. До 1985 ро"

ку площа виноградників у нашій

державі сягала 220 тис. га. Більшість

фахівців вважає, що за сприятливих

економічних умов та технологій ці

території можна збільшити до

400–500 тис. га, і таким чином Укра"

їна впевнено ввійде у п’ятірку най"

більших світових виробників вино"

граду та вина, залишивши позаду та"

ких визнаних лідерів, як Чилі, Ар"

гентина, Португалія, США, Туреч"

чина, Китай.

Проте, як часто буває, великий

український потенціал використову"

ється замало. Так, тепер під виноград"

ники обробляється лише 80 тис. га. А

із споживанням вин ситуація ще

менш райдужна. В середньому укра"

їнець випиває 4–8 літрів вина на рік.

Тоді як на початку 80"х цей показник

складав понад 20 літрів. В Польщі, де

немає давніх виноробських традицій,

споживання складає 12 літрів. Годі й

говорити про Іспанію з її 40 та Фран"

цію з 60 літрами на душу населення на

рік. І це при тому, що попит на вино у

Європі стабільно зростає — змінюєть"

ся культура вживання алкоголю. Усе

більше споживачів переходять від

міцних напоїв до вина.

Слід зазначити, що переважна біль"

шість вин на українському ринку —

вітчизняного виробництва. Ще доне"

давна ця частка складала 85 %. Однак

імпорт наступає. Особливо велика

конкуренція з боку грузинських вин,

доля яких складає половину від усього

імпорту. На думку генерального ди"

ректора асоціації “Українське бюро

винограду та вина” Ігоря Николина,

такий низький рівень споживання ви"

на в Україні склався внаслідок недові"

ри споживача до вітчизняного продук"

ту та невисокої культури винопиття.

Загалом попит формує невибагливий

та неплатоспроможний споживач. А

споживання, отже, і якість вина, без"

посередньо залежать від стандартів

життя та рівня доходів населення.

Низька якість та високі ціни
На українському ринку є чимало

неякісної продукції. Так, торік Ан"

тимонопольний комітет України

спільно із експертною комісією про"

вів експертизу українських вин. Із 73

видів продукції (23 вітчизняних ви"

робників) 22, тобто 30 %, були за"

браковані як неякісні. Дуже часто

дешеве вино продають під брендом

дорожчого, донині залишається не"

вирішеною проблема з додаванням у

напій барвників та ароматизаторів і

просто банальним недотриманням

технології виробництва. Зрештою,

українські виробники часто закупо"

вують виноматеріал, як правило, де"

шевий, за кордоном, що уже саме по

собі не сприяє якості напою.

У Європі, особливо в країнах із

розвиненою виноробською культу"

рою — Іспанії, Італії, Угорщині,

Словаччині — можна купити в су"

пермаркеті пляшку гідного нату"

рального сухого вина за 1,5–2,5 єв"

ро. Тоді як в Україні ціни на анало"

гічне вино щонайменше в 2–3 рази

вищі. Звичайно, у нас продаються і

недорогі напої, але, як зазначив пре"

зидент Асоціації сомельє України

Дмитро Федоренко, якісного вина

менш ніж за 50 гривень просто не іс"

нує.

Причинами високих цін та часто і

низької якості вина є цілий ком"

плекс факторів. Це і завищені запи"

ти виробників, котрі у вартість про"

дукту вкладають рентабельність на"

багато вищу за європейську, і не зав"

жди сприятливий клімат для під"

приємницької діяльності.

“В Україні лише приблизно 80

підприємств мають ліцензію на ви"

робництво вина. Тоді як, наприклад,

в одній французькій провінції Бордо

працює 8000 (!) виноробних госпо"

дарств. Там є багато малих (до 10 га

виноградників) фірм, які своєю

творчістю та конкурентною бороть"

бою формують високі стандарти

якості. Це відбувається тому, що ве"

ликим підприємствам на мільйонах

пляшок досягти необхідної якості

складно. Щодо України, то голов"

ною проблемою розвитку винороб"

ства є ліцензія на оптову реалізацію

вина, вартість якої складає 500 тис.

грн. Така захмарна сума блокує роз"

виток дрібних та середніх виноро"

бів, які можуть стати головними ру"

шіями та законодавцями високої

якості українського виноробства. В

той же час у нас діють великі підпри"

ємства, які завдяки сучасним техно"

логіям і при великих обсягах випус"

ку отримують високоякісний про"

дукт серед масових індустріальних

вин і також виготовляють елітні, ав"

торські вина”, — зазначає “Хреща"

тику” Ігор Николин.

Прогрес і успіхи

Загалом експерти відзначають ста"

більне покращення виноробства в

Україні — зростає якість та асорти"

мент вин, збільшуються і площі ви"

ноградників. Є тенденції до зростан"

ня кількості споживання вина серед

населення, а головне — змінюється

культура та структура його споживан"

ня. Традиційно ще із радянських часів

серед українців були популярними

саме кріплені вина. Однак, на думку

Ігоря Николина, внаслідок форму"

вання культури споживання вина

щороку стабільно на 15–20% росте

споживання якісних сухих вин. До

того ж у державі є низка передових та

з’являються нові підприємства, котрі

виготовляють вино на рівні європей"

ських стандартів. Також Україна бага"

та автентичними, тобто такими, які

ніде більше не виробляються, сорта"

ми вина, якість котрих відзначають

провідні експерти і які можуть отри"

мати визнання світових ринків, де те"

пер зростає попит на автентику.

Як обрати якісне вино

Споживання вина — ціла сфера

культури, яку слід вивчати та плекати.

На ринку представлено сотні сортів

вин як українського, так і закордон"

ного виробництва. Щоб розібратися у

них та обрати “своє”, варто поцікави"

тись спеціальною літературою про ви"

на та провести дегустацію. Виробники

мають свої центри дегустації, прово"

дять регулярні виставки, до того ж по"

чинає розвиватись винний туризм у

Криму та Закарпатті. Зрештою, по"

стійно розширюється мережа спеціа"

лізованих винних супермаркетів та

винотек, де сомельє можуть надати

фахові консультації
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Я щиро вдячний усім Вам, хто підтримає мою кандидатуру на

майбутніх виборах до Верховної Ради України. Вашу підтримку

я сприйматиму, з однієї сторони, як наказ робити все можливе

для покращення Вашого життя та добробуту, а з іншої сторони,

як Вашу високу довіру до мене, віру в мої вміння, здібності та

життєвий досвід, набуті за час моєї тривалої роботи в Голосіїв$

ському районі м. Києва, коли Ви зверталися до мене, як до по$

радника, з приводу вирішення Ваших життєвих проблем.

За фахом я юрист, а тому, керуючись нормами законодавства Ук$

раїни, докладу всіх зусиль щоб забезпечити однакові права усім

мешканцям громади району незалежно від Вашої статі, віку, релігії,

соціального, матеріального та політичного становища, фізичного

чи психологічного стану.

Я позапартійний та ніколи не перебував в складі жодної

партії, а тому, перш за все, намагатимусь врахувати законні

інтереси саме членів громади району, а не виключно партій$

ні інтереси, як це зазвичай відбувається зараз. 

В нашому повсякденному житті існує безліч великих проб$

лем, вирішити які, перед кожними черговими виборами, обіця$

ють кандидати у народні депутати, та, на жаль, про які вони за$

бувають відразу після виборів. Однак, кожного разу і ми забува$

ємо про те, що наше життя складається з величезної кількості

маленьких проблем, якими не  цікавиться жодний з кандидатів

після їх обрання народними депутатами. 

Саме для вирішення цих Ваших проблем та здійснення Ваших

майбутніх планів мені буде потрібна Ваша підтримка та допомога. Я

розраховую на Вашу мудрість, розсудливість та громадську свідо$

мість, бо саме за наявності Вашої підтримки та уваги, я зможу пообі$

цяти та зробити все залежне від мене для здійснення Вашої заповіт$

ної мрії $ ЖИТИ В НОРМАЛЬНІЙ КРАЇНІ, А НЕ ВИЖИВАТИ.

Зі щирою повагою до Вас, 
ФЕДОРИШИН О.П.  

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України по одномандатному 

виборчому окрузі № 211
ФЕДОРИШИНА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА

Шановні друзі, колеги, кияни!

Я, громадянин України Кирилюк Давид Олексійович, вису$

ваю свою кандидатуру на пост депутата Верховної Ради Украї$

ни і звертаюсь до всіх мешканців Голосіївського району з закли$

ком підтримати новий курс розвитку Києва і України!

Про таких як я, кажуть $ самовисуванець! Так, я йду сам!

Без партійних списків і гасел, які вже набридли та набили ос$

кому!

І мене підтримують добрі й порядні люди, яких знають в Го$

лосіївському районі! Об'єднавши ці сили, я взяв на себе відпо$

відальність стати вашим представником у Верховній Раді!

Політика, що проводиться існуючим в Україні режимом, за$

вела нашу улюблену країну в глибоку економічну і соціальну

кризу!

Голосіївський район, на жаль, не є винятком. Усі наслідки

корупції та байдужого ставлення до людей ми постійно відчува$

ємо на собі!

Серце обливається кров'ю, коли я бачу, як дорожчають ліки

та вартість громадського транспорту, як не вистачає місць у ди$

тячих садках, як руйнуються дороги й старі  комунікації в на$

ших будинках, як люди страждають від відсутності звичайної

води в крані, як молодь труїть себе наркотиками ...

Проблем так багато, що їх і не перелічити! ...

Впевнений, ви знаєте, що змінити ситуацію в районі, не змі$

нюючи ситуацію в країні в цілому, неможливо. І повноважень у

депутата Верховної Ради достатньо, щоб цілий ряд життєво

важливих проблем вирішити на благо всіх жителів.

Коли ви зробите свій вибір, перше, чим я займуся в най$

ближчі тижні:

1. Розберуся з цільовим використанням бюджетних коштів,

майна, земель і оприлюдню результати. Досить розкрадати те,

що належить людям!

2. Знайду спосіб прийняти рішення з оподаткування, яке за$

хищає малозабезпечені верстви населення і сприяє розвитку

малого та середнього бізнесу.

3. Притягну громадські організації, щоб не допустити захоп$

лення муніципальних підприємств, установ та об'єктів, що пра$

цюють в інтересах громадян!

Звичайно, дуже важливо пам'ятати про захист прав і свобод

всіх жителів нашої країни!

Це означає, що я займуся забезпеченням свободи розвитку

віросповідання:  індивідуальне право кожного вільно вибирати

будь$яку віру, належати до будь$якої конфесії!

Мої соратники і я докладемо всіх зусиль для запровадження

системи фінансової допомоги громадським об'єднанням гро$

мадян, які займаються соціально важливою роботою!

Об'єднавши сили, ми забезпечимо контроль за роботою му$

ніципальних влад та правоохоронних органів шляхом створен$

ня громадських комітетів по боротьбі з корупцією.

Що стосується житлово$комунального господарства та бла$

гоустрою житлових територій, то і тут у вашого депутата буде

достатньо роботи:

1. Нам необхідно забезпечити депутатський контроль за

якістю наданих комунальних послуг,

2. Домогтися виділення коштів з бюджету на реконструкцію

доріг та вуличного освітлення.

3. Терміново забезпечити якісне водопостачання в Голо$

сіївському районі.

Ви розумієте, дорогі мої виборці, що без закладів культури,

молодіжної політики і спорту нам не обійтися. Роботи за цими

напрямками дуже багато. Ось що мені належить зробити в пер$

шу чергу:

1. Оновити матеріально$технічну базу закладів культури Го$

лосіївського району.

2. Подбати про відновлення та будівництво дитячих і спор$

тивних майданчиків.

3. Створити умови для безкоштовно навчання молоді в сек$

ціях та клубах.

Мета моя і моїх прихильників $ побудова нового, сучасного,

соціально орієнтованого суспільства, в якому кожен громадя$

нин буде відчувати себе впевнено і спокійно!

Для постійного спілкування та збору інформації мною буде

відкрита громадська приймальня, де я зможу особисто вислуха$

ти кожного з вас! І, якщо буде потрібно, простягнути вам руку

допомоги!

У нас спільне майбутнє, ми побудуємо нову Україну разом!

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
Кандидата в депутати Верховної Ради України

Давида Кирилюка

І. Тотальне оновлення влади
Як народний депутат я вестиму жорстку боротьбу зі звіль$

нення влади від корупційних політиків, докладатиму зусиль для

того, щоб влада більшою мірою здійснювалась на місцях $ у те$

риторіальних громадах.

Сьогодні настав час визнати, що протягом 20 років ми тасує$

мо одну й ту ж колоду політиків, чий професіоналізм зводиться

тільки до вміння професійно брехати і красти. 

Продажні політики у владі й опозиції є раковою пухлиною

нашої держави. Без повного її видалення неможливе здорове

життя суспільства.

Саме тому я разом з командою політичної партії "Демокра$

тичний альянс" та Громадським рухом "Вільний простір":

1.  Добиватимусь відставки Януковича та його команди;

2. Забезпечуватиму тотальну відкритість влади;

3. Здійснюватиму люстрацію корупціонерів;

4. Встановлюватиму владу народу.

ІІ. Нещадна боротьба з корупцією
Разом з оновленням влади ми продовжимо нещадну війну з

корупцією. Знищення корупції є обов'язковою умовою настан$

ня реальних змін.

За допомогою нових електронних технологій я сприятиму

створенню таких систем контролю, які унеможливлять витра$

чання жодної копійки державних коштів без відома громад$

ськості. Кожен громадянин зможе контролювати державні вит$

рати та чиновників.

З цією метою я забезпечу:

1. Відкритий бюджет;

2. Чесні державні закупівлі;

3. Прозору власність;

4. Електронний уряд;

5. Громадський контроль;

6. Відповідальність чиновників.

ІІІ. Реальні зміни
Чесні і порядні люди ніколи не будуть жити в злиднях. Після

приходу до влади нових незаплямованих політиків та знищен$

ня корупції $ у країні відбудуться реальні зміни. Громадські іні$

ціативи стануть обов'язковими для обговорення та втілення.

Люди цінуватимуть і поважатимуть один одного.

Україна стане державою в якій будуть:

1. Відповідальна влада;

2. Активні громадяни;

3. Успішні територіальні громади;

4. Чесний суд;

5. Порядні правоохоронні органи;

6. Ефективний бізнес.

Ми самі творці своєї держави. Ми оновимо владу, знищимо
корупцію і здійснимо реальні зміни.

Українці гордитимуться собою і житимуть гідно.

В. М. Гацько

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 211

ГАЦЬКА ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА

Наркотики від кашлю 
Найближчим часом жителі України, що не досягли 14 років, 
не зможуть купувати ліки в аптеках
Юлія МУСТАШ
спеціально для "Хрещатика"

За словами е спертів,
раїні с ладається напр -
жена сит ація з відп с ом
препаратів. Адже ба ато
неповнолітніх почали від-
верто зловживати лі ар-
сь ими засобами. Вони
д мають, що медичні пре-
парати безпечні, том що
їх пропис ють лі арі. Але
ви ористання пі ло не в
лі вальних цілях, а для
то о, щоб отримати " айф"
або задля самолі вання
може б ти настіль и ж не-
безпечним, я і прийом
заборонених в личних нар-
оти ів, і та ож ви ли ати
залежність.

Небезпечні пігулки
З ініціативою щодо заборони про$

дажу ліків громадянам, яким не ви$

повнилося 14 років, виступила Дер$

жавна служба України з лікарських

засобів. Відповідні зміни мали бути

внесені до Наказу Міністерства охо$

рони здоров’я України від 31.10.2011

№ 723 "Про затвердження Ліцензій$

них умов здійснення господарської

діяльності з виробництва лікарських

засобів, оптової, роздрібної торгівлі

лікарськими засобами..."

"Лікарська" наркоманія — така ж

хвороба, як і залежність від героїну й

інших наркотиків,— розповів "Хре$

щатику" начальник управління по

боротьбі з незаконним обігом нар$

котиків МВС України Олександр

Терещук. — Власне, всі наркотики і

були розроблені спочатку як знебо$

люючі ліки. Люди вибирають лікар$

ські препарати тому, що їх легко діс$

тати, і тому, що так себе простіше

виправдати. З кожним роком укра$

їнські школярі вживають усе менше

"вуличних наркотиків" — конопель,

кокаїну, героїну. Замість цього тепер

пачками їдять пігулки від кашлю і

головного болю".

Ці ліки, знайомі кожному — "Ну$

рофен Плюс", "Коделак", "Солпаде$

їн" та інші — містять кодеїн, запев$

няють лікарі$наркологи. Кодеїн —

це лікарський засіб центральної дії

від кашлю, що має наркотичний

ефект. Малолітні наркомани добува$

ють небезпечні речовини головним

чином саме з цих препаратів, адже

деякі з них придатні як "напівфаб$

рикати" для виготовлення сильноді$

ючих наркотиків.

"У вільному продажі нині 22 най$

менування препаратів, що містять

кодеїн, у деяких країнах їх можна

отримати лише за рецептом,— пові$

домив Олександр Терещук.— Коде$

їн — один з основних, поряд з мор$

фіном, алкалоїдів опію. Є всі підста$

ви вважати, що велика частина ліків

із цією речовиною іде на потреби

кодеїнових наркоманів. Із препара$

тів з кодеїном виготовляють сильно$

діючий і високотоксичний наркотик

дезоморфін. Останній в дев’ять разів

активніший і в п’ять разів токсичні$

ший ніж морфін, і в 15 разів токсич$

ніший ніж героїн. Він викликає зви$

кання з першого уколу і завдає не$

поправної шкоди організму. У пер$

шу чергу страждають печінка, мозок

і серце, а також судини, м’які ткани$

ни і шкіра на тих ділянках тіла, куди

роблять смертоносні ін’єкції. Уже

після перших уколів шкіра на руках

вкривається струпами і набрякає.

Через це в середовищі наркоманів

дезоморфін називають "крокоди$

лом".

Від першої ін’єкції до смерті за$

звичай проходить всього півтора$

два роки, кажуть лікарі$наркологи,

відзначаючи, що навіть споживачі

героїну живуть у три рази довше. Але

страшніше те, що хворі на дезомор$

фінову наркоманію, на думку меди$

ків, практично невиліковні.

Марганцівка... це наркотик?

Аптечні наркотики можна умовно

поділити як за класичними групами

психоактивних речовин, так і за

суворістю їх продажу в аптеці. Існу$

ють три великі групи лікарських за$

собів, які надходять у продаж і від$

пускаються з різним ступенем кон$

тролю: препарати суворого обліку,

ліки, що відпускаються за рецептом,

і безрецептурні засоби, які кожен

наркоман, на жаль, може вільно ку$

пити.

"У 2011 році, — розповідає Олек$

сандр Терещук,— МВС України під$

няло питання про вилучення 763 лі$

карських препаратів з відкритого

доступу та внесення їх у список нар$

котиків і психотропів, але уряд за$

твердив лише 40 найменувань. Се$

ред дозволених дешевих, але у вели$

кій кількості дуже небезпечних, є та$

кі, що всім нам добре відомі, зокре$

ма актіфед — антизастудний препа$

рат; аміназин — антипсихотичний

засіб; бронхолітин, кодесан, кон$

дерпін та кофекс — засоби від каш$

лю; гідазепам — транквілізатор; ди$

медрол та зестра$протиалергічні

препарати; сонат — снодійне; сол$

падеін — знеболювальний засіб;

спазмолекс — комбінований аналь$

гетик; трайфед — протинабряковий

засіб; тропік амід — краплі для очей;

флюколд — знеболюючий і жаро$

знижуючий засіб. Усі ці ліки можна

вживати при справжніх застудах, або

інших хворобах, виявлених лікаря$

ми. Але, якщо ви знайшли щось із

перерахованих вище препаратів у

ваших дітей, ще й у великих кількос$

тях, час "бити тривогу".

На думку пана Терещука, транкві$

лізатори і снодійні препарати поро$

дили окремий напрямок аптечної

наркоманії. Як правило, їх вжива$

ють люди, схильні до опійної теми,

оскільки ефекти частково схожі.

Стимуляторщики, навпаки, уника$

ють транків; їх вибір — це, швидше,

ріталін (метилфенідат) і подібні йо$

му психостимулятори слабкої дії, за$

мінники амфетаміну (фенаміну) і

первітину (метамфетаміну). Димед$

рол, нафтізін, марганцівка (тепер

вона в списках прекурсорів), суль$

фат магнію та схожі препарати з ап$

тек, хоч і не призначені для безпосе$

реднього вживання, представляють

інтерес для наркоманів в якості до$

поміжних засобів.

У чергу за рецептом

Річ у тім, що ліки, про які йде мо$

ва, час від часу приймає майже ко$

жен другий українець. Більше 50

млн громадян періодично потребу$

ють препаратів, що містять кодеїн,

вони знімають біль різного похо$

дження. Найбільшою популярністю

ці препарати користуються у літніх

людей і пацієнтів з онкологічними

хворобами. Якщо мільйони людей з

головним болем або кашлем підуть

до лікарень за рецептами, то в ме$

дичних установах, де проблема з

чергами і так стоїть гостро, може

просто статися хаос. Багато хто, зви$

чайно, може знайти аналоги "проб$

лемних" ліків без кодеїну, але не все

так просто.

"Замінити препарати, що мають

кодеїн, в Україні поки що нема чим,

— додає Олександр Терещук,— ос$

кільки фармвиробники не розроб$

ляють нових ліків. Будь$які зміни

мають супроводжуватися певним

фінансуванням. Це недешево і дов$

го. Однак все ж таки Міністерство

охорони здоров’я має розробити ме$

ханізм відпускання ліків за рецепта$

ми. Тоді ми можемо впорядкувати

продаж даних ліків і трохи втихоми$

рити тих торговців, які нехтують

етичними нормами. Адже

здебільшого провізор в аптеці зав$

жди бачить, хто до нього прийшов за

ліками — звичайний хворий або

наркозалежний. І ще добре було б

виписувати такі ліки не на простих

бланках, які повертаються на руки

споживачам, а на бланках суворої

звітності".

Насправді арсенал знеболюючих

чималий. Це і монопрепарати, і

комбіновані. Виробники за рік теж

зуміли дещо змінити. Наприклад,

пенталгін випускається як з коде$

їном, так і без нього, наголошують

лікарі. Парацетамол не подразнює

слизові оболонки шлунку, тому мо$

же застосовуватися хворими на гас$

трит. Старі всім відомі засоби

"Анальгін", "Аспірин", а також

"Диклофенак" і "Ібупрофен" — це

потужні знеболюючі, причому

останні два допомагають впоратися

з болем запального характеру. Втім,

у всіх вказаних препаратів також є

протипоказання і побічні дії, тому

перш, ніж їх приймати, слід ознайо$

митися з інструкцією. Але цього

правила, мабуть, варто дотримува$

тися і у випадку зі всіма іншими лі$

ками.

МВС і влада

Розуміючи, що побороти нарко$

манію як явище нелегко, Міністер$

ство внутрішніх справ за підтримки

представників законодавчої влади,

шукає всілякі шляхи, щоби зменши$

ти поширення цього явища, особли$

во в молодіжному середовищі. За$

вдяки зусиллям правоохоронців та

роботі підкомітету комітету Верхов$

ної Ради України із законодавчого

забезпечення правоохоронної діяль$

ності і парламентського контролю

за діяльністю правоохоронних орга$

нів, декілька років тому вдалося лі$

карський препарат трамадол внести

до списку нарковмісних і домогтися

його реалізації в аптечній мережі

тільки за рецептами. Це спричинило

зниження виробництва цього засобу

з 150 мільярдів доз до дійсно необ$

хідних населенню 2 мільярдів. На

черзі й інші небезпечні препарати...

Так чи інакше, але які б не були

фінансові втрати від падіння прода$

жів ліків з кодеїном, у будь$якому

випадку їх не порівняти з тими втра$

тами, які несе сьогодні молоде поко$

ління українців

На д м начальни а правління по боротьбі з неза онним обі ом нар оти ів
МВС У раїни Оле сандра Терещ а, фахівці мають розробити механізм
відп с ання лі ів за рецептами, що дозволить впоряд вати продаж
медпрепаратів в У раїні
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Програма
Кандидата  у народні депутати України

Вутке Сергія
Я працюватиму на Вас,

а не Ви на мене!
Україна відбулася як суверенна незалежна держава. Однак,

сьогодні влада в Україні поділена між олігархічними кланами.

Весь трагізм цього неприродного явища, полягає в тому, що

фактично вся країна працює на збагачення і обслуговування

кількох сотень олігархів, в тому числі депутатів  та інших влад$

них чинів представників напівкримінальних олігархічних кла$

нів.

Окрім цього, сьогоднішня влада в Україні, вигодувана і під$

тримана комуністами, виявилася ще більш антиукраїнською,

бо ненавидить все українське. Намагається знищити україн$

ську мову, історію, традиції, свободу, освіту, українську державу

і остаточно винищити українську душу. 

Нас українців намагаються залишити без вибору, оскільки олі�
гархія узурпувавши владу, намагається узурпувати і сьогоднішню
опозицію.

Основне своє завдання, як політика, я вбачаю в зламі систе$

ми, коли українець працює на чиновника$олігарха. І побудову

нової системи, де чиновник, депутат обслуговує і працює на ін$

тереси українця, поважає його. Коли чиновник несе невідво$

ротну персональну відповідальність.

Влада повинна бути моральною, чесною, людяною, відкритою і
головне відповідальною.

Першочергові мої кроки будуть направлені на повернення

країни до демократичного шляху розвитку.

Окрім цього я виступаю за:

$ Формування демократичної проукраїнської більшості у

Верховній раді та проукраїнського уряду

$ Захист, відродження і розвиток української мови, культури,

традицій

$ Перегляд кабальних газових угод та умов перебування ро$

сійського флоту в Севастополі

$ Ліквідацію монополії Росії в енергетичному просторі Укра$

їни

$ Повернення України до напрямку Європейської та Євроат$

лантичної інтеграції

$ Захист українського виробника

$ Захист малого і середнього бізнесу

$ Формування широкого прошарку середнього класу (під$

приємці, кваліфіковані працівники, службовці) в Україні, з єв$

ропейським рівнем життя

$ Безпощадну війну з корупцією, казнокрадством та рейдерс$

твом

$ Мораторій на продаж землі

$ Реформи в комунальній сфері

$ Адресну систему соціального захисту

$ Підвищення зарплат і пенсій

$ Доступ до якісної освіти і медицини

Тільки завдяки активній громадській позиції та діям, я зав$

жди допомагав мешканцям нашого району вирішувати особис$

ті і суспільні. 

Я люблю Україну, Київ і Голосіївський район. Це район в якому
я народився, виріс і сформувався як особистість. Я хочу процві�
тання та розвитку рідної землі, і всі свої зусилля присвячую саме
цьому.

Головне, що необхідно зробити:
� Повернути чітке розмежування функцій між містом і района�

ми з розмежуванням їхніх бюджетів
� Повернути Києву самоврядування на рівні міста і районів
� Сприяти запровадженню працюючої системи капремонтів бу�

дівель, благоустрою прибудинкових територій, утепленню будин�
ків, заміні ліфтів та тепломереж перед передачею їх у власність
мешканців � створенні ОСББ

� Запровадження грошових компенсацій київським пенсіоне�
рам, з врахуванням високої вартості життя в Києві, порівняно з

областями
� Розширення Голосіївського проспекту 
� Створення сучасних рекреаційних зон та зон відпочинку
� Захист Голосіївського лісу від забудови
� Сприяти заміні "хрущівок" на сучасне і зручне житло
Я гарантую, що кожен мешканець Голосіївського району знай�

де у моїй особі надійного помічника, порадника та захисника інте�
ресів. 

Зокрема, для мешканців:
� Буде створено цілодобову гарячу телефонну лінію для сприян�

ня у вирішені будь�яких проблем
� Буде створено постійно діючі приймальні, де громадяни змо�

жуть отримати інформацію, консультації, правову допомогу, отри�
мати доступ до інформаційних систем, скласти та написати заяви,
тощо

� Вестиму регулярний особистий прийом громадян
� Захищатиму у випадках незаконних посягань з боку влади та

службових осіб
� Представлятиму інтереси людей в судах у справах, що мають

суспільний резонанс
� Сприятиму у допомозі малозабезпеченим категоріям населен�

ня, багатодітним родинам, сиротам та інвалідам

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ 

ПО ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 211
ШПАКА ІГОРЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Шановні жителі Голосієва!

Все починається в житті з малого…

Благополуччя району $ з окремого громадянина, країни $ з міс$

та. Головним для себе вбачаю захищеність конкретної людини.

Останнім часом влада працює лише на свої інтереси. Бажан$

ня допомогти виборцям виникає лише на словах і лише перед

черговими виборами. 

Обмеження відкритості і доступу до влади вселяє зневіру в

душі виборців. 

В Україні зареєстровано більше двохсот політичних партій,

власники яких прагнуть одного $ прийти до влади. Але, чи змо$

жуть вони покращити ситуацію в країні, міняючи колір кожні

п'ять років? Впевнений, що ні!  

Партійна система виборів суттєво віддалила народних обран$

ців від самих виборців. Свою бездіяльність вони обґрунтовували

партійною дисципліною. Тому я вважаю, що лише той депутат

може вважатися обранцем народу, якого безпосередньо обрали

громадяни, не прикриваючись за спиною партійних лідерів.  

Голосіївський район є для мене рідним. Тут відбулося моє

становлення як успішного підприємця і як громадського діяча.

Тут народилися двоє моїх дітей. 

Наш з Вами Голосіївський район $ один з найкращих внут$

рішньо$міських лісних масивів в Європі. Маючи сконцентро$

ваний сильний економічний потенціал, необхідно докласти ба$

гато зусиль, аби він став ідеальним та комфортним для життя.

Ми всі бачимо, в якому занедбаному стані перебуває наразі

житлово$комунальне господарство: відсутність ремонтів у бу$

динках, незаасфальтовані та неосвітлені прибудинкові терито$

рії, неробочі ліфти, застарілі поштові скриньки, аварійні дитя$

чі та спортивні майданчики та ще безліч проблем, які ви знаєте

не з чуток. Покращення існуючого стану буде одним із основ$

них напрямків моєї роботи як депутата.

Сьогодні мене, як і тисячі мешканців району, турбують бага$

точисельні проблеми його життєдіяльності. Я не тільки їх доб$

ре знаю, а й бачу шляхи їх вирішення. 

Кожному жителю району
$ прямий контакт та особистий прийом депутата в 5$ти гро$

мадських приймальнях у Голосіївському районі;

$ чесність, відкритість й контрольованість влади району, міс$

та, держави;

$ виконання доручень виборців та ведення єдиного загально$

доступного реєстру звернень мешканців;

Соціальна сфера
$ адресна матеріальна допомога кожному, хто її потребує!

$ безкоштовна правова допомога!

Житлово�комунальне господарство
$ оплата лише якісних послуг $ основне правило співпраці

комунальних служб і населення!

$ безперебійне водопостачання та водовідведення, належне

освітлення та асфальтування приватного сектора.

Освіта
$ недопущення припинення діяльності навчально$виховних

комплексів;

$ розширення мережі закладів освіти для дітей з особливими

потребами, відновлення спортивних та навчальних секцій;

$ підвищення заробітної плати освітянам;

$ підвищення матеріально$технічної бази навчальних закла$

дів;

$ створення єдиної електронної бази черговиків у дитячі сад$

ки з відкритим доступом для ознайомлення.

Благоустрій
$ очищення району від "мафів" $ безперешкодне користуван$

ня мешканцями прибудинковою територією; 

$ впорядкування паркування на прибудинкових територіях.  

Екологія
$ ліквідація сміттєзвалища з приватного сектора Пирогово;

$ організація довкілля: жителям району $ цивілізовані парки

та чисті водойми.

Транспорт та безпека руху
$ безпечний перетин Кільцевої дороги біля масиву Теремки

та Столичного шосе шляхом встановлення надземних перехо$

дів;

$ облаштування зупинок громадського транспорту в районі

автовокзалу.

Дорогі мої мешканці Голосіївського району $ це конкретні

зобов'язання перед Вами протягом довіреного часу. Весь свій

досвід, усі сили і напрацювання я сповна використаю для їх ви$

конання!

Розраховую на Вашу підтримку. Саме за для Вас я працював,

працюю і буду працювати!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України 
по одномандатному виборчому округу № 211 

Терьохіна Андрія Юрійовича
Представляючи одномандатний виборчий округ № 211 у Вер�

ховній Раді України, свої депутатські обов'язки буду виконувати
чесно і сумлінно. 

Головним вважаю: захист конституційних прав громадян,

підвищення їх життєвого рівня, консолідацію політичних сил,

посилення ролі і повноважень регіонів.

З цією метою буду добиватися:
$ консолідації українського суспільства;

$ створення умов економічного росту;

$ збільшення доходів громадян;

$ подолання корупції;

$ пріоритетного розвитку науки, культури, освіти;

$ підтримки залучення інвестицій для реалізації інноваційних

технологій у перспективних напрямках розвитку економіки;

$ соціальний захист непрацездатних, жінок, молоді та ді$

тей.

Для цього буду підтримувати:
$ економічну свободу та пільгові умови діяльності та розвит$

ку підприємництва, спрощення податкової системи.

$ створення умов для отримання громадянами доступних

довгострокових кредитів на житлове будівництво та надання

пріоритету молодим  та багатодітним сім'ям;

$ розширення стосунків з економічно розвиненими країнами

для впровадження новітніх прогресивних технологій та спіль$

них вигідних виробництв; 

$ реформування охорони здоров'я з впровадженням бюджет$

но$страхової медицини;

$ збереження природи і навколишнього середовища;

$ захист власності, безпеки, здоров'я, життя громадян скла$

дові національній безпеки України; 

$ удосконалення місцевого самоврядування;

$ забезпечення рівних прав громадян і однакову відповідаль$

ність перед законом; справедливий судовий захист;

$ утвердження свободи слова та зборів громадян.

У виборчому окрузі першочерговими завданнями вважаю:
$ створення нових робочих місць, за рахунок залучення ін$

вестицій у забудову промислової зони Нижня Теличка$Корчу$

вате, житлове будівництво, реновацію "хрущовок", завершення

будівництва метрополітену  на Теремки;

$ розширення мережі дошкільних закладів, амбулаторій сі$

мейного лікаря, спортивних  та дитячих майданчиків, зелених

зон та зон відпочинку; 

$ зміцнення матеріальної бази закладів освіти та лікувальних

закладів;

$ відновлення роботи бюветів та будівництво нових;

$ будівництво інженерних мереж в мікрорайонах індивіду$

альної забудови;

$ відновлення інженерних мереж, ліфтів, утеплення багаток$

вартирних житлових будинків; 

$ збереження від забудови Голосіївського лісу, Музею народ$

ної архітектури та побуту України "Пирогів", прибережних зон

Дніпра та островів на ньому, та інших зелених зон; 

$ підтримка утворення об'єднань власників багатоквартир$

них будинків.

Всі питання вирішуватиму, виходячи з інтересів громадян. 
А.Ю. Терьохін 

Поштові послуги для бізнесу
Найбільшу частку ринку займають компанії дистанційної торгівлі
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Бізнес зайняв на рин по-
штових посл домін юч
част — 80%. Поштові
розсил и масштабно
здійснюють інтернет-ма а-
зини, бан и, страхові ом-
панії, т ристичні фірми,
видавництва та реда ції.
Лише Києві достав ою
ореспонденції та товарів
займаються більше сотні
приватних омпаній, їхня
іль ість та перелі пошто-
вих сервісів постійно роз-
ширюються.

Структурні зміни
За останні роки структура галузі по$

штових послуг значно змінилася —

з’явилися нові підрозділи та послуги,

які мають істотний вплив на якість

обслуговування. Це стосується як

юридичних, так і фізичних осіб. Дода$

мо, що на ринку відбулися суттєві змі$

ни між споживачами поштових по$

слуг. Зокрема у 80 % ними користуєть$

ся бізнес і лише 20 % — це обмін лис$

тівками та бандеролями. Раніше це

співвідношення було протилежним.

Крім того, ринок поштових послуг

сформував всередині себе кілька сег$

ментів: складська логістика (зберіган$

ня товару, матеріалів для відправки);

допоштова підготовка (комплектація,

упаковка, оформлення документації);

доставка запакованого матеріалу та

обробка повернутої кореспонденції.

Нещодавно фахівці компанії “Все$

український поштовий сервіс” здійс$

нили аналіз бізнес$простору щодо по$

питу на поштові послуги і дійшли

висновку, що на даний момент в по$

стійному сервісі доставки зацікавлені

підприємства дистанційної торгівлі —

інтернет$магазини; вони надсилають

клієнтам каталоги та бандеролі з това$

рами. Цей вид бізнесу з кожним ро$

ком користується все більшим попи$

том і дана ніша займає на ринку най$

більшу частку — 40%.

У свою чергу, на банки, фінансові

організації та колекторські установи

припадає 20% ринку. Торговельні

марки через сезонність та перехід на

онлайн$розсилку скоротили свою ак$

тивність — їх частка наразі становить

15%. Видавництва та редакції, які ко$

ристуються розсилкою підписних ти$

ражів, займають 15% ринку. Решту —

10% — використовують оператори

зв’язку та туристичні компанії.

Окремої уваги потребує обслугову$

вання інтернет$бізнесу. “Тут присут$

ня своя специфіка, тому необхідне

налагодження спеціального серві$

су — фулфілменту. Він дозволяє ін$

формаційно та технічно підтримува$

ти зв’язок інтернет$продавців та по$

купців”,— зазначила “Хрещатику”

директор компанії “Всеукраїнський

поштовий сервіс” Людмила Силан$

тьєва.

Якщо раніше поштовими послуга$

ми займалося лише державне підпри$

ємство “Укрпошта”, то зараз операто$

рів з’явилося досить багато. Лише у

Києві поштовими доставками зай$

маються більше сотні компаній. Се$

ред них “Нова пошта”, яка буквально

за останній рік відкрила сотні пред$

ставництв в регіонах, “ЄвроЕкспрес”,

“Інтайм”, “Меркурій”, “Автолюкс”.

“Більше року тому Верховна Рада

відмінила закон про ліцензування

поштових послуг. Тому наразі на

ринку з’явилося багато приватних

компаній, які займаються доставка$

ми вантажів та кореспонденції. Од$

нак за нашим державним підприєм$

ством залишилося виключне вправо

на доставку листів масою до 50 грам.

Тому відправляти їх через інших

операторів — незаконно”,— проко$

ментував “Хрещатику” заступник

директора Київської міської дирек$

ції “Укрпошти” Володимир Аста$

пенко. За його словами, в першому

півріччі поточного року зростання

поштової кореспонденції в Києві

збільшилось на 6 млн — до 41 млн

одиниць, порівняно з аналогічним

періодом минулого року. Крім того,

кількість поштових посилок за пів$

року збільшилася на 40% — до 2,1

млн одиниць.

Нові поштові сервіси
Наразі мережа “Укрпошти” вва$

жається найширшою. За словами ке$

рівника відділу обслуговування клієн$

тів ТОВ “Едіпрес$Україна” Ірини Си$

дорченко, для доставки товарів та ко$

респонденції у віддалені населені

пункти краще співпрацювати саме з

цим оператором. “Ми працюємо у

двох напрямках — розсилка друкова$

ної продукції, акційних подарунків та

реклами. Приблизно 80 відсотків на$

ших клієнтів вибирають доставку

“Укрпоштою”. Це пов’язано з тим,

що підприємство має широку мережу

представництв і налагоджену роботу.

Таким чином наша продукція потрап$

ляє навіть у найвіддаленіші населені

пункти”,— пояснила Ірина Сидор$

ченко.

Конкуренція на ринку, як зазнача$

ють експерти, на цінову політику

значного впливу не має. Однак вона

підштовхує його учасників до ство$

рення у цій сфері нових сервісів. Мо$

ва йде про спеціальні сповіщення про

доставку чи відправлення вантажів на

мобільний телефон, онлайн$послуги,

приватні скриньки, соціальні програ$

ми.

Новою тенденцією на ринку є ви$

користання мережі “Укрпошти” при$

ватними компаніями для обслугову$

вання бізнес$замовлень. Це дає змогу

скоротити черги до “вікон” безпосе$

редньо у відділеннях “Укрпошти”,

позаяк саме оформлення доставки

займає найбільше часу. Дану функцію

переймає і оперативно виконує при$

ватна структура.

Прикладом такого партнерства є

співпраця “Укрпошти” та компанії

“Всеукраїнський поштовий сервіс”,

на базі якої у столиці було відкрито

відділення державного оператора по$

штових послуг. За даними “Укрпош$

ти”, за рік роботи через новостворене

відділення № 72 було відправлено по$

над 9 млн листів та 2 млн посилок.

Модернізація 
виробничого процесу

Учасники ринку звертають увагу

на те, що виробничі потужності ком$

паній, які займаються поштовими

доставками, потрібно вдосконалю$

вати. Керівник комерційного відділу

“Всеукраїнського поштового серві$

су” Олена Петіна зазначила, що

компанії використовують різну ви$

робничу методику, що зосереджена

переважно на етапі упаковки.

За словами експерта, при масових

однотипних розсилках використо$

вуються автоматичні лінії пакуван$

ня. Вони одночасно друкують, фаль$

цують та запаковують кореспонден$

цію. Однак при обробці різнотипної

продукції використання автоматич$

ної лінії стає нерентабельним. Тому,

зазначає Олена Петіна, сучасною

технологією поштової обробки мож$

на назвати симбіоз автоматичної та

ручної праці — таким чином, пара$

лельно з модернізацією технічної ба$

зи експерти радять поліпшувати й

професіоналізм ручної роботи
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Ми є народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.

Яка біда, яка чума косила…! �
а сила знову розцвіла!

ЗА РЕФОРМИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДЯМ ЖИТИ, 
А НЕ СТРАЖДАТИ! НАЙ БУДЕ В КРАЇНІ НАШІЙ ПРАВДА

ГОСПОДНЯ! РАЗОМ ВІДРОДИМО НАДІЮ!
СОВІСТЬ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПОРЯТУЮТЬ УКРАЇНУ! 
Через систему прийняття законів у Верховній Раді добиватися:
1. У галузі економіки:
� відродження і розвитку вітчизняного виробництва;

� підтримки та державного кредитування товаровиробника;

� зниження ставки та прийняття спрощеної системи оподат�

кування;

� використання іноземних кредитів під суворий контроль і

тільки на розвиток та становлення вітчизняної промисловості і

сільського господарства.

2. У галузі державотворення:
� створення більш функціональної системи державного уп�

равління;

� створення та законодавче затвердження національної кон�

цепції розвитку України;

� відповідальності перед Законом кожного громадянина, не�

залежно від займаної посади;

� удосконалення та прийняття довгострокових та єдиних для

всіх громадян України законів;

� зняття привілеїв з депутатів та можновладців на всіх рів�

нях;

� удосконалення законодавства з питань праці та соціальної

політики;

� введення жорстокої кримінальної відповідальності за пору�

шення законів.

3. У сфері соціальної політики:
� гарантії державного захисту прав громадян на життя;

� проведення реального повернення у повному обсязі втраче�

них грошових заощаджень населення;

� державних гарантій щодо забезпечення прав громадян на

безкоштовне медичне обслуговування та освіту;

� надійного державного забезпечення військовослужбовців,

ветеранів війни, чорнобильців та їх сімей;

� поваги до жінок, молоді. Майбутнє за молоддю – через ос�

віту, науку, працю.

4. У питаннях регіональної та місцевої політики:

� залучення інвестицій  для створення нових робочих місць,

як  протидії масовому безробіттю;

� всебічної державної підтримки в оновленні машинобудів�

ного комплексу.

5. У сфері культури, науки та освіти:

� відродження духовності та пропагування загальнолюдських

моральних цінностей;

� збереження та пропагування національно�культурної спад�

щини;

� запобігання знищенню системи професійно�технічної ос�

віти;

� підтримки фізичної культури і спорту.

"Передвиборна програма кандидата у депутати по одномандатному
мажоритарному виборчому окрузі  № 211 м. Києва

Стопника Валерія Анатолійовича"

Партія "УДАР", від якої я йду на вибори,  виступає за зміни укD
раїнської політики в інтересах суспільства та відповідно до євроD
пейських стандартів. 

Я, як юрист за освітою та досвідом адвокатської роботи біль�

ше десяти років, у фракції партії УДАР у Верховній Раді  спря�

мую зусилля на такі напрямки:

І. Встановити законність
Провести антикорупційну люстрацію. Звільнити корумпова�

них та непрофесійних чиновників, законом заборонити коруп�

ціонерам займати державні посади. 

Створити і впровадити механізм звільнення корупціонерів.
Протягом 1 дня з моменту виявлення корупції чиновник має

залишити свій пост. 

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН 
НАД ДЕРЖАВОЮ

Запровадити: 
Народну ініціативу. Рішення, прийняті більшістю мешканців

будинку, району отримають силу прямого розпорядження для

посадових осіб всіх комунальних служб. За невиконання розпо�

рядження громадян � звільнення з посади.

Народний контроль за парками, скверами, земельними наділаD
ми. Всі державні ресурси мають знаходитись у власності держа�

ви і місцевої громади. Парки, сквери, заповідники � безкош�

товні для відвідування. Виділення земель лише з дозволу і під

контролем місцевої громади.

Народну справедливість. Кожен киянин до 2015 року отримає

встановлені законом 10 соток землі в межах Києва і області.

Держава повинна забезпечити виконання закону. 

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Стимули для економічного зростання у громаді. Встановити у

Голосіївському районі вільної від податків зони розвитку бізне�

су. Малий, середній та великий бізнес, що зареєстрований у ра�

йоні, звільнити від оподаткування на 10 років. Замість величез�

ного податку встановити обовя'зкове піклування за дорогами,

парками і скверами, лікарнями, комунікаціями (електрика, во�

допостачання). 

Гідне життя для всіх поколінь. Змінити архаїчну систему нара�

хування пенсій на європейську, де кожен пенсіонер отримує

гідну пенсію. Для старшого покоління � збільшення мінімаль�

ної пенсії у два рази за рахунок знищення тіньової економіки.

Для молодшого покоління � створення додаткових до держав�

ної пенсійних програм в комерційних банках під державні га�

рантії і високі відсотки. 

Створення програми "до 5 днів" для всіх послуг, що надає

держава. Будь�який документ (водійські права, документи на

квартиру, довідки) мають видаватися одразу за вимогою грома�

дянина. У крайніх випадках � в строк до 5 днів. 

ІV. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ.
Гідний заробіток. Створити умови для працевлаштування

кожного бажаючого: від молодого спеціаліста до пенсіонера.

Шляхом зміни податкового законодавства, забезпечити гідний

заробіток, так щоб громадянин за 10 років міг придбати кварти�

ру, екологічне авто, та дати гідну освіту дітям без боргів перед

банками і державою.

Гідне піклування. Людяність і європейські стандарти для всіх

інвалідів та тих, хто втратив можливість працювати. Держава

повинна піклуватись про кожного свого свого громадянина. 

Гідна медицина. Контроль громадян за навчання медичних

кадрів і державний контроль за лікуванням громадян. Помилка

лікаря, що сталися через його неосвітченість, мають сурово ка�

ратись. Людське життя і здоров'я � найвища цінність. 

Гідні комунікації. Українці вже у 2015 році повинні їздити по

дорогам європейського зразка. Пити чисту воду. Мати безкош�

товний доступ до бюветів. Одягатись, навчатись і лікуватись як

європейці. 

V. НАБЛИЗИТИ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ
Державна стипендіальна программа в розмірі гідної місяч�

ної зарплатні для всіх студентів. Не залежно від форми навчан�

ня (за контрактом, бюджет), при успішному навчання надава�

ти високі стипендії. Студент повинен отримувати стільки, щоб

не потрібно було працювати під час навчання. Освіта � це го�

ловне. 

Передвиборна програма кандидата у народнi депутати України
від Політичної партії "УДАР 

(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка)"
по 211 одномандатному виборчому округу

Бабенка Миколи Вікторовича

Україна, з її колосальним потенціалом мала стати сильною,

розвиненою країною, але по всім економічним показникам з

кожним роком опускається все нижче, рівень життя громадян

погіршується, нас перестали поважати у світі. Старі політики

довели свою нездатність вирішувати високі державні завдання

та працювати на благо народу. Тому прийшов час нових лідерів,

політиків нового покоління. 

Я виріс в родині кадрових військових, з дитинства мене вихо�

вували так, що основними принципами мого життя є: совість,

честь, порядність і відданість своїй державі. Я хочу стати політи�

ком, щоб допомогти нашій країні реалізувати її потенціал.

Вважаю, що національною ідеєю України має бути нова модель
економічного розвитку, яка дозволить якісно покращити рівень

життя громадян, створить нові робочі місця, дозволить людям

отримувати середню заробітну плату 10000 грн, а середню пен�

сію 5000 грн. Люди зможуть гідно жити тільки тоді, коли всі га�

лузі економіки країни будуть успішно розвиватися.

Для цього потрібно: 

В економічній сфері: 
� перехід України до економіки знань: якісна освіта та наука,

розвиток наукоємних, високотехнологічних галузей, впровад�

ження інноваційних технологій у виробництво. 

� підтримка національного товаровиробника.

� стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу:

� зменшення податкового та фіскального тиску �  скорочен�

ня ЄСВ втричі;

� скорочення кількості перевірок,             

� зменшення бюрократичних процедур — скасування витягів

з єдиного державного реєстру,  реальне спрощення процедури

відкриття та закриття бізнесу;

� створення можливостей для отримання пільгових кредитів.

В молодіжній політиці:
� гарантоване перше робоче місце випускникам ВУЗів — під�

писання трудових договорів між студентами та роботодавцями. 

� підвищення якості освіти — обов'язкове стажування сту�

дентів на робочих місцях, отримання практичних навичок та

досвіду роботи під час навчання.

� підвищення та перевірка кваліфікації викладачів ВУЗів.

� повернення молоді до гуртків та спортивних секцій.

� доступність житла для молодих сімей.

В міжнародних відносинах: 
Зовнішня політика України має полягати не в отриманні ко�

роткострокової вигоди за рахунок поступок партнерам, а в по�

будові системи багатосторонніх відносин, за якої Україна змо�

же отримувати нові можливості для свого розвитку у довгостро�

ковій перспективі.

В сфері національної безпеки та оборони:
Держава повинна проводити політику за мирну співпрацю.

Але ми повинні пам'ятати, що у світі поважають лише замож�

них та сильних. Тому нам потрібно мати сучасну, сильну та бо�

єздатну армію, готову захистити свою країну у можливих війнах

6�го покоління. Для цього потрібно:

� підняти престижність професії і рівень заробітної плати та

пенсійного забезпечення військовослужбовців до рівня провід�

них країн світу.

� спрямувати роботу оборонно�промислового комплексу на

створення сучасного озброєння і військової техніки. 

В Дарницькому районі:
� працювати над законодавчою базою, яка б сприяла відрод�

женню і розвитку промислового комплексу Дарниці. 

� покращити екологічну ситуацію в районі: очищення озер,

застосування сучасних технологій та обладнання на заводі сміт�

тєспалювання "Енергія".

� сприяти  розвитку інфраструктури району.      

� визначити межі прибудинкових територій та заборонити їх

зміни.                                                                                                       

� сприяти будівництву недобудованих соціальних об'єктів:

шкіл, ліцеїв, дитячих садків.

� ініціювати для забудовників житлових будинків законодав�

чу норму обов'язкового одночасного будівництва соціальних

об'єктів при них.

Моя програма — це програма більшості Дарничан.

Передвиборча програма кандидата у депутати в одномандатному 
виборчому окрузі № 212 Толубко Олександра Володимировича

Ринок фототехніки зростає
За словами експертів, серед споживачів зберігається стійкий попит на цифрові компактні фотоапарати

Тенденції ринку
Початок року на ринку побутової

техніки та електроніки відзначився

негативними показниками на рівні

3%. Про це свідчать результати до�

слідження, що проводить компанія

GfK Retail and Technology. Всього

продукції цього ринку українські

споживачі придбали на суму 9,6

млрд грн. Лише два сектори не дали

впасти продажам: фоторинок та ін�

формаційні технології. Ці два сег�

менти проявляли найбільш високі

темпи росту протягом останніх пе�

ріодів і в першому кварталі цього ро�

ку виросли на 8% (фоторинок) та

20% (інформаційні технології). Сек�

тори великої та малої побутової тех�

ніки відчули майже однакове скоро�

чення: 10% та 13% відповідно, за�

значають фахівці GfK.

У першому кварталі 2012 року ри�

нок цифрових фотоапаратів проде�

монстрував ріст у грошовому вимірі

на 8%. Така динаміка була досягнута

завдяки значному збільшенню про�

дажів у більш дорогому сегменті —

дзеркальні фотоапарати. У той же

час попит на компактні камери по�

ступово знижується у порівнянні з

аналогічним періодом минулого ро�

ку. Також помірними темпами збіль�

шується частка відносно нового сег�

мента — системних фотокамер. Тим

не менш, для українського ринку він

є перспективним.

“Вже другий рік поспіль росте сег�

мент дзеркальних фотокамер, адже

люди почали набагато більше приді�

ляти уваги якості знімків,— зазначає

Віталій Салій, менеджер категорії

“фотоапарати” торгівельної мережі

“Ельдорадо”.— Загальна динаміка

на ринку досить цікава, оскільки

кількісний показник знизився на

8%, в той час як в грошовому еквіва�

ленті продажі виросли на 15%. Тобто

люди почали надавати перевагу

більш дорогим і якісним моделям”.

За словами Максима Гаджиєва�

Кравцова, провідного аналітика з

цифрової техніки мережі COMFY,

торік та на початку 2012 року збері�

гається стійкий попит як на цифрові

компактні фотоапарати, так і на ка�

мери зі змінним об’єктивом. При

цьому ринок знаходиться в стані

стабільності (не росте і не падає).

Пов’язано це, на думку експерта, в

першу чергу з попитом, оскільки за�

раз у кожної третьої сім’ї є цифро�

вий фотоапарат.

“У поточному році темпи зрос�

тання ринку фототехніки дещо упо�

вільнились, насамперед, через його

певне насичення,— зауважує Сергій

Тесленко, начальник відділу фото�

техніки та мобільних пристроїв тор�

гівельної мережі “Фокстрот. Техніка

для дому”.— Більшість сімей в

Україні мають мінімум одну камеру,

та здебільшого споживачі прагнуть

отримати фотографії значно вищої

якості. Саме тому заміна старої ка�

мери на нову, високотехнологічну й

більш якісну буде одним з основних

факторів, що сприятиме зростанню

ринку фототехніки”.

Що обирають українці

“Як і в минулому році, найбіль�

шим попитом користуються цифро�

ві фотоапарати нижнього цінового

сегмента, але зростає частка техніки

середнього рівня вартості, — пояс�

нює “Хрещатику” Максим Гаджиєв�

Кравцов.— Якщо перші купують

люди, у яких ще не було фотоапара�

та, то ті, у кого він вже був і потребує

оновлення, купують дорожчі моделі.

Споживач із середнім достатком

звертає увагу насамперед на кіль�

кість мегапікселів, оптичний зум і

можливість знімати відео в HD�

форматі. Фотокамери зі змінним

об’єктивом користуються все біль�

шим попитом”.

За словами експерта, у порівнянні

з початком минулого року в структу�

рі продажів частка фотокамер зі

змінним об’єктивом (дзеркальні і

бездзеркальні) виросла в 3 рази в гро�

шовому вираженні. Пов’язано це з

усілякими кредитними програмами і

можливістю придбати дзеркальний

фотоапарат за акційною ціною. Та�

кож завдяки появі великої кількості

бездзеркальних системних камер у

покупців з’явилася можливість купи�

ти відносно компактну техніку, яка

знімає, як велика дзеркальна камера.

“Нині найбільшим попитом ко�

ристуються фотоапарати з широки�

ми творчими можливостями, насам�

перед дзеркальні, ультразуми та так

звані бездзеркальні системні каме�

ри. Очевидно, на сьогодні дзеркаль�

ні купують значно частіше, ніж зви�

чайні компактні “цифровики”. На�

самперед це пояснюється жагою

людей творчо підходити до фотогра�

фування та отримати фотографії ви�

сокої якості”,— стверджує Сергій

Тесленко.

При виборі фотоапарата, на думку

Віталія Салія, покупці в першу чергу

звертають увагу на ціну, і вже в обра�

ному ціновому сегменті обирають за

найкращими характеристиками.

Популярність дзеркальних фотоапа�

ратів в першу чергу спричинена па�

дінням ціни на них — деякі моделі

стали дешевшими на 50% за останні

два роки.

Пікові періоди купівлі фототехні�

ки, за словами експертів, припада�

ють, перш за все, на різноманітні

свята та події — весілля, народження

дітей, 8 Березня чи Новий рік, ро�

мантичні чи то екстремальні подо�

рожі, які спонукають зафіксувати

враження фотографією. А найбільш

піковим сезоном у продажах цифро�

вого фото є весь літній період від�

пусток та передноворічний період.

Важливим фактором зростання про�

дажів також є можливість отриман�

ня зручних умов кредитування.

Новинки на ринку

У зв’язку з бумом популярності

соціальних мереж з’являтиметься

все більше камер з вбудованим Wi�

Fi, що дозволятиме “на ходу” діли�

тися своїми знімками: завантажува�

ти їх до соціальних мереж, відправ�

ляти друзям по e�mail безпосередньо

з екрану фотокамери чи надсилати

фотографії на власний планшет або

смартфон.

“Деякі з очікуваних новинок ма�

тимуть інтегровані операційні сис�

теми як, наприклад, Android. Для

екстремальних подорожей буде

з’являтися все більше так званих

“позашляховиків” — камер, яким

властива водостійкість, ударостій�

кість та морозостійкість, крім того,

вони матимуть вбудовані GPS та

електронний компас. Ну, й звичай�

но, не обійдеться без появи нових

та доступних “системників” —

творчих камер, що допоможуть

створювати чудові знімки без над�

мірних зусиль”,— вважає Сергій

Тесленко.

Як зазначають експерти, нині

спостерігається тенденція, коли

споживачі вже не перебувають у го�

нитві за мегапікселями, які є у ком�

пактних камерах. Виробники про�

довжують не тільки покращувати

якісні характеристики, оптимізува�

ти алгоритми обробки зображення і

включати можливості дорогих камер

в бюджетні, а й знаходити нові шля�

хи розвитку. “У цьому році з’являть�

ся камери з ОС Android. Це дасть

низку переваг користувачеві: уста�

новка додатків, фільтрів, рамок і т.

д., також це сприятиме більш тісній

інтеграції з соціальними мережа�

ми”,— підсумовує Максим Гаджиєв�

Кравцов

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У першом варталі поточно о ро рино цифрових
фотоапаратів продемонстр вав ріст рошовом вимірі
на 8%. Та а динамі а б ла дося н та завдя и значном
зростанню продажів більш доро ом се менті — дзер-
альних фотоапаратів. В майб тньом , на д м е с-
пертів, все частіше з стрічатим ться амери з GPS і
Wi-Fi, і фото раф завжди б де знати, де зроблена та чи
інша фото рафія, і зможе ви ладати їх та відеороли и в
Інтернет прямо з амери. “Хрещати ” вирішив з’яс ва-
ти, я им фотоапаратам віддають перева раїнці і на
що звертати ва , обираючи фототехні .
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
Борисюка Ігоря Вікторовича

Мій життєвий принцип:
— Реальні цілі — конкретні справи;

— Служити народу України, захищати національні інтере�

си, забезпечити щасливе материнство, дитинство та гідну

старість, особисто допомагати нужденним;

— не обіцяти, а робити все з Божого благословення щиро,

від чистого серця, заради людей.

Моя головна мета:
— розробка таких законів, які б сприяли покращенню со�

ціально�економічної ситуації в державі.

Я виступаю:
— за побудову цивілізованої держави, розвиток якої базує�

ться на засадах високої моралі, законності, правопорядку,

справедливості, захисту інтересів кожної людини;

— за розвиток національної економіки шляхом продума�

ного економічного реформування, створення додаткових ро�

бочих місць;

— за соціально�економічну розбудову українського села —

основи нашого добробуту і духовності;

— за істотне поліпшення екологічної ситуації в державі;

— за справедливий розподіл доходів, доступи до влади, за�

безпечення безкоштовного лікування, навчання;

— за матеріальну підтримку інвалідів, пенсіонерів, та ма�

лозабезпечених;

— за постійну співпрацю з усіма релігійними конфесіями,

за конструктивну співпрацю з національними меншинами.

Буду добиватися, щоб конституційні права і свободи були ре�
ально забезпечені!

Для досягнення моєї мети я пропоную:
— Працездатним — роботу і гідну зарплату, знедоленим —

захист. Втілити у життя лозунг: “Все краще — дітям!”

— Сприяти розробці і прийняттю законів, які б покращи�

ли інвестиційний клімат в Україні;

— Всебічно сприяти розвитку малого та середнього біз�

несу, як основи економічного зростання держави, дифе�

ренційоване оподаткування, довгострокове кредитуван�

ня;

Як підприємець� виробничник, я це все пережив і знаю, як

важко без державної підтримки встати на ноги.

— Забезпечити фінансову підтримку української культу�

ри; зробити українську книгу, газету та журнали дешевими

та доступними через зниження ставок оподаткування;

— Захистити інформаційний простір від пропаганди на�

сильства, алкоголізму та наркоманії.

— Вирішувати проблему єдності поколінь, поваги до бать�

ків, історії і культури рідного народу.

— Забезпечити гарантоване працевлаштування молоді,

надання довгострокових кредитів на навчання і придбання

житла.

— Забезпечити прозорість діяльності всіх органів влади і їх

звітність, особливо у розподілі бюджетних коштів.

— Повернення заморожених вкладів ощадбанку, трастових

та страхових компаній.

— Захист конституційних прав людини, недоторканість

особистості, приватної власності, честі і гідності, захист від

свавілля влади.

— Лікарям, вчителям, працівникам науки і культури забезпе�

чити відповідну заробітну плату, яка б дозволяла утримувати

сім’ю, гарантувала б соціальний захист.

— Військовослужбовцям та правоохоронцям — втілення у

життя державної програми забезпечення житлом.

Шановні виборці!

Всі ВАШІ помисли, побажання, пропозиції — це суттєве

доповнення до моєї передвиборчої програми, яку Я готовий

реалізувати разом з ВАМИ!

Тож спільно оберемо краще життя!

Борисюк І. В.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА 
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 212, м. КИЇВ,
ЧЕРНИША ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА

Чому я вирішив брати участь у виборах?
Україна перебуває в небезпеці. Її економіка, соціальна та

правова сфера знаходяться в глибокій системній кризі. Прави�

ла співіснування держави та суспільства давно не діють. Настав

час докорінних змін. Хто, якщо не ми?

Кожен з нас мріє жити в сучасній, могутній правовій держа�

ві, в якій громадянин буде почувати себе комфортно, безпечно

і гідно. Такою має стати Україна. І вона обов’язково такою ста�

не.

Я вже визначився з пріоритетними напрямками своїх дій, які

дозволять зробити цю загальну мрію реальністю завтрашнього

дня.

Першочергова увага — особистості. ГромадянинУкраїни по�

винен мати всі можливості для забезпечення власної свободи,

розвитку та самореалізації

Вкрай важливим для гармонійного розвитку держави є міц�

ний інститут сім’ї. Cаме вона має бути головною цінністю для

людини, суспільства та держави.

Третій важливий чинник — суспільство. Воно має стати

справді громадянським. Головний принцип його ефективно�

сті — розумний баланс інтересів особистості та суспільства.

Четвертий пріоритет — держава. Вона має стати справді пра�

вовою, демократичною та соціально�відповідальною. Держава

для людини, а не людина для держави.

Що потрібно для того, щоб якість життя українських грома�

дян істотно покращилась та зрештою відповідала стандартам

розвинених країни?

Насамперед, це створення умов для економічного зростання.

Україні потрібні соціально�орієнтована ринкова економіка,

поліпшення умов для малого та середнього підприємництва,

забезпечення  гарантій щодо праці громадян на засадах вико�

ристання потенціалу наявних ресурсів країни. 

Вкрай важливо створити умови для розвитку освіти та на�

уки — забезпечити доступність освіти для громадянина та умов

для прискореного розвитку науки, збереження та примножен�

ня інтелектуального потенціалу країни.

Необхідно запровадити єдині гарантовані соціальні стандар�

ти на засадах справедливості, а також рівності громадян перед

законом, однакові  можливості для самореалізації та покращен�

ня власного добробуту.

Я покладу всі сили на те, щоб добитися:
— Підвищення якості життя людей і вирішення нагальних

соціальних проблем;

— Активного розвитку систем охорони здоров’я та освіти,

молодіжних програм

— Вдосконалення державної влади та обмеження свавілля

бюрократії;

— Звільнення підприємницької ініціативи та забезпечення

економічного зростання на основі кращих європейських при�

кладів

Як представник партії “Молода Україна” я ставлю перед со�

бою за мету захищати інтереси молоді, сприяти запуску “соці�

альних ліфтів” для активних молодих людей. Кожен представ�

ник української молоді отримає необхідні стимули та допомогу

для власної самореалізації.

Я буду добиватися широкого представництва громадських

та молодіжних організацій у владі, створення реальних меха�

нізмів, за допомогою яких громада зможе реально впливати

на ситуацію в країні. Громадський контроль за діяльністю

державних інституцій стане запорукою зміни правил функ�

ціонування державної машини, її оздоровлення та осучас�

нення.

Для досягнення цієї мети в Україні є все необхідне: багатющі

природні ресурси, потужний економічний і культурний потен�

ціал. Грамотно розпорядившись цим загальнонаціональним

потенціалом в поєднанні з використанням кращих досягнень

світового досвіду ми разом створимо передумови для якісного

прориву у всіх сферах політичного, економічного і суспільного

життя. Українці заслуговують на те, щоб жити краще. Переко�

наний, що нам вдасться спільними зусиллями добитися до�

стойного майбутнього — для кожної родини, для кожного гро�

мадянина нашої держави.

Я готовий брати на себе відповідальність, і знаю, як і що тре�

ба робити, щоб наша спільна мрія здійснилася. Я йду на вибо�

ри, щоб втілити в життя свої принципи та ідеї, спрямовані на

благо України.

Програма
Кандидата в народні депутати України 

по 212 одномандатному виборчому округу 
на чергових виборах народних депутатів України

28 жовтня 2012 року 
Гетьмана Олексія Юрійовича

Для подолання корупції в Україні пропонується наступний

план дій.

А. Створення "Головного штабу"
� Головним координаційним органом, здатним об'єднати фа�

хівців і громадськість, давати обов'язкові для виконання дору�

чення та контролювати результати, є РНБОУ.

� При РНБОУ має бути створена Національна антикорупцій�

на Рада із числа трьох груп: науки, громадськості, представни�

ків спецслужб.

� Обрання одного із віце�спікерів Верховної Ради із функці�

ями координатора антикорупційного законодавства.

Б. Обрання "Правил гри"
� Законодавче введення люстрації усіх суддів, прокурорів та

слідчих, які причетні до порушення прав людини згідно рішен�

ня Європейського суду з прав людини.

� Обов'язкове декларування доходів та видатків понад 5 тисяч

гривень усіма керівниками силових структур, суддів та держ�

службовців І�ІІ категорії, членів їх сімей.

В. "Ключова ланка"

Головною умовою невідворотності покарання та недопущен�

ня корупційних дій є незалежний суд.

� Необхідно змінити склад Вищої Ради юстиції, вивести із неї

усіх членів Адміністрації президента, Генпрокуратури, МВС.

� Ввести повноцінний (10�12 осіб) суд присяжних із вирі�

шальним правом голосу щодо всіх особливо тяжких злочинів за

клопотанням підсудного.

� Скасувати засекречування процедури комп'ютерного від�

бору судді, введення обов'язкової присутності адвоката підсуд�

ного під час цієї процедури.

� Радикальна зміна процедури призначення суддів, застосу�

вання анонімного тестування конкурсантів на заміщення суд�

дівських посад.

Г. "Обрізання гнилі".
� Створення незалежного Комітету судового слідства з числа

слідства ГПУ, МВС та СБУ.

� Ліквідація податкової міліції, пожежної інспекції, СЕС,

МРЕВ. Передача цих функцій місцевим органам влади або

страховим компаніям.

� Перетворення СБУ в контррозвідувальну та антитерорис�

тичну службу, позбавлення її функцій слідства та оперативної

діяльності щодо економічної та організованої злочинності.

Д. "Батіг і пряник".
� Створення Національного антикорупційного комітету

кількістю до однієї тисячі осіб. Законодавче закріплення

дозволу провокації хабаря щодо керівників правоохоронних

органів, судів та держслужбовців І�ІІ категорії з обов'язко�

вою відеофіксацією вимагання хабаря в обмін на конкретну

послугу.

� Зміна назви "міліція" на "поліцію" � з переходом на систему

контрактів з керівником та особовим складом силових органів.

� Найширша розбудова комп'ютерної бази даних силових

структур, використання GPRS щодо особового складу. Вве�

дення обов'язкових відеодоказів при складанні адмінпротоко�

лів. Електронні пломби для розмитнення на внутрішніх мит�

ницях.

Є. "Дивитися в корінь"
Згідно висновків науки, ефективність каральних методів у

протидії корупції складає до 30%. Решта припадає на організо�

вані заходи по зміні хабароємних функцій державних функцій

державних структур.

� Питання №1 � деофшоризація української економіки, як

джерело тіньових капіталів в Україні.

� Прийняття нового, обов'язкового для всіх галузей закону

про держзакупівлі, узгодженого із фахівцями Європейського

співтовариства.

� Поширення повноважень Рахункової палати на контроль

використання коштів місцевих бюджетів.

� Скасування ПДВ як неефективного та найкорумпованішо�

го податку. Перехід на податок з обігу.

� Оприлюднення реєстрів власності нерухомості та земель�

них ділянок в Україні.

� Щоденне оприлюднення видатків і доходів Уряду та цен�

тральних органів виконавчої влади.

� Прийняття спеціального закону про прозорість партійних

фінансів.

Олексій Гетьман

Як було раніше
Для отримання дозволу на виготовлення

проектної документації потрібно було на�

писати відповідну заяву на ім’я голови

РДА та додати до неї такі документи: ко�

пію плану домоволодіння, завірену жеком

чи власником будинку; погодження жеку

на виконання будівельних робіт; докумен�

ти, що засвідчують право власності на

приміщення та кількість мешканців (заре�

єстрованих); додаткові матеріали, які да�

ють уявлення про об’єкт будівництва (фо�

тографії, креслення); в деяких випадках —

письмову згоду сусідів.

За умови позитивних висновків комісії

РДА відділу містобудування та архітектури

надавався лист�погодження. І лише на

підставі листа чи розпорядження людина

могла замовити проектну документацію.

Уже готові документи теж доводилося по�

годжувати в кількох інстанціях, зокрема в

санепідемстанції, у пожежників, кому�

нальних службах міста і району (“Київ�

газ”, “Київводоканал”, “Київенерго”).

Але це ще далеко не все. Погоджену про�

ектну документацію замовник надавав

РДА разом із заявою про надання дозволу

на виконання будівельних робіт. Проектну

документацію попередньо розглядав відділ

містобудування та архітектури і виносив

на чергове засідання міжвідомчої комісії з

питань будівництва та реконструкції.

У разі позитивних висновків комісії за�

мовник надавав ще один документ: нотарі�

ально засвідчене зобов’язання про від�

шкодування шкоди, можливої внаслідок

здійснення будівельних та інших робіт.

За наявності повного пакету узгоджених

документів відповідний орган РДА готував

проект розпорядження на затвердження

проектної документації та початок вико�

нання будівельних робіт. На підставі роз�

порядження РДА замовник отримував ор�

дер у ГУ контролю за благоустроєм міста.

Після завершення робіт, якщо немає спір�

них питань, а також порушень проекту,

районна комісія, яку створювали з пред�

ставників зацікавлених служб району,

складала акт про готовність об’єкта до екс�

плуатації. Акт комісії затверджувався роз�

порядженням РДА. На його підставі БТІ

вносило зміни до поверхового плану бу�

динку і технічного паспорта квартири.

Нові правила перепланування

Та з цією паперовою тяганиною було по�

кінчено. Депутати Київради прийняли

Порядок перепланування житлових та не�

житлових приміщень у будинках Києва.

Документом передбачено спрощену та

пришвидшену процедуру отримання до�

зволів через районний Дозвільний центр.

За словами розробників проекту, документ

визначає чіткий порядок дій і перелік до�

кументів, потрібних для законного здійс�

нення перепланування приміщень.

“Тепер особа, яка хоче здійснити пере�

планування, подає всього три документи

до районного Дозвільного центру: пас�

порт, документи на квартиру, проект пере�

планування, розроблений спеціальною

організацією і сертифікований у встанов�

леному порядку. Рішення є прогресивним

у тому плані, що раніше люди витрачали

лише на отримання дозволу на переплану�

вання житла понад півроку, а тепер це де�

сять робочих днів. Ми глибоко перекона�

ні, що це рішення буде працювати”, —

прокоментував “Хрещатику” депутат Ки�

ївради Сергій Кримчак.

Однак документом передбачено й ви�

няткові ситуації — йдеться про бажання

змінити простір квартир, що розташовані

в будинках культурного чи історичного

значення. На перепланування у пам’ятках

національного значення власникам дове�

деться просити дозволу центральних орга�

нів виконавчої влади. Якщо будинок має

статус пам’ятки місцевого значення, пого�

дження Головного управління охорони

культурної спадщини КМДА. До речі, як

зазначають фахівці, у 85 % випадків пере�

планування роблять господарі саме старої

забудови, інші 15 % — в новобудовах.

Сергій Кримчак також додав, що вже пе�

репланований об’єкт має бути прийнятий

в експлуатацію через сім днів після подан�

ня звернення в дозвільний орган. Для цьо�

го буде здійснено перевірку на відповід�

ність виконаних робіт поданому проекту

перебудови. Не менш важливо, що До�

звільний центр надає свої послуги, по�

в’язані з переплануванням, безоплатно.

Слово експертам

За словами аналітика консалтингової

компанії SV Development Сергія Костець�

кого, після прийнятого рішення загальний

процес підготовки до робіт з переплану�

вання може скоротитися удвічі. “Спро�

щення дійсно є, думаю, що весь процес от�

римання дозволів на перепланування ско�

ротиться наполовину. Водночас нове рі�

шення зробило практично неможливим

узаконення постфактум. Відповідальність

за незаконне перепланування стала жорст�

кішою, тому на порушення ніхто йти не

захоче”, — зазначив “Хрещатику” Сергій

Костецький.

На думку директора компанії Archproekt

Ганни Іскієрдо, новий порядок переплану�

вання житлових та нежитлових примі�

щень, прийнятий Київрадою, скоротить

корупцію у цій сфері мінімум утричі. “Ра�

ніше перепланування узгоджували міні�

мум у семи інстанціях, і на все це витрача�

лось до 1,5 року, і коштувало в середньому

6 тисяч гривень офіційних і неофіційних

платежів. Новий порядок передбачає не�

обхідність узгодження проекту в РДА і да�

лі в БТІ, що автоматично зменшує плате�

жі. Термін узгоджень документів також іс�

тотно зменшився. Тож для власників неру�

хомості це позитивне рішення”, — зазна�

чає експерт.

У рішенні Київради “Про затвердження

Порядку перепланування житлових і не�

житлових приміщень у будинках у місті

Києві” зазначено, що переобладнання об’�

єктів поза визначеним порядком не допус�

кається. Відповідальність за переплану�

вання несе власник квартири та архітек�

тор, який розробляв проект переплануван�

ня.

Додамо, що дотепер перепланування 

в Україні здійснювалося за нормами 

1983 року, що вже фактично і морально 

застаріли

Процес перепланування житла спрощено
Термін збору дозволів скоротився щонайменше вдвічі
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Отримати до менти на переб дов вартири зсередини тепер б де
швидше і простіше. Київрада прийняла рішення, за я им домін юч
част “паперових” проблем за вас владнає Дозвільний центр. Вод-
ночас за онити неправомірно і з пор шеннями переплановане при-
міщення стане пра тично неможливо.
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Мета моєї діяльності як депутата – це подальша розбудова

нашої держави, зміцнення її економіки в процесі подолання

багаторічної економічної кризи заради забезпечення благопо�

луччя України та кожного громадянина зокрема. 

Тож надалі нас чекає нелегкий шлях творення себе і своєї

країни, творення такої держави, в якій можна жити з гідністю.

Вважаю, що головними пріоритетами в роботі депутата мають

бути:

1. подолання кризової ситуації в економіці шляхом

створення сприятливого інвестиційного клімату, насамперед

для вітчизняного виробника, завдяки чому можна подолати та�

ке соціальне лихо, як безробіття;

2. відносини із Російською Федерацією повинні бути

більш прагматичними та рівноправними;

3. повернення вкладів населенню та допомога малоза�

безпеченим;

4. мінімальна заробітна платня та пенсія повинні бути

не меншими прожиткового мінімуму;

5. подальша робота над удосконаленням та реалізацією

основних положень Земельного кодексу;

6. заборона на підвищення цін на комунальні послуги,

тарифи, найперше, цін на електроенергію;

7. вирішення проблем депортованих громадян – еко�

номічних, соціальних, політичних;

8. вирішення питання безкоштовного медичного обс�

луговування, насамперед малозабезпечених та незахищених

верств населення;

9. активна демографічна політика, захист матері й дитини;

10. перегляд питання про статус російської мови;

11. забезпечення державної підтримки всіх національ�

ностей, визнання рівності прав всіх національно�культурних та

конфесійних об`єднань;

12. молодь – це майбутнє нашої держави. Створення

найкращих умов для самореалізації юнацтва – комплексне зав�

дання, вирішення якого потребує як законодавчих ініціатив,

так і конкретної праці на місцях; 

13. пошук та реалізація додаткових заходів щодо соці�

ального захисту молоді від наркоманії та інших соціально не�

безпечних хвороб;

14. підвищення професійного рівня кадрів правоохо�

ронних органів з метою посилення боротьби зі злочинністю та

корупцією;

15. верховенство закону понад усіма економічними, по�

літичними, соціальними та іншими відносинами;

Верховна Рада за останні роки прийняла декілька життєво

важливих для держави кодексів. Та це – лише початок великої

законодавчої роботи. Вважаю, що саме професійні люди, які

мають чималий життєвий досвід, стануть здоровою основою

нового парламенту і зможуть продовжити справу розбудови

держави. Законотворча діяльність парламенту повинна бути

спрямованою на створення багатоукладної економіки, забезпе�

чення рівними правами представників усіх форм власності.

Обіцяю, що в разі обрання мене до парламенту, докладу усіх

зусиль для  того, щоб Україна стала багатшою, а її громадяни –

заможнішими.

Заболотний С. Р.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
Заболотного Сергія Романовича

Я, Скрипченко Олександр Юрійович, прийняв рішення ба�

лотуватися в народні депутати України по одномандатному ви�

борчому округу № 212 тому, що знаю що і як потрібно робити,

щоб Дарницький район міста Києва процвітав і став прикладом

для інших територій України.

У разі обрання мене народним депутатом зобов'язуюсь:

1. Виконувати накази виборців.

2. Особисто контролювати роботу органів місцевої вла�

ди та комунальних служб у Дарницькому районі міста Києва

відповідно до чинного законодавства.

3. Створювати умови для залучення інвестицій в

розвиток соціально�гуманітарної інфраструктури Дар�

ницького району, модернізацію забруднюючого виробниц�

тва.

4. Особисто піклуватися про соціально�незахищені

верстви населення.

5. Сприяти розвитку органів самоврядності місцевої

громади Дарницького району.

Прошу кожного дарничанина, який проживає у межах мого
виборчого округу і має право голосу, підтримати мою кандида�
туру на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012
року. Тільки гуртом ми зможемо змінити Дарницю на краще.

З повагою, 
Скрипченко О.Ю.  

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
СКРИПЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА

Представляючи наш округ у Верховній Раді України,

обіцяю сумлінно та чесно виконувати свої депутатські

обов’язки.

Головним вважаю:

� підвищення життєвого рівня громадян України;

� перегляд пенсійної реформи та підвищення рівня

пенсійного забезпечення;

� захист прав ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців,

багатодітних та малозабезпечених сімей;                                          

� підтримання економічного партнерства з Євросоюзом та

пострадянськими країнами; 

� гарантоване законом безкоштовне медичне лікування; 

� модернізація матеріальної � технічної бази шкіл та вищих

навчальних закладів; 

� гарантоване працевлаштування молоді; 

� приведення у належний стан житлових та комунальних

споруд; 

� екологічна безпека та модернізація шкідливих виробництв

та сміттєзвалищ (зокрема, реконструкція діючої міської

очисної споруди в с. Бортничі); 

� діяльність правоохоронних і судових органів у рамках закону;

� впровадження дієвих заходів щодо запобігання і протидії

корупції. 

Разом ми зможемо подолати незгоди, досягнути реальних

позитивних результатів, підвищити добробут наших

громадян. 

Петренко Р. Й.

Передвиборна програма 
кандидата в народні депутати України 

по виборчому округу № 212
Петренко Рітти Йосипівни

Волонтерська діяльність завжди була

притаманна більшості держав, а викорис�

тання волонтерської допомоги у спорті є

специфічною соціальною програмою, в

тому числі у сфері взаємодії між держа�

вою та громадськими вітчизняними й за�

рубіжними організаціями. Для прийому

зарубіжних гостей прийнято залучати

фахівців, які допомагають адаптуватися

вболівальникам у незнайомій обстановці.

Досвід залучення волонтерів із різних

країн світу широко використовувався під

час проведення чемпіонату світу з футбо�

лу 2006 року в Німеччині та фінальних

матчів чемпіонату Європи з футболу 2008

року в Швейцарії та Австрії. Волонтер�

ський рух у місті Києві дозволив не лише

гідно прийняти гостей європейського

чемпіонату, але й сприяв загальному під�

вищенню соціальної та громадської ак�

тивності молоді та мешканців міста Ки�

єва.

Волонтерами хотіли 
стати переважно 
студентки

З 8000 кандидатів у волонтери, які заре�

єструвалися на сайті приймаючого міста

Києва, спеціальні комісії відібрали 2000

осіб. Обираючи кандидатів, звертали увагу

на особисті характеристики: активна жит�

тєва позиція, емоційна стабільність, кому�

нікабельність, ініціативність, толерант�

ність, дисциплінованість, організованість

і грамотність. До критеріїв відбору відно�

силися також вік волонтера (щонайменше

18 років), базове володіння англійською,

французькою або німецькою мовами, від�

сутність судимостей та добре здоров’я. Се�

ред бажаючих ними стати найбільше мо�

лоді віком 17–24 роки (91,3 %;), в основ�

ному — жінок (72,7 %.). Серед них доміну�

вали студенти (81 %), більшість кандидатів

не мали досвіду волонтерської роботи

(85,4 %;), але були готові працювати во�

лонтерами і після Євро (86,4 %.).

Робота з волонтерами 
в Києві складалася 
з чотирьох етапів

Програма підготовки волонтерів для об�

слуговування фінальної частини чемпіо�

нату Європи 2012 року з футболу в місті

Києві включала 4 етапи. На першому, ор�

ганізаційному, розроблялася програма ін�

формаційно�просвітницької кампанії

“Київ — місто європейського спорту та

української гостинності”, створювався

WEB�портал “Київський волонтер” та

Центр волонтерського руху міста Києва.

Під час другого, практичного, обиралися

волонтери. На третьому, активному, ство�

рювався Центр управління та оперативно�

го менеджменту “Київський волонтер”,

планувалися та облаштовувалися зони

дислокації і координація діяльності во�

лонтерів, стюардів та інших служб. І на

четвертому, підсумковому, підбивалися

результати роботи під час Євро�2012, від�

значалися найкращі з них.

У Будинку вчителя волонтери 
не лише навчалися, 
а й розважалися

Організаційним центром волонтерської

діяльності на час проведення фінальної

частини чемпіонату Європи з футболу став

Київський міський Будинок учителя. Як

розповіла заступник директора Будинку

вчителя з виховної робити Ірина Куневич,

яка відповідала за Головний сервісний

центр під час Євро�2012, тут було закріпле�

но 1002 волонтери. “Для них проводилися

заняття впродовж одного місяця відповід�

но до плану, затвердженого Головним

управлінням освіти і науки. Після закін�

чення курсів фахівці отримали сертифікат

державного зразка як форму подяки та під�

твердження участі особи у події в якості

волонтера”, — зазначила вона. Також Іри�

на Куневич повідомила, що основні зав�

дання волонтерів полягали у наданні мов�

но�лінгвістичної підтримки вболівальни�

кам, які прибували до Києва.

Усі волонтери були розділені на групи з

двадцятьох осіб із лідером на чолі. Кожен з

них отримував роздатковий матеріал: фан�

карти, фан�путівники, карти міста Києва

різними мовами та інше. Сервісний центр

забезпечував усіх волонтерів щоденним од�

норазовим харчуванням протягом 24�х

днів. У Будинку вчителя було встановлено

вільну зону WI�FI, організовувалися розва�

жальні заходи: фотоквест, турніри із тенісу,

футболу і шахів, конкурси на кращий та�

нок і пісню, вечірки та дискотеки. Це дода�

вало волонтерам творчого натхнення, іні�

ціативності та нових позитивних вражень.

Волонтери надавали гостям 
необхідну інформацію 
та виступали перекладачами

Основне завдання волонтерів — створити

комфортні умови як для гостей, так і для

мешканців Києва, а також гідно презенту�

вати міста України як європейської столиці

з європейськими традиціями гостинності.

Вони надавали інформацію про маршрути

різних видів транспорту, якими можна було

дістатися до місця проживання чи місця

проведення заходів, про місця харчування,

відпочинку та розташування фан�зон і ста�

діонів. Також волонтери забезпечували

мовно�функціональну підтримку службам

охорони здоров’я та медичного забезпечен�

ня в лікарнях, каретах швидкої медичної

допомоги; службам безпеки та охорони

правопорядку в міліцейських дільницях,

групах охорони правопорядку, дорожньо�

патрульних постах ДАІ та службам надзви�

чайних ситуацій у центрах реагування на

надзвичайні ситуації і групам надання екс�

треної допомоги.

Кожен волонтер пройшов практичну

підготовку — інтерактивні лекції, семінар�

сько�практичні заняття (аналіз конкретних

ситуацій, розв’язування професійних за�

дач), рольові ігри, тренінги впевненої по�

ведінки і групової взаємодії, науково�до�

слідницьку роботу і стажування.

З 20 березня по 24 травня 2012 року в Бу�

динку вчителя для лідерів волонтерських

груп, які працювали під час Євро�2012, про�

водилися семінари�тренінги: “Організація

менеджменту волонтерської кампанії в м. Ки�

єві під час проведення фінальної частини Єв�

ро�2012”; “Транспорт. Київський метрополіт�

ен”, “Безпека та правопорядок”, “Транспорт:

“Автовокзал Київ”, залізничний вокзал “Ки�

їв�Пасажирський”, “Зупинки громадського

транспорту”, “Туристично�інформаційні

центри та пункти”. Також відбулися конкурси

серед студентської молоді з розробки “імідже�

вого стилю” київського волонтера та “брендів

гостинності” столиці України.

Кожен учасник волонтерського 
руху отримав цінний досвід 
та заохочення

Студенти, що займалися волонтерською

діяльністю, мали нагоду отримати нові

знання, міжнародний досвід спілкування

та познайомитися з уболівальниками з різ�

них країн світу. Ще однією превагою для

них стала можливість отримати залік із на�

вчально�виробничої практики або залік за

відповідним профільним предметом при

наявності сертифіката за поданням Голов�

ного управління освіти і науки та за домо�

вленістю з навчальним закладом. Крім то�

го, волонтери могли отримати інші бону�

си: сертифікат державного зразка — як

форма подяки та підтвердження участі

особи у події в якості волонтера; подяку

голови Київської міської державної адмі�

ністрації, путівки до молодіжних таборів

відпочинку для волонтерських лідерів; по�

дарунки від організаторів чемпіонату,

приймаючого міста та спонсорів; брали

участь у фото� та кінопанорамі найяскра�

віших подій УЄФА Євро�2012, міському

молодіжному фестивалі “Від серця до сер�

ця” та міському підсумковому молодіжно�

му фестивалі київських волонтерів чемпіо�

нату Європи 2012 року з футболу, про�

щальній вечірці тощо

У Києві під час Євро,2012 волонтерами 
працювали близько 2 тисяч чоловік
Організаційним центром їх діяльності був столичний Будинок вчителя

Під час проведення в столиці фінальної частини Євро-2012 Київсь ий місь ий Б дино чителя став ор анізаційним центром волонтерсь ої
діяльності

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Чимало жителів столиці знають
Київсь ий місь ий Б дино чи-
теля я ромадсь б дівлю,
проте під час проведення чем-
піонат Європи з ф тбол він
став відомим я база оловно о
сервісно о центр для обсл о-
в вання волонтерів. Т т прово-
дилися рси для волонтерів та
тренін и для їхніх лідерів, завдя-
и чом вони змо ли ідно пред-
ставити Київ перед іноземними
остями.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України Куликова Кирила Борисовича

по 212 одномандатному виборчому округу
"СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ!"

1. Світогляд, принципи, засади політичної діяльності
Я завжди звик виконувати взяті зобов’язання — перед наро�

дом, перед друзями, перед конкретними людьми. Честь, обо�

в’язок, професійний підхід до справи — це для мене не порож�

ні слова. Я знаю, що потрібно зробити для країни і для вибор�

ців, знаю, як і впевнений у тому, що зможу виконати свою про�

граму. Я беру лише посильні зобов’язання, і розумію, що втілити їх
зможу лише за допомогою своїх виборців — об’єднавши зусилля і

поставивши під контроль громадськості свою майбутню діяль�

ність у Верховній Раді.

Для мене незмінними залишаються мої принципи: Укра-
їна — понад усе, Європа — орієнтир, демократія — необхідна умо-
ва існування суспільства, Київ — сучасне, безпечне, комфортне і
зручне місто з великою історією, фінансовий та інтелектуальний
центр України, що потребує особливих умов для розвитку.

2. Держава
У сфері державної політики вважаю за необхідне завершити

ті процеси, які були ініційовані мною у Верховній Раді України

6�го скликання. Пріоритетними напрямками моєї діяльності

стануть:

— комплексна програма боротьби з явищами, які породжу�

ють корупцію. Переконаний: боротися потрібно не з наслідка�

ми, а з причинами. Корупція в Україні може і повинна бути подо-
лана!;

— запровадження нових, ефективних методів організації

праці з урахуванням європейського досвіду. Як спеціаліст, що

чималу частину життя працював у великих світових корпораці�

ях, хочу передати свій досвід для модернізації України та її

управлінської системи;

—  зміна системи судоустрою в Україні, що дозволить зроби�

ти суди дійсно незалежними, повернути довіру громадян до су�

дів.

3. Київ
Як киянин у п'ятому поколінні і патріот свого міста, я ініціюва-

тиму:
— розгляд питань, пов'язаних з ініціюванням процесу над

тими, хто у попередні роки розкрадав Київ, комунальну влас�

ність, хто наживався на бідах киян; процес має на меті не лише

покарати винних, а й повернути награбоване у бюджет столиці;

—  негайне припинення забудови історичного центру Києва,

парків і скверів, берегів і схилів Дніпра;

—  розфункціонування центральної частини Києва;

—  створення єдиного сучасного citу�центру для потреб біз�

несу на Рибальському півострові;

—  створення сучасної інфраструктури міста на основі пере�

дових досягнень світової урбаністики;

—  збереження та популяризацію об’єктів Всесвітньої спад�

щини Софії Київської та Києво�Печерської Лаври;

— організація відзначення 950�річчя Києво�Печерського мо�

настиря.

4. Дарниця
Зобов'язуюся зробити усе, аби екологічні проблеми міста і

Дарниці були важливішими за бізнес�інтереси окремих кланів

та груп. Необхідно добитися:

— реконструкції Бортницької станції аерації, яка здійснює

очистку стічних вод міста Києва. Ми не маємо права допусти�

ти, аби Бортничі стали символом новітньої техногенної катас�

трофи;

— закриття заводу "Енергія";

— негайного припинення використання технічної солі в

якості протиожеледного матеріалу;

— створення умов для розвитку екологічно безпечного

транспорту: трамваїв, тролейбусів, велосипедів, електромобі�

лів;

— вирішення транспортних питань Дарниці, зокрема шля�

хом запровадження спеціальних коефіцієнтів�мультиплікато�

рів до бюджету міста, які дали би можливість знайти додаткові

кошти на встановлення шумоізолюючої огорожі на проспекті

Бажана;

— відновлення дії Закону "Про доступ до об'єктів водопоста�

чання", що призведе до знесення незаконних об'єктів біля води

ближче 100 метрів, заборони загороджувати вільний доступ до

річок та озер;

— підписання угоди з власниками нових спортклубів про

обов'язкове безоплатне надання дітям мешканців району часу

для тренувань на базі спортклубів.

Закликаю Вас — тих, хто поділяє мої ідеї і принципи — 
до спільної роботи:

Об'єднувати, а не ділити,
Наводити мости, а не копати окопи,
Будувати майбутнє, а не барикади!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 212
на чергових виборах народних депутатів України

28 жовтня 2012 року
МОНТЯН ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ

Наш округ
Комунальна мафія
Якість комунальних послуг низька, а ціна на них шалено за�

вищена. Зупинити здирництво ЖЕКів можна. Слід просто на�

дати людям ефективні механізми самостійного управління бу�

динками — або вибору виконавців комунальних послуг на кон�

курентному ринку. У мене готова низка відповідних законопро�

ектів.

Лад у комунальній сфері слід навести негайно, інакше наші

будинки почнуть руйнуватися.

Парковки
Відсутність автомобільних парковок — справжнє лихо нашо�

го району. Проблему вирішать кооперативні багатоповерхові

паркінги. Я розробила законопроект, який полегшить будів�

ництво кооперативних паркінгів та дозволить легко отримува�

ти землю під них.

Діти
У нас з чоловіком четверо синів, і я чудово знаю, з якими

проблемами стикаються батьки: дефіцит місць у дитсадках, не�

облаштованість шкіл, черги в поліклініках, брак лікарів вузької

спеціалізації, відсутність безкоштовних спортивних секцій та

гуртків.

Приватні дитячі садочки і центри розвитку отримають спроще-
ну процедуру реєстрації і податкові пільги.

Бізнес
Чиновники умисно створюють умови, щоб їм давали хабарі.

Чесний бізнесмен програє в конкурентній боротьбі тим, хто

платить данину чиновникам.

Щоб бізнес розвивався, потрібні прості, зрозумілі правила,

яких бізнесменам буде вигідніше дотримуватися, аніж порушу�

вати. Поки вони розроблятимуться, я забезпечу захист підпри-
ємців нашого району від рейдерства і незаконних перевірок з боку
силовиків і чиновників.

Інтернет
Право на доступ в Інтернет визнано ООН одним з базових

прав людини, і ніхто не має права чинити перешкоди доступу

громадян до мережі. Зараз у нашому районі ЖЕКи вимагають у

провайдерів хабарі за можливість забезпечувати мешканців бу�

динків цією послугою. Я доб’юся, щоб кожен провайдер без пе�

решкод заводив свої мережі у будинки.

Переконана: доступ до інформації має бути вільним. Ніхто не
має права, скориставшись знаннями та досвідом мільйонів людей
попередніх поколінь, заробляти на тому, що першим встиг отрима-
ти патент.

Це ідеологія Піратської партії — єдиної партії, якій я щиро

симпатизую.

Країна
Таємниця успіху
Успіх цивілізованих країн базується на тому, що кожний

об’єкт власності оформлений і зафіксований у відкритих для

загального доступу реєстрах. Майнові суперечки розв’язуються

просто і дешево — відповідні механізми у цих країнах чітко

прописані у цивільному законодавстві. Держава забезпечує не�

порушність майнових прав і компенсацію збитків постражда�

лим.

Аби ефективно управляти країною, всі її ресурси слід, перш

за все, інвентаризувати. Після цього ми зможемо рухатися тим

шляхом, який пройшли цивілізовані країни.

Чому бідні?
За радянської влади українці втратили навички керувати

спільним майном, а за 20 років незалежності не спромоглися

знову їх набути. Через це багатоквартирні будинки безсоромно

грабують ЖЕКи; землі територіальних громад "прихватизують"

чиновники; державне майно присвоюють можновладці.

Що зроблю?
Цивільний кодекс України не містить належних механізмів

прийняття колективних рішень. Через це українці не можуть

захистити свої колективні майнові права. Як експерт Євроко�

місії з питань захисту майнових прав, я опанувала передовий

світовий досвід і маю готові тематичні законопроекти.

Реєстрація власності
Права на будь�яку власність можна буде оформити за два дні,

як зараз у Грузії. Грузини змогли — і ми зможемо.

Суперечки за власність
Третина звернень до правоохоронних органів та справ, що

розглядають у судах — це "війни" людей за землю, квартири, бу�

динки, частки в підприємствах тощо.

У світі існують прості правила розв’язання таких суперечок.

Я йду в депутати для того, щоб запровадити такі правила в на�

шій країні.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
Кононенко Володимира Вікторовича

ЗА ДЕМОКРАТІЮ, ПРОТИ КОРУПЦІЇ!

Сьогодні перед нами вибір: жити у вільній країні, якою ке�

руватимуть чесні політики відповідно до волі народу й влас�

ної совісті, або продатись пройдисвітам і брехунам за пайки,

подачки, пусті обіцянки. Вірю, що ми зробимо правильний

вибір.

Мета моєї діяльності як депутата — це розбудова нашої дер�

жави, зміцнення її економіки в процесі подолання багаторічної

економічної кризи заради забезпечення благополуччя України

та кожного громадянина зокрема.

З цією метою буду:
Впроваджувати адміністративну реформу заради чіткого

розподілу повноважень усіх гілок влади, відповідальності її

перед народом, підвищення ролі органів місцевого самовря�

дування

Захищати вітчизняного товаровиробника, сприяти розвитку

внутрішнього ринку.

Добиватися збалансованої цінової політики, державного ре�

гулювання цін на товари і послуги.

Домагатися підвищення пенсій, які б залежали від стажу робо�

ти, умов праці, зарплати, та відповідали б прожитковому рівню.

Стояти на захисті прав ветеранів війни та праці, інвалідів, ба�

гатодітних сімей. Зроблю все для спрощення процедури отри�

мання субсидій.

Рішуче боротися із заборгованістю та несвоєчасною випла�

тою заробітної плати. Це — ганьба керівникам підприємств та

виконавчій владі. Для захисту Вашого конституційного права

буду домагатися звільнення таких керівників та притягнення їх

до кримінальної відповідальності

Виступати проти будь�якого посилення податкового тягаря,

громогласно клеймитиму з парламентської трибуни усі грабіж�

ницькі потуги невмілих чиновників покрити збитки від власної

некомпетентності, злодійкуватості, невмілого керування за ра�

хунок "розкулачування" підприємців.

Мені не потрібні високі посади, чиновницькі пільги та при�

вілеї. Моя мета — через реальні справи та щоденні здобутки

збудувати коло довіри та єднання. Без спільних зусиль, які

об’єднують людей, гасла та заклики — це пустопорожні звуки.

Лише разом ми зможемо довести нашу правоту: сила країни в

людях, які працюють, і цим людям потрібно об’єднуватися та

допомагати один одному.

Кононенко В. В.

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2008 № 687
Розпорядження № 469  від 26 березня 2012 року

Відповідно до ст. 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, ст. 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, у зв’язку з не&
обхідністю подовження строків виконання робіт з капітального ремонту Паркової дороги, Петрівської алеї у Печерському районі,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2008 № 687
“Про капітальний ремонт Паркової дороги, Петрівської алеї у Печерсько�
му районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “в 2008 році” та “у 2009 році” виключити.
2. Підпункт 3.4 пункту 3 викласти у новій редакції:
“3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.”.
3. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти у новій редакції:
“3.5. При укладанні договору підряду на виконання робіт з капітально�

го ремонту обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником
гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації
об’єкта.”.

4. Підпункт 3.6 пункту 3 викласти у новій редакції:
“3.6 Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за�

тверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 
№ 1051 /1051.”.

5. Пункт 4 викласти у новій редакції:
“4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як го�
ловному розпоряднику коштів міського бюджету, здійснити фінансування
робіт з розробки проектно�кошторисної документації та капітального ре�
монту Паркової дороги, Петрівської алеї у Печорському районі в межах
бюджетних призначень,затверджених в міському бюджеті м. Києва на ка�
пітальний ремонт об’єктів вулично�шляхової мережі на 2012 та наступні
роки.”.

Голова О. Попов

Про внесення змін у додаток 11 до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 10.12.2010 № 1112
Розпорядження № 278 від 20 лютого 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України — місто&герой
Київ" (зі змінами та доповненнями), враховуючи рішення Київської міської ради від 06.10.2011 № 191/6407 "Про передачу у воло&
діння та користування ПАТ "АК "Київводоканал" нежитлових будівель комунальної власності територіальної громади міста Ки&
єва", звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2011 № 523&2495 та звернення ПАТ "АК "КИ&
ЇВВОДОКАНАЛ" від 09.12.2011 № 3409/41, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни у додаток 11 до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.12.2010 № 1112 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.07.2011 № 1339), а саме:

— позиції 1.18. та 1.19. розділу "1. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН" виключити.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Про будівництво загальноосвітньої середньої школи 
на проспекті Героїв Сталінграда, 10&В у З&А мікрорайоні 

житлового масиву Оболонь в Оболонському районі
Розпорядження № 279 від 20 лютого 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування", "Про регулювання місто&
будівної діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.01.2011 № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень", з метою забезпе&
чення мешканців 3&А мікрорайону житлового масиву Оболонь закладами освіти, в межах повноважень органу місцевого самовря&
дування:

1. Визначити Оболонську районну в місті Києві державну адміністра�
цію замовником проектування та будівництва загальноосвітньої середньої
школи на проспекті Героїв Сталінграда, 10�В у 3�А мікрорайоні житлово�
го масиву Оболонь в Оболонському районі.

2. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Забезпечити в установленому порядку оформлення права корис�

тування земельною ділянкою.

2.2. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку
проектно�кошторисної документації.

2.3. Одержати в установленому порядку вихідні дані на проектування.
2.4. Визначити в установленому порядку генеральні проектну та підрядну

організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження:.
2.5. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�

рядку виконання будівельних робіт.

2.6. При укладанні договору підряду на будівництво об'єкта обов'язко�
во передбачати умови щодо надання підрядником гарантії якості викона�
них робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

3. Взяти до відома, що фінансування проектних робіт з будівництва
об'єкта, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснювати�
ся відповідно до показників, передбачених Програмою соціально�еконо�
мічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

4. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації подати в
установленому порядку до Головного управління економіки та інвестицій

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, до проектів програм соціально�економічного роз�
витку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

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

Голова О. Попов

Продовження на наступній стор.
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Мій життєвий принцип — робити все з Божого благословення,

від чистого серця, щиро, заради людей.

Моя головна мета — служити народу України, забезпечити

щасливе материнство, дитинство, та гідну старість, особисто

допомагати нужденним.

Я виступаю ЗА:
— матеріальну підтримку пенсіонерів, інвалідів та малоза�

безпечених;

— втілення у життя лозунгу: "Все краще — дітям!";

— фінансову підтримку української культури;

— вирішення проблеми єдності поколінь, поваги до батьків,

історії культури рідного народу;

— відродження інституту сім’ї;

— гарантоване працевлаштування молоді;

— прозору діяльність всіх органів влади, їх звітність у розпо�

ділі бюджетних коштів;

— захист конституційних прав людини, недоторканість осо�

бистості, честі і гідності, приватної власності, захист від свавіл�

ля влади;

— справедливі комунальні послуги а не фінансовий тягар сі�

мейного бюджету;

— безпечне виробництво, чисте довкілля;

— пошук та реалізацію додаткових заходів щодо соціального

захисту молоді від наркоманії, алкоголізму та інших соціально

небезпечних хвороб;

— верховенство закону понад усіма економічними, політич�

ними, соціальними та іншими відносинами;

— заходи щодо підвищення фінансової обізнаності населен�

ня з метою подолання проблем бідності;

— за відновлення/підвищення позитивного міжнародного

іміджу України шляхом забезпечення прозорості влади, усунен�

ня корупції та розширення прав та свобод громадян України.

— захист інформаційного простору від пропаганди насильства,

наркоманії, алкоголізму та руйнування сімейних цінностей.

У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ ПЕРШОЧЕРГОВИМИ 
ЗАВДАННЯМИ ВВАЖАЮ:

— виконання програм будівництва та ремонту доріг округу,

— оздоровлення екології округу,

— зміцнення матеріальної бази шкіл, та дошкільних закла�

дів,

ЗГОТУЄМОСЯ І ЗДОБУДЕМО ПЕРЕМОГУ РАЗОМ, В
ІМ'Я МАЙБУТНЬОГО, ДОБРА ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ.

З повагою!
Кіслова Л. Ю.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України 
по одномандатному виборчому округу № 212 Кісловой Лілії Юріївни

Головним пріоритетом кожної цивілізованої держави є гар�

монійний розвиток підростаючого покоління. Кожна дитина

повинна зростати в гідних умовах, у любові та злагоді. Це обо�

в’язок не лише батьків, але й держави. Як це не прикро, але ме�

ханізм захисту інституту сім’ї та дітей в Україні є недосконалим,

через що виникає багато невирішених питань. Залишаються

проблеми, пов’язані з реальним гарантуванням прав дітей на

правовий захист, всебічний розвиток та захист сім’ї як базової

цінності суспільства.

Головною цінністю нашого суспільства у всі часи була сім’я.

Саме вона завжди була тим базисом, навколо якого розвивало�

ся наше суспільство. Останнім часом проблеми родини як такої

є непріоритетними для влади, що унеможливлює ефективний

розвиток країни.

Перебуваючи на посаді народного депутата Верховної Ради

України я докладу всіх зусиль для посилення правового захисту

та зміцнення матеріального стану сім’ї та дитини шляхом:

— реформування податкової системи України з метою змен�

шення податкового навантаження на сім’ї, що мають дітей. По�

даткове навантаження на такі сім’ї має зменшитись на 50�70

відсотків. Особлива увага — родинам, які чекають першу дити�

ну;

— реформування пенсійної системи шляхом зменшення віку

виходу на пенсію особам, які мають дітей. Пенсійний вік має

бути зменшений до стандартів, що діяли до проведення так зва�

ної "пенсійної реформи";

— розроблення дієвого і прозорого механізму кредитування

молодіжного будівництва. Його фінансування державою має

проходити не спонтанно, так би мовити "під вибори", а систем�

но. На законодавчому рівні повинно бути затверджено, що

п’ять відсотків кредитного пакету банків мають складати без�

відсоткові позики на придбання чи будівництво молодими

сім’ями та окремими молодими громадянами житла;

— посилення депутатського та громадського контролю за

безоплатністю середньої та доступністю вищої освіти. Має бути

посилена відповідальність за вимагання грошей у батьків учнів

та студентів;

— зменшення плати за дитячі садки. Розмір плати за них не

має перевищувати десяти відсотків прожиткового мінімуму до�

ходу громадян.

— реформування трудового законодавства шляхом вста�

новлення додаткових пільг для сімей, що мають дітей. Під�

вищення соціального захисту батьків має дати їм можливість

відчути впевненість у завтрашньому дні. Чим краще батьки

будуть "стояти на ногах", тим більше будуть захищені їхні ді�

ти;

— доступне штучне запліднення для сімей, які за медичними

показаннями не можуть мати дітей. Мають бути запроваджені

європейські стандарти застосування репродуктивних техноло�

гій;

— підвищення розміру пенсій. Мінімальна пенсія не може

бути нижчою за 2000 грн. Різниця між мінімальною та макси�

мальною пенсіями не може більшою ніж у чотири рази. Скасу�

вання ВІП�пенсій для чиновників;

На рівні округу гарантую підтримку постійного зв’язку з

виборцями шляхом відкриття депутатських громадських

приймалень та роботою з ініціативними групами мешкан�

ців.

Особливу увагу буду приділяти вирішенню найбільш акту�

альних проблем, таких як:

— перенесення шкідливих виробництв за межі міста (сміттє�

спалювальний завод "Енергія")

— підтримка програми реконструкції Бортницької станції

аерації

— врегулювання ситуації з необладнаними паркуваннями у

дворах

— побудова дитячих і спортивних майданчиків та комплексів

— оптимізація транспортного сполучення

— створення зон відпочинку та скверів, яких так потребують

мешканці округу

— консультативна допомога ОСББ

Захист прав сім’ї, зокрема пенсіонерів та дітей, має знову

стати пріоритетним напрямком здійснення державної політи�

ки. Адже саме родина є тим фундаментом, на якому трималась,

тримається і буде триматись Україна. І тільки захистивши

сім’ю, наша держава зможе претендувати на статус цивілізова�

ної європейської країни.

Захистимо сім’ю разом!

ЛУК’ЯНОВА К. Є.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 212
ЛУК’ЯНОВОЇ КАТЕРИНИ ЄВГЕНІЇВНИ

Група небайдужих до стану справ в Україні представників

громадськості об’єдналися під загальною програмою на мажо�

ритарних виборчих округах, ставлячи за мету розпочати процес

законодавчої зміни моделі державного устрою та відродження

України.

Останні 20 років нашого існування показали, що необхідно

відновити в країні позитивні, перевірені роками кращі надбан�

ня соціалізму, ліквідовані останнім часом всупереч волі більшо�

сті людей; гармонійно поєднати їх з елементами ринкової еко�

номіки, які стимулюють мотивацію до продуктивної та твор�

чої праці; відродити національну державну економіку, промис�

ловість, сільське господарство, науку, зробити їх високоефек�

тивними та конкурентоздатними; повернути втрачені соці�

альні завоювання, направлені на підвищення добробуту усіх гро�

мадян, усвідомлення особистої відповідальності за стан справ в

країні.

Мої зобов’язання перед виборцями:
1. Боротьба с геноцидом та колонізацією України. Розвиток

економіки заради підвищення добробуту всього народу. Спів�

відношення зарплати, пенсії, стипендії та роздрібних цін і та�

рифів повинно вистачати кожному громадянинові:

а) на харчування — державне фінансування вітчизняної аг�

ропромисловості;

б) на одяг і взуття — інвестування коштів у вітчизняну легку

промисловість;

в) на будівництво і ремонт житла (державними вітчизняними

підприємствами);

г) на санаторно�курортне лікування, повноцінний відпочи�

нок, спорт. Лікування безкоштовне. Державне фінансування у

соціальний розвиток країни;

д) вільні кошти — в інвестування держбанку за відсотки.

2. Змінити Конституцію геноциду на Конституцію розвитку.

До Конституції необхідно включити: 1) особисту майнову від�

повідальність народних депутатів України і Президента Укра�

їни (особистою нерухомістю, банківськими рахунками) за

прийняття рішень, що призвели до зниження рівня життя ви�

борців�громадян України; 2) майнову відповідальність (кон�

фіскація коштів та майна) юридичних та фізичних осіб за витік

фінансових капіталів за кордон у офшори; 3) державні гарантії

захисту "державної" та "колективної власності" що дозволить

відновити державні і колективні сільськогосподарські підпри�

ємства, високотехнологічні виробництва, створить мільйони

нових робочих місць.

3. Повернути радянську систему нарахування пенсій відпо�

відно до стажу, умов праці тощо.

4. Хворих на алкоголізм та наркоманію лікувати за рахунок

виробників і рекламістів алкоголю та тютюну.

5. Для поліпшення обслуговування пенсіонерів, інвалідів,

домогосподарок створити продовольчі магазини у кожному

мікрорайоні, як було в СРСР.

6. Повернути до державної власності Дарницьку ТЕЦ з ме�

тою значного зниження тарифів на комунальні послуги: тепло,

теплу воду, електроенергію для мешканців району.

7. Реконструювати очисні споруди (Бортничі) і сміттєспалю�

вальний завод.

8. Реконструювати (встановити) спортивні та дитячі майданчи�

ки в дворах, ремонт доріг і тротуарів у всіх мікрорайонах

9. В кожному мікрорайоні створити державну перукарню з

низькими тарифами

10. Розділити Дарницький район на Дарницький і Харків=
ський райони м. Києва. Наблизити керівництво районів до ви�

борців. Ініціювати Закон про розгляд звернення громадян про�

тягом 10 днів, як раніше

11. Домогтися будівництва поліклінік у мікрорайоні вул. Мі�

шуги, вул. Є. Чавдар.

12. Домогтися буріння свердловин для води на вул. Мішуги,

вул. Є. Чавдар.

Буду виступати та підтримувати усі прогресивні ініціативи,

спрямовані на забезпечення підвищення добробуту населення,

реінтеграцію України, Росії, Білорусії та інших країн СНД.

На окрузі пріоритетом вважаю постійну добросовісну роботу

з виборцями, всебічну допомогу місцевим органам влади, ке�

рівникам підприємств, бізнесу у вирішенні проблем, що вини�

кають.

О. А. Мазур

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України в одномандатному

виборчому окрузі № 212
Мазур Олени Анатоліївни

Про затвердження Заходів  з оновлення зеленої зони   м. Києва, запланованих
районними в місті  Києві державними адміністраціями на 2012 рік

Розпорядження № 454 від 22 березня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської

міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", рішення Київської міської ради від 27.10.2011 
№ 384/6600 "Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва", з метою виконання робіт з озе?
ленення, реконструкції, капітального ремонту парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Києва та поліп?
шення санітарного стану міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Заходи з оновлення зеленої зони м. Києва, заплановані ра�
йонними в м. Києві державними адміністраціями на 2012 рік, що додаються.

2. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) передати бюджет�
ні призначення, передбачені Головному управлінню екології та охорони
природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в бюджеті міста Києва на 2012 рік за КФК
240900 "Створення та відтворення зелених насаджень" в сумі 24000,0 тис.
грн районним в місті Києві державним адміністраціям, а саме:

Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації — 2002,0
тис. грн;

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 3993,0 тис. грн;
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації — 1846,0

тис. грн;
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації — 1735,0

тис. грн;
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації — 1907,0

тис. грн;
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації — 1943,0 тис. грн;
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації — 1332,0

тис. грн;

Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації — 1492,0
тис. грн;

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації — 1304,0
тис. грн;

Шевченківській районній районній в місті Києві державній адміністра�
ції — 6446,0 тис. грн.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям згідно з пунктом
15.14. рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про
бюджет міста Києва на 2012 рік" забезпечити виконання заходів з онов�
лення зеленої зони м. Києва, запланованих на 2012 рік.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про Комісію з відбору та висування кандидатів від міста Києва на присудження
Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові

України
Розпорядження № 333 від 1 березня 2012 року

Відповідно до пункту 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктів постанови Кабінету Міністрів України
від 21.11.2007 № 1333 "Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України" (із змінами та до?
повненнями) та з метою висунення кандидатів від міста Києва па присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі до?
сягнення молоді у розбудові України, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити Положення про Комісію з відбору та висунення канди�
датів від міста Києва на присудження Премії Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення молоді у розбудові України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 16.05.2003 № 841 "Про Комісію з від�
бору та висунення кандидатур від м. Києва на присудження Премії Кабі�
нету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави" та розпо�
рядження Київської міської державної адміністрації від 17.05.2005 № 803
"Про внесення змін до Положення про Комісію з відбору та висунення

кандидатур від м. Києва на присудження Премії Кабінету Міністрів Укра�
їни за внесок молоді у розбудову держави".

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністраці Новохатька Л.М.

Голова О. Попов

1. Комісія з відбору та висунення кандидатів від міста Києва на при�
судження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України (далі — Комісія) створюється з метою від�
бору та висунення кандидатів від міста Києва на присудження Премії
Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудові України (далі —
Премія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, указами
і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України, Державної служби молоді та спорту України, рішення�
ми Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та цим Положенням.

3. Комісію очолює заступник голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

4. Персональний склад Комісії затверджує її голова за поданням струк�
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту;
Головного управління освіти і науки;
Головного управління культури;
Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з гро�

мадськістю;
Головного управління промислової, науково�технічної та інноваційної

політики.
5. Відбір та висунення кандидатур здійснюється у таких номінаціях:

— за виробничі досягнення — значне перевиконання виробничих зав�
дань, високий ступінь їх складності, вагомий особистий внесок у забезпе�
чення розвитку виробництва;

— за наукові досягнення — рівень державного та міжнародного визнан�
ня наукових та науково�прикладних результатів;

— за творчі досягнення:
здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на всеукраїнських,

міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших загальнодержавних культурно�
мистецьких змаганнях;

вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчо�
сті, збереження та популяризації декоративно�прикладного мистецтва,
традиційної культури українського народу;

значний авторський доробок у сфері мистецтва, визнаний Академією
мистецтв, відповідними всеукраїнськими творчими спілками, літератур�
но�мистецькими об'єднаннями;

— за спортивні досягнення — високий спортивний результат (встанов�
лення рекорду) або призові місця на чемпіонатах України, Європи, світу
серед молодших вікових груп;

— за особисту мужність:
відвага та ініціативні дії, виявлені під час порятунку людини, забезпе�

чення громадського правопорядку, ліквідації надзвичайних ситуацій тех�
ногенного та природного характеру;

особиста мужність, виявлена під час виконання завдань у складі миро�
творчого контингенту чи миротворчого персоналу України, направленого
до іншої держави для участі у міжнародній миротворчій операції;

— за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху — активне за�
лучення молоді до роботи в громадських організаціях, підвищення ефек�

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 1 березня 2012 р. № 333

ПОЛОЖЕННЯ 
про Комісію з відбору та висунення кандидатів від міста Києва на присудження Премії 

Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

тивності їх діяльності, виконання соціально значущих програм і здійснен�
ня відповідних заходів.

6. На здобуття Премії висуваються особи віком до 35 років.
7. Районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи

та організації, об'єднання громадян подають відповідно до номінацій, за
якими висуваються кандидати на здобуття Премії, щороку до 1 березня
поточного року до Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту
такі документи:

— клопотання про присудження Премії;
— у двох примірниках:
характеристику кандидата на здобуття Премії із зазначенням його до�

сягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, за під�
писом керівника, що скріплюється печаткою;

особовий листок з обліку кадрів кандидата за підписом начальника кад�
рової служби за місцем роботи або навчання, що скріплюється печаткою;

копію паспорта;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
8. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться що�

року в березні поточного року, або, у разі необхідності, за визначеним го�
ловою Комісії строком.

9. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Головне управ�
ління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

10. Засідання Комісії проводить її голова або за дорученням голови Ко�
місії його заступник.

11. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присут�
ні не менше як дві третини її складу.

12. Рішення Комісії про відбір та висунення кандидатів на присуджен�
ня Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голо�
сів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови Комісії.

13. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова
або його заступник, що веде засідання, та є підставою для підготовки
клопотання виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) про присудження Премії Кабінету Міністрів Укра�
їни за внесок молоді у розбудові України.

14. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська держав�
на адміністрація) щороку до 1 квітня поточного року подає до Державної
служби молоді та спорту України:

список кандидатів за підписом голови Київської міської державної ад�
міністрації;

документи, зазначені в пункті 7 цього Положення;
інформацію про загальну кількість кандидатів на здобуття Премії.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Продовження на наступній стор.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
Сергеєва Дмитра Володимировича

Мета моєї діяльності як депутата �  це подальша розбудова

нашої держави, зміцнення її економіки в процесі подолання

багаторічної економічної кризи заради забезпечення благопо�

луччя України та кожного громадянина зокрема. 

Тож надалі нас чекає нелегкий шлях творення себе і своєї

країни, творення такої держави, в якій можна жити з гідністю.

Вважаю, що головними пріоритетами в роботі депутата мають

бути:

� подолання кризової ситуації в економіці шляхом створення

сприятливого інвестиційного клімату, насамперед для вітчиз�

няного виробника, завдяки чому можна подолати таке соціаль�

не лихо, як безробіття;

� відносини із Російською Федерацією повинні бути більш

прагматичними та рівноправними;

� повернення вкладів населенню та допомога малозабезпече�

ним;

� мінімальна заробітна платня та пенсія повинні бути не мен�

шими прожиткового мінімуму;

� подальша робота над удосконаленням та реалізацією ос�

новних положень Земельного кодексу;

� заборона на підвищення цін на комунальні послуги, тари�

фи, найперше, цін на електроенергію;

� вирішення проблем депортованих громадян � економічних,

соціальних, політичних;

� вирішення питання безкоштовного медичного обслугову�

вання, насамперед малозабезпечених та незахищених верств

населення;

� активна демографічна політика, захист матері й дитини;

� перегляд питання про статус російської мови;

� забезпечення державної підтримки всіх національностей,

визнання рівності прав всіх національно�культурних та кон�

фесійних об`єднань;

� молодь � це майбутнє нашої держави. Створення найкра�

щих умов для самореалізації юнацтва � комплексне завдання,

вирішення якого потребує як законодавчих ініціатив, так і

конкретної праці на місцях; 

� пошук та реалізація додаткових заходів щодо соціального

захисту молоді від наркоманії та інших соціально небезпечних

хвороб;

� підвищення професійного рівня кадрів правоохоронних

органів з метою посилення боротьби зі злочинністю та ко�

рупцією;

� верховенство закону понад усіма економічними, політич�

ними, соціальними та іншими відносинами;

Верховна Рада за останні роки прийняла декілька життєво

важливих для держави кодексів. Та це � лише початок великої

законодавчої роботи. Вважаю, що саме професійні люди, які

мають чималий життєвий досвід, стануть здоровою основою

нового парламенту і зможуть продовжити справу розбудови

держави. Законотворча діяльність парламенту повинна бути

спрямованою на створення багатоукладної економіки, забезпе�

чення рівними правами представників усіх форм власності.

Обіцяю, що в разі обрання мене до парламенту, докладу усіх

зусиль для  того, щоб Україна стала багатшою, а її громадяни �

заможнішими.

Сергеєв Д.В.

ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 212
Гребенюка Богдана Олеговича

Для мене робота народного депутата — це передусім відпові�

дальність:

— за активний розвиток та соціальну стабільність у державі;

— за чесне та правильне господарювання у Києві — моєму

рідному місті;

— за добробут мешканців Дарницького району — моїх ви�

борців.

ДЛЯ УКРАЇНИ В ЦІЛОМУ
Нова соціальна політика

Кожен громадянин України має право на гідне, забезпечене

життя. Кожен повинен мати можливість працювати і добре за�

робляти. Прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата в

Україні повинні бути збільшені до європейських стандартів.

Пенсіонери мають отримувати пенсію, якої вистачає на те, щоб
нормально жити: не лише купувати усі необхідні продукти та лі�

ки, але й їздити на відпочинок, допомагати дітям. Наші батьки

та діди усе життя відпрацювали на користь держави, і держава

повинна віддячити їм.

Інваліди, багатодітні сім’ї, малозабезпечені верстви населен�

ня потребують особливої уваги й підтримки на державному рів�

ні. Наші герої — ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани

праці, чорнобильці та афганці — повинні мати гідну компенсацію
від держави.

Усі громадяни України мають право на доступ до якісної, су�

часної медицини. Законом має бути встановлений чіткий пере�

лік медичних послуг, які надаватимуться безкоштовно і на висо�

кому рівні.

Переконаний, що нову соціальну політику можна втілити у
життя шляхом проведення продуманих економічних реформ: ви�

воду економіки з тіні, встановлення чесних податків, ліквідації

зарплати "у конвертах". Головне, щоб за розробку відповідних

законопроектів взялися професійні економісти, а не політики�

популісти.

Реформування економіки — справа професіоналів
Для успішного розвитку Україні необхідні:

— модернізація економіки, забезпечення інтересів людини

праці;

— залучення інвестицій;

— заміщення імпорту вітчизняним продуктом, стимулюван�

ня експорту;

— підтримка роботи малого і середнього бізнесу (вдоскона�

лення законодавства і захист від чиновницького свавілля);

— недопущення приватизації газотранспортної системи

України як гарантія її економічної та політичної безпеки;

— новий парламент має категорично виступити проти про�

дажу землі в Україні.

Молоді — упевнений старт
Реформування економіки України поверне потребу у квалі�

фікованих кадрах. Система освіти має відповідати цьому зав�

данню. Доступна для кожного вища освіта, гарантоване перше ро4
боче місце, можливість придбання житла молодим сім’ям, доступ4
ність спорту і здорового дозвілля — мають стати пріоритетами

державного рівня. Цим сферам приділяв і буду приділяти мак�

симум уваги.

Україні потрібна політична стабільність
Влада повинна служити народу, а не навпаки. Тому я висту�

паю за якнайшвидше прийняття законів про імпічмент президен4
та та про відкликання народного депутата, якщо він не виконує

обіцянок, даних ним виборцям.

У зовнішній політиці Україна має зберігати позаблоковий

статус України, який є гарантією безпеки громадян. Потужним

чинником розвитку суспільства вважаю євроінтеграцію: гармо�

нізацію українського законодавства з європейським, запози�

чення найкращого європейського досвіду у сфері соціального

захисту та місцевого самоврядування.

ДЛЯ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
Як народний депутат від Дарниці, найбільшого району Ки�

єва, особливу увагу буду приділяти таким важливим для кожно�

го питанням:

— тарифи на комунальні послуги мають бути чесними;

— у кожному мікрорайоні — муніципальний спортмайданчик;

— капремонт будинків і дворів — за рахунок держави;

— у житлових кварталах — заборонити нову забудову без зго�

ди мешканців мікрорайону;

— покращення екологічного стану району — термінова рекон�

струкція Бортницької станції аерації та сміттєспалювального

заводу "Енергія".

— якісне медичне обслуговування — безкоштовно та без хаба�

рів;

— розробка законопроектів та поправок до діючих законів
стосовно регулювання діяльності ОСББ, ЖБК, ОСН у місті

Києві.

Б. О. Гребенюк

Передвиборна програма кандидата у депутати 
в 212 одномандатному окрузі

Якубова Олександра Олександровича
Головним у передвиборній програмі вважаю:

1) наявність цілісної ефективно діючої системи гарантій за�

конності, за яку держава несе відповідальність перед громадя�

нами, а громадяни — перед державою. Економічні перетворен�

ня повинні сприяти людині праці стати господарем своєї долі,

а державі — відповідати за його добробут;

2) удосконалення ринкових відносин, розвиток національної

економіки, її пріоритетних галузей. Впровадження у виробниц�

тво високих технологій. Інтеграція до світової господарської

системи;

3) захист вітчизняного ринку і власного товаровиробника,

підтримка малого та середнього бізнесу, удосконалення оподат�

кування;

4) відновлення потужностей промислових та переробних

підприємств країни та округу;

5) створення економічно міцних сільських господарств різ�

них форм власності за допомогою доступних кредитів, впрова�

дження сучасних технологій, збільшення обсягу виробництва

екологічно чистої продукції;

6) гідні умови життя сільських трудівників за рахунок реаль�

ної оплати праці, відновлення та розвитку соціальної інфра�

структури села, комунального та дорожнього господарства, бу�

дівництва бібліотек, спортмайданчиків, клубів та будинків

культури;

7) підвищення якості й обсягу комунальних послуг населен�

ню;

8) справедливий розподіл добробуту в суспільстві, соціаль�

ний захист ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців, війсь�

ковослужбовців, багатодітних та молодих сімей. Створення

справедливої пенсійної системи;

9) престижність національної культури, освіти, науки. Підго�

товка закону про охорону здоров’я. Держава несе відповідаль�

ність за безкоштовну систему освіти, виховання та медичне об�

слуговування. Недержавні установи доповнюють державні, але

не змінюють їх;

10) підвищення оплати праці педагогічним та медичним пра�

цівникам;

11) створення умов для всебічного розвитку молоді, її актив�

ної участі в політичному житті;

12) збереження в окрузі пам’яток архітектури, надання їм

статусу державного та міжнародного значення;

13) захищати мир та злагоду в суспільстві, рівні права всіх на�

родів;

14) підготовка законодавчих актів, які гарантують особисту

безпеку громадян, забезпечують ефективні заходи боротьби зі

злочинністю. Повернення довіри суспільства до правоохорон�

них органів. Підтримка незалежних ЗМІ, що виявляють високу

відповідальність за надані ними матеріали;

15) міжнародну діяльність використовувати для вирішення

проблем округу, залучення інвестицій у його економіку, по�

кращення добробуту громадян, підвищення авторитету дер�

жави.

У разі обрання мене народним депутатом України, я, як і ра�

ніше, підтримуватиму тісні зв’язки з виборцями, суспільними

організаціями, депутатами всіх рівнів, місцевими органами

влади для розвитку економіки округу та вирішення соціальних

проблем громадян.

Визнаю волю громадян, виявлену під час вільних, демокра�

тичних виборів, сподіваюсь на Вашу підтримку та спільну ро�

боту.

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

25 червня 2012 р. за № 43/960

Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією) з видачі, переоформлення, скасування та продовження дії 
дозволу на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного

супроводу у м. Києві
Розпорядження № 965 від 6 червня 2012 року

Відповідно до статті 11 Закону України "Про туризм", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 "Про за<
ходи щодо упорядкування адміністративних послуг", наказу Державної туристичної адміністрації України від 24 вересня 2004 ро<
ку № 83 "Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям турис<
тичного супроводу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20 жовтня 2004 року за № 1344/9943, розпорядження Ки<
ївської міської державної адміністрації від 24 січня 2006 року № 81 "Про акредитаційну комісію по видачі дозволів на право здійс<
нення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу у м. Києві" (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Ки<
ївському міському управлінні юстиції від 09 лютого 2006 року за № 5/710, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 січня 2012 року № 115 "Про надання адміністративних послуг в Міському
дозвільному центрі" та з метою подальшого розвитку діяльності, пов’язаної з наданням послуг туристичного супроводу у м. Києві,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною адмініс!
трацією) з видачі, переоформлення, скасування та продовження дії до!
зволу на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристично!
го супроводу у м. Києві, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма!
сової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
6 червня 2012 № 965

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

25 червня 2012 р. за № 43/960

Стандарт 
надання адміністративної послуга виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) з видачі, переоформлення, скасування 
та продовження дії дозволу на право здійснення туристичного супроводу фахівцям 

туристичного супроводу у м. Києві
І. Загальні положення
1.1. Цей Стандарт визначає порядок надання виконавчим органом Ки!

ївської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) адмі!
ністративної послуги з видачі, переоформлення, скасування та продов!
ження дії дозволу на право здійснення туристичного супроводу фахівцям
туристичного супроводу у м. Києві (далі — адміністративна послуга).

1.2. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної по!
слуги, перелік документів та термін отримання дозволу.

1.3. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу — ви!
конавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

1.4. Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу (далі — До!
звіл) — офіційний документ, який підтверджує кваліфікацію фахівця турис!
тичного супроводу та дає право на надання екскурсійних послуг екскур!
соводами та гідам!перекладачами в місті Києві та об'єктах показу.

II. Перелік категорій одержувачів
2.1. Одержувач адміністративної послуги (далі — одержувач) — фізич!

на особа чи фізична особа!підприемець (резидент або нерезидент), що
звернулася за адміністративною послугою безпосередньо або через сво!
го законного представника до адміністративного органу, які мають намір
надавати екскурсійні послуги в м. Києві та об'єктах показу, внутрішніми
правилами яких це не заборонено.

2.2. Адміністративна послуга надається одержувачам на загальних
умовах.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної по!
слуги.

3.1. Відповідно до наказу Державної туристичної адміністрації Укра!
їни від 24 вересня 2004 року № 83 "Про затвердження Положення про
порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу

фахівцям туристичного супроводу" (далі — Положення), зареєстровано!
го в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2004 року за № 1344/9943,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24 січня
2006 року № 81 "Про акредитаційну комісію по видачі дозволів на пра!
во здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супрово!
ду у м. Києві", зареєстрованого в Київському міському управлінні юсти!
ції 09 лютого 2011 року за № 5/710, для отримання адміністративної по!
слуги одержувач повинен подати до адміністративного органу наступні
документи:

3.1.1. Заяву згідно Положення;
3.1.2. 4 фотокартки формату 3x4;
3.1.3. Копію паспорта (1,2 та 11 сторінки);
3.1.4. Документи засвідчені в установленому порядку:
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні пере!
конання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний ор!
ган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

копію диплома про освіту (повна вища, базова вища освіта);
копію документа про закінчення спеціальних фахових курсів;
копію посвідчення екскурсовода/гіда!перекладача або іншого фахівця

туристичного супроводу (старого зразка) у разі його наявності;
копію документа про перепідготовку чи підвищення кваліфікації;
копію трудової книжки.
3.1.5. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі!

зичних осіб!підприємців (якщо екскурсовод/гід!перекладач самостійно
надає екскурсійні послуги або інший фахівець туристичного супроводу —
послуги туристичного супроводу як суб'єкт підприємницької діяльності);

3.1.6. Акредитаційну карту згідно Положення (у разі бажання бути вне!
сеним до реєстру фахівців туристичного супроводу м. Києва).

3.2. Переоформлення виданого Дозволу здійснюється у разі зміни:
прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи; місцезнаходження або місця
проживання фізичної особи.

Для переоформлення Дозволу одержувачеві необхідно подати до адмі!
ністративного органу наступні документи:

заяву на переоформлення; копію паспорта (1,2 та 11 сторінки);
копію посвідчення екскурсовода/гіда!перекладача або іншого фахівця

туристичного супроводу (старого зразка) у разі його наявності (завірену в
установленому порядку).

3.3. Видача дублікату Дозволу.
Дублікат Дозволу видається у разі втрати або пошкодження дозволу.

Для отримання дублікату дозволу одержувач повинен подати до адмініс!
тративного органу наступні документи: заяву на отримання дублікату;
оригінал пошкодженого дозволу (у разі пошкодження).

3.4. Скасування дії Дозволу адміністративним органом може бути
здійснено у разі:

3.4.1. Порушення одержувачем норм Положення про порядок видачі
дозволів на право здійснення туристичного супроводу;

3.4.2. Подання недостовірних відомостей при отриманні Дозволу;
3.4.3. Передача Дозволу іншим особам;
3.4.4. Наявності обґрунтованих скарг з боку суб'єктів туристичної ді!

яльності, представників об'єктів показу, музеїв тощо, а також екскурсан!
тів та туристів;

3.4.5. Ненадання статистичної звітності;
3.4.6. Порушення умов договору між туристом (екскурсантом) та осо!

бою, яка надає послуги туристичного супроводу;
3.4.7. Порушення законодавства, вимог стандартів, норм і правил у га!

лузі туризму;
3.4.8. Надходження заяви в довільній формі від одержувача про скасу!

вання дії Дозволу.
IV. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної

послуги.
4.1. Одержувачеві може бути відмовлено в наданні адміністративної

послуги у разі:
4.1.1. Подання документів, зазначених у пункті 2.1. Стандарту не в

повному обсязі;
4.1.2. Невідповідності поданих документів згідно пункту 2.1. Стандарту;
4.1.3. Звернення з питань, які не належать до компетенції адміністра!

тивного органу.
V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до

строків здійснення дій у процесі надання адміністративної послуги.
5.1. Дозвіл видається протягом десяти робочих днів з дня подання

повного пакету документів відповідно до пункту 2.1. цього Стандарту.
5.2. Видача дублікату здійснюється протягом десяти робочих днів з

дня подання заяви одержувачем.
5.3. Одержувач, що подав документи на видачу дубліката Дозволу за!

мість втраченого або пошкодженого, може здійснювати туристичний су!
провід на підставі довідки, яка видається акредитаційною комісією при
наявності заяви претендента щодо видачі дубліката Дозволу.

VI. Опис результату, який повинен отримати одержувач та розмір пла!
ти за надання адміністративної послуги.

6.1. Протягом десяти днів з моменту прийняття рішення акредитацій!
ною комісією одержувач особисто або через уповноважений ним орган чи
особу отримує:

6.1.2. Посвідчення про надання дозволу встановленого зразка або мо!
тивовану відмову у видачі дозволу в письмовій формі;

6.1.3. Нагрудний знак (бейдж) встановленого зразка.
6.1.4. Адміністративна послуга надається безкоштовно.
VII. Продовження дії Дозволу.
7.1. Дозвіл видається строком на три роки.
7.2. Для продовження строку дії Дозволу одержувач подає пакет доку!

ментів у порядку, установленому для його отримання.
VIII. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують на!

дання адміністративної послуги.
8.1. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують на!

дання адміністративної послуги, встановлені посадовою інструкцією адмі!
ністративного органу.

8.2. Посадова особа повинна володіти державною мовою, професійни!
ми навиками, вмінням працювати на комп'ютері, знанням нормативної
бази України.

IX. Вимоги до місця надання адміністративної послуги
9.2. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, пода!

ються до Міського дозвільного центру за адресою: 02081, м. Київ, Дніп!
ровська набережна, 19 Б.

Продовження на наступній стор.
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Шановні дарничани, я прошу Вас прочитати мою програму

до кінця, бо вона є трошки незвичайною. Народившись в сім’ї

військослужбовця та вчителя та переїхавши жити на вул. Ре$

вуцького у Дарницю, я пройшов тернистий шлях до успіху. Я

знаю, як нелегко довелося виживати сім’ям військовослужбо$

ців, які раптом стали непотрібні державі, і як наші батьки від$

чайдушно боролися, пробуючи себе у різних професіях, щоб за$

робити на гідне життя. Це загартувало моє серце і душу, яку я

сьогодні хочу Вам відкрити, бо як ніхто інший розумію, що Вас

хвилює сьогодні, що викликає подив, а що розчарування.

Не маючи бізнесу, через який влада або правоохоронні орга$

ни могли б вплинути на мене чи шантажувати, я якісно відріз$

няюсь від інших кандидатів своєю реальною безпартійністю та

незалежністю і правом говорити справедливу правду.

Потенціал нашої держави використовується лише на збага$

чення окремих олігархічних груп та кланів. Жодна з партій, що

йде на вибори не є, насправді, незалежною, а є черговим біз$

нес$проектом. Поклик серця, перспектива працевлаштування

та добробуту наших з Вами дітей має стати вирішальним для

здійснення вибору.

Влада безнадійно втратила довіру своїх громадян. Проголо$

шені владою "покращення" та "стабільність" — цинічне зну$

щання над українським народом, бо "покращення" відбулося

лише у членів правлячої еліти, але не у звичайних людей, які

сьогодні ледве виживають — хто на маленьку пенсію, хто на

зарплату, а хто залишився взагалі безробітним.

Всі, хто мав можливість розпочати власну справу, створити

малий бізнес, всі знають, що панове прокурори та міліція, за$

мість захисту, перетворилися на машину державного рекета та

здирництва.

Настав час діяти. З моменту незалежності України зросло

нове покоління вільних та ініціативних людей, які вже не бу$

дуть миритись зі станом речей в країні. Ми прагнемо якісних

та докорінних змін, ми можемо втілити волю народу, бо в

наш розум не пустила коріння тотальна корупція на кожно$

му кроці.

Мені, як представнику нового покоління українців, потрібна

Ваша довіра та підтримка. Я вірю, що разом нам під силу пере$

творити потенціал нашої держави в реальний добробут кожно$

го громадянина.

Досить пустих обіцянок. В нашій країні вибори — це кон$

курс обіцянок, переможець в якому отримує доступ до влади.

Щороку гасла не змінюються, як і не змінюються одні і ті са$

мі обличчя при владі. Я обіцяю, Вам не стане соромно за мої

виступи в парламенті, бо вірю, що вони стануть початком

трансформації ментальності чиновника та влади у відношен$

ні до людини.

Як хочу довести чесність і порядність своєї професійної

команди освічених та небайдужих однодумців. Вже сьогодні в

моєму рідному Дарницькому районі, діють громадські прий$

мальні, в якій кожний охочий може поставити переді мною кон$

кретне завдання. Я звик не словом, а ділом допомагати людям.

Своїм особистим прикладом, я доведу Вам, що народний де$

путат — це не бізнесмен з недоторканістю, а людина, здатна

присвятити себе служінню та бути патріотом країни.

Я вірю, що у цьому парламенті до мене долучаться люди з та$

кими ж поглядами та з рисами характеру, які я поважаю най$

більше — чесність, гідність, порядність, принциповість та не$

байдужість.

У правильних ідей завжди з’являться однодумці!

Передвиборча програма
кандидата у народні депутати України по виборчому округу № 212

Кримчака Сергія Олександровича

Я, Юрій Онищенко, підтримую встановлення влади народу

над Президентом і депутатами через закони про імпічмент пре$

зидента Януковича та закон про відкликання народного депу$

тата, якщо останній не виконує своїх зобов’язань.

Я зобов’язуюсь домогтися:
Очистити Дарницю від корупції. Скоротити кількість до$

звільних документів для початку підприємницької діяльності.

Проведення перевірок — тільки за скаргами мешканців. Плат$

ники податків будуть незалежними від адміністративного сва$

вілля. Заборонити перекриття доріг для руху автомобілів висо$

копосадовців.

Озеленення Дарниці. Зобов’язати забудовників проводити

озеленення об’єктів. Комунальні служби мають забезпечити

належні зони відпочинку — озера, ліси, парки, дитячі май$

данчики.

Прибрати монополію ЖЕКів. Конкуренція гарантуватиме

адекватні тарифи, чистоту вулиць і тепло в оселях. Забезпечити

громадський контроль за благоустроєм.

Створити муніципальну міліцію, яка буде звітувати перед ки$

ївською громадою.

За незалежним рейтингом батьків, забезпечити додаткове

фінансування кращих шкіл та преміювання вчителів. У школах

з низькими показниками змінювати керівництво.

Забезпечити фінансування медицини за принципом: гроші

ходять за пацієнтом, а не за чиновником.

Забезпечити безкоштовну правову допомогу. В кожному мік$

рорайоні буде працювати постійнодіюча громадська приймаль$

на депутата Верховної Ради.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Українським наро�
дом. беру на себе такі зобов’язання:

1. Голосувати лише особисто, підтримати закон про криміналь$

ну відповідальність за голосування картками інших депутатів.

2. Особисто проголосувати за закон про процедуру імпічмен$

ту, за імпічмент Януковича, та за закон про відкликання народ$

ного депутата.

3. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публікува$

ти у ЗМІ регулярно свою декларацію про доходи та видатки.

Кожен громадянин країни достойний гідного життя.

Люди мають отримувати зарплату, яка відповідає сучасним

потребам: прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата

будуть доведені до 2500 грн., зарплата бюджетників буде збіль$

шена щонайменше вдвічі.

Будуть встановлені однакові правила нарахування пенсії для

всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде залежати від

трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.

Я буду працювати над гарантією усім доступності до якісної,

сучасної освіти, буду працювати над встановленням законом

обсягу медичних послуг, які надаватимуться безкоштовно.

У бідному суспільстві не повинно бути багатих посадовців, їх

пільги необхідно скасувати, а витрати на утримання органів

влади необхідно скоротити удвічі.

Необхідно провести антикорупційну люстрацію — перевірку

відповідальності витрат і вартості майна чиновників задекларо$

ваним доходам.

Необхідно щоб суд, прокуратура, міліція захищали права лю$

дей, а не порушувати їх. На посади суддів мають прийти моло$

ді, освічені громадяни.

Я буду працювати над поверненням народу розкраденого.

Необхідно провести ревізію результатів державних закупівель

та приватизації, здійснених нинішньою владою.

Я зроблю все для захисту української мови як основи держав$

ності. Я бачу Україну повноправним членом європейської

спільноти і працюватиму для цього.

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

№ 212

Сьогодні Україна як ніколи потребує змін. Права людини і

громадянина, проголошені Конституцією, стали фікцією. Ніко$

ли несправедливість в Україні не була настільки глибокою і кри$

чущою, як зараз. Зростання прірви між бідними і найбагатши$

ми, збагачення кількох мільярдерів за умов зубожіння мільйо$

нів, закордонні рахунки і маєтки влади за рахунок підвищення

податків для підприємців і невиплат зарплат бюджетникам, ско$

рочення виплат ліквідаторам аварії на ЧАЄС, воїнам інтерна$

ціоналістам, недоступність правосуддя для простої людини все

це — результат діяльності депутатів Верховної Ради України.

Усвідомлюючи необхідність змін в житті людей, країни, я, як

духовна особа йду на вибори в Верховну Раду України з метою:

1. Зробите все для гідного життя наших громадян, можли$

вість отримати роботу з гідною зарплатою, розпочати власну

справу, заробити пенсію, достатню для повноцінного життя.

Встановити новий прожитковий мінімум. Переглянути пенсій$

ну реформу, повернути старі строки та умови виходу на пенсію.

Ліквідувати диспропорції при визначенні пенсій різним катего$

ріям громадян.

2. Встановлення справедливості зростання рівня життя гро$

мадян — цінам і тарифам. Всіляко підтримувати мораторій на

підвищення цін і тарифів на житлово$комунальні послуги.

3. Переглянути програму приватизації на 2012—2014 роки,

вилучити із неї об’єкти, що мають загальнодержавне значення,

духовну, історичну цінність та є важливими для національної

безпеки.

4. Провести антикорупційну люстрацію, очистити правоохо$

ронні органи, органи влади від нечистих на руку посадовців.

Внести зміни до законів України, щодо запобігання та протидії

корупції. Боротися за зменшення кількості та вартості платних

послуг, які надаються органами державної влади, органами міс$

цевого самоврядування та бюджетними установами.

5. Законодавчо захистити права парламентської опозиції.

Скоротити видатки на утримання всіх органів влади, насампе$

ред — Президента, Верховної Ради і народних депутатів, Уряду,

Генеральної прокуратури. Скасувати пільги посадовим особам.

6. Реформувати судову систему, ввести суд присяжних, як це

передбачено Конституцією України. Ввести обрання суддів

громадами. Позбавити прокуратуру функції загального нагля$

ду та слідства. Деполітизувати діяльність Служби безпеки

України.

7. Надати громадянам право через референдум висловлюва$

ти недовіру Президенту, відкликання депутатів усіх рівнів, суд$

дів, які не виконують свої передвиборні обіцянки.

8. Прийняти Закон України про мирні зібрання громадян з

реальними гарантіями дотримання прав на мирні зібрання.

9. Докорінно змінити податкову систему. Залишити податок

на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, акциз$

ний збір, користування природними ресурсами, а також подат$

ки на землю та нерухомість. Об’єднати всі фонди соціального

страхування.

10. Заборонити діяльність в Україні офшорним кампаніям.

Розірвати всі міжнародні угоди з офшорними зонами та країна$

ми.

11. Зміни законодавства, щодо підтримки малого та серед$

нього класу, сімейного підприємництва, створення стимулю$

ючого режиму оподаткування, захисту від свавілля контролю$

ючих органів та органів влади.

12. Запобігання розпродажу сільськогосподарських земель.

Встановленню мораторію на продаж землі. Створенню Єдиної

системи кадастру і реєстрації речових прав на нерухоме майно.

13. Забезпечити для всіх дітей справжню освіту, запровадити

оновлені стандарти змісту освіти та умов навчання, які гарантує

держава. Підтримання вчителя, професія якого повинна бути

шанованою та привабливою. Прийняти закон про гарантоване

забезпечення першим робочим місцем випускників навчаль$

них закладів. Передбачити можливість працевлаштування кож$

ного випускника.

14. Підтримання медицини, громадяни повинні отримувати

гарантовані законодавством та державою встановлені стандар$

ти медичної допомоги.

15. Сконцентрувати зусилля на збільшення видатків на дитя$

чі будинки сімейного типу, інтернати та інші спеціальні устано$

ви, на утримання сиріт, та дітей з вадами.

16. Реалізації політики, яка утвердить українську мову, єдину

державну, як мову дипломатії і високого мистецтва, і водночас

дасть змогу розвиватися іншим мовам народів України. Забез$

печення високого рівня присутності української мови в націо$

нальному інформаційному просторі.

17. Надати пріоритетний розвиток наукоємним технологіям

та галузям — нанотехнології, мікроелектроніки, ракетно$кос$

мічні, авіабудівні, суднобудівні, машинобудівні, інформаційні

технології, підтримку наукових розробок та раціоналізатор$

ських пропозицій.

18. Повноправного членства України в Європейському Со$

юзі, захисту національних інтересів України.

19. Лобіювати у Верховній Раді виділення коштів з держбюд$

жету на реконструкцію Бортницької станції аерації та заводу

"Енергія".

20. Створення умов об’єднання Українських Православних

Церков в єдину Українську Помісну Православну Церков.

Я присягаюсь перед Богом та перед виборцями, що буду голо$

сувати тільки особисто і тільки за ті законопроекти, які направле$

ні на підвищення рівня життя українського народу. Не буду вхо$

дити ні в одну з фракцій, а буду служити тільки своїм виборцям.

Григорій Большаков

Програма кандидата у депутати
Большакова Григорія Юрійовича

9.3. Видача Дозволу здійснюється в Міському дозвільному центрі за
адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 19 Б.

X. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержу$
вачів, у тому числі можливість отримання заяви та акредитаційної картки
на право надання адміністративної послуги та їх реєстрації.

10.1. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної
послуги, здійснюється щопонеділка з 15.00 до 17.00 год.

10.2. Видача дозволів здійснюється щопонеділка з 15.00 до 17.00 год.
10.3. На порталі Міського дозвільного центру ac.dozvil$kiev.gov.ua

одержувач може ознайомитись з переліком необхідних документів для от$
римання дозволу, заповнити заяву та акредитаційну карту встановленого
зразка.

XI. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звер$
нення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги.

11.1. Інформація про надання адміністративної послуги надається
одержувачеві безкоштовно шляхом:

11.1.1. Розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб$сайті Київсь$
кої міської державної адміністрації: www.kmv.gov.ua;

11.1.2. Одержувач може отримати консультаційну допомогу з питань,
пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефо$
нами: (044) 590$54$38, 590$54$39, 278$24$77.

XII. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної
послуги і відшкодування збитків одержувачеві.

12.1. У разі виявлення помилок у наданому дозволі на право здійснен$
ня туристичного супроводу одержувач звертається до адміністративного
органу (усно чи письмово) щодо виправлення помилок з наданням
оригіналів документів.

12.2. Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання
адміністративної послуги, позачергово, терміново, виправляє або вживає
невідкладних заходів щодо усунення недоліків.

12.3. Виявлені помилки під час оформлення дозволу на право
здійснення туристичного супроводу виправляються шляхом повернення
оригіналу зазначеного дозволу до адміністративного органу для заміни
бегкоштовно на новий.

Заступник голови � керівник апарату О. Пузанов

Про заходи щодо підготовки та координації роботи міського господарства 
в осінньо�зимовий період 2012/2013 років

Розпорядження № 1175 від 7 липня 2012 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правил підготовки теплових господарств до

опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань жит�
лово�комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 "Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до
опалювального періоду", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001 (далі�Правила), з метою на�
лежного виконання заходів щодо підготовки та координації роботи міського господарства в осінньо�зимовий період 2012/2013 ро�
ків, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити заходи щодо підготовки міського господарства до робо$
ти в осінньо$зимовий період 2012/2013 років згідно з додатками 1$7.

2. Створити оперативний міський штаб з підготовки та координації ро$
боти міського господарства в осінньо$зимовий період 2012/2013 років та
затвердити його склад, що додається.

Оперативному міському штабу з підготовки та координації роботи місь$
кого господарства в осінньо$зимовий період 2012/2013 років забезпечити
постійний контроль за підготовкою підприємств, установ і організацій місь$
кого господарства до роботи в осінньо$зимовий період 2012/2013 років.

3. Головним управлінням, управлінням, структурним підрозділам вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації), районним в місті Києві державним адміністраціям, публічному акціо$
нерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" (далі — ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"), товариству
з обмеженою відповідальністю "ЄВРО$РЕКОНСТРУКЦІЯ" (далі — ТОВ "ЄВ$
РО$РЕКОНСТРУКЩЯ"), публічному акціонерному товариству "Акціонерна
компанія "Київводоканал" (далі — ПАТ "АК "Київводоканал"), публічному ак$
ціонерному товариству "Київгаз" (далі — ПАТ "Київгаз") підприємствам, ус$
тановам та організаціям міста Києва всіх форм власності забезпечити в тер$
мін до 01.10.2012 підготовку об'єктів житлово$комунального, соціально$
культурного та побутового призначення, теплових господарств, систем теп$
лоспоживання споживачів та електро$, водопостачання, водовідведення і га$
зопостачання для безперебійної роботи в осінньо$зимовий період
2012/2013 років відповідно до Правил та норм законодавства України.

Встановити, що джерелами фінансування заходів з підготовки до ро$
боти в осінньо$зимовий період 2012/2013 років згідно з додатками 1, 2,

З, 4, 5, 6, 7 є власні кошти товариств та підприємств, а також бюджетні
кошти установ та організацій міста Києва в межах бюджетних асигнувань,
передбачених в бюджеті міста Києва на відповідну мету,

Керівникам підприємств, установ та організацій комунальної власності
міста Києва забезпечити максимальне спрямування власних коштів під$
приємств, установ та організацій на фінансування заходів з підготовки до
роботи в осінньо$зимовий період 2012/2013 років.

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи$
ти оперативну видачу контрольних карток на тимчасове порушення благо$
устрою при виконанні планових робіт із прокладання, ремонту, реконструк$
ції теплових, електричних, водопровідних, каналізаційних та інших інженер$
них мереж. Встановити, що планові роботи повинні виконуватися за графі$
ками, узгодженими районними в місті Києві державними адміністраціями,
Головним управлінням енергетики, енергоефективності та енергозбережен$
ня та Головним управлінням комунального господарства виконавчого орга$
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Планові контрольні картки на порушення благоустрою при виконанні
капітального ремонту дільниць теплових, водопровідних, каналізаційних
мереж, що знаходяться у аварійному стані видавати по спрощеній проце$
дурі, а саме — на підставі заявки встановленої форми, схеми дільниці теп$
лової, водопровідної та каналізаційної мережі, затвердженої балансоутри$
мувачем та графіку виконання робіт, з метою підготовки мереж міста та
попередження аварійних пошкоджень у опалювальний період 2012/2013
років — терміново.

Контрольні картки на порушення благоустрою при виконанні аварійних ро$
біт для усунення пошкоджень водопровідних і каналізаційних мереж в міжопа$
лювальний період 2012/2013 років, а також теплових мереж, які виникають під
час проведення гідравлічних випробувань видавати на строк 14 діб, для усу$
нення пошкоджень на трубопроводах теплопостачання більше ніж Ду 400 — на
21 добу після закінчення терміну випробувань, або на більший строк (за пого$
дженим графіком з районними у місті Києві державними адміністраціями).

5. Взяти до відома, що згідно з Правилами підготовки та проведення
опалювального сезону в місті Києві, затвердженими розпорядженням
Представника Президента Україна в м. Києві від 07.10.1992 № 1187, в
міжопалювальний період перерви у постачанні гарячої води в житлові бу$
динки всіх форм власності, на об'єкти соціально$культурного та побутово$
го призначення у зв'язку з ремонтом та реконструкцією теплових мереж
не повинні перевищувати 15 діб, для особливо складних робіт$ 30 діб.

6. Комунальній корпорації "Київавтодор" за замовленням відповідних
організацій забезпечити відновлення шляхового покриття після ліквідації
аварійних пошкоджень та виконання планових ремонтів інженерних ме$
реж в установлені дозвільними документами терміни.

7. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення
м. Києва "Київміськсвітло" (далі — КП "Київміськсвітло") на замовлення
відповідних організацій забезпечити підключення сигнального освітлення
в місцях виконання робіт по ремонту аварійних інженерних мереж.

8. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
8.1. Створити районні оперативні штаби для здійснення постійного

контролю за підготовкою підприємств, установ і організацій до роботи в
осінньо$зимовий період 2012/2013 років та координації робіт з електро$,
тепло$, водо$, газопостачальними організаціями під час проходження
опалювального сезону.

8.2. Затвердити до 20.07.2012 заходи щодо підготовки житлових бу$
динків всіх форм власності, об'єктів соціально$культурного, побутового
призначення та теплового господарства до роботи в осінньо$зимовий пе$
ріод та забезпечити їх виконання в термін до 01.10.2012.

8.3. У липні — вересні 2012 року заслухати на засіданнях штабів звіти
керівників підприємств, установ та організацій про виконання заходів що$
до підготовки міського господарства до роботи в осінньо$зимовий період
2012/2013 років.

8.4. Забезпечити оплату за спожиті енергоносії та житлово$комунальні
послуги, які споживаються бюджетними установами міста, не допускаю$
чи виникнення простроченої кредиторської заборгованості.

8.5. Покласти персональну відповідальність на керівників житлово$екс$
плуатаційних підприємств і організацій, що здійснюють обслуговування
житлових будинків всіх форм власності, нежитлових будівель та споруд за
виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств та сис$
тем теплоспоживання до роботи в осінньо$зимовий період.

8.6. Взяти на особливий контроль проведення до 15.09.2012 промив$
ки систем опалення хімічним розчином та заповнення внутрішньобудин$
кових систем опалення за графіком відповідно до додатка 9 та про вико$
нання поінформувати Головне управління житлового господарства та Го$
ловне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) до 25.09.2012.

8.7. Забезпечити ремонт покрівель та фасадів, інженерних мереж і
електрощитових будинків, теплових пунктів, герметизацію інженерних
вводів у будинки та стиків панелей, відповідність схем електроосвітлення
проектним рішенням, проведення промивки систем опалення, засклення

вікон та утеплення під'їздів, дотримання Правил безпеки систем газопос$
тачання України, затверджених наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 01.10.1997 № 254, зареєстрованих в Мі$
ністерстві юстиції України 15.05.1998 за № 318/2758.

8.8. Забезпечити оформлення в установленому порядку паспортів го$
товності до роботи в опалювальний період будинків відповідно з Прави$
лами та актів стану готовності теплового господарства до роботи в опа$
лювальний період 2012/2013 років, згідно з додатком 8, у термін до
25.09.2012.

8.9. Спільно з районними управліннями ГУ МВС України в м. Києві та ке$
рівниками підприємств і організацій, які є власниками інженерних споруд і
мереж, вжити заходів щодо посилення охорони обладнання насосних стан$
цій, павільйонів, теплових камер, люків і горловин теплових та водопровідно$
каналізаційних мереж, трансформаторних підстанцій та кабельних мереж.

8.10. Не допускати в охоронних зонах теплових, водопровідних, кана$
лізаційних, кабельних, газових та інших інженерних мереж розташування
гаражів, тимчасових споруд, зелених насаджень, стоянок автотранспорту
тощо. Вжити заходи щодо виносу (зносу) наявних об'єктів з охоронних
зон інженерних мереж згідно з законодавством України.

8.11. Разом з КП "Київміськсвітло" забезпечити виконання затвердже$
них програм та утримання зовнішнього освітлення вулиць, дворових те$
риторій районів міста в належному стані.

8.12. Разом з Київським комунальним об'єднанням зеленого будівниц$
тва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" надавати ПАТ
"АК "Київводоканал" та енергопостачальним організаціям погоджувальні
документи на знесення зелених насаджень при виконанні робіт з перекла$
дання мереж першочергово. Зелені насадження в охоронних зонах мереж
зносяться без відшкодування їх відновлювальної вартості.

Просити Державне управління охорони навколишнього природного се$
редовища в м. Києві першочергово надавати ПАТ "АК "Київводоканал" та
енергопостачальним організаціям погоджувальні документи на знесення
зелених насаджень при виконанні робіт з перекладання мереж.

8.13. Забезпечити контроль за виконанням керівниками підприємств,
установ, організацій, які мають на своєму балансі пошкоджені кабельні лі$
нії 0,4 — 10 кВ, ремонтних робіт та введенням зазначених мереж в екс$
плуатацію до 15.09.2012.

8.14. Забезпечити за даними енергопостачальної організації своєчас$
не інформування мешканців житлових будинків та власників нежитлових
будівель про відключення від теплопостачання при виконанні гідравлічних
випробувань, планових та аварійних робіт.

8.15. Зобов'язати всіх балансоутримувачів житлових та нежитлових
будівель, у підвальних та інших приміщеннях в яких проходять трубопро$
води теплових мереж:

— не допускати розміщення матеріальних цінностей в цих приміщен$
нях;

— виконати обов'язкові заходи щодо ущільнення інженерних вводів та
організації дренажних систем для недопущення випадків залиття матері$
альних цінностей.

8.16. Забезпечити своєчасну перевірку та прочистку димових та вен$
тиляційних каналів житлових будинків. У разі виявлення несправностей
терміново інформувати експлуатаційні філії ПАТ "Київгаз".

8.17. Забезпечити підготовку та ремонт спеціалізованої снігоприби$
ральної техніки, що перебуває в підприємствах комунальної форми влас$
ності до 01.10.2012.

Продовження на наступній стор.
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Передвиборча програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому окрузі № 212
на чергових виборах народних депутатів України 

28 жовтня 2012 року
Буркова Олександра Івановича

Кандидат у народні депутати на чергових виборах народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року Бурков Олександр Іванович:

— політик з практичним досвідом управлінської діяльності;

— відповідально підходить до виконання наказів виборців;

— прагматичний, вимогливий до себе та навколишніх, уміє

згортувати навколо себе команду однодумців.

Любить місто Київ та його мешканців. Має активну життєву

позицію — працювати для народу в ім’я підвищення добробуту

та щасливого майбутнього киян.

Основними напрямками діяльності Буркова Олександра Івано�
вича, як кандидата в народні депутати є:

1. Особиста участь в подальшому розвитку Дарницького району
міста Києва, при цьому забезпечити повноцінну участь всіх

районних гілок влади для забезпечення стабільної роботи під�

приємств Дарницького району міста Києва,

2. Особистий внесок в організацію дозвілля, культури та відпо�
чинку виборців:

2.1. Взяти особисту участь у відновленні парків відпочинку

Дарницького району, відродженні роботи атракціонів, дитячих

і молодіжних площадок.

2.2. Надавати щорічну можливість для відпочинку вчителів,

вихователів, медичних працівників, працівників культури, мо�

лоді району на березі річки Дніпро.

2.3. Брати безпосередню участь в урочистих заходах, конкур�

сах, які проводяться для мешканців Дарницького району, під�

тримувати талановиту молодь.

3. Розвиток освіти, культури та охорони здоров’я:
3.1. Займати саму активну позицію при вирішенні питань

охорони здоров’я.

3.2. Брати особисту участь у зміцненні матеріально�технічної

бази закладів освіти, охорони здоров’я, дошкільних та шкіль�

них установ району.

3.3. Надавати діючу допомогу ветеранам війни, малозабезпе�

ченим ветеранам праці та пенсіонерам.

3.4. Особиста взаємодія з багатодітними та малозабезпечени�

ми родинами.

4. Духовність як один із напрямків розвитку та зміцнення нашо�
го суспільства:

4.1. Брати активну участь у наданні допомоги відроджен�

ня, становлення і зміцнення духовних храмів Дарницького

району.

4.2. Розвивати співробітництво з храмами Дарницького

району.

5. Комунальна сфера — як візитна картка і основа майбут�
нього Дарницького району міста Києва. Вирішувати її треба

всім — від міських органів влади до районної та керівників

підприємств і мешканців міста.

Бурков Олександр Іванович готовий спільно з усіма учас�

никами формувати рішення і перетворювати їх у життя.

О. І. Бурков

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 212

Магаляса Сергія Володимировича
Шановні Українці! Шановні Кияни!

28 жовтня 2012 року Вам необхідно буде зробити свій нелег�

кий вибір і не помилитись в своїх сподіваннях на краще май�

бутнє для себе, своєї родини, друзів, близьких Вам людей.

Багато обіцянок, велика кількість кандидатів у народні депута�

ти, розкручені партії, їх лідери, дорогі бренди, політичні технології.

Серед всього розмаїття програм кандидатів в народні депута�

ти хочу викласти свою програму в простій та лаконічній формі.

Я впевнений, що необхідно починати з головного — форму�

вати нову концепцію розвитку та життєдіяльності України та

міста Києва, яка б забезпечила врахування інтересів всіх верств

населення, забезпечила б сталий розвиток України як європей�

ської держави, а міста Києва як знаної європейської столиці.

Для цього шляхом відкритого широкого спілкування із гро�

мадою, науковцями, фахівцями різних галузей суспільства по�

трібно визначити основні економічні, соціальні та інші пріори�

тети розвитку України та міста Києва, направити зусилля дер�

жавних та місцевих органів влади, всього суспільства для вирі�

шення цих першочергових завдань.

На мою думку, першочерговими завданнями розвитку міста

Києва, що є обличчям нашої славетної держави, є:

— вирішення транспортних проблем України та міста Ки�

єва — будівництво розв'язок, станцій метрополітену, мостів,

підземних паркінгів, запровадження механізму безперешкод�

ного пересування містами усіх видів громадського транспорту;

— підвищення якості будівництва житла, зниження цін на

нього, подолання системи скритих поборів можновладців із за�

будовників, недопущення хаотичної та свавільної забудови

міст;

— ліквідація черг на житло, впровадження механізму кон�

тролю за будівельними компаніями, створення механізму, за

яким відбудеться забезпечення житлом працівників освіти,

тобто тих, хто реально опікується вихованням молодшого по�

коління, медичних працівників, тощо.

— забезпечення функціонування державних та місцевих еко�

логічних програм, приділенням особливої уваги екологічному

захисту річки Дніпро, що є головною водною артерією та го�

ловним водопостачальником України та міста Києва;

— підтримка молодих спеціалістів, молодих сімей, студентів,

надання державних та пільг для вирішення житлових та інших

потреб молоді;

— забезпечення прозорості земельних аукціонів, аукціонів

забудови об'єктів містобудування;

— відновлення та підтримка розвитку дитячих садків та ін�

ших дитячих установ;

— підтримка та забезпечення функціонування спортивних

та розвиваючих особистість загальнодержавних та міських

заходів та закладів, що беззаперечно буде сприяти подолан�

ню наркоманії, пияцтва та інших негативних проявів серед

молоді;

— реформування комунальної власності та комунальних

служб для забезпечення задоволення потреб мешканців Укра�

їни та міста Києва у якісних послугах та роботах.

Для вирішення таких завдань, насамперед, треба подолати

корупцію та непрофесіоналізм на будь�якій ділянці органів

державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядуван�

ня, державних та комунальних підприємств, установ та органі�

зацій, їх інертність, егоїзм та владне свавілля.

Разом з Вами це реально!

Магаляс С. В.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 212 
Чорновола Тараса Вячеславовича

Першочергове політичне завдання — відродження Верховної

Ради України як повноправного й самостійного законодавчого

органу, починаючи з самоорганізації та відповідальності депу�

татів.

Наступне завдання — законодавче забезпечення подолання

корупції з використанням успішних методів, реалізованих у

Грузії. Особисті контакти з керівниками цієї держави та автора�

ми реформ забезпечать методологічну допомогу. Доречне за�

стосування поетапного секторального принципу боротьби з ко�

рупцією, оскільки в глибоко корумпованій країні заяви про то�

тальну боротьбу залишаться лише обіцянками.

Децентралізація системи органів державної влади, розподіл

сфер відповідальності між гілками влади. Передача владних

повноважень та ресурсів на місця.

Через розвиток законодавства про адміністративні послуги

перейти до функціонування влади загалом, як до структури, в

якій переважають сервісні функції. Громадянин має звертатися

лише до безкоштовних центрів адміністративно�сервісних по�

слуг, а не обходити чисельні кабінети корумпованих чиновни�

ків. Тільки після даного кроку може розпочинатися адміністра�

тивна реформа.

Реформування системи судоустрою, зниження впливу орга�

нів державної влади й прокуратури на формування та діяльність

суддівського корпусу, скорочення функцій прокуратури в досу�

довому слідстві та судовому процесі. Відновлення чесного й не�

упередженого судочинства з реальною змагальністю сторін.

У міжнародній політиці — орієнтація на поступову інтегра�

цію з Європейським Союзом, не втрачаючи прагматичних і

дружніх відносин з країнами СНД. Законодавче забезпечення

переходу до режиму безвізових поїздок з країнами�членами ЄС.

В економічному житті — лібералізація ведення бізнесу, спро�

щення системи оподаткування як передумова створення нових

робочих місць, законодавче закріплення мінімальної частки

оплати праці у вартості виконаних робіт.

Для Києва необхідна поетапна законодавча зміна статусу

міста та його управління.

Перший етап — відновлення принципу єдності виконавчої

влади: президент автоматично призначає головою КМДА обра�

ного киянами міського голову, міська адміністрація діє під кон�

тролем Київради.

Другий етап — відновлення повноцінного місцевого само�

врядування: виконавча влада повністю переходить до виконав�

чого органу ради. Представник Кабінету Міністрів контролює

виключно виконання виконкомом функцій Києва як столиці.

Особливий блок проблем Києва, який має бути розв’язаний на

загальнодержавному рівні через державний бюджет: звільнення

від транзитного транспорту шляхом побудови південної ділянки

нової об’їзної дороги; створення державної програми "Чиста пит�

на вода для Києва", запровадження нових систем водоочистки.

Особливо важливим для Дарницького району вважаю вста�

новлення новітніх систем очистки на сміттєспалювальному за�

воді й вирішення проблеми Бортницької станції аерації, як

шлях до збереження чистого повітря в районі.

На рівні депутатського контролю вважаю за необхідне доби�

тися оприлюднення інформації про попередньо виділені зе�

мельні ділянки та дозволи на будівництво, винесення на гро�

мадське обговорення планів забудови. Виступаю за заборону

ущільнення житлової забудови в межах району. Будівництво

має проводитися виключно на нових ділянках цілісними мік�

рорайонами зі створенням усієї соціальної інфраструктури:

шкіл, дитячих садків та майданчиків, поліклінік і місць для

паркування. Особлива увага чистоті довкілля, відновленню

знаменитих дарницьких озер і зелених насаджень.

Я обирався депутатом в одномандатному окрузі й знаю проб�

леми мешканців великого міста, розумію, що підтримка депу�

тата для багатьох є останньою надією. Тому робота з виборця�

ми, діяльність постійно діючої приймальні стане головним

пріоритетом моєї депутатської роботи.

8.18. Забезпечити підготовку необхідного інвентаря та посипкового
матеріалу для роботи в осінньо�зимових умовах.

9. Просити Управління Державної автомобільної інспекції ГУ МВС Укра�
їни в м. Києві сприяти оперативному забезпеченню та погодженню схем
руху дорожнього транспорту в місцях пошкоджень теплових, кабельних,
водопровідних та каналізаційних мереж за зверненням підрозділів ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" та ПАТ "АК "Київводоканал".

10. Районним в місті Києві державним адміністраціям та Головним
управлінням, управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), в підпорядкуванні яких є устано�
ви та заклади освіти:

10.1. Забезпечити якісне обслуговування та підготовку до експлуатації
в осінньо�зимовий період 2012/2013 років модульних індивідуальних теп�
лових пунктів та приладів обліку теплової енергії спеціалізованими обслу�
говуючими організаціями.

10.2. Виконати метрологічну повірку приладів обліку теплової енергії,
у разі необхідності здійснити їх ремонт або заміну.

10.3. Вжити заходів із встановлення приладів обліку в закладах бю�
джетної сфери.

11. Начальникам головних управлінь, управлінь виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керів�
никам підприємств, установ та організацій, які мають резервні джерела
живлення, забезпечити їх працездатність до початку осінньо�зимового
періоду 2012/2013 років.

12. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
12.1, У термін до 20.07.2012 надати Головному управлінню енергети�

ки, енергоефективності та енергозбереження, районним в місті Києві
державним адміністраціям перелік власників пошкоджених абонентських
кабельних ліній.

12.2. Оперативно інформувати центральну диспетчерську міста, Го�
ловне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації щодо пошко�
дження кабельних ліній та про виконання робіт з їх відновлення.

13. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", ТОВ "ЄВРО�РЕКОНСТРУКЦІЯ":
13.1. Забезпечити виконання заходів з підготовки устаткування ТЕЦ,

котелень, теплових та електричних мереж до роботи в осінньо�зимовий
період 2012/2013 років згідно з додатками 1, 2.

13.2. Забезпечити оформлення в установленому порядку актів стану
готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період
2012/2013 років за участю керівників районних в місті Києві державних
адміністрацій відповідно до територіального розташування за формою
згідно з додатком 8.

13.3. Створити необхідні запаси резервних видів палива (мазуту, вугіл�
ля) для сталого проходження опалювального періоду 2012/2013 років.

14. Київському комунальному виробничому підприємству "Міськпали�
во" за рахунок власних обігових коштів та вивільнених у зв'язку з надан�
ням пільги по сплаті земельного податку, забезпечити достатній обсяг за�
пасів твердих видів палива (вугілля, дрова, брикети, тощо) з метою задо�
волення потреб мешканців міста, підприємств, організацій установ — спо�
живачів відповідних видів палива.

15. ПАТ "Київгаз" забезпечити проведення роз'яснювальної роботи з
населенням через засоби масової інформації про необхідність безумов�
ного додержання вимог Правил безпеки систем газопостачання України.

16. ПАТ "АК "Київводоканал" виконати заходи з підготовки водопровід�
но�каналізаційного господарства міста до роботи в осінньо�зимовий пе�
ріод 2012/2013 років згідно з додатком 3.

17. Головному управлінню охорони здоров'я, Головному управлінню
освіти і науки, Головному управлінню культури, Головному управлінню
праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті
Києві державним адміністраціям:

17.1. Забезпечити виконання заходів з підготовки установ до роботи в
осінньо�зимовий період 2012/2013 років згідно з додатками 4, 5, 6, 7;

17.2. Вжити необхідні заходи з мобілізації всіх наявних коштів для за�
безпечення фінансування робіт з підготовки до роботи в осінньо�зимовий
період 2012/2013 років згідно з додатками 4, 5, 6, 7.

18. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з район�
ними в місті Києві державними адміністраціями в термін до 20.07.2012 вирі�
шити питання розроблення та закріплення у встановленому порядку меж зе�
мельних ділянок прибудинкових територій будинків із визначенням площі за�
будови будинків, проїздів та тротуарів, озеленених територій, дитячих, спор�
тивних, господарських майданчиків, стоянок автомашин.

19. Взяти до відома, що підключення систем теплопостачання полого�
вих будинків, дитячих лікувальних закладів та стаціонарних відділень ліка�
рень здійснюється з 15.09.2012 на підставі відповідних заявок керівників
зазначених закладів.

Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) вжити необхідних
заходів щодо підготовки систем теплоспоживання до роботи в опалю�
вальний період 2012/2013 років до цього терміну.

20. Керівникам установ, підприємств, організації — одержувачами бю�
джетних коштів міського бюджету:

20.1 Забезпечити споживання енергоресурсів в обсягах, що не пере�
вищують призначених бюджетних асигнувань.

20.2. У разі збільшення цін на енергоносії, своєчасно вирішувати пи�
тання щодо додаткового фінансування.

21. Підприємствам, установам та організаціям забезпечити підготовку
енергооб'єктів, інженерних мереж, систем теплоспоживання споживачів
та до 25.09.2012 отримати акти стану готовності теплового господарства
до роботи в опалювальний період 2012/2013 років від теплопостачальних
організацій в установленому порядку.

22. Публічному акціонерному товариству "Холдинговій компанії "Київ�
міськбуд", відкритому акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київ�
реконструкція", іншим будівельним та ремонтним організаціям в терміни,
погоджені з підприємствами теплових мереж та районними в місті Києві
державними адміністраціями; до початку опалювального періоду 2012/2013
років виконати роботи із підключення об'єктів, які вводяться в експлуатацію
у IV кварталі 2012 року — І кварталі 2013 року, до діючих теплових мереж та
передати їх безоплатно у комунальну власність територіальної громади міс�
та Києва. Взяти до відома, що з початком опалювального періоду відклю�
чення мереж теплопостачання житлових будинків для виконання зазначених
робіт на зовнішніх теплових мережах не здійснюватиметься.

23. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", ТОВ "ЄВРО�РЕКОНСТРУКЦІЯ" забезпечити під�
ключення житлових будинків м. Києва до теплопостачання в опалюваль�
ний період 2012/2013 років згідно з додатком 10.

24. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Головному управ�

лінню енергетики, енергоефективності та енергозбереження, Головному
управлінню житлового господарства, Головному управлінню комунального
господарства, Головному управлінню охорони здоров'я, Головному управ�
лінню культури, Головному управлінню освіти і науки, Головному управлін�
ню праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), ПАТ "КИЇВЕНЕРГО",
ТОВ "ЄВРО�РЕКОНСТРУКЦІЯ", ПАТ "АК "Київводоканал", ПАТ "Київгаз" ін�
формувати про виконання цього розпорядження виконавчий орган Київської
міської ради (Київську міську державну адміністрацію) 01.10.2012, а саме:

— пунктів 10, 13, 17, цього розпорядження щомісячно до 5 числа Головне
управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

— пункту 8 цього розпорядження щомісячно до 5 числа Головне управ�
ління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);

— пункту 13 цього розпорядження щомісячно до 13 та 28 чисел Головне
управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

— пункту 16 цього розпорядження щомісячно до 5 числа Головне
управління комунального господарства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

25. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити проведен�
ня через засоби масової інформації роз'яснювальної роботи про наявність
паливно�енергетичних ресурсів, стан розрахунків за спожиті енергоносії та
підготовку міського господарства до осінньо�зимового періоду 2012/2013
років. Особливу увагу приділити необхідності економного споживання
енергоресурсів та води (особливо в години максимального навантаження
енергосистеми та системи водозабезпечення), а також утеплення квартир,
вікон сходових клітин, вхідних дверей та виходів на горища.

26. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни�
ків голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в'язків.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про організаційно�правові заходи щодо виконання рішення 
Київської міської ради від 27.10.2011 № 396/6612

Розпорядження № 1008 від 14 червня 2012 року
Відповідно до статей 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, Закону України "Про міс�

цеве самоврядування в Україні", на виконання пункту 2 рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 396/6612 "Про деякі питання
діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфе�
ри управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити:
1.1. Комісію з припинення державного комунального підприємства по утри�

манню будівель, споруд та прибудинкової території Ватутінського району 
м. Києва "Житлоремфонд" (інд. код 04543683) шляхом приєднання до кому�
нального підприємства по утриманню житлового господарства "Житло�рембуд�
сервіс" Деснянського району м. Києва та затвердити її склад, що додається.

1.2. Комісію з припинення комунального підприємства "Школяр" Дес�
нянської районної у м. Києві ради (інд. код 19027869) шляхом приєднан�
ня до комунального підприємства "Зеніт" Деснянського району м. Києва
та затвердити її склад, що додається.

2. Комісіям, утвореним згідно з п. 1 цього розпорядження:
2.1. Здійснювати управління справами державного комунального під�

приємства по утриманню будівель, споруд та прибудинкової території Ва�
тутінського району м. Києва "Житлоремфонд" та комунального підприєм�
ства "Школяр" Деснянської районної у м. Києві ради відповідно до чинно�
го законодавства.

2.2. Вжити заходів, передбачених законодавством України, що по�
в'язані з припиненням державного комунального підприємства по утри�
манню будівель, споруд та прибудинкової території Ватутінського району
м. Києва "Житлоремфонд" та комунального підприємства "Школяр" Дес�
нянської районної у м. Києві ради відповідно до законодавства України в
термін не пізніше одного року з дня видання цього розпорядження.

2.3. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про
рішення щодо припинення комунальних підприємств, зазначених у пунк�
ті 1 цього розпорядження.

2.4. Встановити строк заявлення вимог кредиторами протягом двох

місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення
комунальних підприємств у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації.

2.5. Попередити працівників комунальних підприємств, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, про припинення діяльності підприємств та
забезпечити дотримання їх соціально�правових гарантій, визначених за�
конодавством.

2.6. Здійснити інвентаризацію майна, що належить комунальним під�
приємствам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, після закінчен�
ня строку для пред'явлення вимог кредиторами.

2.7. За результатами інвентаризації скласти передавальні акти, у яких
визначити всі права, обов'язки щодо майна комунальних підприємств, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження, та подати їх на затвердження
виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації).

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків та голову Деснянської районної в місті Києві державної адмініс�
трації.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Продовження на наступній стор.
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"Заможна і щаслива країна �
це моя Україна, мій Київ, моя Дарниця!!!"

Моя Україна  � це:
ПРІОРИТЕТИ  НАЦІЇ  �  НАЦІОНАЛЬНІ  ІНТЕРЕСИ:
Здорова і щаслива людина � передусім.
Сім'я, українська родина � найважливіші цінності держави.

Міцна і суверенна держава. Безпека країни і життя люди�

ни.

Чесна і відкрита політика, плідна і консолідована робота

парламенту, результативна робота професійного уряду, чіткий

взаємозв'язок і скоординованість всіх гілок влади. 

Ліквідація статусу недоторканості.

Гідне життя громадян та соціальне забезпечення. 

Моя Україна  � це:
ПОТУЖНА ЕКОНОМІКА � ОСНОВА СУЧАСНИХ

СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ. 
� Знищення корупції, безвідповідальності і безкарності чи�

новників.

� Максимальне сприяння розвитку підприємництва, малого

та середнього бізнесу;

� Відновлення потужного виробництва та створення сприят�

ливого інвестиційного клімату та максимального залучення ін�

вестицій;

� Мінімізувати експорт натуральних природних сировинних

ресурсів та всебічна підтримка і захист вітчизняного товарови�

робника;

� Впроваджувати у виробництво найсучасніші нові техноло�

гії. 

� Удосконалення системи оподаткування, зменшення подат�

кового тиску, мінімізувати кількість податків, одночасно ввести

податки на багатство, розкіш та розваги;

� Посилення державного контролю над ціноутворенням, су�

воро контролювати ціни на ліки та продукти харчування;

Моя Україна  � це:
НАДІЙНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ � 
� ЗДОРОВЕ ТА ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО В РОЗВИНУТІЙ

КРАЇНІ
� Гарантований супровід держави дитини від народження до

повноліття:

� Щорічне повноцінне медичне обстеження дітей;

� 100% безкоштовне медичне забезпечення дітей;

� Гарантований соціальний захист дітей�сиріт та дітей�інвалідів;

� Повноцінне виховання дітей, розвиток моральних ціннос�

тей, культури, духовності та патріотизму;

� Максимальне залучення молоді до спортивних гуртків та

секцій, гуртків художньої самодіяльності та творчості;

� Високоякісна освіта, вступ до вузів виключно за якістю

знань, доступна вища освіта; створення перспектив для молоді;

� Рішуче боротися і ввести кримінальну відповідальність за

пропаганду наркоманії, ксенофобії, розпусти.

Моя Україна  � це:
ГАРАНТОВАНИЙ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

ТА ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ
� Гарантовані стабільні робочі місця; високий рівень оплати

праці;

� Встановлення розміру заробітної плати працівникам бюд�

жетної сфери на рівні середньої заробітної платні в промисло�

вості;

� Державне забезпечення молодих спеціалістів, молодих сі�

мей, медиків, працівників освіти та культури пільговим креди�

туванням на придбання необхідного житла, автомобілів, тощо. 

� Гарантований достойний надійний соціальний захист та за�

безпечення;

� Запровадження комплексних соціальних гарантій. 

Моя Україна  � це:
ДОСТУПНА ТА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНА МЕДИЦИНА,

ЗДОРОВА НАЦІЯ  ТА  БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ
� Збільшення фінансування медичної галузі до 7% від ВВП;

� Забезпечення надання безкоштовної медичної допомоги

дітям, інвалідам, ветеранам, чорнобильцям, афганцям, малоза�

безпеченим незахищеним верствам населення; Ввести стандар�

ти безкоштовної медичної допомоги;

� Ввести в дію страхову медицину;

� Забезпечення технічної модернізації медичних установ пе�

редусім � пологових будинків та дитячих лікарень;

� Збільшення державних витрат на поліпшення умов життя

людей з обмеженими можливостями;

� Надання медикам, працівникам освіти і культури, які пра�

цюють в державних установах, статусу державних службовців;

Я 25 років живу і працюю для людей в Дарниці і готовий нес�
ти особисту відповідальність за виконання цієї передвиборчої
програми. 

Присягаю служити народу України во славу Господню, на ра�
дість людям та користь державі!

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому окрузі №212

Чермака Ігоря Івановича

Мої принципи життєдіяльності: патріотизм, відповідаль�

ність, професіоналізм.

Так історично склалося, що мій рід починається з Позняків

та Осокорків, звідси родом я та мої пращури, тому для мене це

не просто частина нашого Великого Києва, а моя маленька

Батьківщина. 

Голосуючи за Володимира Цимбаленка, ви обираєте:
� сильну, не корумповану українську владу; 

� розвиток місцевого самоврядування; 

� стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;

� прийняття податкових законів, які будуть сприяти розвит�

ку виробництва та діяльності підприємництва;

� законодавче забезпечення щодо створення умов для роз�

витку та діяльності  малого  і  середнього  підприємництва,  під�

тримку вітчизняного виробника;

� розбудову ефективної економіки заради добробуту кожної

людини;

� створення механізму жорсткого контролю з боку громад�

ськості за формуванням та використанням державного і місце�

вого бюджетів;

� забезпечення конституційних прав громадян на безкоштов�

ну освіту та медичне обслуговування;

� зміцнення   системи   соціального   захисту   дітей�сиріт   та

малозабезпечених сімей.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України 
по одномандатному виборчому округу № 212 

Цимбаленка Володимира Олександровича

Першопричиною сучасних проблем в Україні є влада олігар�

хічного капіталу. Без її усунення проблеми України не здолати.

Із зміною влади слід очистити весь апарат державного управ�

ління і місцевого самоврядування на засадах публічної антико�

рупційної та антикримінальної люстрації.

Метою є  перетворити Україну на найкращу у світі землю для
життя людей, котра буде мрією і прикладом для усіх інших націй. 

Досягти такої мети можливо лише поєднанням найкращих

національних традицій з передовими науково�технологічними

досягненнями.

У сфері державного управління і місцевого самоврядування:
встановити справедливий правопорядок, замінити весь суд�

дівський і прокурорський склад. Органи внутрішніх справ роз�

ділити на кримінальну поліцію і органи охорони громадського

порядку. Органи охорони громадського порядку підпорядкува�

ти місцевим громадам;

функції державного управління і самоврядування чітко роз�

межувати;

покласти на державу лише ті функції, котрі не спромож�

ні власними силами виконувати громади. Всі гілки влади

мають бути повністю незалежними одна від одної, підкон�

трольними громадянам. Державної влади має бути мало,

але вона повинна бути міцною, діяти швидко та ефектив�

но;  

місцеві громади розбудувати на засадах самоврядування, ви�

борності з можливістю негайного відкликання не лише місце�

вих рад, але й суддів судів першої інстанції, керівників район�

них правоохоронних органів, управлінь освіти і охорони здо�

ров'я. 

Швидкий розвиток національного господарства є головним зав�
данням. Не можна з'їсти більше, ніж виробляєш, не можна розпо�
ділити серед нужденних того, чого нема. Для цього:

зосередити ресурси суспільства на випереджальному розвит�

ку освіти і науки, охорони здоров'я, утворення повного вироб�

ничого циклу в галузях, які забезпечать незалежність і стійкість

країни, зокрема у галузях аграрного виробництва;

підтримати промислових і аграрний виробників через безвід�

соткові державні позики на створення і розвиток підприємств,

які забезпечують потреби внутрішнього ринку у високоякісних

товарах. В першу чергу безвідсоткові державні позики надати

середнім й дрібним підприємствам;

створити рівні умови для всіх суб'єктів господарювання і

прозору систему оподаткування, не більше 7 податків;

впровадити прогресивний податок на особисті статки, го�

ловне податкове навантаження має бути покладено на верстви

з високими доходами;

застосувати захисне увізне мито на групи товарів, які вироб�

ляються в Україні. Групи товарів, які в Україні не виробляють�

ся, не підлягатимуть сплаті  увізного мита.

Земля сільськогосподарського призначення, ліси, водойми,

родовища корисних копалин є власністю усього українського

народу і не можуть бути товаром. Громадяни України користу�

ватимуться землею на правах трудової власності безоплатно, а в

більших обсягах на правах оренди.

Мають бути повернені у народну власність і перебувати під

безпосереднім державним управлінням родовища корисних

копалин, підприємства, побудовані за державний кошт, які ви�

робляють космічну, авіаційну, військову і спеціальну техніку, а

також природні монополісти, підприємства енергетичної і

транспортної галузей. Під постійним контролем держави пере�

буватимуть підприємства, від роботи яких залежить економічна

стабільність країни. 

Лише справедлива влада у поєднанні із стрімким зростанням
національного виробництва дадуть необхідні ресурси для замож�

ного життя усіх верств населення, достойного забезпечення ве�

теранів і нужденних, якісної і доступної освіти, передової меди�

цини, чистого здорового довкілля, розвитку національної куль�

тури, надійної оборони. Без цього не розв'язати і чисельних проб�
лем Дарницького району Києва.

Лише сильна Україна із заможними вільними громадянами

може бути незалежною, займати гідне місце у світовій цивіліза�

ції.

Таку Україну ми побудуємо разом на засадах солідарності,
патріотизму, державності.

С.О.СТЕЦЕНКО

Передвиборна програма
Стеценка Святослава Олександровича, 

кандидата в народні депутати України у 212 виборчому окрузі

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві  
№ 45/962 від 26 червня 2012 року

Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною

адміністрацією) з ліцензування господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення

Розпорядження № 923 від 5 червня 2012 року
Відповідно до статті 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", пункту 17 частини третьої статті 9 Закону

України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", пункту 14 Переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698, пункту 17 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756,
постанов Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської
діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", від 17.07.2009 № 737 "Про заходи щодо упорядкування
адміністративних послуг", наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 № 219 "Про затвердження Методичних
рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 25.01.2012 № 115 "Про надання адміністративних послуг в Міському дозвільному
центрі", в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною
адмІністрацєю) з ліцензування господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, що додасться.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О.В.

Голова  О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві  
№ 45/962 від 26 червня 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 05.06.2012 №  923

Стандарт
надання адміністративної послуги виконавчим органом Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 
з ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання 

та водовідведення
1. Загальні положення
1.1. Цей Стандарт визначає порядок надання виконавчим органом

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення (далі A
адміністративна послуга).

1.2. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної
послуги, склад, послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу A виконавчий орган
Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

1.4. Одержувачем адміністративної послуги є зареєстрована в
установленому законодавством порядку юридична особа

незалежно від її організаційноAправової форми та форми власності,
яка провадить (має намір провадити) господарську діяльність з
централізованого водопостачання та водовідведення, крім органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, а також
фізична особа A підприємець.

2. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної
послуги

2.1. Для одержання адміністративної послуги з видачі ліцензії
відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних

видів

господарської діяльності" та пункту 17 Переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.07.2001№ 756, подаються такі документи:

заява встановленого зразка про видачу ліцензії;
відомості про наявність матеріальноAтехнічної бази, необхідної

для провадження відповідного виду господарської діяльності за
підписом одержувача адміністративної послуги A суб'єкта
господарювання;

відомості про відповідність чисельності персоналу та його
освітнього та кваліфікаційного рівня нормативним вимогам
провадження відповідного виду господарської діяльності за підписом
одержувача адміністративної послуги A суб'єкта господарювання;

відомості про наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює
виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з
акредитованими лабораторіями інших організацій за підписом
одержувача адміністративної послуги A суб'єкта господарювання;

відомості про потужність, річні обсяги видобування, виробництва
та транспортування за підписом одержувача адміністративної
послуги A суб'єкта господарської діяльності;

технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та
водовідведення за підписом одержувача адміністративної послуги A
суб'єкта господарювання;

перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;
технічна характеристика мереж, споруд та інших об'єктів, їх схеми

за підписом керівника A суб'єкта господарювання;
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника

суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою.
Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,

приймаються за описом, копія якого видається одержувачу
адміністративної послуги з відміткою про дату прийняття документів
адміністративним органом та підписом відповідальної особи.

2.2. Для одержання адміністративної послуги з переоформлення
ліцензії, відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування

певних видів господарської діяльності", адміністративному органу
подаються документи:

заява про переоформлення ліцензії; 
оригінал ліцензії, що підлягає переоформленню;
документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують

відповідні зміни;
Заява про переоформлення ліцензії та документи, що додаються до

неї, приймаються за описом, копія якого видається одержувачу
адміністративної послуги з відміткою про дату прийняття документів
адміністративним органом та підписом відповідальної особи.

2.3. Для одержання адміністративної послуги з видачі дубліката
ліцензії, відповідно до статті 18 Закону України "Про ліцензування

певних видів господарської діяльності", адміністративному органу
подаються документи:

заява про видачу дубліката ліцензії;
непридатну для користування ліцензію, якщо бланк ліцензії

непридатний для користування внаслідок його пошкодження;
документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката

ліцензії.
Заява про видачу дубліката ліцензії та документи, що додаються до

неї, приймаються за описом, копія якого видається одержувачу
адміністративної послуги з відміткою про дату прийняття документів
адміністративним органом та підписом відповідальної особи.

2.4. Для одержання адміністративної послуги з видачі копії ліцензії,
відповідно до статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", адміністративному органу подаються
документи, передбачені пунктом 2.1. цього Стандарту.

2.5. Підставами для надання адміністративної послуги з анулювання
ліцензії є:

заява одержувача адміністративної послуги (ліцензіата) про
анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних

осіб A підприємців відомостей про перебування юридичної особи у
стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи A
підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про
державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи A підприємця);

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи A
підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, встановленого для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом

ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування.

3. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, опис етапів надання послуги

3.1. Видача ліцензії:
3.1.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання заяви та документів, визначених пунктом 2.1 цього

Стандарту, відповідно до заявленого виду діяльності;
участь у засіданні Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
ліцензування господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення (за бажанням одержувача
адміністративної послуги);

внесення плати за видачу ліцензії (у разі прийняття позитивного
рішення);

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу
ліцензії;

отримання ліцензії.
3.1.2. Послідовність дій адміністративного органу:
прийняття заяви та документів, що додаються до неї;
перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам

законодавства;
у випадку невідповідності документів вимогам законодавства

повідомлення суб'єкта господарювання про залишення заяви без
розгляду;

проведення засідання Ліцензійної комісії виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
питань ліцензування господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення та надання рекомендацій про
видачу (відмову у видачі) ліцензії;

видання розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) про видачу (відмову
у видачі) ліцензії;

письмове повідомлення одержувача адміністративної послуги
щодо прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії;

отримання документів, що підтверджують внесення плати за
видачу ліцензії на рахунки територіального органу Державної
казначейської служби;

у випадку позитивного рішення оформлення ліцензії;
видача ліцензії.
3.2. Переоформлення ліцензії.
3.2.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання заяви та документів, що додаються до неї;
внесення плати за переоформлення ліцензії;
подання документа, що підтверджує внесення плати за

переоформлення ліцензії на рахунки територіального органу
Державної казначейської служби;

отримання переоформленої ліцензії.
3.2.2. Послідовність дій адміністративного органу:
прийняття заяви про переоформлення ліцензії та документів, що

додаються до неї;
перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам

законодавства;
проведення засідання Ліцензійної комісії виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
питань ліцензування господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення та надання рекомендацій про
переоформлення ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що була
переоформлена;

Продовження на наступній стор.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
Сокора Олександра Віталійовича

Представляючи округ у Верховній Раді України, свої депутат�

ські обов'язки зобов'язуюсь виконувати добросовісно, завжди

голосувати особисто.

Головним вважаю: підвищення життєвого рівня громадян,

консолідацію політичних сил суспільства, посилення ролі і пов�

новажень місцевих громад.

З цією метою буду:
Добиватися створення демократичної парламентської біль�

шості для плідної законотворчої діяльності.

Впроваджувати адміністративну реформу заради чіткого роз�

поділу повноважень усіх гілок влади, відповідальності її перед

народом, підвищення ролі органів місцевого самоврядування.

Сприяти прийняттю першочергових законів � про пенсійне

забезпечення, охорону здоров'я, судоустрій та зменшення подат�

ків.

Продовжувати реформування в районі, домагатися підвищен�

ня орендної плати за землю; забезпечувати поєднання аграрно�

го, промислового та фінансового секторів у ефективну господар�

ську інфраструктуру, утворення земельного банку, доступності

кредитів, розвитку переробного комплексу сільгосппродукції.

Захищати вітчизняного товаровиробника, сприяти розвитку

внутрішнього ринку.

Добиватися збалансованої цінової політики, державного регу�

лювання цін на товари і послуги.

Домагатися підвищення пенсій, які б залежали від стажу робо�

ти, умов праці, зарплати, та відповідали б прожитковому рівню.

Стояти на захисті прав ветеранів війни та праці, інвалідів, ба�

гатодітних сімей. Зроблю все для спрощення процедури отри�

мання субсидій.

У виборчому окрузі першочерговими завданнями вважаю:
Відродження виробництва, створення нових робочих місць,

першочергове працевлаштування молоді, жінок, одиноких мате�

рів та сиріт; підвищення соціального захисту безробітних.

Впровадження гарантованого безкоштовного медичного обс�

луговування, розвитку страхової медицини, створення амбула�

торій сімейного лікаря. 

Будівництво артезіанських та побутових свердловин, ремонт

водогонів. 

Виконання програми будівництва і ремонту доріг, чітка орга�

нізація мережі  сполучення громадського транспорту.

Оздоровлення екології, усунення шкідливих виробництв, зак�

риття звалищ.

Підвищення ефективності роботи органів міліції, особливо з

профілактики злочинності серед неповнолітніх, у боротьбі з від�

миванням брудних грошей, корупцією у чиновницькому середо�

вищі.

Всі питання вирішуватиму, виходячи з головного � інтересів

громадян. Впевнений, разом ми зможемо і далі досягати реаль�

них результатів в оздоровленні економіки округу, підвищенні

добробуту людей.

Сокор О. В.

Вибори до Верховної Ради України
28 жовтня 2012 року

Округ №212
Букет Євген Васильович
Передвиборна програма

Уявіть собі світ, де кожен має доступ до всієї суми знань, яку
накопичило людство. Вільний громадянин вільної країни � в основі
моєї передвиборної програми. Кожен українець повинен реалізува�
ти свій творчий, інтелектуальний, життєвий потенціал задля
власного добробуту і майбутніх поколінь. А державою повинні ке�
рувати не гроші, а знання.

Ми повинні:
У зовнішній політиці

� утверджувати українську державність;

� зміцнювати дружні зв'язки з державами�сусідами;

� набути повноправного членства в Європейському Союзі;

� увійти до єдиної Європейської системи колективної безпе�

ки.

У внутрішній політиці

� відроджувати національну пам'ять: ми повинні знати свій

родовід, бути гідними нащадками своїх пращурів;

� популяризувати українську унікальність: мову, традиції,

звичаї, мистецтво;

� українізувати інформаційний простір: усі всеукраїнські за�

соби масової інформації повинні виходити державною україн�

ською мовою;

� скасувати всі антидержавні нормативно�правові акти,

прийняті за останні роки;

� забезпечити вільний доступ усіх громадян до інформації,

яка є суспільним надбанням.

В економіці та сільському господарстві

� забезпечити максимальні можливості розвитку української

промисловості, середніх і малих підприємств, знизити податко�

вий тиск для вітчизняних підприємств;

� відкрити програму кредитування сільського господарства,

звільнити від сплати банківських відсотків дрібних фермерів;

� мінімізувати залежність від іноземних енергоносіїв, розви�

вати альтернативні джерела енергії.

У науці й освіті

� створити вільні умови для всебічного розвитку особистості;

� запровадити сучасні інформаційні технології в навчально�

му процесі: редагування Вікіпедії замість рефератів;

� збільшити фінансування наукових і освітніх програм;

� підтримувати обдаровану молодь;

� забезпечити розвиток дошкільної освіти;

� звільнити від податків видавців української книжки.

У Києві та в Дарницькому районі:

� забезпечити пріоритетність розвитку Києва. Київ � столиця

України, а не регіон;

� працювати над зменшенням транспортного навантаження

на місто;

� забезпечити житлом молоді сім'ї;

� запровадити роздільну систему збирання й утилізації сміт�

тя;

� винести за межі міста Дарницьку станцію аерації;

� винести за межі міста сміттєспалювальний завод "Енергія".

Цей перелік проблем, які потребують негайного вирішення є да�
леко не повним. Але я вірю в те, що зможу вплинути на їх пози�
тивне рішення. Вірю, що головними в житті кожного громадяни�
на повинні стати сім'я, середовище життя (будинок, вулиця, рід�
не місто) та Україна. Тільки повіривши у майбутнє рідної землі,
зрозумівши її унікальність, ми зможемо досягти успіху в глобалі�
зованому світі. Майбутнє залежить від кожного з нас! Творімо
країну разом!

Букет Є.В.

Передвиборна програма
Кандидата в народні депутати БОЙКА Сергія Вячеславовича  

(в. о. 212)
Я виступаю за:
1. Створення політичної системи, яка максимально відпо�

відає інтересам волелюбної особистості та свідомого грома�

дянина. Такою системою, виходячи з багатовікового євро�

пейського досвіду, може бути лише парламентська республі�

ка.

2. Створення справжнього повноцінного ефективного місце�

вого самоврядування. Самоврядування, здатного захистити

просту людину від  адміністрування зверху, від сваволі чинов�

ника і від диктату державної бюрократії.

3. Створення повноцінного громадянського суспільства

шляхом посилення всіх його традиційних складових: загально�

національних та місцевих референдумів, політичних партій і

профспілок, громадських організацій і фондів, незалежних екс�

пертних центрів, незалежних засобів масової інформації.

4. Безжалісне викорінення в політиці брехні, фарисейства і

лицемірства.

5. Рівні конкурентні, стартові можливості для економічних

суб'єктів всіх рівнів � від продавця сірників до власника нафто�

перегінного заводу.

6. Реалізацію великого біблейського права кожної людини на

володіння, розпорядження і продаж землі.

7. Входження  держави Україна в міжнародні політичні, еко�

номічні і торгові організації і союзи, які сприяють опануванню

як державою, так і її громадянами цивілізованих форм торгівлі

та конкуренції.

8. За ліквідацію будь яких державних пільг на всіх рівнях як

таких, що руйнують конкурентоздатну особистість і криміналі�

зують суспільство.

9. За перетворення лівобережної частини Києва із спального

району в прилаштований для праці, проживання  і повноцінно�

го відпочинку киян район. 

видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про переоформлення ліцензії
та визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена;

повідомлення одержувача адміністративної послуги щодо прийняття
рішення про переоформлення ліцензії;

отримання документів, що підтверджують внесення плати за
переоформлення ліцензії;

оформлення ліцензії;
видача переоформленої ліцензії.
3.3. Видача дубліката ліцензії.
3.3.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання  заяви  про  видачу  дубліката ліцензії та  документів,   що
додаються до неї;
повернення непридатної для користування ліцензії (крім випадків

втрати ліцензії);
внесення плати за видачу дубліката ліцензії;
подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу

дубліката ліцензії на рахунки територіального органу Державної
казначейської служби;

отримання дубліката ліцензії.
3.3.2. Послідовність дій адміністративного органу:
прийняття заяви та документів, що додаються до неї;
отримання документів, що підтверджують внесення плати за видачу

дубліката ліцензії;
перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам

законодавства;
проведення засідання Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
ліцензування господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення та надання рекомендацій про видачу
дубліката ліцензії та про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена
або пошкоджена;

видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про видачу дубліката ліцензії
та про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена;

повідомлення одержувача адміністративної послуги щодо прийняття
рішення про видачу дубліката ліцензії;

оформлення дубліката ліцензії;
видача дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої.
3.4. Видача копій ліцензії.
Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому пунктом 3.1 цього

Стандарту.
3.5. Анулювання ліцензії.
3.5.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги: 
подання заяви про анулювання ліцензії.
3.5.2. Послідовність дій адміністративного органу: прийняття заяви

про анулювання ліцензії;
проведення засідання Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
ліцензування господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення та надання рекомендацій про
анулювання ліцензії;

видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про анулювання ліцензії;

вручення (надсилання) одержувачу адміністративної послуги
повідомлення щодо прийняття рішення про анулювання ліцензії із
зазначенням підстав.

4. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до
строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання

адміністративної послуги
4.1. Адміністративний орган приймає рішення про видачу ліцензії або

про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до
заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про

відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) одержувачу
адміністративної послуги в письмовій формі протягом трьох робочих днів
з дати прийняття відповідного рішення.

Адміністративний орган здійснює оформлення ліцензії не пізніше ніж
за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення
плати за видачу ліцензії.

Якщо одержувач адміністративної послуги протягом тридцяти
календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття
рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення
плати за видачу ліцензії, або не звернувся до адміністративного органу
для отримання оформленої ліцензії, адміністративний орган має право
скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про
визнання такої ліцензії недійсною,

4.2. Адміністративний орган приймає рішення про видачу копії ліцензії
або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з
дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та документів, що
додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії або про
відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) одержувачу
адміністративної послуги в письмовій формі протягом трьох робочих днів
з дати прийняття відповідного рішення.

Адміністративний орган здійснює оформлення копії ліцензії не пізніше
ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує
внесення плати за видачу копії ліцензії.

4.3. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії одержувач
адміністративної послуги протягом десяти робочих днів подає

адміністративному органу заяву про переоформлення ліцензії разом з
ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами
або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни.

Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати
надходження заяви про переоформлення ліцензії та доданих до неї
документів видає переоформлену на новому бланку ліцензію з
урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії адміністративний орган приймає
рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з
внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше
наступного робочого дня.

4.4. Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати
одержання заяви про видачу дубліката ліцензії та документу, що
підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, видає
одержувачу адміністративної послуги дублікат ліцензії замість втраченої
або пошкодженої.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої
адміністративний орган приймає рішення про визнання недійсною
ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін
до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

4.5. Адміністративний орган приймає рішення про анулювання ліцензії
протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для
анулювання ліцензії.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії одержувач
адміністративної послуги зобов'язаний протягом десяти робочих днів
подати до адміністративного органу заяву про переоформлення ліцензії
та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які
підтверджують зазначені зміни.

5. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної
послуги 
5.1. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 17
Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756;

немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб

?підприємців відомостей про одержувача адміністративної послуги або
наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення
шляхом ліквідації (перебування фізичної особи ? підприємця у стані
припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її
припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичної особи ? підприємця).

5.2. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
недостовірність    даних    у     документах,     поданих    одержувачем
адміністративної послуги для отримання ліцензії;

невідповідність одержувача адміністративної послуги згідно з
поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду
господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

6. Інформація про платність або безоплатність надання
адміністративної послуги, розмір плати за її надання, та опис результату,
який повинен отримати одержувач

6.1. Розмір плати за видачу ліцензії встановлено постановою Кабінету
Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на
провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок
зарахування плати за її видачу" та справляється у розмірі однієї
мінімальної заробітної плати, виходячи з її розміру, що діє на дату
прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії.

6.2. Розмір плати за переоформлення ліцензії, видачу копії ліцензії,
видачу дубліката встановлено статтями 14, 16, 18 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності":

за переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії
справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

за видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Плата за видачу та переоформлення, видачу дубліката та копії ліцензії
вноситься суб'єктом господарювання на рахунки територіального органу
Державної казначейської служби.

6.3. Плата за видачу та переоформлення, видачу дубліката та копії
ліцензії вноситься суб'єктом господарювання на рахунки територіального
органу Державної казначейської служби.

6.4. Одержувач адміністративної послуги отримує:
ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності;
засвідчену адміністративним органом копію ліцензії, яка видається

одержувачу адміністративної послуги ? юридичній особі на кожну філію,

інший відокремлений підрозділ, де буде провадитись зазначений у
ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право на таку
діяльність, а одержувачу адміністративної послуги ? фізичній особі ?
підприємцю на кожне місце провадження господарської діяльності;

переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін,
зазначених у заяві про переоформлення ліцензії;

дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої;
копію розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) про анулювання ліцензії.
7. Вимоги до посадових осіб, які забезпечують надання
адміністративної послуги, місця і часу її надання, інформаційного
забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході
надання адміністративної послуги
7.1. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують

надання адміністративної послуги, встановлені Законом України "Про
державну службу" та іншими нормативно?правовими актами.

7.2. Подання документів, що додаються до заяви про надання
адміністративної послуги, здійснюється в Міському дозвільному центрі за
адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 19?Б.

Отримання адміністративної послуги здійснюється за цією ж адресою.
Транспортна і пішохідна доступність є достатньою: метрополітен ? станція
"Лівобережна", автобус 87, маршрутні таксі 87, 425 та 535 до зупинки АЗС
(на вимогу);

метрополітен ? станція "Осокорки", 15 хв. пішки в сторону
Залізничного моста.

Режим роботи адміністративного органу:
проведення консультацій ? понеділок з 15:00 до 16:00 год.
надання адміністративної послуги ? понеділок з 16:00 до 17:00 год.
7.3. Інформація про надання адміністративної послуги надається

одержувачеві безкоштовно шляхом розміщення в мережі Інтернет на
офіційному веб?сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

Сторінка веб?сайта: http://кіеvсіtу.gov.uа.
На веб?сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) розміщуються нормативно?правові акти з
питань ліцензування, зразок заповнення заяви про видачу ліцензії,
переоформлення ліцензії, видачу дубліката та копії ліцензії та переліку
документів, що додаються до відповідних заяв.

Заступник голови �керівник апарату  О. Пузанов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві  
№ 46/963 від 26 червня 2012 року

Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги 
виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) 
з ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання

Розпорядження № 924 від 5 червня 2012 року
Відповідно до статті 16�1 Закону України "Про теплопостачання", пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцен�

зування певних видів господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження пе�
реліку органів ліцензування", від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу лі�
цензії для окремого виду господарської діяльності", від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів гос�
подарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", від 17.07.2009 № 737 "Про заходи щодо упорядкування
адміністративних послуг", наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 № 219 "Про затвердження Методичних рекомен�
дацій з розроблення стандартів адміністративних послуг", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 25.01.2012 № 115 "Про надання адміністративних послуг в Міському дозвільному центрі", в ме�
жах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги виконавчим ор?
ганом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацею) з
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім ді?
яльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплое?

лектростанціях, атомних  електростанціях  і когенераційних установках та ус?
тановках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи?
ми)  тепловими мережами, постачання теплової енергії, що додається.

Продовження на наступній стор.
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Економіка України є неефективною та неконкурентоздат�

ною. Це спричинено тим, що наща країна значно відстала з

розвитком новітніх технологій. Ще з часів Радянського союзу

держава пробує розвивати відразу десятки проектів. В той час

як Сполучені Штати Америки завжди розвивали один, два про�

екти. В часи Радянського союзу в США � це були компанії IBM

та Intel. На сучасному етапі розвитку, в часи глобалізації, Укра�

їна повинна використати цей досвід, та шляхом об'єднання

створювати новітні технології.

Технології необхідно насамперед залучати в сферу дер�

жавного управління, шляхом інформатизації управління, з

використанням наших фахівців. Загалом практично всі га�

лузі економіки потребують залучення сучасних технологій.

Фахівцями в цих галузях економіки можуть бути звичайні

громадяни, а також люди, які втратили частково працез�

датність, громадяни з певними фізичними вадами. Значна

частина суспільства, яка існує за рахунок державного бюд�

жету.

Для цього необхідно розвивати такі напрями роботи як Елек�

тронний уряд. Згодом можливо буде вдосконалюватися та ство�

рювати Електронний суд, Електронну раду, інші подібні порек�

ти. Це дасть змогу проводити економічні досліди не на власних

громадянах, а на ЕОМ, унеможливить тлумачення одного зако�

ну по різному. Для роботи над цим проектом необхідно залучи�

ти провідні компанії світу, для отримання передового досвіду.

Внаслідок цього відбудеться значне залучення іноземних інвес�

тицій. Мінімізує дрібну корупцію, викорінить хабарництво та

створить нові робочі місця. В свою чергу це дасть змогу залуча�

ти інвестиції в інші галузі економіки, сільське господарство, ра�

кетобудування, інші галузі. Звільнення від податків мікробізнес

надасть потенціал для залучення як зовнішніх так і внутрішніх

інвестицій. Це призведе до стрімкого розвитку економіки.

Держава на даному етапі розвитку власних ІТ технологій са�

мостійно не в змозі реалізувати гідно, навіть такий простий

проект як Електронний вступ. На який витрачають державні

кошти, але ніхто не відповідає за якість продукту. Якісний

продукт повинен задовольняти клієнта, платника податків,

абітурієнта. Програмний продукт відповідати таким вимогам:

простота, надійність, ефективність. Електронний вступ жодну

вимогу не задовольняє. Саме тому необхідно залучити міжна�

родну, відому кампанію, яка спільно з Україною реалізує про�

ект Електронний уряд. Або створити на території України

конкуренції між відомими компаніям. Так щоб різні провідні

компанії світу працювали в інтересах українських громадян, з

різними проектами. Кошти для цього можливо використати з

кредиту МВФ.

Електронний уряд дасть змогу платникам податків контро�

лювати чиновників. Підвищить конкурентоздатність економі�

ки. Створить нові робочі місця та залучить зовнішні та внут�

рішні інвестиції. Подолає корупцію. Дасть змогу розвивати но�

вітні передові інформаційні технології.

Якщо виборці усвідомлять необхідність використання новіт�

ніх інформаційних технологій, тоді проголосують за механізми

залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій. Таким чином

вони забезпечать гідне життя своїх дітей та близьких їм людей

без корупції, та свавілля чиновників. Створять умови для роз�

витку економіки. Молодь дістане стимул здобувати якісну осві�

ту та підвищить якість освіти загалом. Громадяни які частково

втратили працездатність матимуть висококваліфіковані робочі

місця. Чиновники стануть відповідальними та підконтрольни�

ми. 

Михайлова В. І.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
Михайлової Валентини Ігорівни

МОЯ МЕТА
Я пропоную громадянам України програму, що забезпечить

нашій країні розвиток і досягнення високого рівня добробуту

своїх громадян. Програма містить конкретні дії та буде коригу�

ватися у взаємодії з виборцями.

Я буду сприяти побудові держави для людей, впевнених в

завтрашньому дні.

Моя мета � створити в Україні сучасну правову демократич�

ну державу, що забезпечує динамічний розвиток країні та виве�

дення її до числа найбільш розвинених у світі.

Кожна працююча людина повинна отримувати достойну за�

робітну плату. Потрібно сформувати в Україні справді масовий

середній клас.

Це � підприємці, які створюють реальні товари та послуги, це

� кваліфіковані лікарі, вчителі, викладачі ВНЗ, робітники та ін�

женери, діячі науки та культури, трудівники села � це люди, які

кожного дня творять наше майбутнє.

Тільки зростання вітчизняного виробництва і стимулювання

інновацій забезпечить зростання економіки країни, тільки так

можна забезпечити стійке зростання добробуту кожного грома�

дянина.

В Україні влада має належати вільним, порядним, відпові�

дальним і професійним людям. Я впевнений, що так і буде.

ЧОМУ Я ЙДУ У ВЕРХОВНУ РАДУ?
Я йду у Верховну Раду щоб представляти і захищати інтереси

громадян, приймати закони для створення в Україні правової

демократичної держави.

Необхідно створити демократичну опозицію, виступити

проти політичного курсу нинішнього керівництва, що веде

країну до застою і деградації.

Я знаю, як забезпечити:

� виконання соціальних зобов'язань, підвищення зарплат,

пенсій, допомоги громадянам

� модернізацію освіти, охорони здоров'я і системи соціально�

го забезпечення

� технічне переозброєння промисловості, сільського госпо�

дарства, житлово�комунальної сфери

� покращення інвестиційного клімату

� створення інфраструктури для інновацій

� підвищення продуктивності і безпеки праці.

Я знаю напрями основних зусиль, що мають ліквідувати в

нашому суспільстві корупцію, беззаконність, безробіття та без�

прав'я.

Свобода і справедливість � кожному. Я знаю, як створити су�

часну політичну систему, яка дасть можливість всім соціальним

групам бути почутими і включеними в процеси державного і

громадського управління.

Я буду боротися за забезпечення умов, коли в Україні вироб�

ляти буде вигідно, а красти � небезпечно, вкладати капітали у

вітчизняну економіку � рентабельно, а в зарубіжну нерухомість

і офшори � невигідно.

Я вимагаю змін, і знаю, як їх досягти!

МОЯ ПРОГРАМА МІСТИТЬ ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ ЗА
НАСТУПНИМИ НАПРЯМКАМИ

1. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ шляхом:
� Охорони довкілля і створення комфортного середовища

для життя

� Розвитку освіти

� Розвитку культури

� Реформи системи охорони здоров'я

� Розвитку спорту

2. СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ шляхом:
� Дотримання громадянських прав

� Гарантії трудових прав

� Проведення справедливої соціальної політики

� Забезпечення населення країни доступним житлом

� Проведення виваженої зовнішньої політики

� Забезпечення справедливого та незалежного суду

� Здійснення громадського контролю діяльності чиновників,

державних органів і силових структур

� Реорганізації місцевого самоврядування через економічну

самостійність територій

� Проведення патріотичної національної і толерантної мігра�

ційної політики

� Оновлення правоохоронних структур і створення профе�

сійної армії

3. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ шляхом:

� Проведення економічної політики, що стимулює розвиток

нових конкурентних галузей економіки

� Забезпечення фінансування соціальних програм та ство�

рення ефективної конкурентної економіки

� Проведення податкової політики, що стимулює розвиток

національної промисловості та сектору послуг

� Розвитку науки та енергозберігаючих технологій

� Реальної підтримки малого та середнього бізнесу

� Покращення ділового клімату і підвищення інвестиційної

привабливості України

� Стимулювання інвестицій

� Впровадження сучасного аграрного виробництва

� Створення сучасної інфраструктури

Передвиборна програма
кандидата у депутати в одномандатному окрузі № 212

Федіва І.І.

Київ � це моє рідне місто. Як корінна киянка я розумію всі

переваги і недоліки. Кожен мікрорайон на Лівому березі мав

свою цікаву, неповторну особливість, яка чітко вирізняла його

з�поміж інших. Лівобережжя в теперішні часи набуває місця  не

тільки проживання але є адміністративним та культурним осе�

редком. 

Байдужість влади перетворила  унікальне місце природи Лі�

вобережжя на зону екологічного лиха. Комунальна інфраструк�

тура, як стратегічний об'єкт для здоров'я нації, зруйнована. Зо�

ни для відпочинку, парки та сквери знищені забудовами.

Сьогодні  кожен усвідомлює, що залишатися надалі байдужим

неможливо.  Ми не повинні коритися такому стану речей. Я ві�

рю у яскраве майбутнє  нашого міста. Я знаю які заходи необхід�

ні для кращого майбутнього. Об'єднавши зусилля ми не дозволи�

мо, щоб Лівий берег і Дарницю перетворили на відстійник!

Власними зусиллями  ми  наведемо  лад у своєму будинку та

мікрорайоні. Я  чітко планую  дії , які  дозволять це реалізувати

і зрозуміти кожному. 

Я виступаю за: 
Безпечне довкілля � це майбутня спадщина наших дітей та

онуків. Священне право кожного громадянина критикувати усі

неподобства. Я примушу владу рахуватися з цим. 

Справедливий розподіл доходів, доступи до влади, забезпе�

чення безкоштовного лікування, навчання;

Постійну співпрацю з усіма релігійними конфесіями, за

конструктивну співпрацю з національними меншинами.

Розвиток  національної економіки шляхом  продуманого

економічного реформування, створення додаткових робочих

місць.

Істотне поліпшення екологічної ситуації в державі;

Вважаю, що молодь � це майбутнє нашої держави. Самореа�

лізація юнацтва � комплексне завдання української влади. Пра�

во кожного молодого українця своїми талантами та працею за�

безпечити гідний рівень свого майбутнього. Я переконана, що

добробут, злагода і процвітання завжди панують там, де люди

забезпечені роботою та гідною зарплатнею.

При цьому, пенсіонери мають користуватися пільгами для

придбання життєво необхідних товарів. Дитячі садки, школи та

лікарні мають отримувати допомогу не тільки від держави, але

й від бізнесу. В українських економічних реаліях бізнес пови�

нен нести соціальну відповідальність перед суспільством. Я

впевнена, що спільне благо нерозривно пов'язане із добробу�

том кожного мешканця нашого міста.

Верховна Рада за останні роки прийняла декілька життєво

важливих для держави кодексів. Та це � лише початок вели�

кої законодавчої роботи. Вважаю, що саме професійні люди,

які мають чималий життєвий досвід, стануть здоровою осно�

вою нового парламенту і зможуть продовжити справу розбу�

дови держави. Законотворча діяльність парламенту повинна

бути спрямованою на створення багатоукладної економіки,

забезпечення рівними правами представників усіх форм

власності.

Моя мета � через реальні справи та щоденні здобутки збуду�

вати коло довіри та єднання. Всі питання вирішуватиму, вихо�

дячи з головного � інтересів громадян. Впевнена, разом ми змо�

жемо досягти реальних результатів в оздоровленні економіки,

підвищення добробуту людей і  допомоги один одному. 

З Києвом завжди!

Безсмертна А.О.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
Безсмертної Анжели Олексіївни

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма$
сової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О.В.

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві  
№ 46/963 від 26 червня 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

05.06.2012 №  924

Стандарт 
надання адміністративної послуги виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) з ліцензування господарської діяльності 
з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії 

на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях 
і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними 
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

І. Загальні положення
1.1. Цей Стандарт визначає порядок надання виконавчим органом

Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)
адміністративної послуги з ліцензування господарської діяльності з ви$
робництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках з викорис$
танням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспорту$
вання теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами, постачання теплової енергії (далі $ адміністра$
тивна послуга).

1.2. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної
послуги, склад, послідовність дій одержувача та адміністративного ор$
гану, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

1.3.  Адміністративний орган, що надає послугу $ виконавчий орган
Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

1.4. Одержувач адміністративної послуги є зареєстрована в установ$
леному законодавством порядку юридична особа незалежно від її орга$
нізаційно$правової форми та форми власності або фізична особа $ під$
приємець, яка провадить (має намір провадити) господарську діяль$
ність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядуван$
ня.

II. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної пос$
луги

2.1. Для одержання адміністративної послуги з видачі ліцензії, від$
повідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів

господарської діяльності" та пункту 40 Переліку документів, які дода$
ються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської ді$
яльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04.07.2001 № 756, подаються такі документи:

2.1.1. З виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробниц$
тва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії):

заява про видачу ліцензії;
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтвер$

джує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним вироб$
ничих об'єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської ді$
яльності;

відомості за підписом одержувача адміністративної послуги $ суб'єк$
та господарювання про наявність власних або орендованих виробничих
об'єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльнос$
ті;

відомості за підписом одержувача адміністративної послуги $ суб'єк$
та господарювання про наявність та стан технологічного обладнання і
технічної бази для його обслуговування;

відомості за підписом одержувача адміністративної послуги $ суб'єк$
та господарювання про освітній і кваліфікаційний рівень працівників,
необхідний для провадження відповідного виду господарської діяль$
ності;

баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника
суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, прий$
маються за описом, копія якого видається одержувачу адміністративної
послуги з відміткою про дату прийняття документів адміністративним
органом та підписом відповідальної особи.

2.1.2. З транспортування теплової енергії магістральними та місце$
вими

(розподільчими) тепловими мережами:
заява про видачу ліцензії;
відомості за підписом одержувача адміністративної послуги $ суб'єк$

та господарювання про наявність матеріально$технічної бази, необхід$
ної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

відомості за підписом одержувача адміністративної послуги $ суб'єк$
та господарювання про технічний стан трубопроводів та споруд на них
(на підставі експлуатаційної документації на такі об'єкти);

відомості за підписом одержувача адміністративної послуги $
суб'єкта господарювання про наявність проектної і виконавчої доку$
ментації на трубопроводи та споруди на них, які використовуються для
провадження відповідного виду господарської діяльності;

перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні одержувача
адміністративної послуги $ суб'єкта господарювання, їх технічна харак$
теристика та річні обсяги транспортування теплової енергії;

перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;
схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;
копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теп$

лопостачання;
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника

суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування

ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи
яких з'єднані між собою;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтвер$
джують освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для
провадження відповідного виду господарської діяльності.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, прий$
маються за описом, копія якого видається одержувачу адміністративної
послуги з відміткою про дату прийняття документів адміністративним
органом та підписом відповідальної особи.

2.1.3. З постачання теплової енергії:
заява про видачу ліцензії;
перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;
відомості про обсяги постачання теплової енергії за підписом керів$

ника суб'єкта господарювання;
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника

суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою.
Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, прий$

маються за описом, копія якого видається одержувачу адміністративної
послуги з відміткою про дату прийняття документів адміністративним
органом та підписом відповідальної особи.

2.2. Для одержання адміністративної послуги з переоформлення ліцен$

зії, відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", адміністративному органу подаються документи:

заява про переоформлення ліцензії;
оригінал ліцензії, що підлягає переоформленню;
документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують відпо$

відні зміни.
Заява про переоформлення ліцензії та документи, що додаються до

неї, приймаються за описом,  копія якого видається  одержувачу адмініс$
тративної

послуги з відміткою про дату прийняття документів адміністративним
органом та підписом відповідальної особи.

2.3. Для одержання адміністративної послуги з видачі дубліката ліцен$
зії, відповідно до статті 18 Закону України "Про ліцензування певних ви$
дів господарської діяльності", адміністративному органу подаються доку$
менти:

заява про видачу дубліката ліцензії;
непридатну для користування ліцензію, якщо бланк ліцензії непридат$

ний для користування внаслідок його пошкодження;
документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
Заява про видачу дубліката ліцензії та документи, що додаються до

неї, приймаються за описом, копія якого видається одержувачу адмініс$
тративної послуги з відміткою про дату прийняття документів адміністра$
тивним органом та підписом відповідальної особи.

2.4. Для одержання адміністративної послуги з видачі копії ліцензії,від$
повідно до статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів гос$
подарської діяльності", адміністративному органу подаються документи
передбачені підпунктом 2.1 цього Стандарту.

2.5. Підставами для анулювання ліцензії є:
заява одержувача адміністративної послуги (ліцензіата) про анулюван$

ня ліцензії;
акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних

осіб$підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані
припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи $ підприємця
у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєс$
трацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичної особи $ підприємця);

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи $
підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридич$
ній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензій$
них умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, встановленого для певного виду господарської діяльності;

Продовження на наступній стор.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
Малугіна Михайла Валерійовича

Усвідомлюючи міру відповідальності перед своїми земляка�

ми, вболіваючи за долю держави та краю, в якому народився,

людей, з якими живу і працюю, батьків і дітей наших, у разі об�

рання мене народним депутатом весь набутий мною досвід,

знання, всю свою енергію зосереджу на вирішенні таких питань:

1. дієвий соціальний захист працівників, робота щодо забез�

печення своєчасної виплати заробітної плати ті інших соціаль�

них виплат, сприяння становленню середнього класу та малого

та середнього бізнесу;

2. постійно дбатиму про зміцнення міжнародного авторитету

України як члена ООН та Ради Європи;

3. співпраця з політичними партіями, які виступають за по�

будову незалежної Держави, демократизацію суспільства;

4. встановлення ефективного контролю над розподілом та

використанням фінансових ресурсів;

5. сприяння результативній боротьбі з корупцією та будь�

якими проявами злочинноcті;

6. докладатиму всіх зусиль щодо зниження податкового тис�

ку на підприємства всіх форм власності, підприємців,  прий�

няття податкового законодавства, яке стимулюватиме розвиток

економіки та сприятиме створенню нових робочих місць;

7. сприятиму завершенню будівництва об'єктів соціальної

сфери (дошкільних навчальних закладів, шкіл, лікувальних ус�

танов);

8. за рахунок державних інвестицій, залучення благодійних

внесків сприяти будівництву житла працівникам правоохорон�

них органів, воїнам�афганцям, ліквідаторам аварії на ЧАЕС;

9. сприятиму продовженню газифікації населених пунктів,

районів, міст;

10. сприятиму прийняттю Пенсійного кодексу, збільшенню

розміру пенсій, гарантованості та стабільності їх виплати (роз�

мір пенсії поставити в залежність від трудового стажу, зарплати

працівника та його внеску до Пенсійного фонду протягом тру�

дової діяльності);

11. збільшення заробітної плати працівників бюджетної сфе�

ри, промислового та сільськогосподарського виробництва;

12. спрямовуватиму свої зусилля на прийняття та реальне фі�

нансове наповнення адресних програм соціального захисту, які

враховуватимуть потреби постраждалої від аварії на Чорно�

бильській АЕС, ліквідацію наслідків екологічної катастрофи з

передбаченням на це видатків з Державного бюджету;

13. сприятиму в наданні підтримки молодим сім'ям, вирі�

шенню на державному рівні питань забезпечення їх житлом,

наданню цільових кредитів, створенню умов для виховання ді�

тей в сім'ях. Сприятиму перегляду розмірів допомоги на дітей;

14. подолання залишкового принципу фінансування меди�

цини, освіти, культури, приведення у відповідність з Конститу�

цією України медичне обслуговування;

15. реально працевлаштувати, шляхом  створення  нових  ро�

бочих  місць, більше  половини  людей  округу, які  на  сьогодні

безробітні;

16. створення умов для вступу молоді до вищих навчальних

закладів на сучасні та витребувані в умовах ринкової економіки

спеціальності, надання пільгових безвідсоткових кредитів для

оплати навчання, зменшення розміру оплати при контрактній

формі навчання. 

Робитиму все, щоб з честю виправдати довіру виборців. Пос�

тійно дбатиму про їх потреби та життєві інтереси.

Малугін М. В.

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД 
ВО "БАТЬКІВЩИНА" ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 212
Я, Ярема Віталій Григорович, підтримую встановлення влади

народу над Президентом і депутатами через закони про імпіч�

мент президента Януковича та закон про відкликання народно�

го депутата, якщо останній не виконує своїх зобов'язань.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Українським на�

родом і Об'єднаною опозицією "Батьківщина", беру на себе та�

кі зобов'язання:

1. Вступити до фракції Об'єднаної опозиції "Батьківщина" у

Верховній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом дії

мандату, наданого мені виборцем.

2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримі�

нальну відповідальність за голосування картками інших депу�

татів.

3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на вико�

нання Програми Об'єднаної опозиції, зокрема за закон про

процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича, та за закон про

відкликання народного депутата.

4. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публікува�

ти у ЗМІ регулярно звою декларацію про доходи та видатки.

У разі невиконання цих зобов'язань присягаюся написати заяву

про складання депутатських повноважень.
Я йду у депутати, щоб сприяти становленню принципів, які зап"

ропонувала Об'єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна
влада, Гідне життя.

Я зроблю все, щоб звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка,
усіх політичних в'язнів, припинити політичні репресії.

Кожен громадянин країни достойний гідного життя. Тому я

підтримую Програму стимулювання економіки Об'єднаної

опозиції.

Люди мають отримувати зарплату, яка відповідає сучасним

потребам: прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата

будуть доведені до 2400 грн., зарплата бюджетників буде збіль�

шена щонайменше вдвічі.

Будуть встановлені однакові правила нарахування пенсії для

всіх та скасовані спеціальні пенсії. Їх розмір буде залежати від

трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.

Ми гарантуємо усім доступність до якісної, сучасної освіти,

встановимо законом обсяг медичних послуг, які надаватимуть�

ся безкоштовно.

У бідному суспільстві не повинно бути багатих посадовців, їх

пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади

будуть скорочені вдвічі.

Ми проведемо антикорупційну люстрацію � перевірку відпо�

відальності витрат і вартості майна чиновників задекларованим

доходам.

Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не

порушувати їх. На посади суддів мають прийти молоді, освіче�

ні громадяни.

Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію ре�

зультатів державних закупівель та приватизації, здійснених ни�

нішню владою.

Я зроблю все для захисту української мови як основи держав�

ності. Я бачу Україну повноправним членом європейської

спільноти і працюватиму для цього.

Я беру на себе зобов'язання перед своїми земляками домогтися:
Прибрати монополію ЖЕКів. Конкуренція гарантуватиме

адекватні тарифи, чистоту вулиць і тепло в оселях. Забезпечити

громадський контроль за благоустроєм.

Створити муніципальну міліцію, яка буде звітувати перед ки�

ївською громадою.

Ліквідувати сміттєспалювальний завод "Енергія".

За незалежним рейтингом батьків, забезпечити додаткове

фінансування кращих шкіл та преміювання вчителів. У школах

з низькими показниками змінити керівництво.

Очистити Дарницю від корупції. Скоротити кількість доз�

вільних документів для початку підприємницької діяльності.

Проведення перевірок � тільки за скаргами мешканців. Плат�

ники податків будуть незалежними від адміністративного сва�

вілля. Заборонити перекриття доріг для руху автомобілів висо�

копосадовців.

Забезпечити безкоштовну правову допомогу. В кожному мік�

рорайоні буде працювати постійно діюча громадська прий�

мальна депутата Верховної Ради.

Озеленення Дарниці. Зобов'язати забудовників проводити

озеленення об'єктів. Комунальні служби мають забезпечити

належні зони відпочинку � озера, ліси, парки, дитячі майданчи�

ки.

Відновити роботу районних у м. Києві рад як право громадян

на самоврядування.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
Спасибка Андрія Валерійовича

Сьогодні перед нами вибір: жити у вільній країні, якою керу�

ватимуть молоді, чесні політики відповідно до волі народу й

власної совісті, або продатись пройдисвітам і брехунам за пай�

ки, подачки, пусті обіцянки. Вірю, що ми зробимо правильний

вибір.

Обираючи своє майбутнє, не будемо підтримувати тих, хто

шукає шлях до нашого серця через шлунок або зловживає

службовим становищем на роботі, нав'язуючи нам вибір олігар�

хів, чиновників, начальства.

Нам не потрібні у парламенті ані висуванці злочинного ре�

жиму, що брехнею і свавіллям дискредитував себе, ані "неза�

лежні кандидати", що викидають мільйони на самовихваляння

на телебаченні, не сміючи підняти голос проти ґвалтування ук�

раїнського народу можновладцями, ані крикуни з групи під�

тримки засуджених злочинців, ані політичні трупи епохи чер�

воного терору, винуватці голодоморів.

У разі обрання народним депутатом України я ініціюватиму

та доб'юся, щоб в Українській державі діяв Закон України "Про

суд присяжних".

Будь�який повнолітній, дієздатний, не судимий громадянин

на засадах відкритого жеребкування по списку виборців зможе

взяти участь, як присяжний, у колегії з 12�ти присяжних, яка

визнаватиме винними чи зніматиме обвинувачення з підсуд�

них, визнаватиме або відкидатиме позовні вимоги в усіх кримі�

нальних, адміністративних, цивільних, господарських судових

процесах, у яких хоча б одна сторона заявила про недовіру до

професійних суддів.

Залишаться у минулому абсурдні й репресивні судові проце�

си, на яких влада знищує інакомислячих, по рейдерськи захоп�

лює чуже майно, душить бізнес податками, вертить законом,

мов дишлом, на користь хабарників та можновладців.

Ініціюватиму зменшення податкового навантаження для ма�

лого бізнесу та мораторій на нові податки.

Я виступатиму проти будь�якого посилення податкового тя�

гаря, громогласно клеймитиму з парламентської трибуни усі

грабіжницькі потуги невмілих чиновників покрити збитки від

власної некомпетентності, злодійкуватості, невмілого керуван�

ня за рахунок "розкулачування" підприємців.

Я виступатиму у парламенті за поетапне скорочення усіх по�

датків (яких в Україні чи не найбільше у світі) до одного � деся�

тини, податку з доходів у розмірі 10%, що сплачуватиметься

всіма фізичними та юридичними особами (окрім неприбутко�

вих організацій). Жорстко наполягатиму на ліквідації ПДВ. 

Всі корупціонери, які продають Українську державу, торгу�

ють владою за гроші та "пиляють бюджет", будуть притягнуті до

кримінальної відповідальності й судитимуться судом присяж�

них. За проведення закупівель без конкурсу винний чиновник

негайно звільнятиметься з посади. За доведену крадіжку з дер�

жавного бюджету у розмірі більш ніж 100 000 гривень у коруп�

ціонера конфіскуватиметься усе особисте майно та майно, фік�

тивно записане на родичів. За крадіжку у розмірі більш ніж 

500 000 гривень чиновний злочинець буде присуджений до до�

вічного ув'язнення.

Моя мета � через реальні справи та щоденні здобутки збуду�

вати коло довіри та єднання. Без спільних зусиль, які об'єдну�

ють людей, гасла та заклики � це пустопорожні звуки. У цьому

я переконався на власному досвіді. Лише разом ми зможемо до�

вести нашу правоту: сила країни в людях, які працюють, і цим

людям потрібно об'єднуватися та допомагати один одному.

Моя передвиборча програма � це ваші накази виборців, які я

зобов'язуюся виконати на відповідальній посаді Народного де�

путата України.

Спасибко А. В.

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензуван�
ня або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

III. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу,
опис етапів надання послуги

3.1. Видача ліцензії:
3.1.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання заяви та документів, визначених пунктом 3.1 цього Стандар�

ту, відповідно до заявленого виду діяльності;
участь у засіданні ліцензійної комісії виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцен�
зування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім
певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо
теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когене�
раційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магіс�
тральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, поста�
чання теплової енергії за рішенням одержувача адміністративної послу�
ги;

внесення плати за видачу ліцензії;
подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;
отримання ліцензії.
3.1.2. Послідовність дій адміністративного органу:
прийняття заяви та документів, що додаються до неї;
перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законо�

давства;
проведення засідання ліцензійної комісії виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії
(крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когене�
раційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магіс�
тральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, поста�
чання теплової енергії та надання рекомендацій щодо видачі (відмови у
видачі) ліцензії;

прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії шляхом ви�
дання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації);

повідомлення одержувача адміністративної послуги щодо прийняття
рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії;

отримання документів, що підтверджують внесення плати за видачу
ліцензії на рахунки територіального органу Державної казначейської
служби;

у випадку позитивного рішення � оформлення ліцензії;
видача ліцензії.
3.2. Переоформлення ліцензії.
3.2.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання заяви про переоформлення ліцензії разом з оригіналом ліцен�

зії, що підлягає переоформленню,  та  відповідними документами  або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни;

участь у засіданні ліцензійної комісії виконавчого органу Київської

міської ради   (Київської   міської   державної   адміністрації)   з   пи�
тань   ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопоста�
чання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та установках з використанням нетрадицій�
них або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими ме�
режами, постачання теплової енергії за рішенням одержувача адмініс�
тративної послуги;

внесення плати за переоформлення ліцензії;
подання документа, що підтверджує внесення плати за переофор�

млення ліцензії на рахунки територіального органу Державної казначей�
ської служби;

отримання переоформленої ліцензії.
3.2.2. Послідовність дій адміністративного органу:
прийняття заяви та документів, що додаються до неї;
перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законо�

давства;
проведення засідання ліцензійної комісії виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії
(крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когене�
раційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магіс�
тральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, поста�
чання теплової енергії та надання рекомендацій щодо переоформлення
ліцензії;

прийняття рішення про переоформлення ліцензії та про визнання не�
дійсною ліцензії, що була переоформлена, шляхом видання розпоряд�
ження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації);

повідомлення одержувача адміністративної послуги щодо прийняття
рішення про переоформлення ліцензії;

отримання документів, що підтверджують внесення плати за перео�
формлення ліцензії;

оформлення ліцензії;
видача переоформленої ліцензії.
3.3. Видача дубліката ліцензії.
3.3.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що дода�

ються до неї;
повернення непридатної для користування ліцензії (крім випадків втра�

ти ліцензії);
внесення плати за видачу дубліката ліцензії;
подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу дублі�

ката ліцензії на рахунки територіального органу Державної казначейської
служби;

участь у засіданні ліцензійної комісії виконавчого органу Київської
міської ради   (Київської   міської   державної   адміністрації)   з    пи�
тань    ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової

енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопоста�
чання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та установках з використанням нетрадицій�
них або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енер�
гії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії за рішенням одержувача адміністративної
послуги;

отримання дубліката ліцензії.
3.3.2. Послідовність дій адміністративного органу:
прийняття заяви та документів, що додаються до неї;
перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законо�

давства;
отримання документів, що підтверджують внесення плати за видачу

дубліката ліцензії;
проведення засідання ліцензійної комісії виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензу�
вання господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім пев�
них видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо тепло�
ва енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних уста�
новках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та міс�
цевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової
енергії та надання рекомендацій щодо видачі дубліката ліцензії;

прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії та про визнання не�
дійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, шляхом видання
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);

оформлення дубліката ліцензії;
видача дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої.
3.4. Видача копій ліцензії:
Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому пунктом 3.1 цього

Стандарту.
3.5. Анулювання ліцензії:
3.5.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
подання заяви про анулювання ліцензії;
участь у засіданні ліцензійної комісії виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензу�
вання господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім пев�
них видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо тепло�
ва енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних уста�
новках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та міс�
цевими (розподільчими) тепловими   мережами,   постачання  теплової
енергії  за  рішенням   одержувача адміністративної послуги;

3.5.2. Послідовність дій адміністративного органу:
прийняття заяви про анулювання ліцензії;
перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законо�

давства;
проведення засідання ліцензійної комісії виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії

(крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когене�
раційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магіс�
тральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, поста�
чання теплової енергії та надання рекомендацій щодо анулювання лі�
цензії;

прийняття рішення про анулювання ліцензії шляхом видання розпо�
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);

повідомлення одержувача адміністративної послуги щодо прийняття
рішення про анулювання ліцензії.

IV. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до
строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністра�
тивної послуги

4.1. Адміністративний орган приймає рішення про видачу ліцензії або
про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до
заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про від�
мову у видачі ліцензії надсилається (видається) одержувачу адміністра�
тивної послуги в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення.

Адміністративний орган здійснює оформлення ліцензії не пізніше ніж
за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесен�
ня плати за видачу ліцензії.

Якщо одержувач адміністративної послуги протягом тридцяти кален�
дарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішен�
ня про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення пла�
ти за видачу ліцензії, або не звернувся до адміністративного органу для
отримання оформленої ліцензії, адміністративний орган має право скасу�
вати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання та�
кої ліцензії недійсною.

4.2. Адміністративний орган приймає рішення про видачу копії ліцензії
або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з
дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та документів, що дода�
ються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії або про
відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) одержувачу адмініс�
тративної послуги в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення.

Адміністративний орган здійснює оформлення копії ліцензії не пізніше
ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує вне�
сення плати за видачу копії ліцензії.

4.3. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії одержу�
вач адміністративної послуги протягом десяти робочих днів подає ад�
міністративному органу заяву про переоформлення ліцензії разом з лі�
цензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами
або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни.

Продовження на наступній стор.
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ЗА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ, ЗА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ!
Мета моєї діяльності як депутата �  це припинення

подальшого спотворення нашого міста.

На жаль, сьогодні байдужість влади перетворила

Лівобережжя на зону екологічного лиха. Зруйновано

комунальну інфраструктуру. Мешканці району  залишилися

сам�на�сам у боротьбі зі сміттєзвалищами, забрудненою водою

і повітрям. Бездумна забудова знищила зони для відпочинку,

парки та сквери. 

Ми не повинні коритися такому стану речей. Кожен, хто

вболіває за долю рідного міста, сьогодні усвідомлює, що

залишатися надалі осторонь від цієї проблеми неможливо. Я

вірю у те, що у нашого міста є достойне майбутнє 

Власними зусиллями ми здатні навести лад у своєму будинку

та мікрорайоні.

Вважаю, що головними пріоритетами в роботі депутата

мають бути:

Безпечне довкілля:
� реконструкція сміттєспалювального заводу та колектору у

Бортничах;

� будівництво нових та реконструкція старих артезіанських

свердловин у Києві;

� ремонт аварійних водогонів та теплотрас;  

� проведення ремонту житлових споруд.

Право кожного громадянина на безпечне довкілля

гарантоване Конституцією України. 

Соціальна політика та захист малозабезпечених:
� заборона на підвищення цін на комунальні послуги,

тарифи, найперше, цін на електроенергію;

� вирішення питання безкоштовного медичного

обслуговування, насамперед малозабезпечених та незахищених

верств населення;

� вирішення питання пільг для придбання життєво

необхідних товарів для пенсіонерів;

� молодь � це майбутнє нашої держави. Створення

найкращих умов для самореалізації юнацтва � комплексне

завдання, вирішення якого потребує як законодавчих ініціатив,

так и конкретної праці на місцях; 

� зміцнення матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів,

факультету безкоштовної довузівської підготовки; відкриття

комп'ютерних класів;

� пошук та реалізація додаткових заходів щодо соціального

захисту молоді від наркоманії та інших соціально небезпечних

хвороб.

Я впевнена, що спільне благо нерозривно пов'язане із

добробутом кожного мешканця нашого міста.

* * *

Всі питання вирішуватиму, виходячи з головного � інтересів

громадян. Впевнена, разом ми зможемо і далі досягати

реальних результатів в  підвищенні добробуту людей.

Разом з Києвом та киянами!

Шетілова О. Л.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 212

Шетілової Олени Леонідівни

Підтримую збалансований сталий розвиток країни в усіх

сферах суспільного життя (соціальній, економічній та екологіч�

ній) на відміну від існуючої практики направлення бюджету на

вирішення комерційних питань провладних структур. 

Беру на себе такі зобов'язання:

1. Закрити єдиний сміттєспалювальний завод в Україні, що

знаходиться на території округу та завдає невиправної шкоди

здоров'ю мешканців району.

2. Бортницьку станцію аерації винести за межі міста на без�

печну для населення відстань.

3. Озеро Вирлиця зробити гідним місцем відпочинку.

4. Створити систему підконтрольності всіх гілок влади гро�

маді.

5. Забезпечити з залученням громадськості збалансований

розподіл державного та місцевих бюджетів: на ЕКОЛОГІЮ �

33%, на ЕКОНОМІКУ � 33%, на СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ � 33%.

6. Встановити нульовий податок для середнього та малого

бізнесу за умови створення нових робочих місць.

7. З авторитетних й загальновизнаних представників грома�

ди (чорнобильці, афганці, інваліди, малозабезпечені, ветерани,

діячі культури і мистецтв, підприємці, молодь, керівники гро�

мадських об'єднань, військові, держслужбовці тощо) створити

раду громади.

8. Відбудувати та реставрувати православні храми в Дарниць�

кому районі.

9. Реформувати систему житлово�комунального господарс�

тва, в тому числі закріпити прибудинкові території за мешкан�

цями будинків.

10. Навести лад у земельних питаннях, зокрема, надати віль�

ний доступ кожному громадянину до земельного кадастру міс�

та Києва.

11. Благоустроїти Дарницький район, в тому числі шляхом

створення зелених пішохідних зон. 

12. Залучити інвестиції, зокрема міжнародних організацій,

для фінансової підтримки програм розвитку і соціального за�

хисту громади Дарницького району.

ПРОГРАМА 
кандидата в народні депутати України 

по мажоритарному виборчому округу № 212
Костюка Олександра Володимировича

Як голова Дарницької районної організації Партії регіонів, я

повністю належу до команди Президента України В. Янукови�

ча. Моїм основним завданням було, є і буде надалі активна

участь в реалізації його Програми "Україна для людей".

Перш за все я всебічно підтримую збереження позаблоково�

го статусу України � гарантію безпеки як окремого громадяни�

на, так і держави в цілому. При цьому має бути збережений

стратегічний вектор України на євроінтеграцію та економічну

незалежність.

Як етнічний росіянин, я повністю підтримую останні мовні

ініціативи фракції Партії регіонів у Верховній Раді щодо роз�

ширення використання рідної мови національних меншин.

Маючи досить повне уявлення про щоденні турботи та радощі
мешканців нашого округу, я вважаю, що моя діяльність як народ�
ного депутата України повинна бути спрямована наступним чи�
ном:

1. Потрібно зберегти і обов'язково розвинути далі все те кра�

ще, що вже було зроблено в Дарницькому районі � темпи капі�

тального будівництва, вирішення транспортних проблем, роз�

виток освіти та інше.

2. Негайно перемістити вектори видатків міського бюджету з

нескінченого перекладання тротуарів плиткою на негайні пот�

реби конкретної людини, створення нових робочих місць, під�

тримку підприємництва, охорону правопорядку, благоустрій

тощо.

3. Посилити персональну відповідальність державних служ�

бовців за бюрократизм та відсутність реальної боротьби з ха�

барництвом та корупцією.

4. Реально збільшити фінансування освіти, медицини, куль�

тури, правоохоронних та комунальних органів за рахунок бюд�

жетів. Наші податки повинні працювати на добро.

5. Посилити контроль за екологічним та санітарним станом

території нашого округа, перенести подалі сміттєспалювальний

завод, обладнати парки та території озер. 

6. Гарантувати пільги соціально�незахищеним киянам у сфе�

рі побуту, проїзду в громадському транспорті, медичному обс�

луговуванні.

Спираючись на свій досвід � життєвий, бізнесовий, депутат�
ський, � я стверджую, що життя кожного з мешканців нашого
округу суттєво покращиться, якщо ми разом, через депутатів
всіх рад, зможемо домогтися наступного:

1. Припинити свавілля місцевих чиновників!
Діяльність кожного чиновника повинна бути поставлена

під ефективний громадський контроль. Не можна обирати де�

путатами людей, які одночасно працюють в структурах адмі�

ністрації або підлеглих їй бюджетних установах. Така "ки�

шенькова" Рада потрібна не киянам, а тільки главі місцевої

адміністрації.

2. Посилити відповідальність виконавчої влади перед виборця7
ми.

Якщо чиновник не в змозі забезпечити достойний благоус�

трій району, тепло і якісну воду в оселях, охорону під'їздів, ви�

везення сміття, роботу ліфтів чи освітлення � він повинен не�

гайно звільнити своє місце, а не шукати якихось "об'єктивних"

причин. Влада існує на гроші народу і для народу, а не навпаки!

3. Завершити благоустрій та озеленення мікрорайонів.
Треба негайно упорядкувати у кожному дворі дитячі та спор�

тивні майданчики, створити спеціальні зони для вигулу собак,

обладнати стоянки для приватного транспорту. Особливої ува�

ги потребує стан наших ринків і торгівлі в цілому.

Виконати ці та інші Ваші накази � мій обов'язок, справа честі
на найближчі роки. Разом, ми переможемо!

Голосуючи, керуйтеся тільки Вашими інтересами!
З повагою, щиро Ваш, Андрій ФУРСОВ

Передвиборна програма 
кандидата в народні депутати України по 212 в/округу

ФУРСОВА Андрія Кузьмича

Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати над�
ходження заяви про переоформлення ліцензії та доданих до неї до�
кументів видає переоформлену на новому бланку ліцензію з ураху�
ванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії адміністративний орган приймає
рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з
внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше нас�
тупного робочого дня.

4.4. Адміністративний орган протягом трьох робочих днів з дати
одержання заяви про видачу дубліката ліцензії та документу, що під�
тверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, видає одержу�
вачу адміністративної послуги дублікат ліцензії замість втраченої або
пошкодженої.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої
адміністративний орган приймає рішення про визнання недійсною лі�
цензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних
змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

4.5. Адміністративний орган приймає рішення про анулювання лі�
цензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для
анулювання ліцензії.

V. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністратив�
ної послуги

5.1. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону Укра�

їни "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пун�
кту 40 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцен�
зії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого пос�
тановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 №756;

немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних
осіб�підприємців відомостей про одержувача адміністративної послу�
ги або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані при�
пинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи � підприємця
у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну ре�
єстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприєм�
ницької діяльності фізичної особи � підприємця).

5.2. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцен�
зії є: 

недостовірність даних у документах, поданих одержувачем адмініс�
тративної послуги для отримання ліцензії;

невідповідність одержувача адміністративної послуги згідно з пода�
ними документами    ліцензійним   умовам,    встановленим    для    ви�
ду    господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

VI. Опис результату, який повинен отримати одержувач
6.1. Одержувач адміністративної послуги з видачі ліцензії отримує:
ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності;
копію розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) про видачу ліцензії.
6.2. Одержувач адміністративної послуги з видачі копії ліцензії от�

римує:
засвідчену   адміністративним    органом   копію   ліцензії,    яка

видається одержувачу адміністративної послуги � юридичній особі на
кожну філію, інший відокремлений підрозділ, де буде провадитись
зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує
право на таку діяльність, а одержувачу адміністративної послуги � фі�
зичній особі � підприємцю на кожне місце провадження господарської
діяльності;

копію   розпорядження   виконавчого   органу    Київської    міської
ради (Київської міської державної адміністрації) про видачу копії лі�
цензії.

6.3. Одержувач адміністративної послуги з переоформлення ліцен�
зії отримує:

переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін,
зазначених у заяві про переоформлення ліцензії;

копію розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про переоформлення лі�
цензії.

6.4. Одержувач адміністративної послуги з видачі дублікату ліцен�
зії отримує:

дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої;
копію розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) про видачу дублікату лі�
цензії.

6.5. Одержувач адміністративної послуги з анулювання ліцензії от�
римує копію розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) про анулювання ліцен�
зії.

VII. Інформація про платність або безоплатність надання адмініс�
тративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передба�
чена

7.1. Розмір плати за видачу ліцензії встановлено постановою Кабі�
нету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії
на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і по�
рядок зарахування плати за її видачу" та справляється у розмірі одні�
єї мінімальної заробітної плати, виходячи з її розміру, що діє на дату
прийняття адміністративним органом рішення про видачу ліцензії.

7.2. Розмір плати за переоформлення ліцензії, видачу копії ліцен�
зії, видачу дубліката встановлено статтями 14, 16, 18 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

за переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти не�
оподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої лі�
цензії справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мініму�
мів доходів громадян;

за видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неопо�
датковуваного мінімуму доходів громадян.

7.3. Плата за видачу та переоформлення, видачу дубліката та копії
ліцензії вноситься суб'єктом господарювання на рахунки територіаль�
ного органу Державної казначейської служби.

VIII. Вимоги до процедури надання адміністративної послуги та ро�
боти адміністративного органу

8.1.  Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, встановлені законом України "Про
державну службу" та іншими нормативно�правовими актами.

8.2. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуван�
ням його транспортної і пішохідної доступності:

8.2.1. Подання документів, що додаються до заяви про надання
адміністративної послуги, здійснюється у Міському дозвільному цен�
трі за адресою: м. Київ, вул.Дніпровська набережна, будинок 19�Б.

8.2.2. Отримання адміністративної послуги здійснюється за адре�
сою, передбаченою пунктом 8.2.1.

8.2.3. Транспортна і пішохідна доступність є достатньою:
метрополітен � станція "Лівобережна", автобус 87, маршрутні таксі

87, 425 та 535 до зупинки АЗС (на вимогу);
метрополітен � станція "Осокорки", 15 хв. пішки в сторону Заліз�

ничного моста.
8.2.4. Режим роботи адміністративного органу:
вівторок�з 14:00 до 17:00;
четвер � з 9:30 до 13:00.
8.2.5. Послуга надається по мірі надходження заяв і відповідних

документів у теоміни. визначені законодавством.
8.2.6. Інформація про надання адміністративної послуги надається
одержувачеві безкоштовно шляхом розміщення в мережі Інтернет

на офіційному Інтернет � порталі Київської міської державної адмініс�
трації:

сторінка веб�сайта: http://кіеvсіtу.gov.uа.
8.2.7. На офіційному Інтернет � порталі Київської міської державної
адміністрації розміщуються нормативно�правові акти з питань лі�

цензування, зразок заповнення заяви про видачу ліцензії, переофор�
млення ліцензії, видачу дубліката та копії ліцензії та переліку доку�
ментів, що додаються до відповідних заяв.

8.2.8. Одержувачі адміністративної послуги мають рівні права на
одержання адміністративної послуги.

8.2.9. Відшкодування збитків одержувачу адміністративної послуги

у зв'язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування здійсню�
ється відповідно до статті 23 Закону України "Про ліцензування пев�
них видів господарської діяльності".

8.2.10. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адмініс�
тративної послуги здійснюється у разі необхідності заміни зіпсованих
бланків адміністративний орган керується вимогами Інструкції про
порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витра�

чання бланків ліцензії єдиного зразка, затвердженої наказом Держав�
ного комітету України з питань регуляторної політики та підприємниц�
тва від 18.12.2000 № 78, зареєстрованої в Міністерстві юстиції Укра�
їни 10.01.2001 за №3/5194.

Заступник голови "керівник апарату 
О. Пузанов

Про реконструкцію з добудовою 
адміністративної будівлі на вул. Фрунзе, 132 

у Подільському районі, закріпленої за КП "Київпастранс" 
на праві господарського відання

Розпорядження № 1491 від  27 серпня 2012 року 

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 29, 30, 34 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності", враховуючи рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 237/7574 "Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2011 " 2012 роки", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.Визначити комунальне підприємство "Київпастранс" (далі � КП
"Київпастранс") замовником проектування та реконструкції з
добудовою адміністративної будівлі на вул. Фрунзе, 132 (далі �
об'єкт) на земельній ділянці, відведеній відповідно до рішення
Київської міської ради від 22.02.2007р. № 194/855 "Про
оформлення комунальному підприємству "Київпастранс" права
користування земельною ділянкою для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд трамвайного ремонтно�
експлуатаційного депо ім. Красіна на вул. Фрунзе, 132 у
Подільському районі м. Києва" та Акта на право постійного
користування земельною ділянкою від 26 листопада 2009 року серія
ЯЯ № 9982593, для розміщення основного офіса КП "Київпастранс"
за умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. КП "Київпастранс" у встановленому законодавством порядку:
2.1 .Одержати вихідні дані на проектування об'єкта.
2.2. Визначити   генеральні проектну та підрядну будівельні організації

для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
2.3. Розробити та затвердити проектно�кошторисну документацію на

реконструкцію з добудовою об'єкта, зазначеного у пункті 1 цього
розпорядження за рахунок власних коштів.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт.

2.5. Вирішити майново�правові питання.
2.6. Забезпечити прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом

об'єкта.
2.7. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт

обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
об'єкта.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього
розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків.

Голова О.Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 19.01.2005 №42

Розпорядження №  1130 від  4 липня 2012 року 
Відповідно до ст. 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", ст. 19 Закону України "Про автомобільні дороги", ст. 34 Закону Ук"

раїни "Про регулювання містобудівної діяльності", враховуючи необхідність у зв'язку зі змінами термінів виконання робіт з проек"
тування та реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 19,01.2005 №42 "Про проведення реконструкції Поштової площі у
Подільському районі":

1. Назву викласти в новій редакції:
"Про реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі у Поділь�

ському районі".
2. Пункт 1 викласти в новій редакції:
"1. Здійснити реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі

у Подільському районі".
3. В пункті 2 слова "реконструкції Поштової площі" замінити словами

"реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі".
4. Підпункт 3.1 пункту 3 викласти в новій редакції:
"3.1. Одержати в Головному управлінні містобудування та архітектури

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.".

5. В підпункті 3.3. пункту 3 слова "реконструкцію Поштової площі в 2005
р." замінити словами "реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій
площі.".

6. В підпункті 3.5. пункту 3 слова "тендерній основі" замінити сло�
вами "конкурсних торгах",      слова "генеральну проектну та" виклю�
чити.

7. Підпункт 3.9. пункту 3 викласти в новій редакції:
"3.9. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку

виконання будівельних робіт.".
8. Пункт 4 викласти в новій редакції:

"4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) у встановленому порядку подати до Головного управління еко�
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції що�
до включення робіт з розробки проектно�кошторисної документації
та реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі до
програм соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 та нас�
тупні роки.".

Голова О.Попов
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Програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 212

Комнацького Олександра Леонідовича
Від держави для багатіїв � до держави для народу!

В результаті бездумного правління протягом останніх двох

десятиріч Україна перетворилася в державу, де править капітал,

де створилася прірва між заможною владою та бідуючим наро�

дом, де попираються права людини і немає світла у кінці туне�

лю. 

Я йду на вибори, щоб реалізувати постулати програми Ком�

партії України "Повернемо країну народові!" шляхом власної

передвиборчої програми.

Основні засади моєї програми: 
1. Стабільна економіка � основа для підвищення стандартів

життя  та гарантія національної безпеки. 

Вважаю потрібним провести націоналізацію природних ре�

сурсів та реприватизацію підприємств стратегічних галузей

економіки � електроенергетики, ВПК, нафтогазової промисло�

вості, транспорту, зв'язку. Доходи цих галузей повинні попов�

нювати держбюджет, а не кармани олігархів.

В галузі науки виступаю за відновлення науково�виробничо�

го комплексу, стимулювання установ та підприємств, які роз�

робляють та випускають високотехнологічну продукцію, реалі�

зацію спільних українсько�російських проектів у галузях ядер�

ної енергетики, літакобудування, освоєння космосу, оборонній

промисловості. 

Підтримую розвиток кооперативних господарств та підпри�

ємств сільськогосподарського призначення з метою забезпе�

чення продовольчої безпеки держави. 

Підтримую вступ України до Митного союзу та ЄЕП, а також

припинення співпраці з МВФ. Україна повинна вийти з СОТ,

губної для економіки та принизливої для громадян.

2. Працююча людина в Україні не повинна бути бідною. Зав�

дання найближчих років � позбавитись  нерівності у суспільс�

тві.

Висококваліфікованим спеціалістам � гідна заробітна плата.

Труд людей, на яких покладена відповідальність за життя, роз�

виток та здоров'я людей (освіта, медицина), повинен оцінюва�

тися достойно. 

Вважаю важливим створення додаткових робочих місць, під�

тримку малого підприємництва. 

Боротьба з бідністю � це забезпечення державного контролю

над ціноутворенням, перш за все на продукти, медичні препа�

рати та предмети першої необхідності, на пальне, пасажирські

перевезення та послуги зв'язку. Комунальні платежі не повин�

ні перевищувати 10 відсотків загального доходу сім`ї, а тарифи

повинні залежати від якості та надійності запропонованих

послуг. 

Вважаю за необхідне переглянути антинародні закони, які

погіршують соціальне та економічне положення громадян Ук�

раїни, в їх числі � ганебна Пенсійна реформа. Не допустити

прийняття Житлового, Трудового кодексів, як таких, що погір�

шують стан людини в суспільстві.

Всі важливі законопроекти та рішення повинні в обов'язко�

вому порядку проходити через широкі суспільні обговорення,

референдуми за участю громадян, бізнесу, суспільних та профе�

сійних організацій. 

Виступатиму за впровадження прогресивної системи опо�

даткування, введення податку на розкіш та переоцінку системи

пільг.

3. Головне багатство України � це люди, а головні  стратегічні
інвестиції � це інвестиції в людину. Нам потрібні морально здо�

рове суспільство, гарантування  конституційних прав грома�

дян, верховенство закону, чесна міліція, непідкупна судова сис�

тема. Всі верстви населення повинні бути рівними перед зако�

ном.

Нашій країні потрібна комплексна програма екологічної

безпеки, яка передбачатиме модернізацію заводів, збільшення

"зелених зон", місць екологічного відпочинку, випуск екологіч�

но чистої продукції. 

Зобов'язуюся на своєму рівні забезпечити реалізацію перед�

виборної програми Комуністичної партії, спрямованої на виве�

дення України з кризи та забезпечення гідного життя людини�

трудівника, його впевненості в завтрашньому дні. Будучи депу�

татом, наполягатиму на розробці та першочерговому прийнят�

ті відповідних законів, їх невідкладному  виконанні.

Країна має належати народові, тож закликаю кожного до ак�
тивної громадської позиції, поєднання наших зусиль для розвитку
держави!

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 212
Баленка Ігоря Миколайовича

Київ � це місто, з яким пов'язане моє серце. Як корінний ки�

янин я добре пам'ятаю наше місто зеленим, квітучим та затиш�

ним. Кожен мікрорайон на Лівому березі мав свою цікавинку,

неповторну особливість, яка чітко вирізняла його з�поміж ін�

ших. Дарниця була чимось більшим, аніж просто місцем для

роботи та проживання, вона мала свою неповторну ауру та ко�

лорит.

На жаль, сьогодні це лише спогади. Київ спотворили. Байду�

жість влади перетворила Лівобережжя на зону екологічного ли�

ха. Зруйновано комунальну інфраструктуру. Дарничани зали�

шилися сам�на�сам у боротьбі зі сміттєзвалищами, забрудне�

ною водою і повітрям. Бездумна забудова знищила зони для

відпочинку, парки та сквери. 

Час змін прийшов! Ми не повинні коритися такому стану ре�

чей. Кожен, хто вболіває за долю рідного міста, сьогодні усві�

домлює, що залишатися надалі байдужим неможливо. Я вірю у

те, що у нашого міста є яскраве майбутнє. Об'єднавши зусилля

ми не дозволимо, щоб Лівий берег і Дарницю перетворили на

відстійник!

Власними зусиллями ми здатні навести лад у своєму будинку

та мікрорайоні. У мене є чіткий план дій, який дозволить це ре�

алізувати. Він простий і зрозумілий для кожного. 

ЗА � безпечне довкілля. Право кожного громадянина на без�

печне довкілля гарантоване Конституцією України. Я примушу

владу рахуватися з цим. Сміттєспалювальний завод та колектор

у Бортничах будуть реконструйовані. Вони більше не будуть от�

руювати воду та повітря. 

ЗА � нові робочі місця. Кожне створене робоче місце � це знач�

ний здобуток. Я це знаю із власного досвіду. За два десятки ро�

ків разом із однодумцями мною створено тисячі робочих місць

по всій Україні. Я переконаний, що добробут, злагода і процві�

тання завжди панують там, де люди забезпечені роботою та гід�

ною зарплатнею.

ЗА � соціальну підтримку та захист малозабезпечених. Пенсіо�

нери мають користуватися пільгами для придбання життєво

необхідних товарів. Дитячі садки, школи та лікарні мають отри�

мувати допомогу не тільки від держави, але й від бізнесу. В ук�

раїнських економічних реаліях бізнес повинен нести соціальну

відповідальність перед суспільством. Я впевнений, що спільне

благо нерозривно пов'язане із добробутом кожного мешканця

нашого міста.

"НІ!" � свавіллю чиновників. Для реального оновлення київ�

ської влади замало змінити мера чи депутатів міської ради. Ки�

єву потрібен новий Закон "Про столицю України � місто�герой

Київ", який дозволить сформувати в столиці дієву систему міс�

цевого самоврядування, підконтрольну міській громаді. Її ос�

новним елементом має стати відродження районних рад, наді�

лення їх реальними повноваженнями та фінансовими ресурса�

ми для вирішення нагальних проблем киян.

"НІ!" � корупції. Київ � це не арена для політичних інтриг та

особистого збагачення чиновників. Міська громада повинна от�

римати реальний механізм контролю над тими, кого вона оби�

рає. Депутат будь�якого рівня має бути позбавлений своїх пов�

новажень у разі висловлення йому недовіри з боку виборців

шляхом проведення місцевого референдуму. Києву потрібні

ефективні управлінці, а не політичні балакуни і пустодзвони.

Більше ніхто не буде безкарно і нахабно розбазарювати столич�

ні землі.

Мені не потрібні високі посади, чиновницькі пільги та при�

вілеї. Все, що потрібно для гідного життя, у мене вже є. Моя ме�

та � через реальні справи та щоденні здобутки збудувати коло

довіри та єднання. Без спільних зусиль, які об'єднують людей,

гасла та заклики � це пустопорожні звуки. У цьому я переконав�

ся на власному досвіді. Лише разом ми зможемо довести нашу

правоту: сила країни в людях, які працюють, і цим людям пот�

рібно об'єднуватися та допомагати один одному.

З Києвом у серці!
Баленко І.М.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати  

в одномандатному виборчому окрузі № 213
ВЛАСЕНКА ЮРІЯ ДМИТРОВИЧА

Шановні мої сусіди!
Маю честь проживати поруч з Вами на Троєщині, тому можу

звертатися до Вас саме так. Можливо, ми відрізняємося за ві�

ком, професією чи уподобаннями, але ми єдині в тому, що зас�

луговуємо на гідне та краще  життя.

Влада може бути корисною для людей. Щоб це довести я

прийняв відповідальне рішення балотуватися до Парламенту. 

Бачу для себе головні напрямки діяльності та маю план кон�

кретних дій, до яких зможу приступити виключно за Вашої під�

тримки.

Зробимо Троєщину затишною.
Ми сплачуємо достатньо, щоб наші двори та під'їзди були за�

тишними.

Внесу законопроект про обов'язкове погодження ЖЕКами

всіх актів виконаних робіт з представниками будинку. Будемо

платити лише за надані послуги  та змусимо їх працювати.

Одночасно, ініціюю скасування рішення Київради

№1012/1673 від 26.06.2007р., яким виділено для будівництва

сміттєпереробного заводу 5,05 га землі біля ТЕЦ�6 в нашому

районі.

Ми не будемо дихати діоксинами.

Замість трамвайної лінії � довгоочікуване метро.
Жодна влада не виконала обіцянок провести метро на Троє�

щину.

В 2012 році з держбюджету було виділено 254,6 млн. грн. на

будівництво метро на Теремки та лише 5 млн. грн. на проекту�

вання метро на Троєщину. Отакі в місті пріоритети. 

Добудовуючи ж трамвайну лінію по вул. Бальзака до переса�

дочного вузла на міську електричку, влада фактично констатує,

що чекати на метро ми будемо ще довго. 

В Парламенті виступатиму за прийняття "Державної цільової

програми будівництва метро" та виділення коштів для будів�

ництва Подільсько � Вигурівської лінії.

Зробимо медицину та освіту доступними.
Так звану "безкоштовну" медицину та освіту в країні ми оп�

лачуємо двічі: у вигляді  податків та в самих установах.

Я ініціюю встановлення прямої заборони лікувальним та

навчальним закладам отримувати благодійні внески від осіб,

яким надаються їх послуги.

Підтримуватиму впровадження страхової медицини. Надан�

ня першої екстреної допомоги має бути гарантоване державою,

все інше лікування має здійснюватися за страхові кошти. 

Страховка буде доступною для працюючого населення, за

пенсіонерів платитиме держава. Люди знатимуть, на що витра�

чаються їх кошти.

Я особисто контролюватиму, щоб всі бюджетні запити фі�

нансувалися в повному обсязі, що дасть можливість освітянам

та медикам нашого району створити належні умови для роботи.

На пенсії життя має лише починатися.
Жодна людина не буде зацікавлена сплачувати податки, як�

що вона не впевнена, що матиме від держави належний соці�

альний захист.

Я ініціюю скасування всіх елітних пенсій та необґрунтованих

пільг депутатів та чиновників, а ці кошти підуть на збільшення

решти пенсій. Бюджет має починати формуватися із включен�

ня всіх соціальних витрат, гарантованих державою. 

Наші пенсіонери мають подорожувати та насолоджуватися

життям, а не стояти в чергах за мізерною пенсією.

Зробимо корупціонерів відомими.
Побороти корупцію може громада, а не інші корупціонери.

Ініціюю створення електронного реєстру корупціонерів.

Будь�яка особа, в тому числі анонімно, зможе включити до

нього корупціонера, прикріпивши докази, що підтверджують

факти корупції.

Ці люди автоматично будуть звільнятися, а матеріали пере�

даватися до прокуратури.

На етикетках має бути написано: "Зроблено в Україні".
Достаток людей безпосередньо залежить від стану економіки.

Подолання корупції, рівноправність у відносинах бізнесу та

влади, пільгове оподаткування для інноваційних технологій та

працелюбність людей дозволять привернути увагу інвесторів до

України.

При розгляді кожного закону, що стосуватиметься економі�

ки, мною будуть враховуватися як інтереси держави так і інте�

реси підприємців та  споживачів. 

Ми живемо в цьому районі, тут я бачу майбутнє наших дітей.
Переконаний, що лише слабкий духом шукає кращої долі, сильний
же кращу долю робить своїми руками. 

МИ ОБОВ'ЯЗКОВО ЗМІНИМО КРАЇНУ!
ДАВАЙТЕ ПОЧНЕМО З ТРОЄЩИНИ!

Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою Київської міської державної
адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської

міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської
державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1515 від 30 серпня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про столицю України — місто'герой Київ”
та Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпоря'
дженням Київської міської державної адміністрації від 29.10.2002 № 1970 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2011 № 185), та враховуючи рішення Київської міської ради від
15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”:

1. Затвердити тимчасовий розподіл обов’язків між головою Київської
міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступника�
ми голови Київської міської державної адміністрації та заступником голо�
ви Київської міської державної адміністрації — керівником апарату вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), що додається.

2. Встановити, що перший заступник голови, заступники голови Київ�
ської міської державної адміністрації та заступник голови Київської місь�
кої державної адміністрації — керівник апарату виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) несуть пер�
сональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері, організацію
контролю за виконанням актів законодавства з питань, віднесених до їх
компетенції, а також за організацію роботи підпорядкованих структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

3.Першому заступнику голови, заступникам голови Київської міської
державної адміністрації та заступнику голови Київської міської державної
адміністрації ~ керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) до 25 грудня 2012 року про�
аналізувати склад комісій виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) відповідно до розподілу обов’яз�
ків і внести пропозиції щодо зміни їх персонального складу та повнова�
жень.

4. Встановити, що доручення першого заступника голови, заступників
голови Київської міської державної адміністрації та заступника голови Ки�
ївської міської державної адміністрації — керівника апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є
обов’язковими для виконання структурними підрозділами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районними в місті Києві державними адміністраціями, а також територі�
альними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконав�
чої влади з питань, що віднесені законодавством до компетенції виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

5. У разі відсутності (відрядження, відпустка, хвороба):

— голови Київської міської державної адміністрації його функції і пов�
новаження виконує перший заступник голови Київської міської державної
адміністрації, а у разі відсутності останнього — один із заступників голови
Київської міської державної адміністрації;

— одного із заступників голови Київської міської державної адміністра�
ції його повноваження здійснюються іншим заступником голови Київської
міської державної адміністрації згідно з додатком 1.

У разі відсутності обох заступників голови Київської міської державної
адміністрації, які виконують повноваження на час відсутності, виконання
їх обов’язків покладаються на іншого заступника голови Київської міської
державної адміністрації окремим розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Покласти на першого заступника голови, заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації, заступника голови Київської міської
державної адміністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальність
за координацію діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій
згідно з додатком 2.

7. Встановити, що перший заступник голови, заступники голови Київ�
ської міської державної адміністрації та заступник голови Київської місь�
кої державної адміністрації — керівник апарату виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спрямову�
ють, координують та контролюють діяльність підприємств, установ та ор�
ганізацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади
міста Києва і підпорядкованих структурним підрозділам виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ді�
яльність яких спрямовується, координується та контролюється ними,
згідно з додатком 3.

8. Доручити першому заступнику голови, заступникам голови Київської
міської державної адміністрації, заступнику голови Київської міської дер�
жавної адміністрації — керівнику апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підписувати по�
зовні та інші заяви, апеляційні і касаційні скарги до судів та господарських
судів з питань відповідно до розподілу обов’язків.

9. Визнати такими, що втратили чинність:

9.1. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131 “Про тимча�
совий розподіл обов’язків між головою Київської міської державної адмі�
ністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської
міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської
державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

9.2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 06.05.2011 № 669 “Про внесен�
ня змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011
№ 131”.

9.3. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 01.07.2011 № 1117 “Про вне�
сення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011
№ 131”.

9.4. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 22.03.2012 № 451 “Про внесен�
ня змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131”.

9.5. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 20.04.2012 № 653 “Про внесен�
ня змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131”.

9.6. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 07.05.2012 № 740 “Про внесен�
ня змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131”.

9.7. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 31.05.2012 № 913 “Про внесен�
ня змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131”.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) “ 30.” 08.2012 № 1515

ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ
обов’язків між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником
голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником 

голови Київської міської державної адміністрації —керівником апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

РОЗДІЛ 1
ПОПОВ О. П.

голова Київської міської державної адміністрації.
Очолює виконавчий орган Київської міської ради

(Київську міську державну адміністрацію).
1. Здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київською міською державною адміністрацією), несе персональ�
ну відповідальність за здійснення повноважень та функцій згідно з Кон�
ституцією України, законами України “Про столицю України — місто�герой
Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні ад�
міністрації”, іншими законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення�
ми Київської міської ради, а також здійснення повноважень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
щодо питань фінансування з бюджету, розробки програм соціально�еко�
номічного та культурного розвитку м. Києва; підготовки пропозицій з пи�
тань адміністративно�територіального устрою в межах і порядку, визначе�
них законодавством.

Організовує в межах своїх повноважень, передбачених законом:
— реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці

відповідно до вимог чинного законодавства;

— реалізацію заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації у місті
Києві, цивільного захисту населення та сприяє їх виконанню. Взаємодіє у
цих питаннях з міністерствами, іншими центральними органами влади.

Організовує та здійснює керівництво територіальною обороною в ме�
жах зони територіальної оборони.

2. Представляє виконавчий орган Київської міської ради (Київську місь�
ку державну адміністрацію) у відносинах з центральними органами вико�
навчої влади, політичними партіями, громадськими і релігійними організа�
ціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та ін�
шими особами як в Україні, так і за її межами. Веде переговори і підписує
відповідні угоди. Визначає та розподіляє  обов’язки між першим заступни�
ком голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

3. Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови, за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації та заступника
голови Київської міської державної адміністрації — керівника апарату ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також те�
риторіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів вико�
навчої влади, взаємодіє з обласними державними адміністраціями.

Продовження на наступній стор.
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Я, як депутат Київської міської ради вже багато років пра�

цюю над покращенням життя мешканців міста Києва та, зокре�

ма, мешканців Деснянського району. 

За моєю ініціативою була створена громадська організація

"Деснянська слобода", яка здійснює свою діяльність з жовтня

2009 року. В керівні органи Організації входять представники

різних соціальних груп мешканців Деснянського району міста

Києва, такі як депутати, директори шкіл, пенсіонери, спорт�

смени, підприємці і т.д.. 

Напрямки діяльності Громадської організації "Деснянська

слобода" � різноманітні і спрямовані на сприяння розвитку еко�

номіки, освіти, медицини, культури у Деснянському районі 

м. Києва.

За час свого існування Громадська організація "Деснянська

слобода" вже чимало зробила для мешканців Деснянського ра�

йону. Так, нами з участю представників шкіл, батьківських комі�

тетів, школярів розроблена "Програма розвитку освіти Деснян�

ського району міста Києва на 2010 � 2015 роки". В рамках даної

програми Організацією проводиться активна робота з поліп�

шення умов навчання, за рахунок залучення коштів спонсорів

поліпшується матеріальна база шкіл Деснянського району і т.д.. 

Ще одним напрямком роботи з "Програмою розвитку освіти

Деснянського району міста Києва на 2010 � 2015 роки" є робота

з людьми пенсійного віку. Громадською організацією "Деснян�

ська слобода" створений соціальний проект "Університет тре�

тього покоління", в якому проводиться навчання пенсіонерів за

такими напрямами, як англійська мова, робота з комп'ютером,

правознавство, здоровий спосіб життя, краєзнавство, танці,

психологія і т.д.

Діяльність Громадської організації "Деснянська слобода" не

обмежується тільки освітою. 

В даний час ведеться активна робота по інших напрямках

суспільного життя: підтримка молодіжних спортивних рухів,

співпраця з релігійними і духовними організаціями, допомога

ветеранам Великої Вітчизняної війни. Щодня до нас приєдну�

ють всі нові люди, яким не байдуже життя району, і разом ми

зможемо допомогти зробити Деснянський район одним з кра�

щих районів міста Києва.

Ставши депутатом Верховної ради України, я буду продовжу�

вати розпочату в місті Києві роботу та шляхом ініціації прий�

няття відповідних нормативних актів зроблю все можливе, щоб

такі програми втілювалися по всій країні.

Що стосується економічного розвитку, то це, перш за все

створення нових робочих місць, реальне підвищення зарплати

вчителям, лікарям, працівникам сфери культури, піднесення

престижу працівників наукової сфери.

При цьому, розвиток виробництва не повинен заважати існу�

ванню рекреаційних зон. Тобто, в спальних районах міст необ�

хідно розвивати сферу відпочинку та обслуговування, будувати

соціальне житло і за рахунок цього створювати робочі місця, а

не будувати об'єкти виробництва, які будуть погіршувати нав�

колишнє середовище.

Програма
Кандидата у депутати Верховної Ради України

Ліщенка Олександра Васильовича

МОЄ КРЕДО: влада слугує народу, а не народ владі;
через християнські цінності � до взаєморозуміння та поваги

Сучасний стан нашої держави полягає в тому, що фактично

вся країна працює на збагачення і обслуговування одного кла�

ну � Донецького та інших владних чинів представників напів�

кримінальних олігархічних кланів.

Окрім цього, сьогоднішня влада в Україні виявилася такою,

що ненавидить все українське. Намагається знищити україн�

ську мову, історію, традиції, свободу, освіту, українську державу

і остаточно винищити українську душу.

Нас українців намагаються залишити без вибору, оскільки олі�
гархія, узурпувавши владу, намагається узурпувати і сьогоднішню
опозицію.

Основне завдання, як політика, � через свою принциповість

досягти демократії в нашій державі. І тоді буде зламана систе�

ма, коли українець працює на чиновника�олігарха, і  побудова�

на нова система, де чиновник, депутат обслуговує і працює на

інтереси українця, поважає його.

Влада повинна бути моральною, чесною, людяною, відкри�

тою і головне відповідальною.

Першочергові мої кроки будуть направлені на повернення краї�
ни до демократичного шляху розвитку.

Окрім цього я виступаю за:

Формування демократичної проукраїнської більшості у Вер�

ховній раді та проукраїнського уряду

Захист, відродження і розвиток української мови, культури,

традицій

Перегляд кабальних газових угод та умов перебування росій�

ського флоту в Севастополі

Диверсифікація поставок енергоносіїв в Україні 

Повернення України до напрямку Європейської та Євроат�

лантичної інтеграції

Захист українського виробника

Захист малого і середнього бізнесу

Формування широкого прошарку середнього класу (підпри�

ємці, кваліфіковані працівники, службовці) в Україні, з євро�

пейським рівнем життя

Безпощадну війну з корупцією, казнокрадством та рейдерс�

твом

Реформи в комунальній сфері

Адресну систему соціального захисту

Підвищення зарплат і пенсій

Боротьба за права військовослужбовців, членів їх сімей та вій�
ськових пенсіонерів

Доступ до якісної освіти і медицини

Я люблю свою батьківщину, бо я Українець. Я хочу процвітан�
ня та розвитку нашого люду, рідної землі, і всі свої зусилля прис�
вячую саме цьому.

Головне, що необхідно зробити, це:

Повернути чітке розмежування функцій між містом і райо�

нами з розмежуванням їхніх бюджетів

Повернути Києву самоврядування на рівні міста і районів

Сприяти запровадженню працюючої системи капремонтів

будівель, благоустрою прибудинкових територій, утепленню

будинків, заміні ліфтів та тепломереж перед передачею їх у

власність мешканців � створенні ОСББ

Запровадження грошових компенсацій київським пенсіоне�

рам, з врахуванням високої вартості життя в Києві, порівняно з

периферією.

Приведення стану доріг до Європейської якості.

Створення сучасних рекреаційних зон та зон відпочинку.

Сприяти заміні "хрущівок" на сучасне і зручне житло.

Я гарантую, що кожен виборець знайде у моїй особі надійно�

го помічника, порадника та захисника інтересів. Зокрема, для

мешканців:

Буде створено цілодобову гарячу телефонну лінію для спри�

яння у вирішенні будь�яких проблем.

Буде створено постійно діючі приймальні, де громадяни змо�

жуть отримати інформацію, консультації, правову допомогу,

отримати доступ до інформаційних систем, скласти та написа�

ти заяви тощо.

Вестиму регулярний особистий прийом громадян

Захищатиму у випадках незаконних посягань з боку влади та

службових осіб

Представлятиму інтереси людей в судах у справах, що мають

суспільний резонанс

Сприятиму у допомозі малозабезпеченим категоріям насе�

лення, багатодітним родинам, сиротам та інвалідам.

Пасічний В.М.

Програма
Кандидата у народні депутати України Володимира Пасічного

Я, Яворівський Володимир Олександрович, підтримую вста�

новлення влади народу над Президентом і депутатами через за�

кони про імпічмент президента Януковича та закон про відкли�

кання народного депутата, якщо останній не виконує своїх зо�

бов'язань. 

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Українським на�

родом і Об`єднаною опозицією "Батьківщина", беру на себе та�

кі зобов`язання:

1. Вступити до фракції Об'єднаної опозиції "Батьківщина" у

Верховній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом дії

мандату, наданого мені виборцем.

2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримі�

нальну відповідальність за голосування картками інших депу�

татів.

3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на вико�

нання Програми Об'єднаної опозиції, зокрема за закон про

процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича та за закон про

відкликання народного депутата.

4. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публікува�

ти у ЗМІ регулярно, раз на рік свою декларацію про доходи та

видатки. 

У разі невиконання цих зобов'язань присягаюся написати заяву
про складання депутатських повноважень.

Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню принципів, які
запропонувала Об'єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна
влада, Гідне життя.  

Я зроблю все від мене залежне, щоб звільнити  Юлію Тимошен�
ко, Юрія Луценка, усіх політичних в'язнів, припинити політичні
репресії.  

Кожен громадянин країни достойний гідного життя. Тому я

підтримую Програму стимулювання економіки Об`єднаної

опозиції.

Людина має отримувати зарплату, яка відповідає сучасним

потребам: прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата

будуть доведені до 2400 грн., зарплата бюджетників буде збіль�

шена щонайменше вдвічі. 

Будуть встановлені однакові правила нарахування пенсій для

всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде залежати від

трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.  

Ми гарантуємо усім доступність до якісної, сучасної освіти,

встановимо законом обсяг медичних послуг, які надаватимуть�

ся безкоштовно. 

У бідному суспільстві не повинно бути багатих посадовців, їх

пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади

будуть скорочені удвічі. 

Ми  проведемо антикорупційну люстрацію � перевірку від�

повідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим

доходам.

Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не

порушувати їх. На посади суддів мають прийти  молоді, освіче�

ні громадяни.

Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію ре�

зультатів державних закупівель та приватизації, здійснених ни�

нішньою владою.

Я зроблю все можливе для захисту української мови як осно�

ви державності. Я бачу Україну повноправним членом Євро�

пейської спільноти і працюватиму для цього. 

Я беру на себе зобов'язання перед своїми земляками домогти�
ся:

� захищати конституційні права та свободи; 

� докладаючи всіх зусиль та використовуючи депутатський

статус, пришвидшити вирішення найболючішої проблеми

Троєщини � транспортної, найперше � будівництво метрополі�

тену;

� не дозволити районній та міській владі розбазарювати до�

рогоцінну троєщанську землю;

� озеленити територію Троєщини;

� використовуючи свій багаторічний політичний досвід та

авторитет, домогтися виділення з міського бюджету більше

коштів на благоустрій, будівництво дитячих та спортивних

майданчиків, зон відпочинку;

� дбати про створення побутової інфраструктури.

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
ВІД ВО "БАТЬКІВЩИНА" ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ

ОКРУГУ № 213

Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
4.У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань:
— координує діяльність щодо фінансування підприємств, установ та

організацій комунальної власності територіальної громади міста;
— організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей гос$

подарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхньо$
го розвитку.

— координує роботу з розробки галузевих та місцевих програм, орга$
нізовує і забезпечує їх виконання;

— забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо
реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету
Міністрів України;

— координує роботу щодо розробки програм соціально$економічного
та культурного розвитку м. Києва, організовує і забезпечує їх виконання
відповідно до повноважень;

— організовує співпрацю з суб’єктами господарювання у відповідній
галузі,забезпечує складення графіків та плану дій з ними.

Здійснює координацію роботи щодо будівництва особливо важливих
об’єктів відповідних галузей господарства міста.

У межах своїх повноважень взаємодіє з міністерствами та іншими цен$
тральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київради.

5. Голові Київської міської державної адміністрації безпосередньо під$
порядковується управління організаційно$аналітичного забезпечення ді$
яльності голови Київської міської державної адміністрації (патронатна
служба).

6. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, ін$
ших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом
повноважень.

7. Голова Київської міської державної адміністрації здійснює керівниц$
тво:

— Науково$економічною радою при виконавчому органі Київської місь$
кої ради (Київській міській державній адміністрації);

— Комітетом з економічних реформ виконавчого органу Київської місь$
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

8. У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з:
— Прокуратурою м. Києва;
— Управлінням Служби безпеки України у м. Києві;
— Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України 

в м. Києві;
— оборонними структурами та правоохоронними органами.
9. Голова Київської міської державної адміністрації очолює Колегію ви$

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації).

РОЗДІЛ 2.
МАЗУРЧАК О. В. перший заступник голови Київської міської 

державної адміністрації
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів Укра$

їни “Про столицю України — місто$герой Київ”, “Про місцеве самовряду$
вання в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, інших законів Укра$
їни, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабіне$
ту Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації) та Київського міського голови, здійснення повноважень вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації) у сфері якісного обслуговування населення підприємствами, ус$
тановами та організаціями житлового господарства, використання, утри$
мання і забезпечення належного технічного стану житлового фонду неза$
лежно від форм власності, співпраці з об’єднаннями співвласників бага$

токвартирних будинків, здійснює контроль за ходом приватизації житла;
реалізації політики щодо якісного обслуговування населення підприєм$
ствами, установами та організаціями, що зайняті вивезенням твердих по$
бутових відходів; у сфері туризму і курортів; забезпечення контролю за
станом благоустрою в м. Києві; паливно$енергетичного комплексу, енер$
гозбереження, здійснення контролю за забезпеченням об’єктів житлово$
го і соціально$культурного призначення енергетичними ресурсами; щодо
забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми єдиної
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації тех$
ногенного та природного характеру у м. Києві; реалізації державної полі$
тики у сфері охорони довкілля, охорони та використання заповідних тери$
торій, охорони праці та безпеки життєдіяльності населення; надання ри$
туальних послуг.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності 
м. Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні
(уточненні) мобілізаційного плану м. Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово$комунального господарства України, Мі$
ністерством інфраструктури України, Міністерством надзвичайних ситу$
ацій України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Мініс$
терством енергетики та вугільної промисловості України та іншими цен$
тральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київради.

Координує та контролює діяльність районних в місті Києві державних
адміністрацій та готує пропозиції з питань організації управління района$
ми в місті Києві та встановлення їх повноважень.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з по$
кладених на нього завдань і визначеного кола питань:

— забезпечує виконання заходів щодо реалізації доручень Президента
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

— координує роботу з розробки галузевих та місцевих програм, орга$
нізовує і забезпечує їх виконання;

— організовує співпрацю з суб’єктами господарювання у відповідній
галузі, забезпечує складення графіків та плану дій з ними;

— організовує проведення аналізу стану розвитку житлово$комуналь$
ного господарства і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого йо$
го розвитку.

Сприяє:
— реалізації програм благоустрою, озеленення столиці;
— виконанню законів України та реалізації державної політики в галузі

охорони праці у м. Києві;
— розробленню та здійсненню заходів щодо реалізації екологічної
політики;
— здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законо$

давства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержав$
ного та місцевого значення на території міста Києва.

Інформує населення про заходи, що вживаються для поліпшення ста$
ну довкілля.

Сприяє взаємодії із спілками, товариствами, асоціаціями, громадськи$
ми об’єднаннями, які діють у галузі туризму.

Організовує роботу з:
— розроблення місцевих екологічних програм та здійснює контроль за

їх виконанням, вносить до відповідних органів пропозиції щодо держав$
них екологічних програм;

— проведення аналізу стану навколишнього природного середовища
м. Києва та сприяє його підтриманню на належному рівні. Здійснює коор$
динацію діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, а та$
кож підприємств, установ та організацій, розташованих на території 

м. Києва, незалежно від форм власності та підпорядкування у галузі охо$
рони довкілля та використання природних ресурсів.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подають$
ся на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією) і матері$
алів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції).

Погоджує проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського го$
лови, проекти рішень Київради, що подаються на розгляд Київської місь$
кої ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською
державною адміністрацією), та матеріали для розгляду на засіданнях Ко$
легії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав$
ної адміністрації).

2. У разі відсутності голови Київської міської державної адміністрації
виконує його обов’язки.

3.Доручення першого заступника голови Київської міської державної
адміністрації Мазурчака О. В. є обов’язковими для виконання заступни$
ками голови Київської міської державної адміністрації, структурними під$
розділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) незалежно від їх підпорядкування, а також тери$
торіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів вико$
навчої влади з питань, що віднесені законодавством до компетенції вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації).

4. За його дорученнями безпосередньо працює управління організа$
ційного забезпечення діяльності першого заступника голови Київської
міської державної адміністрації.

5. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює ді$
яльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

— Головного управління комунального господарства;
— Головного управління контролю за благоустроєм;
— управління туризму.
6. Координує діяльність:
— АЕК “Київенерго”;
— Акціонерної енергетичної компанії “Дарницька ТЕЦ”;
— ВАТ “Київгаз”;
— ВАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал “;
— ВАТ “Комерційний центр”;
— ВАТ “Техводсервіс”;
— ВАТ “Фірма “Київспецтранс”.
7. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, ін$

ших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом
повноважень.

РОЗДІЛ 3.
ГОЛУБЧЕНКО А. К. 

заступник голови Київської міської державної адміністрації
1, Забезпечує виконання положень Конституції України, законів Укра$

їни “Про столицю України — місто$герой Київ”, “Про місцеве самовряду$
вання в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, інших законів Укра$
їни, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабіне$
ту Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації) та Київського міського голови, здійснення повноважень вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації) з питань реалізації державної політики у сферах телекомуніка$

цій, інформатизації, теле$ та радіомовлення, поштового зв’язку на тери$
торії м. Києва; щодо організації ефективного функціонування інфраструк$
тури дорожньо$транспортного комплексу міста, проведення єдиної
транспортної політики в питаннях розвитку підприємств транспорту різ$
них форм власності; в галузі промисловості, наукової, науково$технічної
та інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності, налагоджен$
ня економічних та виробничих взаємовідносин між підприємствами міста
з розроблення та реалізації загальноміських і галузевих науково$технічних
програм та інноваційних проектів з пріоритетних напрямів соціально$еко$
номічного розвитку міста; реалізації державної регуляторної політики,
державної політики у галузі дозвільної системи у сфері господарської ді$
яльності та у сфері надання адміністративних послуг, державної політики
у сфері підприємництва, ліцензування підприємницької діяльності; в галу$
зі побутового, торговельного обслуговування населення, з питань діяль$
ності ринків.

Сприяє науково$технічному, науково$інформаційному забезпеченню
використання новітніх екологічно безпечних технологій, реалізації регіо$
нальних науково$технічних програм в промисловому секторі економіки
міста, роботі науково$економічної ради міста з питань координації науко$
во$дослідних, дослідно$конструкторських і проектних робіт міста, роботі
міських організацій роботодавців, ради директорів підприємств, установ
та організацій міста Києва при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації), науково$технічних товариств,
спілок та громадських об’єднань України з реалізації державної науково$
технічної та інноваційної політики у місті Києві.

Сприяє формуванню системи фінансово$кредитної, консультативної та
інформаційної підтримки підприємництва.

Сприяє роботі відповідних науково$технічних товариств та громад$
ських організацій.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності 
м. Києва у сфері охорони державної таємниці.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з по$
кладених на нього завдань і визначеного кола питань:

— забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо
реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету
Міністрів України;

— організовує співпрацю з суб’єктами господарювання у відповідній
галузі, забезпечує складення графіків та плану дій з ними.

У межах своїх повноважень здійснює функції щодо:
— організації ефективного функціонування інфраструктури дорожньо$
транспортного комплексу міста;
— проведення єдиної транспортної політики в питаннях розвитку під$

приємств транспорту різних форм власності;
— формування та виконання Програми інформатизації міста Києва.
У межах своїх повноважень забезпечує розроблення та здійснення за$

ходів щодо реалізації промислово$інноваційної політики. 
Організовує:
— впровадження комплексної системи захисту інформації та контро$

лює її стан;
— роботу з розроблення та здійснення заходів щодо подальшого роз$

витку науки і техніки, впровадження нових технологій та підвищення тех$
нічного рівня виробництва і якості продукції, створення територіальних ін$
новаційних центрів і технопарків.

Забезпечує діяльність секції з питань науково$технічних досліджень
Науково$економічної ради при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації).

Продовження на наступній стор.
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Передвиборна програма кандидата у народнi депутати України
від партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка")
по 213 одномандатному виборчому округу

Сокур Валентини Дмитрівни
Партія "УДАР", від якої я йду на вибори,  виступає за зміни

української політики в інтересах суспільства та відповідно до

європейських стандартів. 

Я � людина, котра пройшла певну життєву школу. Працювала

і на виробництві, і на різних посадах в житлово�комунальній

сфері. Деснянський район для мене не чужий, і його проблеми

для мене не дивина. На жаль, багато з них "перейшли" ще з ра�

дянських часів. Тепер, як кажуть, з висоти прожитого видно, чо�

го ми досягли, а що втратили. А до чогось так руки і не дійшли.

Хіба це нормально, що про Деснянський район, зокрема,

про один з найбільших за населенням житлових масивів столи�

ці Троєщину,  згадують здебільшого в негативному контексті?

Чому район, багатий на новобудови і розташований в благодат�

ному місці, постає в уяві киян у не надто привабливому світлі? 

Аби змінити цю ситуацію, у фракції партії УДАР у Верховній

Раді я спрямую зусилля на такі напрямки:

І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Створити механізм жорсткого контролю з боку громадськос�

ті за формуванням та використанням державного і місцевого

бюджетів. Зробити прозорими для громадян дані про доходи і

витрати бюджетів всіх рівнів. Запровадити сувору персональну

відповідальність державних службовців за нецільове викорис�

тання бюджетних коштів.

Кошти місцевих бюджетів повинні спрямовуватись на зміц�

нення місцевої інфраструктури, тобто тих "дрібниць", з яких

складається нормальне, цивілізоване життя мешканців будин�

ку, мікрорайону, житломасиву. 

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН 
НАД ДЕРЖАВОЮ
Запровадити:

Народну законодавчу ініціативу. Законопроект, підтриманий

150 тисячами громадян, першочергово розглядатиметься пар�

ламентом. 

Народне вето та Народний вотум недовіри. Громадяни на ре�

ферендумі зможуть скасовувати рішення органів влади та міс�

цевого самоврядування, а також відправляти у відставку голову

місцевої держадміністрації, керівника міліції і податкової, про�

курора, суддю.

Становлення громадянського суспільства неможливе без

розвитку органів самоорганізації населення (ОСН), особливо

за нинішніх умов, коли в районах Києва ліквідовані районні

ради. 

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Стимули для економічного зростання у громаді: 100% подат�

ку на доходи фізичних осіб, на землю та податку на нерухомість

будуть залишатися на місцях. Розподіл інших податків буде за�

безпечувати фінансування всіх потреб громади. 

Деснянському району потрібна реальна програма щодо ство�

рення робочих місць, і проведення незалежного аудиту вироб�

ничих проектів, зокрема, для Троєщини, які застрягли в чинов�

ницьких кабінетах і лежать без руху по 2�3 роки.

Троєщина "задихається" через транспортний колапс. Альтер�

нативи метро тут немає! З його будівництвом вже зволікати не

можна! Фахівці вважають, що з усіх варіантів майбутнього мет�

ро варто зупинитися на наземному маршруті по вулиці Бальза�

ка. Так зване легке метро менше у строках будівництва, менше

й по вартості.

Ми заявляли раніше і заявляємо нині рішуче "ні" намірам

влади збудувати поряд з ТЕЦ�6 сміттєспалювальний завод,

який передбачає спалювати 500 тисяч тонн сміття. 

ІV. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
ЖИТТЯ
Ми гідні нормального цивілізованого життя. Ми гідні циві�

лізованих соціальних стандартів життя. Чому Троєщині бракує

лікарні�стаціонару і сучасного пологового будинку? Тим часом

понад 20 років в затишному місці біля річки Десенки стоїть не�

добудована споруда опікового центру. Деснянському району

потрібні культурно�розважальні установи. І театр   потрібен.

Його проект готовий, залишилася справа за малим � за кошта�

ми. Хіба не можна вирішити проблему через той же конкурс з

пошуку приватного інвестора?

Звичайно, пропозицій і планів може бути багато. І втілювати

їх в життя не так просто. Але ж ми гідні добрих змін, ми цього

прагнемо, ми цього досягнемо!

Всі говорять, що необхідно змінити країну 9 ми це зробимо!

Передвиборна програма кандидата 
в депутати Верховної Ради України 

Самохіна Олексія Юрійовича
У своїй політичній діяльності буду орієнтуватися на задово�

лення потреб та вирішення проблем громадян. Людина, її жит�

тя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є най�

вищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституція України).

Я буду зосереджувати свої зусилля на таких напрямках:

Народовладдя та закон 
� скасування недоторканості для депутатів, суддів та чинов�

ників

� реальна можливість відкликати депутата та призначити

дострокові вибори за рішенням громади

� відновлення смертної кари, як інструмент боротьби з ко�

рупцією та наркобізнесом

� доступність та відповідальність депутатів і чиновників

Соціальний захист
� гідна зарплата медичним працівникам, освітянам, праців�

никам освіти, ЖКГ та міліції

� збільшення рівня мінімальноі пенсії до реального прожит�

кового мінімуму

� зниження пенсійного віку для жінок до 55 років, для чоло�

віків до 60 років

� адресна допомога ліками та продуктами харчування мало�

забезпеченим

� створення продуктових магазинів та аптечних пунктів без

торгової націнки

� контроль якості продуктів харчування

� пільги на сплату за житло та комунальні послуги 

� реально безкоштовна медицина 

� запровадження страхової медицини

� добудова опікового центру

� гідне обладнання та забезпечення існуючих лікарень та по�

ліклінік

� збільшити кількість машин  та бригад швидкої допомоги

� контроль кваліфікації медпрацівників та своєчасне проход�

ження курсів підвищення кваліфікації 

� збільшити кількість закладів по анонімному лікуванню

нарко� та алкозалежних

� припинення поборів з батьків в школах та дитячих садках �

навчання безкоштовне

� дообладнання шкіл та дитячих садочків, капітальні ремон�

ти за рахунок бюджету, 100%ве забезпечення підручниками

� підвищення кваліфікації освітян

� відновлення безкоштовних спортивних секцій та занять з

образотворчого мистецтва

� заохочення державними стипендіями кращих учнів та

спортсменів

� підтримка талановитих дітей 

� розвиток шкіл мистецтв 

� по завершенню навчання забезпечувати молодих спеціаліс�

тів першим робочим місцем за фахом 

�  ввести на підприємствах обов'язковий соціальний пакет та

медичну страховку кожному працівнику

ЖКГ
� зменьшення тарифів на утримання житла 

� ремонт під'їздів 

� кваліфіковані спеціалісти

� обладнання інструментами та забезпечення матеріалами

� освітлення вулиць та під'їздів 

� ремонт тепло� та водопостачальної системи

� ремонт дощовоі каналізації 

� ремонт ліфтів

� заміна зношених газових та електроплит на нові

� асфальтування та ремонт внутрішньоквартальних проїздів

Будівництво
� метро на Троєщину

� відновлення та зведення нових стадіонів і спортивних май�

данчиків

� будівництво басейну 

� припинення тих забудов, де не враховано думку мешканців

� будівництво нових будинків для забезпечення житлом по

черзі та за пільговими програмами 

� в кожному дворі сучасний спортивний та дитячий майдан�

чики

� реалізація програми кредитування під 3% для молодих сі�

мей на купівлю житла

� надати можливість киянину (за пропискою) використати

право отримати земельну ділянку під приватну забудову

Екологічний захист 
� озелення мікрорайонів та зведення парканів, які обмежать

заїзд автомобілів на зелені зони

� своєчасне завезення ґрунту

� якісне та своєчасне прибирання наших районів

� контроль та підвищення якості питної води

� створення зелених патрулів з залученням активістів та гро�

мадських організацій

Розвиток малого і середнього бізнесу
� при створенні підприємства податкові канікули

� зменьшення кількості податків 

� зменьшення та спрощення звітності для підприємців

� ситематизація та скорочення перевіряючих інстанцій � пе�

реведення в комісійну перевірку 1 раз на рік

� адекватна система кредитування

� пільги для підприємств з соціальним пакетом для працівників

� зменьшення податків для підприємств, що займаються бла�

годійністю

� навести лад зі стихійними ринками та кіосками

Обравши мене Ви будете пишатись своїм вибором!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 213 

Мар'яна Ощановського  
Після розвалу Радянського Союзу Україна мала найкращий

стартовий капітал: землю, розумних працьовитих людей, вигід�

не геополітичне становище. Чому ж держава не використала ці

можливості? Тому, що не мала гідних керівників. 20 років одні

й ті самі люди, а також їхні родичі та підлабузники, керували

нами, періодично міняючись місцями.

Ми віддамо владу молодим, енергійним і талановитим патрі�

отам України. Саме молодь зможе змінити нашу країну, а не

старі злодії, які обкрадають народ. Ми виженемо їх з посад і во�

ни понесуть покарання за скоєні злочини.

Ми запровадимо відкликання депутатів всіх рівнів, посилимо

кримінальну відповідальність за хабарництво та зловживання

владою, передбачимо виборність суддів. Ми позбавимо депутатів

космічних зарплат і несправедливих пільг. Скасуємо державні

дачі і квартири, службові авто, охорону, особливе медичне забез�

печення, а зекономлені мільярдні гроші спрямуємо на створен�

ня робочих місць, збільшення державної підтримки сиротам, ба�

гатодітним сім'ям, пенсіонерам, інвалідам, чорнобильцям, аф�

ганцям, дітям війни, студентам, селянам, молодим родинам.

Ми скоротимо кількість депутатів Верховної Ради до 200. За�

боронимо обиратись до парламенту пенсіонерам і більше, ніж

на два скликання. Усі пенсіонери також будуть звільнені з дер�

жавної служби, а на їх місця прийде молодь. 

Ми проведемо люстрацію, заборонивши працювати в дер�

жавних органах усім тим, хто довів Україну до прірви. Ми ради�

кально змінимо особовий склад правоохоронних органів. 

Об'єднані Арабські Емірати збудували наддержаву в пустелі

завдяки нафті.  Україна може стати світовим лідером розвитку,

скориставшись чорноземом. Наша земля може годувати весь

світ, врятувавши його від продовольчої кризи. Щоб відродити

українське село, ми заборонимо продаж землі і радикально об�

межимо доступ в Україну імпортної сільгосппродукції. 

Ми створимо умови для відродження національного вироб�

ництва, створення  нових робочих місць через радикальне зни�

ження податків, здешевлення кредитів і ліквідацію більшості

дозвільних процедур, які призводять до хабарництва і корупції.

Ми позносимо високі забори можновладців, забезпечивши

вільний доступ до води і зелених зон усіх громадян.

Ми знизимо пенсійний вік для жінок до 55 років. Ми також

приймемо закон, щоб робота на підсобному селянському гос�

подарстві і на базарі давала людям право на отримання пенсії. 

Літнім людям ми забезпечимо гідну пенсію. Ми передбачимо

в бюджеті кошти на повернення громадянам України вкраде�

них у них комуністами заощаджень в Ощадбанку колишнього

СРСР.  

При народженні кожної дитини сім'я отримуватиме макси�

мальну допомогу від держави. Більшість родин в силу низьких

доходів бояться народжувати другу дитину, тому ми змінимо за�

конодавство і сім'ї з двома дітьми будуть визнані багатодітними

� отримають відповідні пільги. Кожна молода сім'я зможе взяти

кредит під 3 відсотки річних на придбання житла.

Кожна молода людина матиме гарантоване державою перше

робоче місце незалежно від стажу чи досвіду роботи. Підприєм�

цям, які братимуть на роботу молодь, будуть  надані значні по�

даткові пільги.

Освіта буде безкоштовною. Викладачів та співробітників ос�

вітньої галузі ми забезпечимо високими зарплатами з преміаль�

ними за наукову діяльність, а студентів � стипендіями європей�

ського рівня.

Ми збільшимо в 10 разів державне фінансування медичної

галузі, а також реформуємо її. В кожному селі працюватиме

фельдшерсько�акушерський пункт. Медичні працівники мати�

муть високі зарплати та гідні умови праці. У кожній обласній

лікарні буде найсучасніше обладнання. 

Шлях вирішення наших завдань � перемога на виборах. Ми

піднімемо Україну з колін і зробимо її світовим економічним і

геополітичних лідером!

Без радикальних змін ми втратимо Україну!

Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузе�
вих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством інфраструктури
України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Держав�
ною службою інтелектуальної власності України, Президією НАН України,
іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, по�
стійними комісіями Київради, районними в місті Києві державними адмі�
ністраціями, відомчими науковими установами та організаціями науково�
технічного спрямування.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів роз�
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на роз�
гляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих
питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. За його дорученнями безпосередньо працює відділ організаційного
забезпечення діяльності заступника голови Київської міської державної
адміністрації.
3. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює ді�

яльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування;
— Головного управління промислової, науково�технічної та інноваційної
політики;
— Головного управління транспорту та зв’язку.
4. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, ін�

ших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом
повноважень.

5. Координує діяльність:
— ДТГО “Південно�Західна залізниця”;
— підприємств, установ і організацій річкового, автомобільного та ван�

тажного транспорту незалежно від форм власності;
— державного проектного інституту “Укрметротунельпроект”;
— підприємств, установ і організацій зв’язку, кабельного телебачення

та поштового зв’язку незалежно від форм власності.
6. Взаємодіє з Київською торгово�промисловою палатою.
7. Спрямовує і координує діяльність державних підприємств, які пере�

дано до сфери управління Київської міської державної адміністрації:
— Київського заводу по технічному обслуговуванню та ремонту обчис�

лювальної техніки;
— державного виробничого підприємства “Скіф”;
— державного науково�дослідного центру надпровідникової радіоелек�

троніки “Айсберг”;
— державного науково�виробничого підприємства “Термохолод”;

— державного малого підприємства “Квант�оптика”;
— Київського державного науково�дослідного інституту “Комета”;
— державного підприємства “Центр обслуговування наукової та Інже�

нерної праці”;
— державного науково�виробничого підприємства “Захід”;
державного підприємства Київське спеціалізоване підприємство об�

числювальної техніки та Інформації.
8. Координує діяльність спільних підприємств, акціонерних товариств,

в тому числі:
— АТ “Київміськбудматеріали”;
— ВАТ “Завод “Радикал”;
— ВАТ “Метаном”;
— ВАТ “СКТБ “Комплекс”;
— промислових підприємств, акціонерних товариств, частина акцій

яких належить державі і передана в управління міськдержадміністрації;
— ВАТ “Хліб Києва”; 
— ВАТ “Київхліб”; 
— ВАТ “Київмлин” 
— ДП “Київські хліби”; 
— ТОВ “Хліб Києва”.

РОЗДІЛ 4
КРАМАРЕНКО Р. М. 

заступник голови Київської міської державної адміністрації
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України

“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, інших законів України, поста�
нов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського
голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), здійснення повноважень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань виконання
державних і регіональних програм соціально�економічного та культурного
розвитку, у галузі комплексного соціально�економічного розвитку території,
удосконалення розміщення на території міста продуктивних сил, розвитку
міжрегіональних зв’язків, здійснення структурної перебудови економіки міс�
та, ефективного проведення економічних реформ, спрямованих на створен�
ня ринкової економіки; у галузі бюджету та фінансів, планування і обліку, по�
даткової політики, банківської діяльності, організації виставкової діяльності.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності у
сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні)
мобілізаційного плану м. Києва.

Сприяє формуванню системи фінансово�кредитної, консультативної та
інформаційної підтримки підприємництва.

Сприяє залученню іноземних інвестицій для розвитку економічного по�
тенціалу м. Києва.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам промислових підприємств, ус�
танов та організацій, розташованих на території міста, незалежно від
форм власності та відомчої підпорядкованості, розвитку їхньої експортної
бази і збільшенню виробництва продукції на експорт.

Погоджує зовнішньоекономічні договори, що укладаються структурни�
ми підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), підприємствами, установами та органі�
заціями, заснованими на комунальній власності територіальної громади
міста Києва.

Координує роботу щодо здійснення державної реєстрації іноземних ін�
вестицій в місті Києві, договорів про спільну інвестиційну діяльність за
участю інвесторів, видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів, разових
індивідуальних ліцензій в межах, визначених Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України.

Сприяє ефективному використанню природних, трудових і фінансових
ресурсів м. Києва та залученню інвестицій. Здійснює координацію діяль�
ності управлінь економіки та фінансових управлінь районних в місті Києві
державних адміністрацій.

Забезпечує:
— організацію роботи з розроблення, узагальнення та контролю за ви�

конанням заходів щодо реалізації завдань, викладених у посланнях Пре�
зидента України до Верховної Ради України, Програмі діяльності Кабінету
Міністрів України;

— складання балансів трудових ресурсів.
Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузе�

вих, галузевих, місцевих і міжрегіональних програм.
Забезпечує підготовку та подання в установленому порядку до Мініс�

терства економічного розвитку і торгівлі України пропозицій, спрямованих
на забезпечення збалансованого розвитку продуктивних сил та підвищен�
ня рівня життя населення м. Києва. Організовує роботу з проведення ана�
лізу соціально�економічної ситуації та розроблення прогнозів динаміки
споживання населенням міста товарів народного споживання та послуг.

Забезпечує розробку та подання на затвердження Київської міської ра�
ди проекту бюджету м. Києва і організовує його виконання.

Організовує роботу по підготовці та подає в установленому порядку до
органів виконавчої влади вищого рівня пропозиції до проекту Державно�
го бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету
України для їх розподілу між місцевими бюджетами, розмірів дотацій і

субсидій, дані про зміну складу об’єктів, що підлягають бюджетному фі�
нансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначен�
ні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із
забезпеченості мінімальних соціальних потреб.

Погоджує пропозиції щодо розміщення на території міста Києва нових
підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності.

Забезпечує організаційно�методичне керівництво, координує діяль�
ність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві дер�
жавних адміністрацій з питань розроблення прогнозів економічного і со�
ціального розвитку міста та районів на середньостроковий період, про�
грам економічного і соціального розвитку районів м. Києва на коротко�
строковий період, забезпечує взаємодію з районними в місті Києві дер�
жавними адміністраціями під час розроблення відповідних державних,
місцевих, галузевих програм, а також під час розв’язання інших проб�
лем комплексного розвитку продуктивних сил території. Здійснює кон�
троль за виконанням всіх місцевих цільових програм. 

Організовує роботу з:
— розроблення довгострокових та середньострокових прогнозних по�

казників балансів фінансових і грошових доходів та витрат населення, ба�
лансу місцевих будівельних матеріалів;

— проведення комплексного аналізу розвитку економіки міста, визна�
чає шляхи структурно�інвестиційної політики та пріоритети соціально�
економічного розвитку території;

— розроблення програм соціально�економічного розвитку м. Києва,
відповідних галузевих програм, бере участь у розробці окремих розділів
інших програм.

Забезпечує реалізацію державної політики ціноутворення в порядку і
межах, визначених законодавством.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною
службою статистики України, Державною службою експортного контролю
України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади, постійними комісіями Київради, районними в місті Києві держав�
ними адміністраціями.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів роз�
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на роз�
гляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих
питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Продовження на наступній стор.
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Шановні виборці, всі кандидати хочуть зробити 
Вас щасливими.

Але подумайте чи всі вони: 

� знають як це зробити,
� вміють це робити;
� і останнє � чи будуть вони це робити.
Кожний чесний кандидат повинен дати Вам відповідь � чому Він

хоче бути депутатом: 
� для захисту і розвитку свого бізнесу;

� з ціллю утриматись на своїй посаді керівника;

� чи він дійсно буде вирішувати наші спільні проблеми.

Чому я іду в депутати
1. Чому я іду в депутати? 20 років я проживаю і працюю у на�

шому районі, виїздити не збираюсь, тобто, у мене такі ж проб�

леми, як і у Вас, у моїх сусідів і я їх буду вирішувати.

2. Чому я іду в депутати? Я маю досвід роботи депутатом Київ�

ради (1990�1994р.р. і депутатом Деснянської райради 2006�2010

р.р.). Я знаю, що і як необхідно робити і в окрузі, і у нашому ра�

йоні. У мене є для цього достатньо часу, а саме головне у мене є 

Бажання це робити.

3. Чому я іду в депутати? Тому, що я не один, мене підтримує

велика професійна команда, яка буде допомагати мені вирішу�

вати наші спільні проблеми. 

4. Чому я іду в депутати? Я фактично вже близько 20 років ви�

коную ту роботу, яку повинен виконувати депутат. Оберете Ви

мене депутатом чи ні це � Ваше право, але в будь�якому випад�

ку я буду виконувати передвиборчу програму, а статус депутата

райради надасть мені можливість зробити більше для нашого

району.

5. Чому я іду в депутати? Мене не задовільняє:

� матеріальний та безправний стан значної частини мешкан�

ців нашого району;

� криміногенна ситуація в районі, розповсюдження наркоти�

ків, збільшення алкозалежних громадян;

� незадовільний соціальний захист і в першу чергу � пенсіо�

нерів, хворих, обездолених;

� неналежне, не поважне  відношення до старшого покоління;

� відношення місцевої влади до молоді (відсутність: достой�

но оплачуваної роботи, житла, проведення досугу);

� безпритульність наших дітей, які віддані необлаштованому

подвір'ю;

� стан справ у житлово�комунальному господарстві: зростан�

ня цін за комунальні послуги;  не відремонтовані: будинки,

під'їзди, вхідні двері, дитячі та спортивні майданчики;

� відсутність місць для відпочинку, неналежний стан доріг,

несвоєчасний вивіз сміття. 

Шановні сусіди! Я перерахував п'ять обставин, чому я іду в де�

путати. Кожна із цих п'яти підстав дає мені право балотуватися.

А разом вони взяті, не повинні залишити у Вас сумнівів, що я

це роблю з інших причин. Справа за Вашою довірою, визнача�

тися Вам.

Я обіцяю:
1. Бути чесним і принциповим депутатом.

2. Дотримуватися чинного законодавства і християнських

принципів.

3. Не дозволяти чиновникам збиткуватися над Вами.

4. Очищати районну владу від хабарників, казнокрадів і без�

відповідальних керівників.

5. Щотижня проводити прийоми виборців і не залишати

жодного звернення без уваги.

6. Своїм особистим прикладом показати більшості депутатів

(я це вже робив), як повинен працювати депутат і в окрузі, і у

Верховній раді.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Вами і власною со�
вістю, я гарантую Вам, що за будь�яких обставин Вам не буде со�
ромно за свій вибір.

Маю велику надію на Вашу довіру та підтримку В.Ходаков�
ський.

ВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в депутати Верховної Ради України  

по одномандатному виборчому округу № 213 в порядку самовисування
Ходаковського  Віктора Миколайовича

Я, Булавінцев Володимир Федорович, будучи на керівних

посадах надавав цільову допомогу військовослужбовцям та гро�

мадянам України у вирішенні наступних питань:

� сформував прозору чергу безквартирних військовослуж�

бовців в Київському гарнізоні; 

� розміщено близько 2500 безквартирних сімей військово�

службовців в гуртожитках м. Києва;

� припинено зловживання з розподілу квартир у військовому

містечку Київського гарнізону для військовослужбовців Захід�

ної групи військ;

� брав участь у створенні Закону України "Про соціальний за�

хист військовослужбовців та членів їх сімей";

� зупинено будівництво генеральських дач на учбовому полі�

гоні;

� відновлена пожежна частина в м. Синельникове;

� закуплені ліки та технічне обладнання для операційного

відділення районної лікарні;

� відновлена після пожежі місцева церква в с. Юрчиха Чер�

каської області.

Головні пріоритети моєї передвиборчої програми це:

� суттєво підняти рівень заробітної платні для вчителів, ліка�

рів, військових та працівників силових відомств;

� відмінити цинічну пенсійну реформу 2011 року, пенсії на�

раховувати на основі заробітної платні і трудового стажу. Ввес�

ти щорічний перерахунок на основі середньорічної заробітної

платні в Україні для всіх пенсіонерів;

� відновити державні стандарти на продукти харчування, ме�

дикаменти та суворий контроль за їх дотриманням;

� відновити в містах громадський транспорт великої місткос�

ті у комунальній власності;

� побудувати і ввести в експлуатацію кільцеву дорогу навко�

ло Києва з Північним і Південним переходами через р. Дніпро;

� сприяти швидкому закінченню будівництва Подільського

мостового переходу та запуску лінії метрополітену;

� створити мережу соціальних закладів для людей похилого

віку;

� відмінити ПДВ та перейти на диференційний податок з обі�

гу;

� зняти недоторканність державних чиновників всіх рів�

нів, депутатів тощо, відмінити для них необґрунтовані піль�

ги;

� відновити законність та правопорядок на морально�право�

вій основі, викорінити корупцію, хабарництво та організовану

злочинність;

� повернути розграбоване та незаконно приватизовані об'єк�

ти;

� організувати громадський контроль над усіма гілками влад�

них структур;

� перейти до державного регулювання цін по ряду найважли�

віших товарів та послуг;

� поступово знизити податкові ставки, у тому числі знизити

податки та збори для малого та середнього бізнесу, спростити

систему реєстрації підприємств та підприємців, отримання па�

тентів та ліцензій;

� ввести індексацію заробітної платні, соціальних виплат у

співвідношенні до інфляції;

� впровадити конституційне право громадян на безкоштовну

освіту та медичне обслуговування, підняти їх на належний рі�

вень;

� платня за комунальні послуги не має бути більше 10% від

загального сімейного доходу.

Шановні виборці!

Я  мешкаю разом з Вами в Деснянському районі майже 30

років і хочу змінити наше повсякденне життя на краще. Прошу

Вас своєю довірою надати мені можливість створити зміни в

нашій державі разом з Вами. 

У мене достатньо досвіду щоб втілити у життя всі пункти мо�

єї програми, ми гідні найкращого майбутнього! 

Від Вашого вибору зараз, залежить подальша доля нашої

Батьківщини. Проголосувавши за мене, Ви даєте шанс собі та

своїм дітям на краще майбутнє.

Слава Україні! 

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА
У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ

Булавінцева Володимира Федоровича

Вперше за багато років у людей з'являється можливість голо�

сувати за конкретну людину, в одномандатному окрузі. 

Отже жителі району зможуть отримати свого депутата, який

буде захищати їх права та вирішувати спільні проблеми. Змі�

ниться відношення до депутата  бо це буде посередник між вла�

дою та громадою, а якщо він не буде виконувати своїх обов'яз�

ків то громада його відкличе. 

Ми будуємо правову, демократичну та безпечну Європейську

державу. Закон має бути один для всіх,  де кожен із нас, а не ли�

ше багаті зможуть захистити свої права в суді. Кожна людина

може реалізовувати свої можливості в своїй країні, а не шукаю�

чи кращої долі за кордоном. 

Тому моя програма передбачає:

Зміни на районному рівні: 
� Як найшвидше вирішення транспортної проблеми Деснян�

ського району, та будівництво метро. 

� Відкриття реабілітаційного центру для людей з обмежени�

ми фізичними можливостями.

� Облаштування дворів та під'їздів.

� Покращення роботи вже існуючих медичних закладів, та

відкриття нових.

� Збільшення кількості дитячих дошкільних закладів.

� Відновлення функціонування бюветів, та забезпечення са�

нітарних норм питної води. 

� Облаштування дитячих майданчиків та спортивних май�

данчиків для молоді.

� Облаштування парків та скверів, для безпечного відпочин�

ку жителів району. 

� Контроль та покращення роботи сфери ЖКГ, підтримка

ОСББ та ЖБК.

� Оприлюднення "Генерального плану розвитку м. Києва"

Політичні зміни:
� розробити дієвий правовий механізм відклику народного

депутата у разі не виконання їм своїх функціональних обов'язків

� максимальний термін обрання депутата обмежити двома

каденціями 

� обмеження депутатської недоторканості використовуючи

досвід Європейських країн

� додаткова спеціальна освіта для депутата по спеціальності

"Державний управлінець"

� створення та формування  позитивного іміджу України у

світі 

Економічні зміни:
� захист та підтримка малого та середнього бізнесу

� створення нових робочих місць

� підтримка сільського господарства

� підтримка вітчизняного товаровиробника

� зменшення кількості податків

� жорсткий контроль з боку держави за фінансовими пірамі�

дами, та іншими шахрайськими схемами, розроблення механіз�

мів повернення громадянам втрачених коштів 

� розвиток  високотехнологічних галузей, впровадження ін�

новаційних технологій

� створення сприятливого інвестиційного клімату       

� зрозумілі і стабільні закони та правила бізнесу, державні га�

рантії

� розробити закони не вигідні для відтоку грошей в офшорні

зони, та сприяти переводу їх в економіку України

� збільшення заробітної плати працівникам бюджетної сфе�

ри

� підвищення мінімальних зарплат та пенсій, стипендій сту�

дентам

� енергетична незалежність країни, розвиток альтернативних

енергетичних технологій, та державна програма допомоги роз�

робникам, продавцям та споживачам

� стратегічні виробництва та об'єкти � власність держави

Соціальні зміни:
� спрощення бюрократичних механізмів для громадян

� гідний рівень освіти та розвиток науки

� забезпечення конституційного права громадян на безкош�

товну державну освіту та медичне лікування

� надання першого робочого місця для молоді

� сприяння завершенню будівництва об'єктів соціальної сфе�

ри (лікувальні заклади, шкільні та дошкільні заклади освіти)

� підтримка молодих сімей, малозабезпечених, та матерів

одиначок на державному рівні

� автоматична індексація пенсій та зарплат та інших соціаль�

них виплат відповідно рівня інфляції

� державний контроль за якістю надання медичних послуг

� впровадження практики навчання студентів в європей�

ських навчальних закладах на пільговій основі

� реальний державний контроль за якістю харчових продук�

тів та посилення відповідальності за неякісний продукт

� державний контроль якості медичних препаратів

Передвиборна програма кандидата у 
народні депутати України 

по одномандатному виборчому округу № 213 
Кузьмінського Віктора Івановича

2.За дорученнями заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації безпосередньо працює відділ організаційного забезпечення ді�
яльності заступника голови Київської міської державної адміністрації.

3. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює ді�
яльність головних управлінь безпосереднього підпорядкування:

— Головного управління економіки та інвестицій;
— Головного фінансового управління.
4. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, ін�

ших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом
повноважень.

5. Координує діяльність:
— ТОВ “Діловий центр “Європа”;
— СТОВ “Інтерсервіс “Каштан”;
— СП ТОВ “Етна”;
— СП “Мрія�Даві�Дан”;
— СП “Канком”;
— СП ТОВ “Міжнародний офісно�готельний центр”.

РОЗДІЛ 5.
КУЧУК М. І. 

заступник голови Київської міської державної адміністрації
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України

“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування
в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, інших законів України, по�
станов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Мініс�
трів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
Київського міського голови, здійснення повноважень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на те�
риторії міста Києва, розроблення, подання на затвердження в установле�
ному порядку та реалізації Генерального плану м. Києва, іншої містобудів�
ної документації, забезпечення додержання законодавства у сфері місто�
будування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвер�
дженої містобудівної документації; у галузі капітального будівництва та бу�
дівництва житла і забезпечення населення столиці житловою площею та
осіб, які потребують поліпшення житлових умов, соціальним житлом; за�
лучення інвестицій у житлове будівництво; створення і координацію діяль�
ності житлово�будівельних кооперативів до введення в експлуатацію жит�
лових будинків; залучення інвесторів, в тому числі й іноземних, для рекон�
струкції житлового фонду; щодо реалізації державної політики в галузі ви�
користання та охорони земель м. Києва; з питань вирішення проблеми за�
безпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності
групи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�центр".

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності 
м. Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні

(уточненні) мобілізаційного плану м. Києва.
Вносить в установленому порядку на розгляд Київради пропозиції що�

до прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно�запо�
відного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають осо�
бливій охороні.

Подає пропозиції Київській міській раді і здійснює відповідні заходи
щодо реалізації її рішень про приватизацію, надання, передачу і про�
даж, вилучення (викуп) земельних ділянок. Контролює роботу щодо
забезпечення дотримання земельного законодавства, вирішення пи�
тань щодо використання і охорони земель, виконання погоджених про�
ектів і схем землеустрою, проектів внутрішньогосподарського земле�
устрою.

Організовує підготовку і подає на розгляд Київської міської ради про�
екти рішень з земельних питань.

В установленому порядку вносить пропозиції щодо фінансування зе�
мельної реформи з місцевого бюджету, фінансування інших заходів у
сфері земельних відносин.

Візує проекти договорів купівлі�продажу та оренди земельних ділянок
до передачі на розгляд Київському міському голові, проекти державних
актів на право власності та право постійного користування землею.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством регіонального роз�
витку, будівництва та житлово�комунального господарства України, мініс�
терствами та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними
комісіями Київради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з по�
кладених на нього завдань і визначеного кола питань:

— забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо
реалізації доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голо�
ви Київської міської державної адміністрації;

— організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей гос�
подарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхнього
розвитку;

— координує роботу щодо спорудження (створення) пам’ятників і мо�
нументів, а також пам’ятних дошок.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів роз�
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на роз�
гляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих
питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. За дорученнями заступника голови Київської міської державної ад�
міністрації безпосередньо працює відділ організаційного забезпечення
діяльності заступника голови Київської міської державної адміністрації.

3. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює ді�
яльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

— Головного управління містобудування та архітектури;

— Головного управління житлового забезпечення;
— Головного управління земельних ресурсів.
4. Координує діяльність спільних підприємств, господарських това�

риств, в тому числі:
— ВАТ “Київметробуд”;
— АТХК “Київміськбуд”;
— АК “Київреконструкція”;
— АТ “Київпроект”.
5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, ін�

ших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом
повноважень.

6. Здійснює керівництво:
— комісією з вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які

зазнали збитків внаслідок діяльності групи інвестиційно�будівельних ком�
паній “Еліта�центр”;

— комісією з визначення черговості укладання попередніх договорів з
потерпілими від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній “Елі�
та�Центр”.

РОЗДІЛ 6.
НОВОХАТЬКО Л. М. 

заступник голови Київської міської державної адміністрації
І. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів Укра�

їни “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеві державні ад�
міністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів Укра�
їни, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабіне�
ту Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київ�
ського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), здійснення повноважень вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) щодо реалізації державної політики у галузі освіти і науки, охо�
рони здоров’я, культури та охорони культурної спадщини, фізичної куль�
тури і спорту; материнства і дитинства, сім’ї та молоді, соціального за�
безпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян —
пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей�сиріт, одиноких
матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої
матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної під�
тримки з боку держави; забезпечення виконання законодавства про
пільги, встановлені для ветеранів війни, прирівняних до них осіб та вете�
ранів праці, військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби в
запас або відставку, та членів їхніх сімей, а також про пільги і допомогу
сім’ям військовослужбовців строкової служби; зайнятості населення,
праці та заробітної плати; забезпечення ефективної роботи та розвитку у
місті Києві мережі закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної
культури і спорту, соціального захисту, молодіжних організацій, жіночих
громадських організацій, організації роботи з розроблення прогнозів
розвитку мережі закладів освіти і науки, охорони здоров’я, культури, фі�
зичної культури і спорту, соціального захисту населення; рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків та впровадження тендерної складової у ді�
яльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підпри�
ємств; у сфері національних меншин і міграції та державно�церковних
відносин.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів, вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності 
м. Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні
(уточненні) мобілізаційного плану м. Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України, Міністерством культури України, Міністерством
охорони здоров’я України, Міністерством соціальної політики України, мі�
ністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, по�
стійними комісіями Київради, районними в місті Києві державними адмі�
ністраціями.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з по�
кладених на нього завдань і визначеного кола питань:

— забезпечує виконання заходів щодо реалізації доручень Президента
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

— координує роботу щодо розробки відповідних програм соціально�
економічного розвитку м. Києва, галузевих та місцевих програм та забез�
печує їх виконання;

— забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти та охорони
здоров’я;

— забезпечує у межах своєї компетенції додержання законодавства
України про культуру;

— забезпечує виконання заходів щодо розвитку фізичної культури і
спорту;

— забезпечує реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних
відносин, міграційної політики, забезпечення прав національних мен�
шин;

— сприяє консолідації та розвиткові української нації, задоволенню
національно�культурних потреб і розвитку етнічної самобутності україн�
ців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв’язків з Укра�
їною;

— забезпечує у межах компетенції додержання законодавства України
про свободу совісті та релігійні організації;

— координує роботу щодо розробки та організації виконання перспек�
тивних та поточних програм зайнятості населення;

— забезпечує розробку і організацію виконання місцевих програм зай�
нятості населення;

— забезпечує організацію та ефективне функціонування на території
міста системи адміністрації праці та вживає відповідні заходи на виконан�
ня національного трудового законодавства та положень ратифікованих
Україною конвенцій Міжнародної організації праці;

Продовження на наступній стор.
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Передвиборна програма 
кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі 

Кобєлєва Володимира Івановича
Коротко про себе: народився в Києві, дитинство пройшло на

Лісовому масиві, з 1985 року мешкаю на Троєщині. Навчався в

школі №249, випускався з фізико�математичного класу школи

№189 на Лісовому. З відзнакою закінчив Київський військовий

інститут управління та зв'язку (в минулому КВІРТУ) з кваліфі�

кацією радіоінженер. Працював в Головному управлінні Мініс�

терства оборони України. Капітан запасу. В 2008 році здобув

кваліфікацію економіста�маркетолога в Київському інституті

інвестиційного менеджменту. В 2011 році закінчив Київський

національний університет ім. Тараса Шевченка, кваліфікація �

юрист. Створив та розвинув декілька підприємств в галузі ін�

формаційних технологій та комплексного оснащення офісів.

Не судимий.

В скрутні часи для нашої держави, в умовах економічної та

державної кризи, не можу бути осторонь від політики і, як гро�

мадянин і патріот незалежної України, готовий віддано служи�

ти народові і державі, задля створення гідних умов життя ни�

нішньому та майбутнім поколінням.

Моя мета � утвердження вільної, заможної та сильної Украї�

ни. В умовах кризи, основними завданнями здійснення цієї ме�

ти мають стати: забезпечення гарантій прав і свобод людини,

подолання бюрократизму та корупції, розвиток дієвих інститу�

тів впливу та контролю суспільства над владними структурами.

Лише на цій основі можливе подолання відчуження влади від

народу, відновлення довіри людей.

Для реалізації наявного величезного потенціалу України не�

обхідні наступні ключові рішучі кроки:

� Реальна боротьба з корупцією

� Сприяння розвитку бізнесу

� Утвердження чесного, справедливого, незалежного суду

� Впровадження, на противагу репресивній, стимулюючої,

ефективної податкової системи

� Тотальна дерегуляція. Заміна чиновників на комп'ютери з

позбавленням самої можливості отримати хабар.

Допоки в українській владі здійснюється круговерть одних і

тих самих політиків, побороти корупцію неможливо. Оскільки,

як діюча, так і колишня влада, і є уособленням корупції та ті�

ньової економіки.

Я вірю, що секрет виходу України з економічної та державної

кризи полягає зараз і у тому, щоб усі ми спочатку усвідомили се�

бе українцями � великою і могутньою спільнотою, а потім пові�

рили в себе � повірили в українця. Повірили в нашу самобут�

ність і неповторність. Повірили, що від кожного з нас залежить

майбутнє нашого народу! 

Ми разом побудуємо сильну, багату, незалежну Україну. Се�

редня зарплата 1000 євро і середня пенсія 500 євро � можливі в

Україні. 

Нова Україна:
� це країна можливостей, а не репресій, країна в якій кожна

людина почуває себе вільною

� в якій стабільно розвивається економіка, будуються кораб�

лі, сучасні локомотиви та літаки

� в якій будь�хто може легко почати і вести свій бізнес

� в якій кожен випускник ВНЗ зможе знайти роботу за фахом

і реалізувати себе як професіонал у своїй країні

� в якій цінуються чесна праця, інтелект і таланти громадян

� де всі громадяни України, всі соціальні групи мають мож�

ливість працювати, отримувати високу зарплату та гідно жити,

незалежно від місця проживання.

Я докладу максимум зусиль, щоб виправдати Вашу довіру і

поряд з загальнодержавними, відстояти інтереси Києва, киян

та рідного району.

Першочергові завдання в окрузі:
� Прискорення будівництва мостового переходу та метро

� Недопущення будівництва сміттєспалювального заводу бі�

ля ТЕЦ�6, яке неминуче призведе до погіршення екології

� Остаточне вирішення проблеми з забрудненням ртуттю те�

риторії заводу "Радикал"

� Завершення будівництва школи у 24�му мікрорайоні

� Добудова ЖК "Дніпровські вежі"

� Будівництво лікарні та добудова Опікового центру

� Облаштування нових паркових зон, скверів, в тому числі

вздовж річки Десенка

� Облаштування нових дитячих та спортивних майданчиків,

відновлення та ремонт існуючих

Я вірю в Україну! Нову Україну!
Я вірю в Українця, в Киянина та Деснянця!

Разом Ми переможемо!

В.І. Кобєлєв

Передвиборна Програма
кандидата в народні депутати України від Троєщини

БОРИСОВА Валерія Дмитровича
(виборчий округ № 213, м. Київ, ж/м Троєщина)

Дорогі троєщинці!

Впевнений, що саме Троєщина може подати приклад для

наслідування не лише решті районів столиці, а й усій Україні.

Адже сьогодні на Троєщині проживає близько півмільйона гро�

мадян: як у двох обласних центрах � Полтаві та Луцьку � разом

узятих! Саме завдяки Троєщині Деснянський район � найбіль�

ший в Україні. 

У Троєщини багате історичне минуле. Як свідчать літописи,

саме тут, на березі озера Гнилуша, в 1026 році Ярослав Мудрий

підписав зі своїм братом Мстиславом Чернігівським мирову

угоду (Троєщинську Унію), що посприяла подальшому розвит�

ку України�Руси як держави. 

Найбільший район в Україні та ще з таким славетним мину�

лим має стати найкращим! Перед нами стоїть реальна мета �

зробити Троєщину сучасною, безпечною та комфортною. 

Підтвердженням перетворення Троєщини в найсучасніший,

найбезпечніший і найкомфортніший район в Україні мають

стати:

� єдиний центр надання адміністративних послуг громадя�

нам;

� зручна та розвинена комунальна інфраструктура;

� електронні звернення громадян (не виходячи з дому) до

будь�яких державних і комунальних організацій;

� громадське обговорення проектів рішень органів місцевого

самоврядування, державних і комунальних установ у режимі

"online";

� повна комп'ютеризація та "інтернетизація" масиву, облад�

нання всіх шкільних класів електронними дошками;

� етнографічний парк на місці підписання Троєщинської

Унії, внесення його до обов'язкової туристичної програми від�

відування Києва;

� 7 станцій лінії метрополітену по проспекту Маяковського,

розвинений громадський транспорт (швидкісний трамвай, місь�

ка електричка, додаткові тролейбусні та автобусні маршрути);

� районна багатопрофільна лікарня з пологовим відділенням,

єдина централізована система медичного обліку мешканців

Деснянського району та система електронної черги;

� зона сучасних офісів і ділових центрів Троєщина(Сіті;
� троєщинська "силіконова долина" (багатопрофільне висо�

котехнологічне виробництво);

� районний спортивний стадіон (з можливістю проведення

матчів першості України з футболу);

� кіноконцертний комплекс на 5000 місць і відкритий май�

данчик біля нього на 50000 місць для проведення загальномісь�

ких та національних мистецьких і творчих заходів (з можливіс�

тю виступу світових зірок естради);

� найбільший у Європі майданчик для молодят; 

� драматичний театр.

Звісно, все це завдання не на один місяць і навіть не на один

рік. Але якщо ми не розпочнемо зміни на Троєщині сьогодні, то

не досягнемо мети ніколи. Ми будемо вважати наше завдання

виконаним лише тоді, коли решта киян почне по�доброму заз�

дрити троєщинцям!

Майже 10 років троєщинці не мали свого народного депутата. Я

йду до Верховної Ради, щоб відстоювати інтереси мешканців Тро�

єщини, щоб своєю щоденною працею у якості народного депута�

та України всіляко сприяти поступовому системному перетворен�

ню Троєщини на сучасний, безпечний і комфортний район.

Завдання політиків � перемога на виборах. Завдання синів

своєї землі � завжди залишатися зі своїм народом, вірою й прав�

дою захищаючи його інтереси. І я пишаюсь тим, що сьогодні

можу з чистим серцем промовити: я, БОРИСОВ Валерій, зав�

жди буду стояти на захисті інтересів троєщинців!

БОРИСОВ за Троєщину!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА 
В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 213 МІСТА КИЄВА 
БИСТРУШКІНА ЯРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

ТВІЙ ГОЛОС ВРЯТУЄ КРАЇНУ !
Я дякую долі, що моє життя тісно пов'язане з Деснянським

районом м.Києва, рідною Троєщиною! Саме тут пройшли мої

студентські роки, тут мене обирали депутатом Київради, тут я

живу.

СВОЇМИ ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ БАЧУ:
Створення у Верховній раді нової більшості, для проведення

невідкладних економічних реформ, спрямованих на реальне

зростання доходів населення, усунення та покарання чиновни�

ків�корупціонерів, припинення політичних репресій та звіль�

нення усіх політв'язнів.

Будівництво метрополітену на Троєщину. Негайне створення

спеціальної постійної комісії з будівництва, персональна відпо�

відальність чиновників за терміни ведення будівництва.

Відстоювання  ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії

Чорнобильської АЕС. 

Розслідування діяльності нинішньої та попередньої київ�

ської влади. 

Припинення варварської забудови столиці. Введення мора�

торію на подальші земельні відводи. 

Киянам необхідно підняти мінімальну заробітну плату, зар�

плати в бюджетній сфері будуть щороку збільшуватись за раху�

нок місцевого бюджету. 

Проведення пенсійної реформи на захист простих людей.

Зменшити розмір пенсій чиновників та депутатів, а за рахунок

цього збільшити середню пенсію.

Реальна боротьба з корупцією.  

Максимальна підтримка малого та середнього бізнесу. 

Розширення програми пільгового житла для молоді та соці�

ально незахищених верств населення.

Організація постійної роботи "приймальні" народного депу�

тата в окрузі з 1 листопада 2012 р. 

Обов'язковий особистий прийом громадян депутатом. Орга�

нізація цілодобової "гарячої телефонної лінії" (call центр).   

Вирішення побутових проблем троєщанців, регулярна мате�

ріальна, медична, юридична та інша допомога.

Ремонт та запуск роботи безкоштовних бюветів з питною во�

дою.

Будівництво лікарні та пологового будинку. 

Введення в дію плану "Безпечна Троєщина", спрямованого

на посилення  правопорядку в районі. Проведення антикоруп�

ційних дій серед правоохоронців. 

Демонтаж незаконних кіосків.

Допомога в ремонті школам та дитячим садкам. Придбання

парт, стільців, спортивного та ігрового інвентарю.

Ремонт під'їздів та ліфтів. 

Капітальний ремонт покрівель.

Будівництво дитячих, спортивних майданчиків та стадіонів.

Перевірка та фінансовий аудит діяльності ЖЕКів. Персо�

нальна відповідальність керівників ЖЕКів перед мешканця�

ми.

Проведення регулярних суботників, висадка дерев та квітів. 

Ремонт доріг та тротуару у дворах та між будинками.

Організація регулярних безкоштовних екскурсій, відвідувань

театрів, музеїв, кінотеатрів.

Безкоштовне та пільгове оздоровлення дітей в санаторіях.

Безсумнівно, це неповний перелік завдань, які ми спільно

будемо вирішувати. Але я впевнений, що за Вашої підтримки

ми подолаємо будь�які перешкоди! 

Я люблю Троєщину і дуже хочу, щоб ми нею пишалися!     

— вживає заходів щодо функціонування мережі молодіжних центрів, що
належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва. Органі�
зовує роботу по підготовці прогнозів розвитку зазначеної мережі, забезпечує
їхнє врахування при розробленні проектів програм соціально�економічного
та культурного розвитку м. Києва. Координує роботу цих закладів, що нале�
жать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, вживає за�
ходів для їхнього матеріально�фінансового забезпечення;

— організовує роботу з надання допомоги населенню та наданням в ме�
жах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов’язаних з охороною
материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіаль�
них тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Вживає заходів щодо функціонування та збереження мережі закладів
освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, що нале�
жать до комунальної власності територіальної громади м. Києва; забезпе�
чує розробку прогнозів щодо розвитку зазначеної мережі та їх врахуван�
ня при розробці проектів програм соціально�економічного та культурного
розвитку м. Києва.

Організовує роботу медичних закладів з надання допомоги населенню
та надання в межах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов’яза�
них з охороною материнства і дитинства.

Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епіде�
міям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує роботу закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізич�
ної культури і спорту, що належать до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва, вживає заходів для їхнього матеріального та фі�
нансового забезпечення.

Здійснює координацію роботи із будівництва об’єктів освіти, охорони
здоров’я, культури, фізичної культури і спорту міста, соціального захисту,
молодіжних центрів.

Забезпечує співробітництво з Національною академією наук України,
іншими науковими установами та організаціями, координацію діяльності
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) з питань розробки і реалізації про�
грам наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури.

Сприяє:
— роботі творчих спілок, товариств, фондів і асоціацій, громадських

об’єднань, організацій, які діють у галузі культури, охорони здоров’я, ос�
віти і науки, фізичної культури І спорту;

— проведенню міжнародних фестивалів, конкурсів, культурно�мис�
тецьких заходів у м. Києві, заходів, які проводяться національними мен�
шинами, релігійними організаціями;

— проведенню спортивних заходів у м. Києві.
Координує роботу об’єднань ветеранів війни та праці, забезпечує роз�

робку і реалізацію місцевих програм щодо поліпшення житлових, матері�
ально�побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, інших малозахи�
щених верств населення.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів роз�
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на роз�
гляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих
питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2. За дорученнями заступника голови Київської міської державної ад�

міністрації безпосередньо працює відділ організаційного забезпечення
діяльності заступника голови Київської міської державної адміністрації.

3. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює ді�
яльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

— Головного управління культури;
— Головного управління освіти і науки;
— Головного управління охорони здоров’я;
— Головного управління праці та соціального захисту населення;
— Головного управління охорони культурної спадщини;
— Служби у справах дітей.
4. Сприяє діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фі�

зичної культури і спорту інших форм власності, розташованих на терито�
рії м. Києва.

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, ін�
ших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом
повноважень.

РОЗДІЛ 7
ПУЗАНОВ О. Г.

заступник голови Київської міської державної адміністрації —
керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів Укра�

їни “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеві державні ад�
міністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів Укра�
їни, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабіне�
ту Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та Київського міського голови, здійснення повноважень вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) щодо реалізації державної політики України, внутрішньої політи�
ки, розвитку місцевого самоврядування; реалізації державної політики з
питань електронного урядування та захисту інформації; в інформаційній
та видавничій сферах; у галузі забезпечення законності, правопорядку,
прав і свобод громадян; управління майном, захисту майнових прав тери�
торіальної громади м. Києва; приватизації; реклами та рекламної діяльно�
сті; управління архівною справою; взаємодії та розвитку зв’язків з суда�
ми, правоохоронними органами.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності 
м. Києва у сфері охорони державної таємниці, антитерористичної діяль�
ності, взаємодії з судами та правоохоронними органами, бере участь у
розробленні (уточненні) мобілізаційного плану м. Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Державним комітетом телеба�
чення та радіомовлення України, Адміністрацією Державної служби спеці�
ального зв’язку та захисту інформації України, Національним агентством
України з питань державної служби, постійними комісіями Київради,
районними в місті Києві державними адміністраціями.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з по�
кладених на нього завдань і визначеного кола питань:

— забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо

реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету
Міністрів України;

— бере участь у розробці окремих розділів відповідних галузевих про�
грам, місцевих програм організовує і контролює їх виконання;

— організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей гос�
подарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхньо�
го розвитку.

Забезпечує розроблення та здійснення заходів з розвитку місцевої ін�
формаційної інфраструктури.

Здійснює в межах своїх повноважень функції щодо виконання (здійс�
нення) місцевих інформаційно�видавничих програм, розвитку інформа�
ційної інфраструктури, формування та виконання міських цільових про�
грам з розвитку електронного урядування та захисту інформації. 

Організовує роботу з:
— розроблення та реалізації заходів, спрямованих на розвиток і захист
національного інформаційного простору, підтримку засобів масової ін�

формації, видавничої справи на території міста Києва;
— функціонування офіційного веб�порталу Київської міської влади.
Здійснює в межах своїх повноважень функції щодо погодження кон�

трактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та пого�
дження контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій дер�
жавної форми власності.

Співпрацює та забезпечує взаємодію з політичними партіями, громад�
ськими організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для за�
безпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологіч�
них, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загально�
державних і місцевих інтересів, організовує роботу по забезпеченню до�
держання законних прав цих об’єднань громадян.

Забезпечує виконання заходів щодо організації правового інформуван�
ня та виховання населення.

Забезпечує контроль за виконанням заходів щодо охорони громад�
ської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю та коруп�
цією.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів роз�
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на роз�
гляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих
питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює ді�
яльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

— Головного управління комунальної власності м. Києва;
— Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з

громадськістю;
— Державного архіву м. Києва.
3. Очолює апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації).
У разі відсутності заступника голови Київської міської державної адмі�

ністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (відрядження, відпустка, хво�
роба) керівництво роботою апарату виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює перший заступ�
ник керівника апарату.

4. За дорученнями заступника голови Київської міської державної ад�
міністрації безпосередньо працюють:

— відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови
Київської міської державної адміністрації — керівника апарату виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації);

— Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій.

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, ін�
ших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом
повноважень.

6. Є відповідальною особою за співпрацю з Урядовим уповноваженим
з питань антикорупційної політики.

7. Здійснює керівництво Київською міською міжвідомчою координацій�
но�методичною радою з правової освіти населення.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Додаток 1 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30.08.2012 № 1515

ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
на час відсутності голови, першого заступника голови, заступників

голови Київської міської державної адміністрації

Попова О.П. � Мазурчак О.В.

Мазурчака О.В. � Крамаренко Р.М.

Голубченка А.К. � Кучук М.І.

Крамаренка Р.М. � Мазурчак О.В.

Кучука М.І. � Голубченко А.К.

Новохатька Л.М. � Пузанов О.Г.

Пузанова О.Г. � Новохатько Л.М.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Додаток 2 до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 30.08.2012 № 1515
РОЗПОДІЛ

повноважень щодо координації діяльності районних в місті Києві
державних адміністрацій

Мазурчак О. В. � Печерський

Голубченко А.К. � Голосіївський, Святошинський

Крамаренко Р.М. � Оболонський, Дарницький

Кучук М.І. � Дніпровський, Шевченківський

Новохатько Л.М. � Солом'янський

Пузанов О.Г. � Деснянський, Подільський

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Продовження на наступній стор.
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Влада і власність трудовому народу України!
Моя програма ґрунтується на базових принципах Антикри�

зової програми Компартії України, в основу якої покладено

принципи захисту інтересів людей праці. Для її реалізації про�

поную слідуюче.

Економічна сфера.
Знаходити засоби зниження тарифів на комунальні послуги,

в першу чергу на квартплату, водопостачання, тепло.

Відновлення роботи підприємств, створення нових робочих

місць шляхом залучення інвестицій та створення нових подат�

кових "канікул".

Забезпечення жорсткого контролю над бюджетними кошта�

ми. Регулярний моніторинг за виникненням заборгованості у

виплаті заробітної плати та пенсій.

Екологія.
Боротьба з незаконними забудовами, за озеленення району,

контроль над забрудненням підприємствами, співробітництво

з екозахисними організаціями, моніторинг підземних комуні�

кацій та колекторів. Своєчасне попередження у випадку ви�

никнення, не укривання, а негайне усунення техногенної та

економічної катастрофи.

Гуманітарна сфера.
Створення незалежної районної газети та інтернет�сайту, які

б розкривали актуальні теми для мешканців району. Сьогодні

практично всі ЗМІ висвітлюють питання, що вигідні лише ве�

ликому капіталу. Незалежні видання покладуть край монополії

олігархів на електронні засоби масової інформації.

Соціальна сфера.
Встановити жорсткий контроль за виділенням коштів на за�

безпечення всіх пільг учасникам бойових дій, ветеранам війни,

праці, "дітям війни".

Забезпечення різнобічної допомоги майбутньому поколін�

ню. Впровадження комплексної програми боротьби з наркома�

нією та алкоголізмом.

Створення додаткових дитячих та спортивних майданчиків.

Конституційні права громадян.
Повернути віру людей у систему управління та правосуддя.

Нещадна боротьба з корупцією в органах влади.

Надання безкоштовної юридичної допомоги громадянам.

Введення санкцій по відношенню до власників підприємств,

що порушують умови трудового договору, техніку безпеки, еко�

логічні норми.

Транспортна сфера.
Жорсткий контроль цін на міський транспорт. Створення мар�

шрутів із пільговими цінами. Введення єдиного проїзного квитка.

Вирішувати транспортну проблему шляхом організації додатко�

вих маршрутів. Розвиток  державного транспорту, допомога при�

ватним перевізникам. Модернізація і розвиток транспортної інф�

раструктури. Моніторинг за проблемою паркування автомобілів.

Житлово#комунальне господарство.
Створити програму утеплення житлового фонду (під'їздів,

підвалів, стін).

Утримувати під особливим контролем питання відновлення

ліфтового господарства.

Приділяти більше уваги  благоустрою прибудинкових тери�

торій.

Запроваджувати широкий комплекс робіт для вирішення

проблем підвищення якості питної води.

Моє завдання – це створення таких умов, у результаті яких

мешканці району зможуть відчути у власних руках дійсну владу

трудової більшості; знати, що навіть одна людина може впли�

нути на діяльність району, а у випадку необхідності – поклада�

тися на могутню підтримку від Комуністичної партії України.

Програма 
кандидата в народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 213
Харчука Владимира Владиславовича

"Вітру не буде, треба гребти руками" 
Леся Українка

Шановні виборці!
Всі кандидати хочуть зробити Вас щасливими, але не всі

вони: знають як це зробити, вміють це робити, мають можливість
це зробити і останнє саме головне – чи будуть вони це робити. 

Кожний чесний кандидат повинен дати відповідь виборцям
– чому Він хоче бути депутатом.

         Чому я іду в депутати?
� Я маю великий життєвий досвід.

� Я майже все своє життя прожив в м. Києві і у мене такі ж

проблеми, як і у Вас, моїх сусідів.

� Я маю досвід роботи депутатом Київради, районних рад 

м. Києва і знаю, що і як необхідно робити і в нашому окрузі, і у

Верховній Раді.

� Тому, що я не один, мене підтримує велика команда – це і

сивочолі мужі, і молодь, яка хоче мати достойне майбутнє.

� Я фактично з 1991 року частково вже виконую роботу депу�

тата і маю бажання зробити якомога більше для нас – україн�

ців. Оберете Ви мене депутатом чи ні це – Ваше право, але я в

будь�якому випадку буду виконувати передвиборну програму, а

статус депутата надасть мені тільки одне, можливість виконува�

ти її більш ефективно.

        Чому я іду в депутати? 
Мене не задовольняє:

� матеріальний та безправний стан громадян України;

� незадовільний соціальний захист населення і в першу чер�

гу � пенсіонерів;

� розповсюдження наркоманії, збільшення алкозалежних

громадян; 

� ставлення до молоді, а саме: відсутність  відповідно оплачу�

ваної роботи, житла, проведення вільного часу;

� безпритульність наших дітей, які віддані недостатньо об�

лаштованому подвір'ю.

Депутатські запити я вже підготував і після мого обрання,

вони будуть зареєстровані у Верховній Раді вже на першій сесії:

1. "Про розвиток району шляхом залучення внутрішніх та

зовнішніх інвестицій". 

2." Про інвентаризацію та використання власності районної

територіальної громади".

3. "Про забезпечення житлом мешканців району, які стоять у

черзі на квартобліку, а  також тих, хто потребує поліпшення

житлових умов".   

4. "Про відкриття нових робочих місць та працевлаштування

мешканців району"

5. "Про  фінансове та матеріально�технічне забезпечення

закладів освіти та  охорони здоров'я".                      

6. "Про моральний та соціальний захист пенсіонерів".

7. "Про вирішення проблем перевезення мешканців району

комунальним транспортом".   

8."Про підтримку підприємців малого  та середнього бізне�

су", які проживають у районі.   

9."Про діяльність Народних  депутатів України та їх звітність

перед виборцями". 

10. "Про зняття недоторканості з Народних Депутатів України".   

Моя повна (розгорнута) програма надрукована в газеті "Ми всі
Українці".

Шановні виборці!
Я перерахував підстави, чому я іду в депутати. Кожен із цих

пунктів дає мені право балотуватися і чесно дивитись Вам в очі,

а всі разом взяті, не залишать у Вас підозри, що я це роблю з

будь�яких інших причин.

Я обіцяю:
� Бути чесним, щирим, об'єктивним і принциповим депута�

том.

� Не дозволяти чиновникам збиткуватися над Вами.

� Дотримуватися чинного законодавства і християнських

принципів.

� Своїм особистим прикладом показати більшості депутатів,

як повинен себе вести депутат, як він повинен працювати і в ок�

рузі, і у Верховній Раді.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Вами, моїми сусіда#
ми, і власною совістю, я всім серцем бажаю Вам добра та злагоди.
Маю велику надію на Вашу підтримку та довіру. 

З повагою до кожного з вас, Валентин Соколовський

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати 

Соколовського Валентина Івановича

Представляючи округ у Верховній Раді України, свої

депутатські обов'язки буду виконувати добросовісно, чесно,

прозоро.

Моя мета: "Заможні, щасливі люди у сильній, багатій,
європейській Україні"

Головним в цій роботі вважаю отримання конкретних

позитивних результатів для виборців, які за мене

проголосували та для держави в цілому.

Мій девіз: "Ніяких обіцянок, тільки конкретні справи"
Для виконання цієї мети, пропоную наступне:

1. Соціальна сфера

1.1. гарантоване працевлаштування молодих

спеціалістів;

1.2. мінімальна заробітна плата дорівнює реально

визначеному прожитковому мінімуму;

1.3. збереження чинного пенсійного віку для жінок та

чоловіків;

1.4. мінімальна пенсія дорівнює реально визначеному

прожитковому мінімуму;

1.5. доступна вища освіта для всіх, збільшення

бюджетних місць у ВУЗах;

1.6. державна програма захисту дітей та підлітків від

негативного впливу "вулиці", а саме розвиток закладів

позашкільного виховання, спортивних секцій, клубів;

1.7. надання державних кредитів молодим сім'ям на

придбання житла;

1.8. державний контроль за якістю надання медичної допомоги

в лікувальних закладах усіх форм власності та якістю медикаментів.

2. Економічна сфера

2.1. залучення передових світових технологій, для

створення на території нашої країни нових підприємств;

2.2. створення нових робочих місць;

2.3. збільшення ВВП, завдяки новим підприємствам та

новим технологіям;

2.4. зменшення залежності від зовнішніх фінансово�

економічних чинників;

2.5. зменшення зовнішніх займів;

2.6. підтримка та захист вітчизняного виробника;

2.7. закупівля за бюджетні кошти тільки у вітчизняного

виробника;

2.8. створення механізму жорсткого контролю з боку

громадськості за формуванням та використанням державного і

місцевого бюджетів;

2.9. прозора податкова політика, зменшення

податкового навантаження;

3. Державна політика

3.1. державна мова – одна, українська;

3.2. багатовекторна політика, лише заради зміцнення

економіки;

3.3. позаблоковий статус;

3.4. контрактна армія;

3.5. скорочення бюрократичного управлінського

апарату;

Як житель Троєщини, у виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:

� розвиток транспортної інфраструктури, а саме

будівництво метрополітену;

� розвиток спортивної інфраструктури, а саме

спортивні зали, майданчики тощо;

� підвищення ефективності роботи органів міліції,

особливо з профілактики злочинності серед молоді;

� підвищення якості обслуговування населення

житлово�експлуатаційними конторами (ЖЕК);

� створення нових робочих місць.

Всі свої дії буду робити, виходячи з головного – інтересів
громадян. Впевнений, разом ми зможемо досягти реальних
результатів в підвищенні добробуту людей.

Віталій Безпалюк

Передвиборна програма 
кандидата в народні депутати України 

по одномандатному виборчому округу № 213 
Безпалюка Віталія Анатолійовича

Продовження на наступній стор.

Додаток 3
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від   30.08.2012 № 1515

РОЗПОДІЛ
комунальних об'єднань та комунальних підприємств, що підпорядковані структурним підрозділам 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
діяльність яких спрямовується, координується і контролюється першим заступником голови, 

заступниками голови Київської міської державної адміністрації

МАЗУРЧАК О. В. Головне управління контролю за
благоустроєм

Комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) по
утриманню та експлуатації земель водного
фонду м.Києва "Плесо"

КП "Київблагоустрій"

КП виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) "Загальноміський
Інформаційний центр реагування на
тривожні виклики та надзвичайні події в
м.Києві � "Київ�112"

Комунальна аварійно�рятувальна служба
"Київська служба порятунку"

КП "Київський міський Будинок Природи"

КО "Київзеленбуд"

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Голосіївського району

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Дарницького району

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Деснянського району

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Дніпровського району

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Оболонського району

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Печерського району

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Подільського району

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Солом'янського
району

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Святошинського
району

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Шевченківського
району

Комунальне підприємство "Лісопаркове
господарство "Конча�Заспа"

Комунальне підприємство "Дарницьке
лісопаркове господарство"

Комунальне підприємство "Святошинське
лісопаркове господарство"

КП "Притулок для тварин"

КП "Центр ідентифікації тварин"

Київський зоологічний парк
загальнодержавного значення

Комунальне підприємство "Київська міська
лікарня ветеринарної медицини"

Головне управління комунального
господарства

Комунальне підприємство виконавчого
органу Київради (Київської міської
державної адміністрації)
"Київкомунсервіс"

КП "Водно�інформаційний центр"

СВКП "Київводфонд"

Комунальне підприємство
"Київбудреконструкція"
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ПРОГРАМА КАНДИДАТА 
У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД ВО "БАТЬКІВЩИНА" 

ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 214
Ганущака Юрія Івановича

Я, Ганущак Юрій Іванович, підтримую встановлення вла�

ди народу над Президентом і депутатами через закони про

імпічмент президента Януковича та закон про відкликання

народного депутата, якщо останній не виконує своїх зо�

бов'язань. 

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Українським на�

родом і Об`єднаною опозицією "Батьківщина", беру на себе та�

кі зобов`язання:

1. Вступити до фракції Об'єднаної опозиції "Батьківщина" у

Верховній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом дії

мандату, наданого мені виборцем.

2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримі�

нальну відповідальність за голосування картками інших депу�

татів.

3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на вико�

нання Програми Об'єднаної опозиції, зокрема за закон про

процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича та за закон про

відкликання народного депутата.

4. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публікува�

ти у ЗМІ регулярно, раз на рік свою декларацію про доходи та

видатки. 

У разі невиконання цих зобов'язань присягаюся написати заяву
про складання депутатських повноважень.

Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню принципів, які
запропонувала Об'єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна
влада, Гідне життя.  

Я зроблю все від мене залежне, щоб звільнити  Юлію Тимошен(
ко, Юрія Луценка, усіх політичних в'язнів, припинити політичні
репресії.  

Кожен громадянин країни достойний гідного життя. Тому я

підтримую Програму стимулювання економіки Об`єднаної

опозиції.

Людина має отримувати зарплату, яка відповідає сучасним

потребам: прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата

будуть доведені до 2400 грн., зарплата бюджетників буде збіль�

шена щонайменше вдвічі. 

Будуть встановлені однакові правила нарахування пенсій для

всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде залежати від

трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.  

Ми гарантуємо усім доступність до якісної, сучасної освіти,

встановимо законом обсяг медичних послуг, які надаватимуть�

ся безкоштовно. 

У бідному суспільстві не повинно бути багатих посадовців, їх

пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади

будуть скорочені удвічі. 

Ми  проведемо антикорупційну люстрацію � перевірку від�

повідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим

доходам.

Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не

порушувати їх. На посади суддів мають прийти  молоді, освіче�

ні громадяни.

Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію ре�

зультатів державних закупівель та приватизації, здійснених ни�

нішньою владою.

Я зроблю все можливе для захисту української мови як осно�

ви державності. Я бачу Україну повноправним членом Євро�

пейської спільноти і працюватиму для цього. 

Я Беру на себе зобов`язання перед своїми земляками домогтися:
1. Відновити районні ради в місті Києві з підпорядковани�

ми їм виконавчими органами, наділити їх повноваженнями надан�

ня соціальних послуг, які є найближчими для мешканців: утриман�

ня та ремонт вулиць та між дворових проїздів, благоустрій тери�

торії, поліклініки, дошкільні заклади та середні школи, програми

соціальної допомоги

2. Розмежувати повноваження Київської міської Дер�

жавної адміністрації та виконавчого органу Київради, що очолює

міський голова. КМДА наділити функціями координації діяльності

державних органів та контролю за рішеннями органів самовряду�

вання. На рівні районів міста Києва державні адміністрації не

створювати.

3. Затвердити Генеральний план міста і здійснювати за�

будову  лише відповідно до нього з урахуванням громадської думки

мешканців.

4. Створити органи самоорганізації населення � дворові,

квартальні комітети, з передачею їм коштів на надання соціаль�

них послуг населенню.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 
"Народний контроль"

на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року 
по одномандатному округу №214 

кандидата у народні депутати України 
Кочкіної Олени Юріївни

Голосуй не за партію! Голосуй за людину!
Кожні вибори, Ми чуємо розумні слова: "демократія", "на�

род" , "Україна для людей", "Справедливість для кожного",

"Покращення вже сьогодні", "Закон один для всіх".

МИ ДОВІРЯЄМО
право ухвалювати закони, керувати країною і нашим життям

і кожен раз наші обранці будь�то кандидати від влади чи опози�

ції 

НАС ЗРАДЖУЮТЬ
Я � ЖУРНАЛІСТ, моє покликання � осмислення та донесен�

ня важливої інформації до людей. Завдання журналіста за будь�

яких умов дістатися  істини, завдяки якій громадяни дивляться

на владу та опозицію, на їхні обіцянки і дії. За останні  8 років

МИ бачили біля керма держави представників обох таборів і всі

вони виявили свою нездатність якісно керувати і розвивати на�

шу країну. Розруха, зубожіння, відчай, зневіра �це реалії нашо�

го політичного, економічного та суспільного життя.

НАСТАВ ЧАС БРАТИ КРАЇНУ В СВОЇ РУКИ
Люди втомилися від неможливості щось змінити. Настав час

тих,  хто розуміє свою відповідальність перед своїми родинами,

батьками і дітьми за наше спільне майбутнє. Настав час нових,

освічених, чесних людей, спеціалістів високого рівня у своїх га�

лузях. Настав час людей сильних, сміливих, здатних на нові,

творчі рішення, на втілення власних ідей та мрій наших батьків

і дітей.

З існуючою системою можливо боротися, я знаю це на влас�

ному досвіді. У 2005 році, я журналіст проекту журналістських

розслідувань "Закрита зона" на "5 каналі" пішла одна проти сис�

теми, впливових політиків, корумпованих чиновників и суддів.

Я подала в суд на незаконні дії з боку клану Рената Ахмето�

ва,причина незаконне переслідування и стеження за мною та

знімальною групою. Тоді я захищала своє право на професію,

свободу и людську гідність. 

Я ВИГРАЛА СУД У АХМЕТОВА. Я ПОДОЛАЛА КОРУМ(
ПОВАНУ СИСТЕМУ

Багато років працюючи на телебаченні в жанрі журна�

лістського розслідування, я знаю не з чуток, про безкінеч�

ний список проблем, пересічних громадян, малих та серед�

ніх підприємців, вчителів, лікарів, пенсіонерів. За моїми

плечима  1000 оброблених історій, написаних запитів,

звернень, проведених зйомок, і як наслідок вирішених

проблем.

Я ЗНАЮ
як вести складні розмови про проблеми українців у владних

кабінетах. Я вирішувала проблеми людей будучи журналістом.

Саме ці знання і професійний досвід  дають мені впевненість та

наснагу претендувати на почесний мандат довіри представляти

інтереси громади у Парламенті. Я добре уявляю перелік проб�

лем місцевого значення: опалення, непрацюючі ліфти,освіт�

лення вулиць, ремонти будинків, проблеми освіти і дозвілля �

всі ці питання вирішуються , головне мати сили і бажання їх ви�

рішувати. Нам потрібні 

НОВІ, ЯКІСНІ ЗАКОНИ 
Я бачу завдання нового парламенту у наступному:

– Повернути довіру до судочинства.

– Перегляд системи розподілення пільг. Повернути

пільги пенсіонерам, інвалідам, ветеранам�афганцям, чорно�

бильцям � зробити це за рахунок відміни пільг чиновників усіх

рангів.

– Програми по забезпеченню житлом молодих сімей,

родин військовослужбовців та багатодітних сімей. Розробка

ефективних механізмів та норм законодавства у цій галузі (кре�

дитування, розстрочки та пільги). 

– На законодавчому рівні закріпити соціальні гарантії

молодим спеціалістам.

– На рівні Парламенту затвердити проект відродження

мережі спортивно�навчальних осередків, для зміни якості ви�

ховання нового покоління та зменшення рівня наркоманії та

злочинності.

Це речі, які за 20 років незалежності давно мали бути зробле�

ні, але на заваді стала постійна війна за владу між політичними

партіями та ідеологіями. Прийшов час

100% ОНОВЛЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Я не агітую голосувати за самовисуванку � журналістку Коч�

кіну. Я закликаю знов не дати можливість дірватися до насид�

жених місць у "кормушки" жодному нинішньому депутату.

Передвиборна програма
кандидата в депутати 

Оксани Опимах
Конгрес Українських Націоналістів йде на вибори з Програ(

мою відродження Української Нації, що передбачає виконання

наступних завдань:

І. Відродження духовної сили української нації
ІІ. Зростання економіки як матеріальної основи розвитку осо(

бистості
ІІІ. Подолання бідності та безробіття
ІV. Підтримка інститутів громадянського суспільства 
V. Зміцнення суверенітету України, національної безпеки
Головною цінністю з точки зору Української Держави є лю�

дина, і, як наслідок, природне та суспільне середовище, яке му�

сить бути комфортним для її існування. Нація � спільнота лю�

дей, що довгий час існує на певній території й виробила власні

звичаї та традиції � є найкращим середовищем для такого існу�

вання. Захист національних традицій, національного підпри�

ємництва, національного інформаційного простору, націо�

нальних природних багатств є невід'ємним від захисту кожної

окремої людини, її прав і свобод.

Першим пунктом у зростанні економіки України мусить ста�

ти ефективний захист законних прав власників, для чого перед�

бачено введення інституту суду присяжних, запровадження ре�

єстру судових рішень, земельного кадастру. Задля забезпечення

ефективної конкуренції суб'єктів господарювання планується

вдосконалити антимонопольне і торгівельне законодавство, за�

кони про захист прав акціонерів. Розвитку підприємництва

сприятиме скорочення кількості державних органів, що мають

дозвільні, контрольні та каральні повноваження.

Кількість загальнодержавних податків і зборів мусить бути

радикально скорочена, іхнє адміністрування оптимізоване. По�

літика адресних податкових пільг (у т.ч. стосовно податків на

землю та нерухомість) забезпечить скерування інвестицій в

енергозберігаючі та екологічно чисті технології, наукоємкі ви�

робництва, комунальну, транспортну, інформаційну, медичну

інфраструктуру реґіонів, що потребують підтримки. Важливо

інвестувати у молодь, ввести державне квотування робочих

місць для молоді на підприємствах та установах, стимулювати

підприємства, які беруть на роботу і стажування молодих спеці�

алістів.

Державне фінансування, крім забезпечення власне діяльнос�

ті скороченого бюрократичного аппарату, виділятиметься на

три головних напрямки: національна безпека (Збройні Сили,

захист інформаційного простору), наука та освіта, підтримка

національної культури (вітчизняного книговидання, кінема�

тографу, анімації, національних заповідників "Софія Київська",

"Херсонес Таврійський" та ін., що є пріоритетними у сфері охо�

рони культурної спадщини), а також культур народів, що про�

живають на території України та не мають власної державності.

Мінімальна державна пенсія буде встановлена на рівні 

обґрунтованого прожиткового мінімуму, максимальна пенсія

перевищуватиме її не більше ніж втричі. Для отримання додат�

кової допомоги непрацездатним стимулюватимемо розвиток

страхових компаній, недержавних пенсійних та інвестиційних

фондів (з обов'язковим захистом прав вкладників).

Вибори до місцевих рад проводитимуться лише за мажори�

тарною системою раз на 2 роки. Буде збільшена частка коштів,

що йде з місцевих бюджетів на фінансування діяльності органів

самоврядування і вирішення місцевих проблем. Необхідно зап�

ровадити механізми дії народної законодавчої ініціативи, на�

родного вета та вотуму недовіри керівникам органів влади на

місцях.

Україна не має іншого шляху, як реформувати армію за зраз�

ком Швейцарії, де громадяни, що пройшли військову підготов�

ку, вертаються додому не з "дембельським" альбомом, а з армій�

ською стрілецькою зброєю, і готові в будь�який момент стати

на захист своєї Вітчизни, поряд з професійною армією.

На часі необхідність легалізувати право громадян на носіння

короткоствольної зброї. Потрібно дозволити вільний продаж

зброї психічно здоровим громадянам, які не притягувалися до

кримінальної відповідальності.

Дана програма дій ( лише тези наших основних задумів та спо(
собів їх реалізації. 

Слава Україні! Героям Слава!

Комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
"Київський міський туристично�
інформаційний центр"

Ритуальна служба СКП "Спецкомбінат
ПКПО"

Ритуальна служба СКП "Київський
крематорій"

Комунальне підприємство по переробці
нерудних будівельних матеріалів

Комунальне підприємство "Київське
комунальне автотранспортне підприємство
№ 2737"

КП підрядне спеціалізоване ремонтно�
будівельне управління

Державний історико� меморіальний
Лук'янівський заповідник

КП "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м.Києва"

Комунальне підприємство "Київське
комунальне виробниче підприємство
"Міськпаливо"

Державне комунальне підприємство
"Київжитлотеплокомуненерго"

ГОЛУБЧЕНКО А.К. Головне управління транспорту та зв'язку КП "Київінформатика"

СКП "Київтелесервіс"

Комунальне підприємство "Київпастранс"

Продовження на наступній стор.

КП "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство Міжнародний
аеропорт "Київ" (Жуляни)

КП "Київдорсервіс"

КП "Київтранспарксервіс"

Київська судноплавна компанія "Київ"

Комунальна служба перевезень
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Комунальне підприємство "ШЕУ
Голосіївського району м.Києва"

Комунальне підприємство "ШЕУ
Дарницького району"

Комунальне підприємство "ШЕУ
Деснянського району"

Комунальне підприємство "Шляхово�
експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Дніпровського району
м.Києва"

Комунальне підприємство "ШЕУ
Оболонського району м.Києва"

Комунальне підприємство "ШЕУ
Печерського району м. Києва"

Комунальне підприємство "ШЕУ
Подільського району"

Комунальне підприємство "ШЕУ
Святошинського району м.Києва"

Комунальне підприємство "ШЕУ
Солом'янського району м.Києва"

Комунальне підприємство "ШЕУ
Шевченківського району м.Києва"
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Як член Партії регіонів в першу чергу зосереджу свою робо�

ту на реалізації Програми Президента України В. Януковича

"Україна для людей!"

Програма переходу до якісного надання комунальних пос�
луг

� забезпечення поліпшення якісного та своєчасного обслуго�

вування будинків та квартир: 

якісним теплопостачанням, водопостачанням, освітленням

вулиць, асфальтуванням між дворових доріг, полив, догляд, зе�

лених зон; насадження нових дерев, квітів, контроль та перег�

ляд тарифів на комунальні послуги, регулярні зустрічі з грома�

дянами щодо внесення та розгляду пропозицій для вирішення

існуючих проблем.

Програма реконструкції м. Києва
Збереження та розширення зелених зон; перегляд незаконних

рішень державної влади та повернення у загальне користування не

законно приватизованих у приватну власність земельних ділянок

та будівель; збільшення кількості дитячих майданчиків та спор�

тивних секцій; розширення меж територій м. Києва; збільшення

пільгових місць для соціально незахищених верств населення.

Програма медицини
Поліпшення медичного обслуговування за рахунок держави,

а саме:

забезпечення новим обладнанням; закупівля медичних

препаратів, збільшення сум на харчування хворих у медичних

закладах, підвищення професійних якостей медичних пра�

цівників, відмова від добровільно � примусових пожертву�

вань, збільшення заробітної плати медичним працівникам;

програма підтримки вагітним, навчання, тренінги, безкош�

товне забезпечення "первинного пакету" для новонародже�

них.

Програма Освіти
Зменшення до 10�ти років навчання середньо�освітніх зак�

ладів; забезпечення контролю та притягнення до відповідаль�

ності осіб причетних до вимагання поборів при вступі до дитя�

чих та навчальних закладів; збільшення місць за рахунок ре�

конструкції, будівництва нових споруд, підвищення рівня нав�

чання та акредитації середньо � технічних навчальних закладів,

збільшення та забезпечення робочих місць особам з незакінче�

ною освітою.

Програма Спорту 
Державне фінансування спортивних секцій, пропаганда здо�

рового способу життя через засоби масового зв'язку, організація

льодових ковзанок, безкоштовна оренда велосипедів на новоз�

будованих велотреках; забезпечення спортивним інвентарем;

організація відвідування спортивних таборів, санаторіїв в кані�

кулярний період за рахунок бюджету.

Програма Молодь і Сім`я
Забезпечити виконання: 

�  в отриманні молодіжних кредитів на житло; 

� антитютюнових, антиалкогольних, антинаркотичних прог�

рам; 

� безкоштовне обстеження на наявність ВІЛ та інших інфек�

цій, з залученням фахівців; 

� програма допомоги для багатодітних, не повних сімей,

сім`ям з дітьми � інвалідами, програма підтримки "Здорова

Міцна Сім`я".

 Програма допомоги (реабілітації) Ветеранам, Пенсіонерам, Ін�
валідам

безкоштовний медичний огляд людей похилого віку на дому,

збільшення місць для відвідування санітарно � курортних зак�

ладів, окремі програми та допомога для учасників бойових дій,

постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи; пос�

траждалим в наслідок виконання службових обов'язків; програ�

ми з надання житла та земельних ділянок сім`ям військовос�

лужбовців та працівникам силових структур.

Основна позиція у зовнішньополітичному напрямку моєї

роботи буде підтримка позаблокового статусу України як гаран�

тії безпеки держави і громадянина.

Партія регіонів досягнула мети ухвалення закону, який по�

вертає представникам нацменшин право вільного використан�

ня рідної мови у повсякденному житті, на роботі, у держустано�

вах. 

Для посилення стійкості української економіки в умовах ре�

цесії світової економіки в Україні необхідно максимально, всі�

ма засобами стимулювати внутрішній попит.  А для цього пот�

рібне збільшення інвестицій у вітчизняне виробництво. Тому

євроінтеграція як стратегічний зовнішньополітичний вектор

України який я буду підтримувати для економічного процвітан�

ня нашої держави.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України по одномандатному

виборчому округу № 214
Хмеля Анатолія Олексійовича

Я, Юрченко Олександр Іванович, 1959 року народження,

громадянин України, зобов'язуюсь перед моїми виборцями та

народом України, посвятити всі мої фізичні і моральні сили та

якості, мої професійні знання реалізації наступної програми:

1) Визнання України у світі через досягнення в облас�

тях свободи, демократії, соціального захисту народу, послідов�

ну політику на додержання миру – України, як Батьківщини

усіх народів і народностей, що проживають на її території. До�

сягти мети коли паспорт громадянина нашої держави будуть

поважати у всьому світі;

2) Україна як незалежна держава з орієнтуванням на іс�

торичну належність більшості народу України до братських

слов'янських народів, з розширенням прав народностей на на�

шій території на їх аутентичне, самобутнє розвинення з надан�

ням розширених автономних прав в межах конституції та збе�

реженням територіальної цілісності держави;

3) Підвищення ролі та прав органів самоврядування на керу�

вання державою, право на ініціювання рішень загально дер�

жавних проблем, тобто примат громадянського суспільства.

Приклад Швейцарії є достатнім для обгрунтування нашої полі�

тики;

Треба пам'ятати і те, що експлуатація ідеї пробудження наці�

ональної свідомості будь�якого народу завжди вела до націона�

лізму, як державної політики, а крайню форму націоналізму �

націонал�соціалізм вся Європа і ми з вами один раз вже ледве

пережили;

4) Ініціювати перетворення пенсійної системи України

в Пенсійний Народний Банк України для

забезпечення та з конкретною відповідальністю держави за

збереження та недоторканість коштів

пенсійних вкладів, з метою зміни "Гарантування пенсійного

забезпечення" на "Гарантування пенсійного вкладу".

Право громадянина на накопичення на рахунку сум, для от�

римання пенсійного забезпечення з урахуванням тривалості

життя, в т.ч. – незалежно від віку.

Встановлення права власності громадянина на пенсійні

кошти з можливістю спадкувати пенсійний вклад та право на

отримання доходу від використання та обігу цих сум.

5) Конституційне закріплення та відстоювання прав

власності народу України на землю, річки, водойми, їх береги.

Земля � це воля народу України, його сутність.

6) Демократизація порядку прийняття та реалізації

"екологічних" законів, в т.ч. органами місцевого самоврядуван�

ня – ніхто не має права позбавляти місцеве населення голосу у

вирішенні питань свого майбутнього;

7) Створення на базі ЖЕК�ів виконавчих допоміжних

структур органів самоврядування населення. Введення страху�

вання відповідальності "Керуючих" будинками за результати

своїх дій. ОСББ не є шлях до конкретного вирішення проблем

житлового фонду, це шлях до створення нових вертикалей вла�

ди.

8) Ініціювання перегляду кримінального кодексу Укра�

їни. Міра покарання повинна бути  адекватною тяжкості злочи�

ну.

9) Законодавче закріплення рівності всіх конфесій,

доброзичливий нейтралітет з обох сторін – релігійна конфрон�

тація рівносильна конфронтації ідеологічній;

Свобода надається дорогою ціною. Як сказав Юліус Фучик �

люди, будьте пильні. Надати можливість, зайняти найвище міс�

це в суспільних відносинах право людини на свободу та гідність

�одне з основних наших завдань. Я бачу покликання Верховної

Ради в тому, щоб допомогти народу повернути те, чого він так

довго був позбавлений, допомогти усвідомити, що Союз, Солі�

дарність та Самоврядування у істинному їх значенні дають

можливість звільнити мудрість народу, його творчу енергію, йо�

го талант та направити це на будівництво справедливої держа�

ви. Словами великого письменника Івана Франка – "Наша ме�

та – людське щастя і воля".

Для запитань маю електронну пошту (e�mail):

soiidarnost@transinform.net

О. І. Юрченко

Програма
кандидата в депутати Верховної Ради України по 214 округу

ЮРЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА

Парламентські вибори 2012 року ставлять перед Україною вик�
лики, яких вона не знала навіть у перші роки після проголошення
незалежності держави. 

Партії влади не тільки не вдалося подолати наслідки світової

економічної кризи, яка позбавила мільйони українців надії на

гідне життя, а й спровокувати в країні масштабну політичну

кризу. Занепад промислового виробництва і зростання  безро�

біття разом з беззаконням та корупцією відкинули Україну на

рівень 90�х років минулого століття. 

Проте двадцять років тому у суспільстві панувала надія на

краще майбутнє. З надією дивилася на нову незалежну державу

і європейська спільнота. 

Зараз ця надія майже втрачена. Втрачена з боку наших сусі�

дів, яких непокоїть різке згортання демократичних прав і сво�

бод. І, головне, надія втрачена співвітчизниками. Смертність в

більшості регіонів України майже вдвічі перевищує народжува�

ність. Фахівці з різних галузей, як напередодні розпаду СРСР,

шукають роботу за кордоном. 

Україна поступово перетворюється на країну літних людей, які

без надії на краще доживають відпущений їм Богом вік. 
Але так не повинно бути! Тому � треба діяти. Переконаний,

що до позитивних змін, яких сьогодні конче потребує країна,

здатні лише люди, які не заплямовані корупційними скандала�

ми і не мають в своєму "активі" покірного голосування за зако�

ни, які роками погіршували становище українського народу.

Люди, яких не тримають на короткому повідку олігархи. Люди,

які  не мали відношення до "помилок соціалістичного минуло�

го".

Головний законодавчий орган країни сьогодні вкрай потре�

бує людей нового типу. Тих, хто іде в парламент будувати дер�

жаву, яка здатна повернутися обличчям до кожного, а не пере�

ховуватись від правоохоронців або захищати інтереси власного

бізнесу. 

Верховна Рада України потребує сьогодні енергійних, думаю�
чих, освічених законодавців, тих, хто чітко розуміє � треба будува�
ти країну, в якій кожному буде хотітися жити і виховувати власних
дітей.

Саме тому я,  Сенченко Сергій Анатолійович, безпартійний,

1979 року народження, киянин, вважаю за необхідне докласти

всіх своїх знань, досвіду і сил на роботу у Верховній Раді нас�

тупного скликання.

Своїми пріоритетами у Верховній Раді України вважаю:
–  зняття депутатської недоторканності та депутатських пільг

з народних депутатів;

– прийняття законів, які гарантують громадянам України

працю, освіту, медичне обслуговування, захист її демократич�

них прав і свобод;

– прийняття законів, які допомагатимуть розвитку економі�

ки країни; 

– прийняття законів, які сприятимуть розвитку науково�тех�

нічного потенціалу країни, збільшенню новітніх технологій;

– прийняття законів, які гарантують збільшення робочих

місць для молоді;

– прийняття законів, які сприятимуть зниженню тиску на

малий та середній бізнес;

– прийняття законів, які допомагатимуть збільшенню заро�

бітної плати усім категоріям працюючих;

– прийняття законів, які гарантують доступне житло;

– прийняття законів, які гарантують екологічну безпеку кра�

їни;

– прийняття законів, які сприятимуть патріотичному вихо�

ванню молоді.  

Як представник київської громади, вважаю своїм прямим
обов'язком у стінах Верховної Ради підтримувати усі законодавчі
ініціативи, що спрямовані на  розвиток столиці.

Я буду відстоювати розвиток місцевого самоврядування в

столиці, захищати зароблений киянами бюджет міста, виборю�

вати бюджетне фінансування, спрямоване на соціальний та

екологічний захист киян, наполягати на рівномірному розвит�

ку інфраструктури міста, на збережені історичного обліку цен�

тру столиці.

Глибоко переконаний: іншу Україну збудує молоде покоління.
Покоління людей, яке навчилосяпокладатися тільки на себе та
здатне допомагати іншим. Я – його представник. І я докладу зу�
силь для того, аби наша країна міцніла і розвивалася. 

Сенченко С. А.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

Сенченко Сергія Анатолійовича

Комунальне підприємство "ШЕУ
"Магістраль"

Комунальне підприємство "Комунальне
підрядне спеціалізоване підприємство
будівельно�електромонтажних робіт"

Комунальне підприємство "Дирекція
будівництва шляхово�транспортних
споруд м.Києва"

Комунальне автотранспортне
підприємство № 273901

Комунальне підприємство по ремонту і
утриманню мостів і шляхів м.Києва
"Київавтошляхміст"

КП "Учбово�курсовий комбінат"

Комунальне підприємство "Підрядне
спеціалізоване шляхове ремонтно�
будівельне управління"

Комунальне автотранспортне
підприємство № 273904 "КАТП�273904"

Комунальне підприємство електромереж
зовнішнього освітлення м.Києва
"Київміськсвітло"

КП "Автодорсервіс"

Головне управління промислової,
науково�технічної та інноваційної політики

Київське комунальне науково�виробниче
підприємство "Кавітрон"

КП "Київський завод алюмінієвих
будівельних конструкцій"

КП "Володимирський ринок"

КП "Бессарабський ринок"

КП "Житній ринок"

КП "Київські ринки"

КП "Домашній магазин"

КП "Міський магазин"

Комунальне підприємство "Київський
іподром" Продовження на наступній стор.

КП "Поділ�Нерухомість"

Комунальне підприємство "Ріко"
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Комунальне підприємство "Київський
міський бізнес�центр"

КРАМАРЕНКО Р.М. Комунальна науково�дослідна установа
"Науково�дослідний Інститут соціально�
економічного розвитку міста"

КП "Київське інвестиційне агентство"

Головне управління економіки та
інвестицій

КП "Київсистемоменеджмент"

Головне фінансове управління Комунальне підприємство "Головний
інформаційно�обчислювальний центр"

Комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
"Київекспертиза"

КУЧУК М.І. Головне управління житлового
забезпечення

Комунальне комерційне унітарне
підприємство "Фінансова компанія "Житло�
інвест" Головного управління житлового
забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Комунальне підприємство з експлуатації і
ремонту житлового фонду "Житло�сервіс"

Комунальне підприємство з утримання та
експлуатації житлового фонду
спеціального призначення
"Спецжитлофонд"

Комунальне підприємство з питань
будівництва житлових будинків
"Житлоінвестбуд�УКБ"
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України

Ратушного Миколи Даниловича
І. Загальнополітичні проблеми
Реалізація програми партії "Об'єднані ліві і селяни" � "За Ук�

раїну без олігархів і жебраків", курс на справедливий держав�

ний устрій європейського демократичного соціалізму.

Ініціювати прийняття законів:

1.1. Антиолігархічний закон, що передбачає відділення

бізнесу від влади, впливу на суди, правоохоронців, пресу;

1.2. Про виборність суддів та позбавлення їх недоторка�

ності;

1.3. Внесення змін до Конституції України щодо обме�

ження прав президента, перехід до парламентсько�президент�

ської республіки. 

1.4. Про заборону балотуватися в депутати міських рад

держслужбовцям.

ІІ. Соціально�економічні питання
2.1. Ліквідація соціальної несправедливості і бідності. Підвищен�

ня частки заробітної плати в собівартості продукції до 35% (нині

8%).  Запровадження прогресивної шкали оподаткування зарплати.   

Працююча людина не повинна бути бідною. 

2.2. Заміна прожиткового мінімуму на соціальний стан�

дарт.

2.3. Новий справедливий пенсійний закон – один для всіх.

Розмір пенсії � 80% від заробітної плати, але не менше серед�

ньої заробітної плати. Відміна пенсійного закону Тігіпка�Аза�

рова.

2.4. Підтримка дрібного і середнього бізнесу. Введення єди�

ного податку  з обороту для підприємств торгівлі та сфери пос�

луг від 2% до 5% .

2.5. Повернення під контроль  народу природних монополій,

енергетики, залізничного транспорту, сировинних галузей, лі�

карських препаратів.

2.6. Ввести безкоштовне державне медичне обслуговування

для дітей до 18 років та пенсіонерів. Забезпечити безкоштовни�

ми ліками громадян України, які страждають на хронічні захво�

рювання та інвалідів.

2.7. Ні � вільному продажу земель. Землю може придбавати

лише держава з наступною передачею виробникам.

2.8. Запровадити механізм ціноутворень на товари першої

необхідності та послуги (недопущення надприбутків підпри�

ємств) та їх контроль. 

ІII. Духовність і моральність. Проблеми молоді, ветеранів, ді�
тей війни.

3.1.Зміна ставлення держави до проблем освіти, культури,

медицини, науки. Запровадження в повному об'ємі ст.57 Зако�

ну "Про освіту", пенсійне забезпечення педагогів, медиків, пра�

цівників культури на рівні держслужбовців.

3.2. Відновлення діяльності дошкільних та позашкільних

навчальних закладів, дитячих спортивних шкіл, спортмайдан�

чиків.

3.3. Новий закон про державну молодіжну політику, кредиту�

вання житла молодим сім'ям. Розмір стипендій 70% від серед�

ньої заробітної плати.

3.4. Виконання законів про дітей війни, чорнобильців, вете�

ранів війни і праці, афганців.

3.5. Здорове безкоштовне харчування дітей віком до 12 років.

IV. Вирішення проблем округу
4.1. Добитись збільшення у два рази капіталовкладень, які

виділяються на Дніпровський район. Створення в районі фон�

ду розвитку освіти. 

4.2. Запровадження та втілення програми "Житло для кожно�

го".

4.3. Вирішення проблеми благоустрою прибудинкових тери�

торій, в повному обсязі реалізувати програму "Чисте повітря".

4.4. Реформи ЖЕКів під гаслом "не мешканці служать 

ЖЕКам, а ЖЕК � мешканцям. За рахунок ЖЕКів (сплати кому�

нальних послуг) та інвестицій провести утеплення будинків,

100% заміна ліфтів, що вичерпали свій ресурс, вчасне виконан�

ня поточних ремонтів будинків.

4.5. Будівництво дитячих садків, дитячих майданчиків.

4.6. В районі станції метро "Лівобережна" збудувати підземні

пішохідні переходи.

Ратушний М.Д.

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України 

по одномандатному округу № 214
Чобота Дмитра Васильовича

Гідне життя українців – понад усе!
Моя робота як народного депутата України буде спрямована

на забезпечення добробуту громадян та на вирішення конкретних
проблем округу і моїх виборців.

Ми бачимо, що нинішня влада використовує державу не для
спільного блага, а для збагачення своєї верхівки. Внаслідок полі�

тики влади:

� гнобиться все українське � українська мова, історія,

культура, мораль;

� на цій основі розквітає корупція і казнокрадство на

тлі зростання бідності та злиденності переважної більшості гро�

мадян, поглиблюється соціальна нерівність та несправедли�

вість;

� деградує економіка, зростає масове безробіття, яке

руйнує людину, сім'ю та народ в цілому;

� підвищено пенсійний вік жінок, які й так мають тя�

гар на своїх плечах;

� пригнічується мале і середнє підприємництво;

� здійснюється кланова кадрова політика, що позбав�

ляє українців можливості брати участь в управлінні країною;

� блокується зближення України з Європою.

Тому в загальнонаціональній політиці відстоюватиму такі ці�

лі:

� Сфера духовності: утвердження християнських прин�

ципів, єдність українського православ'я, розвиток української

мови як єдиної державної, підтримка вітчизняної культури;

� Добробут громадян: формування широкого середньо�

го класу шляхом розвитку економіки і масового створення ро�

бочих місць, збільшення зарплат, пенсій, соціальної допомоги

інвалідам, сиротам, багатодітним сім'ям, малозабезпеченим,

реальний доступ до якісної освіти і медицини, екологічна без�

пека;

� Розвиток національної економіки: підтримка україн�

ського виробника, пріоритет внутрішнього ринку, сприяння

малому та середньому бізнесу, ліквідація офшорних схем ухи�

ляння від сплати податків, реформа системи оподаткування

(вищий рівень оподаткування багатіїв, скорочення кількості

податків, в Україні їх найбільше у світі � 135, справедливі подат�

ки для всіх фізичних та юридичних осіб, окрім неприбуткових

організацій);

� Народовладдя: контроль за діяльністю влади, очи�

щення влади від казнокрадів і корупціонерів та невідворотність

їх покарання, запровадження виборів за відкритими списками,

скасування пільг високопосадовців;

� Правосуддя: формування правоохоронної системи,

що забезпечить справжній захист прав і свобод громадян, неза�

лежний та справедливий суд;

� Європейське майбутнє: інтеграція відродженої Украї�

ни до Європейського Союзу, рівноправні відносини з Росією,

запобігання нелегальній міграції в Україну.

В окрузі працюватиму на забезпечення інтересів його жите�

лів. Моїми пріоритетами будуть:

1. Виділення максимально можливих бюджетних кош�

тів на розвиток округу.

2. Депутатський контроль за дотриманням прав жите�

лів округу.

3. Розв'язання проблеми безробіття та забезпечен�

ня зайнятості жителів округу, зокрема молоді, шляхом

сприяння залученню інвестицій і створенню нових робо�

чих місць, а також відновленню роботи існуючих промис�

лових підприємств, підтримки малого і середнього бізне�

су.

4. Підтримка місцевих громад у вирішенні конкретних

проблем: покращенні стану доріг, роботи закладів медицини,

освіти, культури, транспорту. 

5. Боротьба за утвердження чесної та відповідальної

влади в окрузі � в місцевій адміністрації.

6. Допомога в контролі за якістю і вартістю комуналь�

них послуг, недопущенні необґрунтованих підвищень тарифів.

Прикінцеві положення
Як кандидат в народні депутати України я засуджую депута�

тів, що здійснюють відкриту антиукраїнську політику у Верхов�

ній Раді України: заперечують голодомор 1929�1933 рр. � най�

більшу трагедію української нації XX ст.; вихваляють комуніс�

тичних катів українського народу і державних терористів міжна�

родного масштабу � Леніна, Сталіна, Кагановича, Петровсько�

го, Косіора та інших більшовицьких бандюг. Я категорично вис�

тупаю проти тих лже�політиків, які сіють розбрат, здійснюють

наклепи на борців за незалежність України, ділять народ на сор�

ти. Я не можу погодитися з тими, що голосували за упосліджен�

ня української мови в українській державі. Я висловлюю рішу�

чий протест українофобській діяльності у стінах українського

парламенту й заявляю, що входження з такими діячами у парла�

ментську більшість чи меншість для мене є неможливим.

Передвиборна програма 
кандидата у народнi депутати України від партії "УДАР

(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка)
по 214 одномандатному виборчому округу

Чумака Віктора Васильовича
Партія "УДАР", від якої я йду на вибори,  виступає за зміни

української політики в інтересах суспільства та відповідно до
європейських стандартів. 

Я приєднався до команди УДАРу тому що я поділяю
необхідність системних змін у країні і досягнення європейського
рівня життя. Я вірю, що УДАР � одна з небагатьох політичних
партій, які дійсно наближатимуть такі зміни.

Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність

чиновників і безправ'я громадян стримує нормальний розвиток

Києва та країни загалом. Невідомо за чиїм дозволом  у наших

подвір'ях на місці дитячих майданчиків виростають

багатоповерхові будинки. Медицина та освіта стають все більш

недоступними для простих громадян, бо виділені на них кошти

крадуться або використовуються неефективно. Проста людина

з її проблемами нікому не потрібна.

Щоби змінити цю ситуацію, у фракції партії УДАР у

Верховній Раді я спрямую зусилля на такі напрямки:

І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Провести антикорупційну люстрацію. Звільнити

корумпованих та непрофесійних чиновників, правоохоронців,

суддів і прокурорів.

Відкрити для громадян дані про доходи і витрати бюджетів всіх
рівнів – кошти підуть на розвиток громади, а не в кишені

чиновників.

Змусити чиновників високого рівня, суддів, правоохоронців і

прокурорів публічно  декларувати свої доходи і видатки.

Невідповідності та суперечності у таких деклараціях мають стати

підставами для початку прокуратурою антикорупційних

розслідувань. 

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД
ДЕРЖАВОЮ

Запровадити:
Народну законодавчу ініціативу. Законопроект, підтриманий 150

тисячами громадян, першочергово розглядатиметься парламентом. 

Народне вето та Народний вотум недовіри. Громадяни на

референдумі зможуть скасовувати рішення органів влади та

місцевого самоврядування, а також відправляти у відставку

голову місцевої держадміністрації, керівника міліції і

податкової, прокурора, суддю.

Право громадян безперешкодно відвідувати засідання
всіх колегіальних органів влади: парламенту та його

комітетів, місцевих рад, центральних органів виконавчої

влади.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць для молоді на

підприємствах та установах. Справедливе надання молоді

доступного житла. 

Реальна рівність доходів і можливостей працевлаштування

для жінок і чоловіків.

ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ
Стимули для економічного зростання у громаді. 100%

податку на доходи фізичних осіб, на землю та податку на

нерухомість будуть залишатися на місцях. Розподіл інших

податків буде забезпечувати фінансування всіх потреб громади.

Нульова ставка податку на прибуток – для новостворених

підприємств на 3 роки; для створених на депресивних

територіях – на 5 років.

За рахунок цих коштів Київ зможе проводити капітальні

ремонти житлових будинків та впроваджувати у місті

енергозберігаючі технології.

ІV. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ.
Гідні доходи. Кожен працюючий, не економлячи на харчах

та одязі, на місячну зарплату зможе купити холодильник або

пральну машину; пересічна сім'я протягом 3 років матиме

змогу придбати автомобіль, протягом 10 – житло у місцевості

проживання.

Всі говорять, що необхідно змінити країну. Ми це зробимо.
Настав час УДАРу!

КП "Житлоінвестпроект"

КП "Дирекція реставраційно�
відновлювальних робіт"

КП "Інженерний центр"

Головне управління містобудування та
архітектури

Комунальна організація виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) "Інститут
Генерального плану м.Києва"

Головне управління земельних ресурсів Комунальне підприємство "Київський
інститут земельних відносин"

Комунальне підприємство "Київський
міський центр земельного кадастру та
приватизації землі"

НОВОХАТЬКО Л.М. Головне управління охорони здоров'я
Головне управління освіти і науки

Комунальне підприємство "Фармація"

Комунальне підприємство "Київська міська
стоматологічна поліклініка"

КП "Київський центр нових технологій в
стоматології"

КП "Стоматологія" Солом'янського району

Комунальне підприємство "Стоматологія
Дніпровського району міста Києва"

Комунальне підприємство "Молочна
фабрика�кухня"

ТМО "Стоматологія"

Київська міська клінічна лікарня "Київський
міський центр серця"

Київський міський центр екстреної
медичної допомоги служби медицини
катастроф

Заклади охорони здоров'я, що
підпорядковані Головному управлінню
охорони здоров'я

Київський міський педагогічний
університет імені Б.Грінченка

КП "Центр науково�освітніх інновацій та
моніторингу"

Комунальне підприємство "Київський
водний стадіон"

Комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації")
"Спортивний комплекс"

Комунальна установа "Київський міський
правобережний центр для ВІЛ�інфікованих
дітей та молоді"

Комунальна установа "Київський міський
лівобережний центр для ВІЛ�інфікованих
дітей та молоді"

Заклади освіти, фізичної культури та
спорту, що підпорядковані Головному
управлінню освіти і науки

Головне управління культури КП "Агентство по обслуговуванню
театральної та концертної діяльності"

Комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) "Дирекція
театрально�концертних та спортивно�
видовищних кас"

Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра

Київська дитяча академія мистецтв

Комунальний вищий навчальний заклад
училище хореографічного мистецтва
"Київська муніципальна українська
академія танцю імені Сержа Лифаря"

Київська муніципальна академія
естрадного та циркового мистецтв

Продовження на наступній стор.
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Відповіді на сканворд 

Я йду на вибори, щоб реалізовати свою програму, засновану

на передвибочій програмі Комуністичної партії України, метою

якої є гасло: "Повернемо країну народу!".

Моя програма базується на законодавчій зміні на користь

переважної більшості народу України соціально'економічного,

громадсько'політичного, культурного і державного укладів

життя на принципах справедливості, рівності і справжнього на'

родовладдя – на принципах соціалізму.

Основні положення моєї програми:
' створити стабільну економіку, яка стане основою для

зростання  добробуту  наших громадян та гарантією національ'

ної безпеки;

' націоналізувати  стратегічно важливі виробни'

чо'економічні комплекси;

' забезпечити працюючим гідну заробітню плату; за'

робітна плата працівників невиробничої сфери ' не нижче за

середньої зарплати на виробництві;

' законодавчо стимулювати дрібний та середній бізнес по

виробництву товарів та послуг шляхом пільгового оподаткування;

' встановити державний контроль за ціноутворенням

на основні продукти народного споживання та коригування

цін із врахуванням інфляції;

' ввести прогресивне оподаткування;

' забезпечити безкоштовну медицину за рахунок дер'

жавного медичного страхування; 

' втілити в життя комплексні програми боротьби з

наркоманією, алкоголізмом, викоренити епідемії туберкульозу,

СНІДу, інших небезпечних хвороб;

' рівень оплати за комунальні послуги не повинен пе'

ревищувати 10% від загального доходу сім'ї; 

' ввести безкоштовне навчання в школах, ВНЗах,

ПТУ закладах з обов'язковим наданням першого робочого міс'

ця випускникам;

' ввести виборність суддів;

' викоренити корупцію;

' ліквідувати  недоторканість посадових осіб, депута'

тів, суддів;

' надати профспілкам право законодавчої ініціативи;

' збільшити кількість і  розвиток державних банків; обме'

жити максимальну річну ставку по кредитам трьома відсотками;

' переглянути пенсійний закон з врахуванням демог'

рафічного стану суспільства;

' модернізувати Збройні Сили України і ВПК з враху'

ванням новітніх досягнень. Гарантувати військовослужбовцям

гідне грошове  та житлове забезпечення.

Для вирішення соціально'економічних і суспільно'політич'

них задач необхідний вступ України в ЄЕП, ТС і оборонну вій'

ськову організацію СНД. Ввести російську мову другою дер'

жавною. Відмовитись від співпраці з МВФ,  переглянути умови

вступу у ВТО, а також параметри співпраці з НАТО. Ввести за'

конодавчу заборону проявам націонал'фашизму, героїзації

коллобораціоністів, проявів расизму і ксенофобії.

Як представник Києва, громадської організації ветеранів

столиці відстоюватиму турботу про старше покоління, поколін'

ня ветеранів війни і праці, дітей війни, ветеранів військової

служби, всіх пенсіонерів; усунення диспропорцій в пенсійному

забезпеченні в залежності від термінів виходу на пенсію.

Планую відстоювати єдність ветеранського руху, внести про'

позиції про заснування Міністерства у справах ветеранів і пен'

сіонерів.

Райони міста повинні мати потужні стимули для самостійно'

го комплексного розвитку на основі територіального плануван'

ня, зрозумілого та прийнятного для мешканців та інвесторів.

Збереження екології району ' одне з пріоритетних завдань.

Київ ' колиска української історії ' повинен зберегти своє іс'

торичне обличчя: оригінальний архітектурний стиль, пам'ятки

історії, парки і сквери, зони відпочинку киян. Сучасний Київ '

для сучасних киян: науково обґрунтована інфраструктура,

зміцнення матеріальної бази і розвиток  наукових, навчальних,

спортивних, медичних, житлово'комунальних закладів.

Ми повинні виховати гідних спадкоємців, розвивати дитячу

та юнацьку творчість, заохочувати молодь вивчати і зберігати

культурну та історичну спадщину. 

Я добиватимусь прийняття законів, що забезпечать успішну

реалізацію стратегії розвитку країни на шляху до соціалізму під

гаслом "Повернемо країну народу!"

Програма
кандидата в депутати Верховної Ради України

по виборчому округу №214
Мартинова Миколи Єгоровича

"Соціальний захист та допомога інвалідам � запорука міцної на�
ції"

Мої програмні положення передбачають проведення сис'

темних реформ, кардинальних змін у житті суспільства, які бу'

дуть уособлювати наші спільні кроки зналізу актуальних проб'

лем соціального захисту інвалідів в Україні, виявлення їх при'

чин та реалізацію невідкладних дій до їх подолання.

Хоча одним із головних напрямів соціальної політики Укра'

їнської держави стосовно інвалідів визначено систему заходів,

орієнтованих на поліпшення їхньої життєдіяльності, віднов'

лення соціального статусу, досягнення матеріальної незалеж'

ності та всебічної інтеграції в суспільство, програми щодо соці'

ального захисту інвалідів віднесено до пріоритетних державних

програм, а видатки на їх виконання переважно відносять до за'

хищених статей Державного бюджету України, проте в реаль�
ності інваліди сьогодні належать до найбільш соціально незахище�
них категорій населення, стан дотримання їх прав свідчить про не�
достатню участь інвалідів в економічному і соціальному житті сус�
пільства.

Реалізація Програми у життя включає наступні першочергові
напрямки:

1. На мій погляд, особливо важливими є заходи щодо
можливості отримання освіти для осіб з вадами здоров'я. Освіта є

одним з найефективніших шляхів виходу людини з особливи'

ми потребами зі стану ізольованості від суспільства, і саме но'

вітні освітні програми, в тому числі навчання дистанційно, ма'

ють стати об'єктом комплексного державно'управлінського

впливу. 

2. Працевлаштування інвалідів. Практика показує, що

залучення громадян з інвалідністю до сфери праці важливе як

для них самих, так і для держави, оскільки підвищується життє'

вий рівень інвалідів, збільшується їх платоспроможність, а та'

кож можливість самореалізації. Політика держави полягає в

максимальній активізації потенційних сил осіб з обмеженими

можливостями у контексті професійної, трудової реабілітації та

працевлаштування. 

3. Надання житла інвалідам. Першочергове значення

після реформування системи матеріальної допомоги та соці'

альних послуг має для інвалідів відповідне житло. 

4. Забезпечення інвалідів автомобільним транспортом, як

і житлом перейшла з часів Радянського Союзу. Нині 156 тис. ін'

валідів стоять у черзі на авто, що за можливостями їх надання

розтягується на майже 30 років. У цьому зв'язку варто пошири'

ти по всій Україні муніципальні програми з надання безкош'

товних транспортних послуг інвалідам, які можуть замовити

спецавтомобіль для відвідання поліклініки чи іншої структури.

Така практика добре зарекомендувала себе в окремих регіонах

країни. 

5. Актуальним питанням є облаштування міського і при�
міського транспорту для перевезення інвалідів та виділення для

їхніх автомобілів місць на автомобільних стоянках. 

І.А. Столяренко

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України 

Столяренка Ігоря Анатолійовича

Шановні виборці!

Ми знову стоїмо перед вибором – кого обрати представни'

ком від нашої громади до українського Парламенту. Як і в ми'

нулому, ті, хто довів наші міста до розрухи, знову пропонують

нам своїх ставлеників, висуваючи їх від різних партій. Як не по'

милитися знову, обравши чергового псевдопатріота, який буде

ратувати за вирішення проблем виборців лише напередодні са'

мих виборів? 

Наше місто, особливо Дніпровський район, перетворилися

на смітники зі зруйнованими дорогами та аварійним житловим

фондом. Вкрай заплутане законодавство створює лише під'

ґрунтя для корупції та зловживань чиновників. Те, з чим можна

було якось миритися ще вчора, сьогодні є абсолютно неприпус'

тимим. Ми не можемо собі дозволити витрачати своє єдине

життя на безперервну боротьбу з бідністю та бюрократами, ві'

рити пустим обіцянкам так званих "борців за справедливість".

Враховуючи ситуацію, яка залишає свій відбиток на кожному

з нас, маючи високий потенціал та впевненість в собі, вирішив

завоювати Вашу довіру, стати народним депутатом та втілювати

в життя на законодавчому рівні Ваші пропозиції та думки.

Спілкуючись у повсякденному житті з кожним із Вас, нада'

ючи правову та соціальну підтримку малозабепеченим киянам,

я розумію Ваші болі та тривоги, тому перед собою бачу наступ'

ну мету своєї діяльності:

ЗМУСИТИ УРЯДОВЦІВ ТА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

– дослухатись до Вас і забезпечити гідні пенсії та заро'

бітні плати;

– створити належну систему перерахунку пенсій пра'

цюючим пенсіонерам;

– створити умови для якісного безкоштовного медич'

ного обстеження, лікування та оздоровлення дітей, пенсіонерів

та інвалідів;

– забезпечити доступні ціни на ліки першої необхід'

ності для  малозахищених громадян;

– встановити правила для комунального сектору, які б

передбачали можливість збільшення тарифів на житлово'кому'

нальні послуги виключно після збільшення рівня пенсій, заро'

бітних плат та інших соціальних виплат.   

ПЕРЩОЧЕРГОВИМИ КРОКАМИ У НАВЕДЕННІ ПОРЯДКУ 

у виборчому окрузі бачу:

– віднайти кошти для проведення системної реконс'

трукції та ремонту застарілих житлових будинків району;

– забезпечити належне асфальтування доріг району і

розпочати планую з найбільш віддалених куточків Дніпров'

ського району, куди не ступає нога чиновника;

– відновлення діяльності дитячих садочків, приміщен'

ня яких були передані в користування різним державним та не'

державним структурам;

– розпочати безпощадну боротьбу з чиновниками та

псевдопідприємцями, які захаращили район торгівельними кі'

осками та планую розчистити територію району від таких ма'

лих архітектурних форм;

– забезпечити на належному рівні виконання інженер'

них заходів по водопониженню ґрунтових вод в районі ДВРЗ і

Старої Дарниці;

– залучити кошти та провести ландшафтну реконс'

трукцію парків та скверів району;

– взяти під особливий контроль благоустрій Русанів'

ського каналу та набережної.

І кожен, хто потребує підтримки, зможе її отримати у прий'

мальнях Київського міського центру "ПРАВОЗАХИСНИК",

який я очолюю.

ПІДТРИМАЙТЕ – НЕ ПІДВЕДУ!

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України 

по одномандатному виборчому окрузі №214
ГАВРИЛЕНКА Олександра Борисовича

Комунальне підприємство "Київкультурасервіс"

Комунальне підприємство "Київська спадщина"
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

КП "Київкінофільм"

КП "Кінотеатр "Братислава"

КП "Кінотеатр "Ленінград"

КП "Кінотеатр "Лейпціг"

КП "Кінотеатр "Росія"

КП "Кінотеатр "Екран"

КП "Кінотеатр ім. Т.Шевченка"

КП "Кінотеатр ім. Ю.Гагаріна"

КП "Кінотеатр "Київська Русь"

КП "Кінотеатр "Загреб"

КП "Кінотеатр "Флоренція"

Заклади культури, що підпорядковані Головному
управлінню культури

Заклади соціальної сфери, що підпорядковані
Головному управлінню праці та соціального захисту
населення

ПУЗАНОВ О. Г. 
Комунальне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) "Столиця";

Комунальне підприємство "Київське міське
бюро технічної інвентаризації та реєстрації
права власності на об'єкти нерухомого майна";

Комунальне підприємство "Інформатика"
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації); 

КП "Київреклама"; 

КП "Дніпро"; 

Комунальне підприємство Київської міської
ради "Телекомпанія "Київ"; 

КП "Радіостанція "Голос Києва"; 

КП "Редакція газети "Українська столиця"; 

КП "Редакція газети "Вечірній Київ"; Редакції
газети Київської міської ради "Хрещатик"; 

КП "Київжитлоспецексплуатація"; 

Комунальне підприємство "Автотранспортне
підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)".

Заступник голови – керівник апарату О. Пузанов

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць................................6 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців ........................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......................78 рн. 00 оп.

на місяць..............................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................64 рн. 50 оп.

на 6 місяців ......................129 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..............................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..........................32 рн. 70 оп.

на 6 місяців ........................65 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................130 рн. 80 оп.

на місяць..............................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ........................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ......................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 15 вересня 2012 року

Спортивні новини

Температура +19°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 67 %

Температура +24°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура +17°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 93 %

Прогноз погоди на 15 вересня 2012 року
ранок день вечір
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Цей день в історії 15 вересня

1783— в Лондоні се ретар Не-
аполітансь о о посольства Він-
ченцо Л нарді здійснив перший в
Ан лії політ на повітряній лі
1821 — іспансь і олонії Гва-

темала, Гонд рас, Коста-Рі а і
Сальвадор про олосили свою
незалежність
1874 — в Берні від рився між-

народний поштовий он рес пред-
ставни ів 22 раїн, щоб виробити
правила міждержавної пошти
1888 — народився Коновал

Пилип, єдиний раїнець – ава-
лер орден Хрест Ві торії
1890 — народилася А ата

Крісті, ан лійсь а письменниця
1917 — вийшов тираж перший

номер ж рнал Форбс (провідне
е ономічне видання в світі, я е сла-
виться с ладанням різних рейтин ів)
1922 — Києві від рито театр

імені Марії Зань овець ої Києві
1925 — народився Кирило

Лавров, російсь ий а тор, вихо-
дець з У раїни
1928 — під час дослідження

властивостей риб а плісняв и,
що в ривав льт ри стафіло о-
ів, шотландсь ий мі робіоло
Але сандер Флемін виділив ан-
тиба теріальн речовин , отр
назвав пеніциліном
1930 — арт ова ра бридж

(єдина з арт ових і ор, визнана
я вид спорт ) виходить на між-
народний рівень
1968 — в рам ах радянсь ої

про рами висад и людини на Мі-
сяць в СРСР зап щено осмічний
апарат «Зонд-5», отрий вперше
світі облетів нав оло с п тни а

і поверн вся на Землю
Відповіді на с анворд на 30-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Др ий за рах н ом вітчизняний
чемпіонат Професійної хо ейної лі и
розпочався подвійним протистоян-
ням “Донбас ” та столично о “Со о-
ла”. В обох матчах, я і відб лися з
інтервалом два дні, перемо свят-
вали равці донець о о л б з

одна овим рах н ом 4:0. У інших з -
стрічах стартово о т р броварсь ий
“Компаньон-Нафто аз” впевнено
здолав опір білоцер івсь о о “Біло о
Барса” — 4:1, а львівсь і “Леви” не
залишили шансів дебютант лі и —
хар івсь ом “Динамо” — з рах н-
ом 3:1.

Суперпротистояння чинного чемпіона країни до�

нецького “Донбасу” та володаря срібних медалей

київського “Сокола” дало старт новому сезону. До

речі, ці команди протягом трьох днів встигли зігра�

ти двічі, з однаковим рахунком перемогу здобули

донеччани.

Загалом перший матч сезону для киян розпочав�

ся невдало. Вже на 5 хвилині гри господарі спромог�

лися вразити ворота голкіпера “Сокола” Андрія Хо�

чевара. Автором дебютної шайби сезону 2012–2013

став новачок “Донабсу” Євгеній Нікіфоров, який

після прострілу Іллі Карліна виявися найспритні�

шим з гравців. Після забитого голу господарі навіть

не думали збавляти обертів і через сім хвилин под�

воїли свою перевагу — відзначився Ілля Карлін. У

другому періоді кияни намагалися відігратися, але

хокеїсти донецького клубу швидко згасили штурм

гостей. Більше того, не минуло й кількох хвилин, як

рахунок у матчі став загрозливим для “Сокола”.

Третій гол став справжньою окрасою зустрічі. Росій�

ський нападник “Донбасу” Олександр Васильєв са�

мотужки обіграв захист гостей і влучним кидком

вразив ціль — 3:0. Втім, і третя закинута шайба не

заспокоїла підопічних Олександра Микульчика і

наприкінці другої двадцятихвилинки вони відзна�

чилися вчетверте. На цей раз гол на рахунку Романа

Благого.

У третьому періоді замінили голкіпера і у воротах

київського клубу з’явився Ігор Карпенко. Це дало

певний результат — команда шайби не пропустила.

Разом з цим до кінця зустрічі у підопічних Олексан�

дра Годинюка мало що виходило на майданчику. За�

хисники “Донбасу” вміло захищалися і не дозволи�

ли гостям бодай скоротити відставання. У підсумку

4:0, і донеччани вдало розпочали захист завойова�

ного титулу.

Другий матч цих команд став повним відобра�

женням першого. Донеччани впевнено контролю�

вали перебіг подій і додавали темпу в грі, коли гос�

ті починали пресингувати. У першому періоді гля�

дачі побачили одну закинуту шайбу, яку на свій ра�

хунок записав нападник “Донбасу” Віталій Анікє�

єв. Друга двадцятихвилинка стала більш результа�

тивною. Не минуло й 4�х хвилин, як перевага гос�

подарів становила вже дві шайби — відзначився

Роман Благой. У середині періоду киянам вдалося

вирівняти гру, але за 7 хвилин до останньої перерви

вони припустилися двох помилок у захисті, що до�

зволило “Донбасу” довести гру до розгрому. Спо�

чатку Володимир Алексюк висвітив на табло циф�

ри 3:0 на користь своєї команди, а фінальну крап�

ку у матчі поставив Ілля Карлін. У заключному пе�

ріоді, як і в попередньому матчі, у воротах “Соко�

ла” з’явився Ігор Карпенко. Ветеран київського

клубу відстояв на нуль, але на нуль відіграв і напад

гостей. У підсумку столична команда розпочала

новий сезон вкрай невдало — двічі по 0:4 у матчах

проти головного суперника у боротьбі за золото

чемпіонату

Київський "Сокіл" двічі
поступився "Донбасу"
Стартував вітчизняний чемпіонат ПХЛ

Фото 1

Фото 2

Регбі. Національна юнацька збірна зіграє 
на міжнародному турнірі
14–16 вересня польсь ом місті Седльце пройде міжнародний

т рнір з ре бі-15 серед равців не старших 1995 ро народження.
Зма ання відб деться під е ідою європейсь ої асоціації ре бі (FIRA
AER) і стане одним з під отовчих етапів до чемпіонат Європи U-17,
я ий відб деться в 2013 році. Участь т рнірі візьм ть чотири збір-
ні оманди: У раїни, Росії, Польщі і Чехії. Схема проведення зма ань
д же проста: два півфінали, а потім фінал і матч за 3-е місце. Пер-
шим с перни ом У раїни б де Польща і, відповідно, др ом пів-
фіналі зі рають Росія та Чехія. Півфінальні і ри відб д ться 14 ве-
ресня, а фінальні 16 вересня

Футбол. Обрано талісман чемпіонату світу 
в Бразилії
Офіційним талісманом чемпіонат світ з ф тбол 2014 ро ,

я ий пройде в Бразилії, став броненосець. Йо о зображення за-
твердила ФІФА, повідомляє офіційний сайт міжнародної федерації.
Ініціатором обрання броненосця талісманом м ндіалю вист пила
одна з природоохоронних ор анізацій раїни. Ці тварини, що про-
живають Південній Америці, переб вають на межі вимирання.
Офіційна презентація талісмана ЧС-2014 має відб тися в неділю,
16 вересня

Бокс. Менні Пак’яо зустрінеться с Хуаном 
Мануелем Маркесом
С перни ом філіппінсь о о бо сера Менні Па ’яо, е с-чемпіона

світ за версіями різних асоціацій стане ме си анець Х ан Ман ель
Мар ес. Бій відб деться 8 р дня в Лас-Ве асі. Для бо серів цей
поєдино стане вже четвертим. Двічі спіх б в на стороні Па ’яо,
один раз б ла зафі сована нічия. Крім Мар еса на бій з філіппінцем
претенд вали амери анець Тімоті Бредлі, я ий в червні с андаль-
ним рішенням с ддів відібрав Па ’яо чемпіонсь ий пояс WBO, і п -
ертори анець Мі ель Котто. Команд Па ’яо не влашт вали перед-
бач вані збори від бою з Бредлі, а Котто відмовився сам, побажав-
ши з стрітися з Остіном Тра том 1 р дня в Нью-Йор .
Па ’яо на професійном рин здоб в 54 (38 но а том) перемо и,

зазнав чотири пораз и і двічі за інч вав бій внічию.
Мар ес своєм а тиві має 52 (38 но а том) перемо и, шість по-

разо і одн нічию в 58 поєдин ах

Футзал. Львівська “Енергія” 
дізналася своїх суперників у еліт4раунді 
Кубка УЄФА
Відб лося жереб вання елітно о ра нд К б а УЄФА. Гравці

львівсь ої оманди “Енер ія” свої матчі провед ть в Іспанії. Галича-
нам с перни и дісталися місцева “Ель Посо М рсія” та мос ов-
сь е “Динамо”, інформ є офіційний сайт вітчизняно о л б . Ці
оманди входять до обойми оловних претендентів на перемо
єврот рнірі. Третім опонентом “зелено-білих” б де чемпіон Латвії
оманда “Ні арс”. І ри елітно о ра нд відб д ться 9–14 жовтня

Нападни "Донбас " Віталій Ані єєв ( червоній формі) боротьбі проти захисни ів иївсь о о "Со ола"

ОВНИ, с млінно працюйте та стрим йте пра матичні пориви, від
вас віє прихованою а ресією, що заважає армонії із шлюбним об-
ранцем, діловою омандою, ерівництвом. Реалізація зад мів все-
бічно залежить від інших, том вірт озно лавір йте, аби до одити
оточенню і проштовхн ти власні інтереси. На любовном фронті
палах отітим ть афри ансь і пристрасті.
ТЕЛЬЦІ, сфера особистих взаємин наеле тризована, я що вас

разив вір с байд жості, і на інтереси партнера начхати, слід бити
триво ! Можливо, ви п стили щось важливе, переборщили з е о-
їстичними поривами, том не п с айте сит ацію на самоплив, а
наздо аняйте поїзд і сідайте на ход , іна ше тліючом в іллю по-
ч ттів призначено з асн ти.
БЛИЗНЯТАМ слід міцно стояти на землі, дбати про сімейний

доброб т, наполе ливо працюючи на сл жбі. Втім, вас нічим не за-
ля аєш, нині ви і на словах, я на цимбалах, і на ділі, я на бала-
лайці; харизма сяє. Баланс йте, підлаштов йтеся під реальність,
заробляйте роші і неодмінно б дьте в парі, союз із бла овірним є
священним, ви взаємно залежні і являєте собою взірець один для
одно о.
РАКИ, вас олосальний енер опотенціал, спрям йте йо о в

творче р сло, на люблен справ , не розпорош йтеся на розва-
и, бо б де оре аманцю. Збері айте вірність шлюбном с п тни-
, я що хочеться вип стити романтичн пар , обмежтеся ле им

фліртом, приємним спіл ванням із шан вальни ом для отриман-
ня свіжих вражень.
ЛЕВИ оповиті флюїдами чарівності, одна ляти та самоствер-

дж ватися на ам рном поді мі ні оли, на роботі сейсмічна обста-
нов а, навантажень додасться, на фоні ре лярних відволі ань
прод тивно працювати б де важ о. Спроб йте зосередитися і
займатися тіль и тією роботою, я ви добре знаєте і майстерно
ви он єте.
ДІВИ, спіл вання з людьми даватиметься наба ато важче, ніж

зазвичай. Свар и мож ть вини ати пра тично на порожньом міс-
ці, ви можете вважати, що причіп и безпідставні, проявляючи за-
хисн а ресивність відповідь. Проте та а позиція навряд чи допо-
може вирішити протиріччя, а лише за острить їх.
ТЕРЕЗИ, ви схильні до марнотратства, бо приймаєте невірні,

де оли д же поспішні рішення, в ладаючи або витрачаючи власні
заощадження. Гроші не захоч ть ле о йти в р и, для їх отриман-
ня доведеться при ладати більше енер ії і з силь. Проте сил нині
обмаль, рила зв’язані ( армічна см а триває), том не перевтом-
люйтеся.
СКОРПІОНИ, ваш енер опотенціал заш алює, і це ч дово, од-

на нині слід збавити темп, не робити різ их п блічних заяв, не за-
тівати таємних інтри . А ось розрахов вати на допомо др зів, од-
нод мців можна. Конс льт йтеся з ними в ритичні моменти. По-
ради вірних побратимів допомож ть об'є тивніше оцінити сит -
ацію, ни н ти серйозних помило та прорах н ів.
СТРІЛЬЦІ, ви схильні до райнощів, метаючись між земним та

д ховним. Я що до ладені з силля на роботі не о паються належ-
ним чином, не зліться (шеф та ділова оманда вас ч дова, то а-
верзи таємних воро ів), а тр діться з творчим во нем, с млінно ви-
он ючи дор чене, дорожіть ар’єрою, що є хлібним місцем.
КОЗОРОГИ, події тижня є доленосними, присл хайтеся до ч -

жих порад та д мо , на м дрих наставни ів та ці ав робот тала-
нитиме, а потім приймайте власне рішення. С ромність — найліп-
ший с п тни . Начальств с перечити небезпечно, підле лих та-
ож не нобіть, а єднайтеся з союзни ами близь ими по д х . Роз-
почалася півторарічна доленосна см а, оли щасливі шанси над-
ходитим ть через др зів та а тивн ромадсь діяльність.
ВОДОЛІЇ, події тижня нес ть армічний підте ст. Реалізації пла-

нів, дося нення цілей перетворяться на с ладн процед р , що с -
проводж ється додат овими переш одами. Не переходьте ні ом
доро , ни айте онфлі тів із ерівництвом, сл жбовим оле ти-
вом, де розжарена атмосфера, ос іль и навіть через незначні роз-
біжності ризи єте втратити довір з бо впливових людей. Вчасно
свідомлені і виправлені помил и — запор а ділово о спіх й осо-
бисто о процвітання. На найближчі півтора ро доленосний орієн-
тир — професійне дос оналення і шт рм ар’єрних висот!
РИБИ, одна ластів а весни не робить, об’єдн йтеся з діловими

поплічни ами, домовляйтеся про співпрацю, ладайте ділові о-
ди. За ладається ф ндамент співпраці на майб тній рі . У ба атьох
з'явиться яс равий партнер, союзни , потенційний андидат на
постійне місце с п тни а життя

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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