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Музей історії Києва поповнився незвичним
експонатом 

Київрада підтримала 
здешевлення іпотеки
Столична влада допоможе киянам придбати доступне житло

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Учора народні обранці підтри-
мали ініціатив олови КМДА
Оле сандра Попова щодо
част ової омпенсації иянам
з місь о о бюджет першо о
внес на придбання дост п-
но о житла. За відповідний
прое т рішення, я ий перед-
бачає виділення з місь ої
с арбниці 25 млн ривень
2012 році, про олос вали 104
деп тати.

Перший внесок за квартиру 
заплатить місто

Згідно з прийнятим документом, част�

кову компенсацію вартості квартир за

рахунок столичного бюджету надавати�

муть громадянам, які прийматимуть

участь у державній програмі пільгового

кредитування і працюють у комунальній

сфері міста. До таких категорій віднесено

педагогів, медиків, працівників соціаль�

них служб, закладів культури, житлово�

комунального господарства тощо.

"У місті на даний час перебувають 110

тисяч сімей, які давно очікують на жит�

ло. І всі ми, я впевнений, хотіли б, щоб

ця справа зрушила з місця. Відомо, що

зараз реалізовується соціальний проект,

який ініційований Президентом Укра�

їни. Відповідно до нього, людина, яка

сьогодні стоїть на черзі, може отримати

на 15 років іпотечний кредит під 3 відсот�

ки річних. Коли ми почали впроваджува�

ти цей механізм у Києві, то зрозуміли,

що багато людей, які працюють у бю�

джетній сфері, не зможуть собі дозволи�

ти придбати пільгове житло. Сьогодні, на

жаль, бюджетники достатнього доходу не

мають. Тому ми вирішили з міського бю�

джету сплатити частково або повністю

перший внесок за квартиру працівникам

бюджетної сфери", — пояснив голова

КМДА.

Додамо, що компенсація першого

внеску за доступне житло з бюджету міс�

та буде здійснюватися диференційовано.

Зокрема, 10 % вартості квартири місто

сплатить, якщо позичальник перебуває

на квартирному обліку не менше 3�х ро�

ків і стільки ж часу працює на підприєм�

стві бюджетної сфери. Повний розмір

початкового внеску, а це 20 % вартості

житла, міський бюджет компенсує тим,

хто перебуває на квартирному обліку від

5�ти років і працює на підприємстві не

менше 10 років.

Олександр Попов також додав, що

житло можна здешевити для кінцевого

споживача й іншими методами. Мова

йде про безкоштовне надання держав�

ним і комунальним будівельним компа�

ніям земельних ділянок для зведення ба�

гатоповерхівок з умовою, що квартири в

них коштуватимуть для споживачів де�

шевше. Передбачається, що таким чи�

ном можна знизити вартість квадратного

метра до 7 тис. грн.

На думку депутата Київради Віктора

Грінюка, список осіб, які можуть претен�

дувати на пільговий перший внесок, по�

трібно розширювати. "Ми підтримуємо

цей проект і братимемо активну участь у

його реалізації. Хотів би попросити, щоб

до перерахованих категорій були внесені

також столичні тренери, які важко пра�

цюють і заслуговують на таку пільгову

систему",— сказав депутат.

Столицю поділять на зони

Окрім того, депутати Київради вчора

підтримали проект рішення "Про розробку

Плану зонування території міста Києва".

"Мета рішення — створення сприятливих

умов для життєдіяльності людини, забез�

печення захисту територій від надзвичай�

них ситуацій техногенного та природного

характеру, зниження рівня забрудненості

навколишнього природного середовища,

охорони та використання територій з осо�

бливим статусом, у тому числі ландшафтів,

об’єктів історико�культурної спадщини,

лісів", — йдеться у проекті рішення.

Заступник Київського міського голо�

ви — секретар Київради Галина Герега за�

значила, що план зонування міста перед�

бачає розмежування території столиці на

зони, в кожній із яких встановлюватимуть�

ся певні умови та обмеження для містобу�

дування. Також зонінг зумовлює дотри�

мання принципу сумісності нового будів�

ництва з уже існуючими поряд спорудами.

"У майбутньому цей документ дасть

можливість уникнути хаотичної забудо�

ви історичної частини міста та забезпе�

чить дотримання інтересів киян при пла�

нуванні нової забудови. Крім того, це

дасть змогу інвестору чітко бачити пер�

спективи розвитку міста та стимулюва�

тиме його до розбудови столичної інфра�

структури", — прокоментувала Галина

Герега.

Закінчення на 2	й стор.
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Про це не можна забувати 

Сьо одні Києві від риють оновлений меморіал
Національно о заповідни а "Би івнянсь і мо или"
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Пільговики отримають "Картку
киянина" до кінця року 

До то о час в місь ом транспорті паралельно
діятим ть до менти, що надають право на
безоплатний проїзд

СТОР. 3 

У столиці стартує дев'ятий 
OKTOBERFEST 

Киянам пропон ють провести вихідні в баварсь ом
стилі

СТОР. 7

У номері
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Олександр Попов разом 
із ветеранами вшанував пам’ять
керівників партизанського руху
1941—1944 років
У столиці відб лися рочистості з на оди відзна-

чення Дня партизансь ої слави. Зо рема, на Бай-
овом ладовищі сьо одні вшан вали пам’ять ва-
таж ів партизансь о о р х в ро и Вели ої Вітчиз-
няної війни. У меморіальній ході та по ладанні ві-
тів до мо ил Сидора Ковпа а, Оле сія Федорова,
Тимофія Стро ача та Дем’яна Коротчен а взяли
часть олова КМДА Оле сандр Попов, представ-
ни и місь ої та районних держадміністрацій, е-
рівни и столичних та все раїнсь ої ветерансь их
ор анізацій, часни и партизансь о о р х 1941—
1944 ро ів.
"Подви істинних ероїв, отрі, не ш од ючи ні

сво о здоров’я, ані життя, повстали на захист Віт-
чизни, вічно житиме в серцях сіх раїнців. У най-
с ладніші часи, за чорної с р ти і зневіри вони зали-
шилися вірними Бать івщині і власній совісті. Їхні
імена сльозами та ров’ю ви арб вані на сторін ах
історії нашо о міста, їхній подви — безсмертний",—
с азав Оле сандр Попов

На Співочому полі одночасно 
розквітнуть близько 300 тисяч квітів
Др а щорічна вистав а хризантем Печер-

сь ом ландшафтном пар розпочне свою
робот 29 вересня. На Співочом полі одночасно
роз вітн ть близь о 300 тисяч різноманітних ві-
тів, 20 тисяч з них — хризантеми. Цьо орічні віт-
ові творчі роботи ви онані в тематиці "Ілюзії осе-
ні" просторово-об’ємних е спозиціях. Зо рема,
зеленб дівці Дарниць о о район створили "Зо-
лот чарівницю" та ви ористали понад тисяч
хризантем, а омпозиція "Барвистий подар но
осені" Шевчен івсь о о район с ладається з 2,5
тисячі віто .
Крім то о, продовж вистав и, я а триватиме до

21 жовтня, щос боти і неділі відвід вачів розважати-
м ть відомі шо мени, а 30 вересня остям запропо-
н ють онцертн про рам за часті зіро естради.
Традиційно на території пар всі охочі змож ть при-
дбати де оративно- віт ч та листов прод цію.
Вартість вхідно о вит а — 20 рн, діти до 7 ро ів,
пенсіонери та піль ови и відвідають осінню вистав-

хризантем без оштовно

У суботу в Маріїнському парку 
відбудеться свято 
київської молоді
22 вересня з 11.00 до 16.00 Маріїнсь ом пар

відб деться традиційне свято иївсь ої молоді "Юнь
Києва запрош є". Ор анізатори повідомляють, що
с бот Центральний пар льт ри та відпочин
стане територією др жньо о, ці аво о та а тивно о
дозвілля для сіх відвід вачів.
Та , на "Проспе ті соціальних сл жб" відвід вачі

матим ть можливість отримати онс льтацію фа-
хівця мережі центрів соціальних сл жб для сім’ї, ді-
тей та молоді. "Майдан соціальних а тивностей"
запрош є сіх охочих взяти часть рі "Світ доб-
рих вчин ів". Та ож дізнатися про свої права та
обов’яз и раючи дітлахи змож ть на "Алеї дитячих
прав". Приємно здив є "Алея призів та подар н-
ів", взявши часть б дь-я ій запропонованій а -
тивності на святі, ожен відвід вач отримає смач-
ний сюрприз та дитячий ж рнал. Родзин ою цьо о-
річної про рами стан ть при оди на "С а тсь ій в -
лиці". Юним любителям мандрів запропон ють
пройти вест та с а тсь е ралі зеленій оазі сто-
лиці. Уперше на святі з’явиться "Алея спортивних
дося нень" з презентацією л бів е стремальних
видів спорт та "Вели ою спортивною рою". У
про рамі та ож онцерт ращих дитячих та моло-
діжних оле тивів столиці

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Незвичний подар но раїнсь ій столиці
зробило посольство Ісламсь ої Респ блі-
и Па истан на з ад про спішне прове-
дення Києві Євро-2012. Відтепер третій
поверх М зею історії міста Києва при ра-
шає величезний ф тбольний м'яч діамет-
ром півтора метра. Цей подар но став
зна ом др жби між нашими народами.

"Незаперечним є той факт, що у Євро�2012 перемогла

не лише Іспанія, але й Україна і, зокрема, Київ. Адже

вам вдалося організувати дійсно незабутнє футбольне

свято. І хоча Пакистан — не європейська країна, але ме�

ні приємно, що завдяки нашим м’ячам ми теж долучи�

лися до цього величного футбольного дійства. Переко�

наний, це стане ще одним стимулом для поглиблення

дружби та партнерства між нашими народами",— сказав

під час церемонії передачі м’яча Надзвичайний і Повно�

важний Посол Ісламської Республіки Пакистан Ахмад

Наваз Салім Мела.

Як розповів дипломат, наразі його країна є найбіль�

шим виробником футбольних м'ячів у світі. У місті Сіял�

кот їх випускають 60 млн штук щорічно, а це становить

70 % від світового ринку цього спортивного інвентаря.

У свою чергу, голова КМДА Олександр Попов подя�

кував послу за оригінальний подарунок. "Мені приєм�

но, що ця подія відбувається саме в головному музеї Ки�

єва, адже проведення Євро�2012 стало знаковою подією

в історії нашого міста. Думаю, у нас обов’язково має

з’явитися цікава експозиція, присвячена цьому велико�

му футбольному святу. Від імені всіх киян щиро дякую

пакистанському народові за цей чудовий подарунок, пе�

реконаний, що ми віднайдемо ще чимало напрямів про�

дуктивної і взаємовигідної співпраці", — наголосив

Олександр Попов.

До речі, окрім гігантського, ще п'ятнадцять звичай�

них тренувальних м'ячів були вручені пакистанською

стороною вихованцям Київської комунальної дитячо�

юнацької школи "Переможець". "Цей заклад є одним із

лідерів у місті щодо підготовки спортивного резерву.

Наші діти в усіх вікових категоріях гідно виступають на

футбольних чемпіонатах міста та країни. А щоб вони

добре грали, безперечно, необхідні якісні м'ячі. Звичай�

но, пакистанські вироби визнані найкращими у світі.

Відтак наші юні футболісти зможуть особисто перевіри�

ти їх якість під час гри", — зауважив "Хрещатику" на�

чальник ГУ у справах сім'ї, молоді та спорту Володимир
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На Березняках з’явиться 
новий сквер
Київрада надала стат с с вер земельній ділянці площею 0,4 а по

в лиці Юрія Ш мсь о о між б дин ами № 1Б та № 3 Дніпровсь ом
районі столиці. Про це повідомив олова постійної омісії Київради з
питань е оло ічної політи и Денис Мос аль. “Надання цій території
стат с с вер дозволить провести її бла о стрій, висадити нові дере-
ва та збере ти існ ючі. Цим рішенням ми підтримали ініціатив КМДА
щодо надання стат с с вер території, що є місцем відпочин місце-
вих меш анців”,— зазначив Денис Мос аль. Деп тат на адав, що
Страте ії розвит Києва до 2025 ро заплановане збільшення по аз-
ни а забезпеченості иян зеленими зонами із 16 до 20 в. м на одн
людин

Переможцям конкурсу 
“Енергоефективна родина” 
встановлять енергозберігаючі вікна
Кон рс “Енер оефе тивна родина”, я ий проходив соціальній

мережі Facebook, завершився на ородженням переможців. Ними
стали дві иян и, я і проживають Дарниць ом та Оболонсь ом
районах столиці. 25 вересня за рах но партнера прое т — омпа-
нії ДТЕК — помеш аннях переможців старі ві на б д ть замінені
новими — енер оефе тивними. Та им чином, втрати тепла через
ві на вартирах переможниць б д ть зведені до мінім м . Раніше
фахівці КП “Гр па впровадження прое тів з енер озбереження в ад-
міністративних і ромадсь их б дівлях” провели омпле сний енер-
оа дит вартир ияно . За важимо, що ідея он рс та йо о адмі-
ністр вання Facebook належить прое т USAID “Реформа місь о-
о теплозабезпечення в У раїні”. Кон рс тривав з 9 листопада
2011- о до 15 березня 2012 ро . У ньом взяли часть ияни, заці-
авлені впровадженні енер оефе тивних методів своїх помеш-
аннях. Головними мовами он рс б ли: реалізація заходів енер-
озбереження власній оселі (встановлення рефле тора за батаре-
ями, жалюзі на бал оні, енер оефе тивних лампочо , за леювання
ві он, е ономне миття пос д тощо) та написання підс м ово о
есе

На Оболоні відновлено роботу каналізаційного
колектора
Аварійн сит ацію на аналізаційном оле торі, що трапилася на

перетині в лиць Полярної та Де тярен а в Оболонсь ом районі, лі ві-
довано. Про це повідомили ПАТ “АК “Київводо анал”.
Аварійні бри ади товариства розчистили від піс ово о завал міс-

це аварійної ділян и оле тора, діаметр я о о 1200 мм та либина
за ладання 3 м. Крім то о, фахівці замінили 33 м пош одженої а-
зовою орозією тр би та зб д вали два о лядових олодязі. Після
випроб вання оле тор знов зап стять робот за звичною схе-
мою. У період проведення відновлювальних робіт встановлювалась
тимчасова пере ач а стічних вод від аварійної ділян и оле тора.
Водопостачання меш анців приле лих районів продовж лі відації
пош одження аналізаційної мережі не обмеж валося

Кияни зможуть побачити 
100 унікальних картин
З 27 вересня до 15 жовтня Національном м зеї мистецтв імені

Бо дана та Варвари Ханен ів відб деться вистав а “Європейсь ий ви-
мір”. До ва и иян та остей столиці — 100 артин визнаних європей-
сь их майстрів із державних оле цій У раїни. Ор анізатори інформ -
ють: вперше дев’ять провідних м зеїв У раїни об’єдналися, аби ство-
рити ні альн е спозицію зі 100 обраних творів європейсь о о ла-
сично о живопис . Усі вони с ладають золотий фонд раїнсь ої ль-
т ри і є невід’ємною частиною за альноєвропейсь ої х дожньої спад-
щини.
Е споновані твори презент ють найяс равіші сторін и європейсь ої

х дожньої льт ри. Серед шедеврів вистав и — роботи Пітера Па ля
Р бенса, Х ана де С рбарана, Алессандро Маньяс о, Франса Халса,
Я опо Амі оні, Матіаса Стомера, Бартоломео Манфреді, Герріта ван
Хонтхорста, Клари Петерс, Томмазо Саліні, Яна ван Гойєна, Хендрі а
Тербрю ена.
Картини для вистав и надали: Донець ий обласний х дожній м -

зей, Житомирсь ий обласний раєзнавчий м зей, Львівсь а націо-
нальна алерея мистецтв, Національний м зей мистецтв імені Бо -
дана та Варвари Ханен ів, Одесь ий м зей західно о та східно о
мистецтва, Полтавсь ий х дожній м зей ( алерея мистецтв) імені
Ми оли Ярошен а, Севастопольсь ий х дожній м зей ім. М. П. Кро-
шиць о о, Хар івсь ий х дожній м зей, Черні івсь ий обласний х -
дожній м зей імені Гри орія Гала ана. У ГУ льт ри КМДА зазнача-
ють, що вистав а “Європейсь ий вимір” належить до зна ових ль-
т рних подій

У п’ятницю і суботу в місті 
ярмаркуватимуть
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення, 21 та 22 вересня столиці проходити-
м ть традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема, п’ятницю,
21 вересня, ярмар и відб д ться: в Голосіївсь ом районі на просп.
40-річчя Жовтня, 116; Дніпровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій,
109; в Печерсь ом — на розі в л. Первомайсь о о та Мечні ова, на
розі в л. О. Вишні та Др жби Народів, в Подільсь ом — на просп.
Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62-64; в Соло-
м’янсь ом — на в л. Освіти (в межах в лиць В зівсь ої та Кривоно-
са); в Шевчен івсь ом — 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. У
с бот , 22 вересня, в місті ярмар ватим ть: в Голосіївсь ом
районі на Страте ічном шосе, 2-б; Дарниць ом — на в л. Рев ць-
о о; в Деснянсь ом — на в л. О. Саб рова (в межах в л. Бальза-
а та просп. Мая овсь о о); в Дніпровсь ом — на в л. Давидова; в
Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом —
на в л. Дра омирова, 8-а; в Подільсь ом — на в л. Світлиць о о,
25; в Святошинсь ом — на в л. М. Семаш а, 21; в Солом’янсь о-
м — на в л. Героїв Севастополя, 42; в Шевчен івсь ом — на в л.
Татарсь ій, 32-38

Цифра дня

1 935 800 000 
гривень становив загальний обсяг наукових та науково�технічних
робіт, виконаних власними силами столичних організацій, у першому
півріччі 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в місті Києві 
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Про це не можна забувати

У 19 кварталі Биківнянського лі�

су знаходився об’єкт спецпризна�

чення НКВС, де у кінці 30�х і 40�х

роках відбувалися масові розстрі�

ли. Донині точна кількість жертв

не встановлена, науковці назива�

ють цифру близько 100 тисяч осіб.

За виявленими і опрацьованими

співробітниками СБУ документа�

ми встановлено прізвища 14 тисяч

191 людини. Кожного року нащад�

ки жертв приїжджають сюди, щоб

пом’янути невинно вбитих. Ос�

кільки на місці захоронень не було

могил, люди прикрашали рушни�

ками й фотографіями сосни та де�

рев’яний хрест.

Тепер їм буде куди приїжджати,

адже протягом лише двох місяців

за державні та спонсорські кошти

архітектору Ларисі Скорик вдалося

створити справжній меморіал 

пам’яті про тих, хто безневинно за�

гинув у ті страшні часи.

“Я хотіла, щоб це був монумен�

тальний меморіал, адже тут закато�

вано десятки тисяч громадян, цвіт

нації... І хотілося б, щоб люди зна�

ли та пам’ятали про це. Тут вста�

новлена символічна братська мо�

гила, а також монумент із вічним

вогнем, основна тема якого — це

розстріляне тіло, душа, розстріля�

на країна”, — розповіла “Хрещати�

ку” Лариса Скорик.

Також по периметру меморіалу

встановлені стели, на яких вигра�

вірувані прізвища тих, хто загинув

у Биківнянському лісі. Імена пода�

ні в алфавітному порядку, наразі на

камені їх висічено лише 6 тисяч.

Як зазначила пані Скорик, це —

неостаточний вигляд меморіалу. У

планах архітектора завершити

встановлення стел та розширити

територію заповідника.

Вчора це скорботне місце відві�

дав голова КМДА Олександр По�

пов. Він зазначив, що встановлен�

ня меморіалу дозволило відновити

історичну справедливість та увіко�

вічити пам’ять про тих, хто загинув

тут у ті непрості часи. “Це місце

трагічне не лише для українського

народу, адже тут захоронені люди

різних національностей, у тому

числі й громадяни Польщі. І 

пам’ять про них має жити у серцях

людей. Так само як ми не повинні

забувати про ці трагічні події, 

щоб вони ніколи більше не повто�

рилися”, — зазначив Олександр

Попов

Київрада підтримала 
здешевлення іпотеки

Закінчення.
Початок на 1�й стор.

Крім того, Київрада проголосувала за ство�

рення та впровадження Містобудівного кадас�

тру міста. Документом передбачається розроб�

лення інформаційної моделі, в якій відобража�

тимуться геопросторові дані про територію,

екологічні, інженерно�геологічні умови, харак�

теристики будинків та споруд, державні стан�

дарти і правила, містобудівна та проектна доку�

ментація.

Розробники проекту рішення наголошують,

що створення кадастру дозволить організувати

систему моніторингу об’єктів містобудівної ді�

яльності, ліквідувати диспропорції у викорис�

танні територій, підвищити ефективність їх ви�

користання та в цілому дасть можливість сфор�

мувати та впровадити єдину міську політику з

розвитку містобудівної діяльності і територіаль�

ного планування у столиці.

Водночас наявність єдиного банку даних, що

включатиме весь спектр інформації про місто,

дозволить визначати найбільш ефективні вкла�

дення у розвиток інфраструктури столиці та

сприятиме залученню інвестора. Також це дасть

змогу забезпечувати інформаційні потреби як

державних органів, організацій та органів міс�

цевого самоврядування, так і власне громадян.

На фінансування програми передбачено 77,43

млн гривень з міського бюджету.

У Києві діятиме програма підтримки 
сімей та молоді

Київрада проголосувала за Міську цільову про�

граму підтримки сім’ї та молоді на 2012�2016 ро�

ки. За програму, розроблену ГУ у справах сім’ї,

молоді та спорту КМДА, віддали свої голоси 87

депутатів міськради. Згідно з документом, ком�

плекс заходів, передбачених програмою, покли�

каний сприяти формуванню самодостатньої сім�

’ї, її здатності до усвідомленого народження і ви�

ховання дітей, соціальному розвитку молоді, а

також забезпеченню рівних прав та можливостей

чоловіків і жінок, протидії торгівлі людьми. Фі�

нансування проекту на 5 років передбачає

спрямування з бюджету 362,7 млн грн.

Зокрема програмою заплановано: проведен�

ня тематичних тренінгів, надання консульта�

тивних послуг сім’ям, організація дозвілля та

соціальної роботи з дітьми та молоддю. Крім

того, кошти програми поліпшать матеріально�

технічний стан приміщень клубів за місцем

проживання.

Також депутати затвердили список стипенді�

атів Київради в галузі освіти для обдарованих

дітей столиці. "Тепер 100 талановитих учнів от�

римуватимуть протягом цього навчального року

персональну стипендію. Сума винагороди —

300 гривень на місяць", — повідомила депутат

Київради Алла Шлапак. Цікаво, що визначала

найкращих учнів спеціально створена конкурс�

на комісія з депутатів Київради, спеціалістів ГУ

освіти та науки, педагогічних працівників за�

гальноосвітніх навчальних закладів столиці 
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Голова КМДА Оле сандр Попов відвідав оновлений меморіал, присвячений жертвам масових розстрілів Би івнянсь ом
лісі

Сьогодні у Києві відкриють оновлений меморіал Національного 
заповідника "Биківнянські могили"
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

За два місяця Би івні,
що на о олиці Києва, з’я-
вився висічений із аменю
меморіал з де іль ома
стелами та символічною
братсь ою мо илою. Сьо-
одні оновлений омпле с
від риють Президент
У раїни Ві тор Ян ович
та Президент Польщі Бро-
ніслав Коморовсь ий.
Вчора т т за часті олови
КМДА Оле сандра Попова
відб вся чин освячення
пам’ятно о зна на місці
поховання жертв масових
політичних репресій та
панахида за за иблими.

Ярмарки стають усе 
популярнішими серед киян
Овочі та фрукти тут дешевше на 10#15 % ніж у магазинах
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

За два останніх ро и сільсь о осподарсь і ярмар и
столиці стали вже звичним явищем для ородян. Щос -
боти та п’ятниці товаровиробни и з різних областей
У раїни пропон ють иянам широ ий асортимент овочів,
фр тів, м’яса, риби, молочних прод тів за ціною на
10-15 % нижчою за рин ов . До то о ж, я ість товарів
т т ретельно перевіряють. Про це розповів начальни
відділ продовольчих рес рсів ГУ тор івлі та поб тово о
обсл ов вання населення Сер ій Прилєп о.

Як зазначив фахівець, зараз ярмарки виходять на пік своєї активності як

за кількістю продавців, так і за реалізацією продукції, адже кияни розпоча�

ли запасатися сезонним товаром на зиму.

“Вартість продукції в більшості випадків залежить від виробника, але у

значній мірі й від того, коли ви приходите на ярмарок, адже чим ближчий

час, коли реалізатору потрібно їхати додому, тим більше у нього бажання

продати всю продукцію, а у споживача — придбати її за нижчою ціною. До

того ж, вартість овочів на столичних ярмарках, окрім огірків та помідорів,

має тенденцію до зниження”, — запевняє пан Прилєпко.

За його словами, ціна продукції, що реалізується на столичних ярмарках,

є доступною для більшості киян. Так, картопля коштує від гривні до двох за

кілограм, капуста — від 1 грн 60 коп. до 2 грн 80 коп., морква — від 1 грн 80

коп. до 4 грн 50 коп., буряк — від 1 грн 80 коп. до 2 грн 70 коп., цибуля —

від 1 грн 20 коп. до 2 грн 50 коп.

Зауважимо, перш ніж ярмарковий товар потрапить на прилавок, його

обов’язково перевіряють. У першу чергу, продукти тваринного походжен�

ня — на наявність ветеринарного сертифікату. Крім цього, на ярмарках

фахівці управління постійно контролюють ціни, аби вони були дійсно на

10�15 % нижчі ніж у столичних магазинах.

Нагадаємо, проводяться ярмарки у кожному із десяти районів столиці, тра�

диційно — у суботу та п’ятницю. Зазвичай місця їх проведення обирає місцева

РДА, але кияни самі можуть зателефонувати до міського call�центру та запро�

понувати вулицю, де можна було б організувати ярмарок. Зауважимо, графік їх

проведення планується на півроку наперед, але за необхідності до нього вно�

сяться корективи. Наприклад, торік було проведено 399 ярмарків, а цього ро�

ку — вже понад 600, і до кінця року їх буде ще чимало
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Ощадбанк виплатив 
компенсації 
на 3,037 млрд грн

“Станом на 19 вересня станови
Ощадбан провели омпенсацій-
ні виплати понад 3 млн 209 тис.
в ладни ам на за альн с м
3 млрд 036 млн 730 тис. ри-
вень”,— зазначається повідом-
ленні фін станови. На сьо одні
5,580 млн в ладни ів вже отрима-
ли інформацію про дат й час про-
ведення а т алізації своїх даних, із
них 3,097 млн же її здійснили.
Ощадбан та ож виплач є ом-
пенсацію в межах залиш проін-
де совано о в лад , але не більш
ніж 500 ривень спад оємцям
в ладни ів, що померли в
2005—2011 ро ах і не отримали
омпенсації втрат від знецінюван-
ня рошових заощаджень протя-
ом 2005—2009 ро ів, а та ож по-
мерлих в 2012 році; або іншим
особам, я і взяли на себе ор ані-
зацію їхньо о похорон . Та ом-
пенсацію отримали понад 616 тис.
спад оємців в ладни ів на за аль-
н с м понад 300 млн ривень

Рівень економічної 
дипломатії буде підвищено
У раїнсь і дипломати мають

а тивіз вати робот з прос ван-
ня національної прод ції на зов-
нішніх рин ах. Та е пере онання
висловив Президент У раїни Ві -
тор Ян ович під час засідання
Ради ре іонів. Він на адав про
своє дор чення міністр за ор-
донних справ Костянтин Гри-
щен щодо підвищення рівня
“е ономічної дипломатії”, е оно-
мізації зовнішньої політи и. “Ко-
жен дипломат за ордоном пови-
нен добре роз міти, за що він
несе відповідальність — за про-
с вання раїнсь их товарів на
території тих раїн, де пра-
цює”,— на олосив лава держа-
ви. За йо о словами, найближ-
чим часом МЗС слід провести
чер ов нарад з цьо о питання
за частю послів — об оворити
проведен робот та більше її
он ретиз вати. “Разом із Мініс-
терством е ономі и, рядом —
підняти цю робот на та ий рі-
вень, щоб ми побачили, я пра-
цюють наші тор ові представниц-

тва, посли, врешті-решт — я
вони віді рають роль, я ий них
зв’язо з раїнсь ими товарови-
робни ами, я ор анізов ють біз-
нес-фор ми”,— с азав Прези-
дент

В Україні будуть створювати
сільгоспкооперативи

Сільсь о осподарсь і оопера-
тиви мають стати підґр нтям со-
ціально-е ономічно о розвит
сільсь их територій та забезпе-
чення їх меш анців новими робо-
чими місцями. Про це зазначив
перший заст пни Міністра а -
рарної політи и та продоволь-
ства У раїни Іван Бісю на бри-
фін після засідання Ради ре іо-
нів. “Це мож ть б ти виробничі,
обсл ов ючі ооперативи — за-
лежно від форми осподарюван-
ня, але це той механізм, через
я ий жителі сільсь их населених
п н тів мають можливість заро-
бити “живі ошти”,— за важив
рядовець. За йо о словами, над
реалізацією про рами розвит
сільсь их територій “Рідне село”

спільно працюють Міна рополі-
ти и та Асоціація сільсь их і се-
лищних рад. Одна для ефе тив-
нішої роботи необхідно зал чити
до цієї діяльності та ож інші мі-
ністерства й відомства, я і впли-
вають на розвито сільсь их те-
риторій, а та ож виробни ів сіль-
сь о осподарсь ої прод ції

Про ситуацію на дорогах
Києва можна дізнатись 
з вуличних екранів
На ма істралях Києва встанов-

лено чотири е рани з даними
сервіс “Янде с. Проб и”, що на-
дає інформацію про сит ацію на
доро ах. Е рани розміщ ються в
найзавантаженіших районах міс-
та: біля стадіон “Динамо” і ТЦ
“Арена-сіті”, на перетині в лиці
Са са ансь о о з в лицею Шота
Р ставелі, а та ож на Бессарабці.
Всі е рани належать партнерам
Янде са — омпанії Hitech
Advertisement. У подальшом мо-
нітори з даними “Янде с. Проб-
и” з’являться і в інших районах
Києва. Кожен з е ранів по аз є

завантаженість на найближчій ді-
лянці доро и і приле лих в лицях.
Завдя и сервіс водії змож ть
с ори вати свій маршр т

Столичне підприємство
ухилилось від сплати 
1,5 млн грн
Подат івцями Києва б ло про-

ведено до ментальн перевір
підприємства “Н”, я е займаєть-
ся виробництвом і тор івлею різ-
номанітними металевими виро-
бами, зо рема тр бами, з’єдн -
вальниими частинами тр бопро-
водів та фланцями з нержавіючої
сталі. Я з’яс валось ході пере-
вір и, підприємство завищило
валові витрати та подат овий
редит з подат на додан вар-
тість, я ий б ло сформовано за
рах но “с мнівних” постачаль-
ни ів. Виявилось, що дея і тор о-
вельні партнери столично о під-
приємства знаходяться на стадії
припинення осподарсь ої діяль-
ності та лі відації за рішенням с -
д , інших вза алі не виявилось за
місцезнаходженням. Тож за ре-

з льтатами перевір и підприєм-
ств донараховано близь о 700
тис. рн подат на приб то та
понад 800 тис. рн ПДВ

Метрополітен закупив 
електрообладнання 
на 31 млн грн
На ово- омерційне підприєм-

ство “У ртрансси нал” і приватне
підприємство “Т. С. О.” (Хар ів)
домовилися про постав еле -
трообладнання КП “Київсь ий
метрополітен” на с м 31,309
млн рн до 2013 ро . Про це
с азано в повідомленні “Київ-
сь о о метрополітен ” про ре-
з льтат тендер , оприлюдненом
на веб-порталі державних за пі-
вель. План ється, що підприєм-
ства поставлять обладнання си -
налізації, централізації та бло -
вання нестандартизовано о ос-
нащення та зв’яз для б дівниц-
тва К ренівсь о-Червоноармій-
сь ої лінії метрополітен на від-
різ від станції “Вистав овий
центр” до Одесь ої площі, пові-
домляють У раїнсь і новини

Ірина СЛАВУТСЬКА
“Хрещатик”

З часом “Карт а иянина” надасть право на безоплатний
проїзд в сіх видах ом нально о транспорт міста столич-
ним піль ови ам. До и всі вони не отримають пласти овий
до мент, м ніципальном транспорті паралельно діятим ть
посвідчення, що надають право безоплатно о проїзд . О рім
то о, за допомо ою соціальної арт и можна отримати
25—30 % зниж и на придбання меди аментів мережі апте
“Фармація”.

Як повідомила начальник ГУ праці та соціального захисту населення Тетяна Кос�

тюренко, “Картку киянина” планується видати усім пільговикам столиці до кінця

року. “А до цього моменту в громадському транспорті діятимуть усі інші документи,

які надають право безкоштовного проїзду”,— підкреслила посадовець.

Станом на 18 вересня понад 9 тисяч 800 киян уже отримали “Картку киянина”.

Першим чотирьом пільговим категоріям місто розпочало видачу карток у червні цьо�

го року: багатодітним родинам, пенсіонерам, інвалідам та соціальним працівникам.

Тепер до проекту долучені усі інші категорії населення. Нагадаємо, що електронний

документ надасть право окремим категоріям пільговиків на безкоштовний проїзд у

метрополітені, отримання соціального дисконту для оплати товарів у магазинах і су�

пермаркетах, обслуговування в лікувально�профілактичних установах, отримання ме�

дичних послуг. Кияни вже отримують 25—30 % знижки в аптеках мережі “Фармація”.

Усього “Картку киянина” на першому етапі реалізації проекту отримають 84 тис.

осіб. Це — батьки багатодітних сімей (4 тис. 552); пенсіонери та інваліди, які не ма�

ють права на пільговий проїзд у метрополітені (73 тис. 50); непрацюючі особи, які

здійснюють догляд за дітьми�інвалідами та отримують державну соціальну допомогу

(3 тис. 515); особи, які не мають права на пенсію та інваліди (1 тис. 533); соціальні

працівники (1 тис. 476)

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

46 иївсь их ш іл, я і отримали близь о 700 омп’ютерів
я ості манітарної допомо и в рам ах оди між рядами
У раїни та Китаю, розпочн ть тест вати на них новітню опера-
ційн систем Windows 8. О рім то о, навчальні за лади отри-
мають дост п до хмарно о сервіс Microsoft Office 365, я ий
допоможе вчителям ефе тивніше ор анізов вати навчальний
процес.

“В усьому світі навчання із використанням новітніх технологій є нормою, так са�

мо це має бути і в Україні. Тому ми запропонували школам, які отримали цю ком�

п’ютерну техніку, розпочати використовувати найновішу операційну систему

Windows 8 та сучасний сервіс Office 365. Відповідну методичну та консультаційну до�

помогу навчальним закладам нададуть наші фахівці. Окрім того, ми готові надати та�

ку ж підтримку і всім регіональним закладам, які отримали комп’ютери”,— відзна�

чає Олександра Сизова, керівник по роботі із закладами освіти та науки компанії

"Майкрософт Україна".

У тому, що діти мають отримувати навички, які допоможуть їм у дорослому житті,

переконані й батьки. “Я вважаю, що діти мають навчатися технологіям, затребува�

ним на ринку праці. Немає сенсу навчати дітей працювати на застарілих комп’юте�

рах, що є проблемою для багатьох шкіл, чи на тих, які містять застарілі програми, і

потім доведеться перевчатися, аби, наприклад, влаштуватися на роботу”,— зазначає

мама шестикласника Ірина Лазук. Школа, де навчається її син, також отримала ком�

п’ютери в рамках міжурядової угоди.

Із початком нового навчального року Печерська гімназія № 75 першою в Києві

почала використовувати хмарні інструменти Microsoft Office 365. Із 1 вересня весь

педагогічний колектив та учні гімназії, а це більше 400 людей, почали працювати і

вчитися в освітній “хмарі”.

Використовуючи досвід гімназії, київська влада розгляне можливість створення в

перспективі єдиного інформаційного простору навчальних закладів Києва з вико�

ристанням хмарних технологій
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Євро�2012 посприяло 
росту продажів телевізорів
Українці все частіше використовують нові можливості 
побутової електроніки

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За рез льтатами дослі-
дження рин поб тової
техні и та еле троні и,
проведено о омпанією
GfK Retail and Technology,
др ом варталі 2012

ро падіння продажів на
рин поб тової еле тро-
ні и с лало 20 %. У той
же час раїнці почали
більше п вати плос о-
панельних телевізорів,
арто пам’яті, USB-при-
строїв.

Загальній обсяг продажів ринку

побутової електроніки з квітня по

червень поточного року склав

приблизно 1,35 млрд грн. Сег�

мент плоскопанельних телевізо�

рів відзначився найбільшим тем�

пом зростання — обсяги продажів

збільшилися на 8 % лише завдяки

росту в категорії рідкокристаліч�

них пристроїв. На думку експер�

тів, такі показники стали можли�

вими через чемпіонат з футболу,

який відбувався в Україні саме в

цей період.

Як зазначив “Хрещатику”

Дмитро Бова, начальник відділу

аудіо�відео техніки торговельної

мережі “Фокстрот. Техніка для

дому”, у період Євро�2012 україн�

ці почали купляти більше телеві�

зорів. Порівняно з червнем мину�

лого року, у червні 2012 продажі у

цьому сегменті зросли на 70 %, а в

період фіналу Єврочемпіонату —

на 90.

Найпопулярніші 
моделі

За словами керівника сектору

продуктової аналітики COMFY

Михайла Іванцова, цьогоріч се�

редня вартість проданого телеві�

зора становила 4300 грн, а най�

більше їх було реалізовано у ціно�

вому сегменті від 3 до 6 тис. грн.

“Обираючи телевізор, покупці

в першу чергу звертають увагу на

вартість, діагональ та базові опції.

Трендами цього року, безумовно,

стали 3D та Smart пристрої. До

того ж, якість надання інтернет�

послуг в Україні досягла досить

високого рівня, що дозволяє ко�

ристувачам дивитися контент ви�

сокої роздільної якості, а також

дає доступ до таких сервісів, як

онлайн бібліотеки від провідних

виробників”,— пояснює Дмитро

Бова.

За словами фахівців, найбіль�

шою популярністю серед покуп�

ців користувалися телевізори ве�

ликих діагоналей — від 40 дюймів

і більше. Частка продажів таких

пристроїв складає приблизно

55 %.

Порівняно із минулим роком, в

Україні менше продаються теле�

візори невеликих діагоналей. Але

стабільною популярністю корис�

туються вироби діагоналлю у 32

дюйми, оскільки вони макси�

мально відповідають формату

житлової площі сучасного україн�

ця та можливостям його гаманця.

Стабільно високі продажі де�

монструють корейські бренди

Samsung та LG, які посіли перші

позиції у споживчих уподобаннях

нинішнього року. Також досить

популярними є телевізори Philips

та Sony. До речі, споживачів усе

більше цікавлять моделі, які міс�

тять у собі функції LED (підсвічу�

вання екрану) та USB video (мож�

ливість дивитися відео з USB�на�

копичувача).

Нові тренди у продажах

Фахівці компанії GfK Retail and

Technology стверджують, що на

ринку зберігаються тенденції по�

передніх періодів. А саме: завдяки

поступовому зменшенню серед�

ньої ціни на LED�телевізори, їх

частка невпинно збільшується.

Також зростання демонструє по�

рівняно новий сегмент на рин�

ку — Smart TV (можливість досту�

пу до мережі Інтернет через теле�

візор).

Експерти зазначають, що укра�

їнські споживачі все частіше роз�

глядають телевізор як спосіб ін�

терактивного відпочинку. Так, за

результатами дослідження, про�

веденого мережею COMFY, тех�

нологією Smart TV користується

64 % опитаних покупців, при цьо�

му 52 % — роблять це регулярно.

Найпопулярнішими застосуван�

нями цих можливостей зали�

шаються перегляд відео на

YouTube і користування соціаль�

ними мережами. А ось основною

причиною невикористання Smart

TV респонденти називають від�

сутність інтернету.

Технологія 3D у покупців та�

кож користується високим по�

питом. Однак лише 43 % респон�

дентів (за даними дослідження)

користуються цією функцією з

періодичністю 1—2 рази на мі�

сяць. Невисокий відсоток  вико�

ристання цієї технології пов’яза�

ний, насамперед, з чималою вар�

тістю 3D�контента або відсутніс�

тю 3D�окулярів у комплектації

деяких моделей телевізорів.

На третьому місці за популяр�

ністю — технологія Wi�Fi. Тільки

третя частина опитаних респон�

дентів підтвердили її регулярне

використання. Невисокий відсо�

ток даної функції пов’язаний із

наявністю дротового інтернету

або небажанням покупців за�

глиблюватись у процес налашту�

вання та підключення цієї техно�

логії.

Інша побутова електроніка

На ринку домашніх кінотеатрів

упродовж декількох періодів

спостерігається поступове падін�

ня на рівні 30 %. Водночас зроста�

ють продажі карток пам’яті та

USB�пристроїв — на 4 % та 1 %

відповідно (у першому півріччі

2012 року). Фахівці GfK Retail and

Technology зазначають, що згада�

ні продуктові сегменти для відео�

камер та автомобільних програва�

чів є єдиними, частка яких де�

монструє зростання.

“У поточному році ми спостері�

гаємо ріст продажів медіа�плеєрів

та тюнерів dvb�t2, які необхідні

для декодування цифрового теле�

візійного сигналу. Дещо змен�

шуються продажі аудіо�техніки та

DVD, що пов’язано із високою

конкуренцією з іншими техноло�

гіями розваг для дому”,— заува�

жує Дмитро Бова.

Новинки ринку

На думку експертів, опитаних

“Хрещатиком”, попит на елек�

троніку напряму залежить від

економічної ситуації в державі.

Наразі відсутні різкі зміни в еко�

номіці і споживчі настрої стабілі�

зувалися на помірному рівні. А

ось щодо новинок на ринку, то

фахівці очікують появу на поли�

цях магазинів 4К телевізорів —

цей формат передає зображення в

чотири рази чіткіше, ніж звичний

формат FULL HD.

“У вереснi наша торговельна

мережа представить споживачам

новий телевізор Samsung діаго�

наллю 75 дюймів. Це — найбіль�

ший 3D LED�телевізор. Дещо

пізніше з’явиться LED�телевізор

від LG з екраном 84 дюйми та з

роздільною здатністю 4К. Варто

згадати й OLED�технологію — те�

левізор з органічним екраном.

Переваги його в тому, що він спо�

живає значно менше електро�

енергії, до того ж його зображен�

ня набагато якісніше за будь�

який сучасний LCD�телевізор і

навіть смартфон. Поки що такі

моделі не вийшли на вітчизняний

споживчий ринок та й коштувати

вони будуть значно дорожче за

LCD�телевізори”,— підсумовує

Дмитро Бова

Пільговики 
отримають 
"Картку киянина" 
до кінця року
До того часу в міському транспорті 
паралельно діятимуть документи, 
що надають право на безоплатний проїзд

Комп’ютери 
у столичних школах
працюватимуть 
на Windows 8
У навчальних закладах 
почнуть тестувати новітню 
операційну систему 
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Новини районів

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Партії Наталії Королевської "Україна — Вперед!"

10 пріоритетів економічного плану
“НОВА ЕКОНОМІКА — НОВА КРАЇНА”

В Україні змінюються партії у владі, але не змінюється склад

політиків. Маскуючись за політичними спекуляціями, одні й ті

самі обличчя ось уже двадцять років борються за доступ до бю�

джетних ресурсів, забувши про реальні проблеми — реальних

людей.

Наявна економічна модель не забезпечує гідний рівень жит�

тя більшості наших громадян. Тому ми ставимо перед собою

мету — створити в Україні нову економічну модель. Лише від�

родивши економіку країна рушить уперед. Побудова нової еко�

номіки має стати національною ідеєю.

Наша головна мета — гідне та безпечне життя кожного укра�

їнця. Можливість кожного — реалізувати себе у своїй країні.

Ми ставимо перед собою три основні завдання:
1. Нова якість політики. Необхідно привести у політику нове

покоління лідерів та побудувати сильну і ефективну державу,

яка визначить цілі розвитку, підтримуватиме стратегічні галузі

економіки та гарантуватиме високі соціальні стандарти.

2. Нова економіка. Тільки сучасна, конкурентоздатна у світі

економіка зможе забезпечити українців високооплачуваними

робочими місцями, а українські родини — високим рівнем до�

ходів. Середня зарплата на рівні 1000 євро та середня пенсія у

500 євро — реальні в Україні.

3. Нова якість життя. Добробут кожного громадянина, якість

його життя, впевненість у завтрашньому дні — це ті критерії, за

якими ми оцінюємо ефективність нашої політики.

Наші пріоритети
1. Підтримка національного виробника.
Держава повинна системно та цілеспрямовано підтримувати

вітчизняних виробників.

Ми виступаємо за:
— Державні стимули для модернізації виробництв, технологіч�

ного переобладнання та запровадження передових технологій.

— Спеціальні умови кредитування та оподаткування для під�

приємств, що реалізовують інвестиційні проекти та створюють

нові робочі місця.

— Державну підтримку експортної експансії не лише вели�

ких, а й малих та середніх виробників, активний захист інтере�

сів українських виробників за кордоном, просування бренду

Made in Ukraine.

2. Поліпшення умов ведення малого та середнього бізнесу.
Процвітаючий малий та середній бізнес — це резерв стабіль�

ності держави. Гнучкий та динамічний за своєю природою, він

пом’якшує коливання економіки та забезпечує зайнятість “се�

реднього класу”.

Ми виступаємо за:
— Максимальне скорочення бюрократичного апарату. Доку�

ментообіг та видача довідок мають здійснюватися в електрон�

ному вигляді. Наш принцип: “Менше посадовців, більше ком�

п’ютерів”.

— Максимальне спрощення системи оподаткування. По�

даткова система має стати інструментом розвитку, а не репре�

сій.

— Захист прав власності. Ми усунемо всі можливості вико�

ристовувати суди і правоохоронні органи для незаконного від�

бирання та захоплення власності.

3. Відродження високотехнологічного виробництва.
Тільки інноваційна економіка, що спирається на фундамен�

тальну науку, вищу та професійно�технічну освіту, виробництво

та обслуговування, здатна вивести Україну з економічного глу�

хого кута.

Ми виступаємо за:
— Державну підтримку пріоритетних галузей: інформаційні

технології, суднобудування, авіабудування, машинобудування,

приладобудування.

— Створення мережі промислових парків на базі державних

ВНЗ.

— Перенесення в Україну високотехнологічних іноземних

виробництв.

4. Створення сучасного сільського господарства.
У світі поширюється продовольча криза, зростає попит на

харчові продукти. У нас є все, щоб скористатися цією тенден�

цією.

Ми виступаємо за:
— Збереження української землі в українських руках.

— Полегшення доступу сільгоспвиробників до фінансових

ресурсів.

— Стимулювання впровадження сучасних технологій вироб�

ництва та переробки, розвиток агропромислових комплексів

глибокої переробки для малих та середніх господарств.

5. Ефективна інфраструктура.

Реалізація інфраструктурних проектів створить додаткові ро�

бочі місця та підніме внутрішній попит на продукцію вітчизня�

ної промисловості.

Ми виступаємо за:
— Державні інвестиції в інфраструктуру, за умов суворого

контролю за використанням бюджетних коштів, залучення

коштів на основі державно�приватного партнерства.

— Будування шестисмугових магістралей, які з’єднають усі

обласні центри України.

— Реалізацію проектів спорудження швидкісних пасажир�

ських залізниць “Північ�Південь” та “Схід�Захід”. Це карди�

нально підвищить трудову мобільність та забезпечить інтегра�

цію країни.

6. Освіта та культура.
Успішність сучасної економіки вимірюється не кількістю си�

ровинних ресурсів та виробничих потужностей, а кількістю ви�

сокоосвічених фахівців, їхньою кваліфікацією та знаннями. Рі�

вень розвитку держави та якість життя в країні безпосередньо

пов’язані з розвитком культури.

Ми виступаємо за:
— Розвиток мережі дошкільних установ як ключового чин�

ника вирівнювання життєвих шансів дітей.

— Відродження спеціальної, технічної та професійної освіти

відповідно до потреб розвитку виробничого потенціалу країни

за участі виробників.

— Державну програму освіти впродовж життя, яка дозволить

підвищувати кваліфікацію, отримувати нові знання та навички

у відповідності до змін на ринку праці.

— Створення сучасних культурних центрів у кожному райо�

ні, розвиток музеїв та бібліотек, відродження мережі сільських

клубів для забезпечення доступу громадян до культурних ресур�

сів, комп’ютеризацію культурної спадщини.

7. Якісна медицина для всіх.
Здоров’я нації має стати пріоритетним напрямком майбут�

ньої державної політики в Україні. Не руйнуючи теперішню

систему охорони здоров’я у країні, ми сформуємо нові принци�

пи організації медичної галузі.

Ми виступаємо за:
— Зміщення акценту із госпіталізації на профілактику. Спи�

раючись на профілактичну медицину, приділятимемо особливу

увагу соціально небезпечним захворюванням (серцево�судин�

ної системи, онкологічним, ВІЛ�СНІД, туберкульозу), впрова�

димо обов’язкову диспансеризацію.

— Гарантовану безкоштовну медичну допомогу соціально

незахищеним верствам населення (діти, інваліди, пенсіонери,

безробітні).

— Кардинальне поліпшення якості медицини на засадах дер�

жавно�приватного партнерства.

8. Фізкультура та спорт — здоров’я нації.
Без якісної та доступної інфраструктури для занять фізкуль�

турою та спортом — нам не відродити країну.

Ми виступаємо за:
—Скорочення споживання алкоголю, тютюну та наркотиків

шляхом створення умов для здорового способу життя.

— Відновлення фізкультурного руху та системи фізичного

виховання дітей раннього шкільного віку.

— Відновлення мереж дитячо�юнацьких шкіл, безкоштов�

них спортивних секцій.

— Будівництво фізкультурно�оздоровчих комплексів у кож�

ному районі країни.

9. Соціальна справедливість.
Гідне життя поєднує в собі відчуття безпеки та захищеності,

впевненість у завтрашньому дні, здорову та забезпечену ста�

рість, розмаїття варіантів життєвого вибору.

Ми виступаємо за:
— Збільшення мінімальних пенсій та зарплат удвічі.

— Введення податку на операції з офшорними компаніями.

— Соціальну відповідальність великого капіталу: багаті по�

винні платити більше податків, ніж бідні.

10. Підвищення стандартів життя у регіонах.
Сьогодні фінанси та виробничі потужності сконцентровані у

мегаполісах, а мешканцям малих міст набагато складніше отри�

мати високооплачувану роботу, якісне медичне обслуговуван�

ня, дати своїм дітям сучасну освіту.

Ми виступаємо за:
— Децентралізацію бюджетної політики.

— Обов’язкову реєстрацію великих підприємств за місцем

розташування виробничих потужностей. Податки мають пла�

титися там, де нагромаджується прибуток.

— Цільову державну програму розвитку малих міст України.

Голова Партії Королевська Н. Ю.

У Голосієво готуються до опалювального сезону
Під час оле ії Голосіївсь ої РДА б ли роз лян ті питання під отов и

житлово о фонд район до опалювально о сезон 2012-2013 ро ів,
проведення осінньо о місячни а з бла о строю, озеленення та поліп-
шення санітарно о стан територій, а та ож поточно о забезпечення
життєдіяльності район . Та , за даними дире тора КП “Дире ція з
правління та обсл ов вання житлово о фонд Голосіївсь о о район
В. Ве ери, всі 827 б дин ів ом нальної власності вже отримали пас-
порти отовності, з них 659 б дин ів мають а ти отовності до опалю-
вально о сезон . Начальни Управління освіти В. Телевний повідомив,
що наразі 63 ш оли і дитячі сад и вже отримали а ти отовності до
осінньо-зимово о період . За словами заст пни а начальни а відділ
онтролю за бла о строєм Голосіївсь о о район Е. Шим о, під час
осінньо о місячни а місцеві ом нальни и здійснять заходи із бла о-
строю зелених зон та приб дин ових територій, відремонт ють дитя-
чі та спортивні майданчи и, лі від ють стихійні звалища, висадять нові
дерева та щі. Та ож рам ах осінньо о прибирання відб д ться два
за ально районні с ботни и: 29 вересня та 13 жовтня

У Святошино закладуть 
Сквер партизанської слави
З на оди відзначення Дня партизансь ої слави, з ідно У аз Прези-

дента У раїни від 30 жовтня 2001 ро “Про День партизансь ої сла-
ви” Святошинсь ом районі столиці відб д ться рочисті заходи.
Зо рема сьо одні о 12.00 на перетині в л. Симирен а і в л. Гри оро-
вича-Барсь о о відб деться від риття Пам’ятно о зна ероям-пар-
тизанам та за ладання С вер партизансь ої слави. У церемонії від-
риття візьм ть часть олова Святошинсь ої РДА Сер ій Рюмшин, де-
п тати Верховної Ради У раїни, деп тати Київради, представни и ос-
вітніх за ладів та ромадсь ість район

Різдво Пресвятої 
Богородиці

Пресвята Діва Марія народилася в той час, коли люди дійшли до таких

меж морального занепаду, при яких їхнє повстання здавалося вже немож�

ливим. Кращі розуми тієї епохи усвідомлювали й часто відкрито говорили,

що Бог повинен зійти у світ, щоб виправити віру та не допустити погибелі

роду людського. Син Божий схотів для порятунку людей прийняти люд�

ське єство, й обирає Собі Матір’ю Пречисту Діву Марію, єдину гідну вміс�

тити в Себе та втілити Джерело чистоти й святості. Різдво Пресвятої Вла�

дичиці нашої Богородиці Марії святкується Церквою, як день всесвітньої

радості. У цей світлий день, на межі Старого та Нового завітів, народилася

Пречиста Діва Марія, обрана Божественним Промислом послужити таєм�

ниці втілення Бога Слова — стати Матір’ю Спасителя світу, Господа нашо�

го Ісуса Христа. Пресвята Діва Марія народилася в невеликому Галілей�

ському місті Назареті. Її батьками були праведні Іоаким з роду пророка ца�

ря Давида та Анна з роду первосвященика Аарона. Подружжя було бездіт�

не, тому що свята Анна була безплідна. Досягнувши похилого віку, Іоаким

й Анна не втрачали надії на милість Божу, твердо вірячи, що Богові все

можливо, й Він може послати їм дитя, навіть у старості. Святі Іоаким й Ан�

на дали обітницю присвятити дитя яке їм пошле Господь, для служіння в

храмі. Бездітність вважалася в єврейському народі покаранням Божим за

гріхи, тому святі праведні Іоаким й Анна терпіли насмішки від своїх спів�

вітчизників. В одне зі свят старець Іоаким приніс в Єрусалимський храм

свою жертву в дарунок Богові, але первосвященик не прийняв її, назвавши

Іоакима недостойним через його бездітність. Святий Іоаким у глибокому

горі пішов у пустелю і там зі сльозами молився Господу про дарування ди�

тяти. Свята Анна, довідавшись, що відбулося в Єрусалимському храмі, гір�

ко плакала, однак не нарікала на Господа, а молилася, закликаючи на свою

родину милосердя Боже. Господь виконав їхнє прохання. Архангел Гавриїл

приніс Іоакиму й Анні радісну звістку: молитви їхні почуті Богом, і в них

народиться Пречиста донька Марія, через Яку буде дароване спасіння

усьому світу. Пресвята Діва Марія Своєю чистотою та чеснотою перевер�

шила не тільки всіх людей, але й Ангелів, явилася живим храмом Божим,

так як оспівує Церква у святкових молитвах, “Небесні Двері, що вводять

Христа в Всесвіт для спасіння наших душ “. Різдво Божої Матері ознаме�

нувало настання часу, коли почали виконуватися великі та втішні обітниці

Божі, про спасіння роду людського від рабства диявола. Ця подія наблизи�

ла до землі благодатне Царство Боже, царство істини, благочестя, чесноти

та безсмертного життя. Матір первонародженим всієї тварі й всім нам, по

благодаті Матір’ю та милосердною Заступницею, до Якої ми постійно

звертаємося

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української православної церкви

Києву необхідний новий 
"Закон про столицю"
Василь ГОРБАЛЬ
спеціально для “Хрещатика”

Більшість меш анців сто-
лиці не байд жі до май-
б тньо о сво о міста, том
й нама аються зробити йо-
о ращим, омфортні-
шим, зр чнішим для про-
живання. На д м дея их
фахівців та иян, цьом
сприятим ть зміни до “За-
он про столицю”. Зо ре-
ма в п н тах, що стос ю-
ться взаємодії міста з цен-
тральними ор анами вла-
ди, визначені повноважен-
ня мера Києва, місь ої і
районних адміністрацій та
впоряд вання процес
землевідведення. Про це й
піде мова в “Хрещати ”.

Кожен киянин переживає за долю

свого міста. Йому не байдуже, що

буде зі столицею через 5�10 років.

Тим більше, що городянам є з чим

порівнювати. Наприклад, при ни�

нішній міській владі ведеться будів�

ництво метро, а взимку з вулиць

прибирають сніг. Колишня “молода

команда”, основні члени якої сього�

дні рвуться за депутатською недото�

рканністю до Верховної Ради, не ро�

била навіть і цього.

Київ стрімко втрачає своє уні�

кальне історичне середовище. На

наших очах він перестає бути звич�

ним нам гарним і приємним містом,

комфортним і зручним місцем для

проживання, перетворюючись у за�

битий автомобілями, потворними

висотками і ангарами торгових цен�

трів бездушний мегаполіс�мураш�

ник, що нагадує, швидше, Лагос,

Калькутту або Мехіко, ніж столицю

сучасної європейської країни.

І найголовніше, ми нічого не мо�

жемо з цим зробити. Із жадібністю і

нахабністю, озброєних великими

грошима, взагалі дуже важко боро�

тися.

Це може здатися дивним, неймо�

вірним, обурливим, але столиця не

найменшої європейської країни жи�

ве переважно за принципом: “як бог

на душу пошле”.

Чинний нині “Закон про столи�

цю” містить, по суті, тільки одне

конкретне положення: міський го�

лова повинен одночасно бути голо�

вою Київської міської держадмініс�

трації. Цікаво, що сьогодні це поло�

ження теж не виконується.

Райради ліквідовані. Райадмініс�

трації реально ні на що не можуть

вплинути і займаються тільки об�

слуговуванням фінансових інтересів

своїх співробітників.

Щоби розпочати наведення по�

рядку в місті, нам необхідний новий

“Закон про столицю”! У ньому по�

винні бути чітко і ясно прописані усі

важливі питання забезпечення жит�

тєдіяльності та розвитку міста. Не

повинно залишитися жодної лазів�

ки, жодної двозначності, які могли б

використовувати в своїх корисливих

інтересах недобросовісні підприєм�

ці й чиновники.

Питань, які повинен прояснити

новий закон, безліч, і всі вони без�

посередньо стосуються кожного ки�

янина.

Наприклад, це — взаємодія міста з

центральними органами влади. Сьо�

годні київський бюджет — це річ ви�

ключно віртуальна, хоча в ньому

прописані доходи і витрати на суми

в десятки мільярдів гривень. Вияв�

ляється, уряд у даний час має мож�

ливість безоплатно вилучити з нього

будь�яку суму... чи не вилучати. В

одного міського голови, угодного

центральній владі, можуть не забра�

ти нічого. У іншого, який не подоба�

ється комусь у “верхах” — мільярд

чи п’ять мільярдів гривень. А уявіть,

що може статися, якщо на чолі Ки�

єва опиниться представник справж�

ньої, а не опереточної опозиції?!

Навіть сьогодні бюджет столиці

не виконується більш ніж на трети�

ну, через що найважливіші міські

програми не отримують достатнього

фінансування. Але ж чіткі та прозорі

правила формування київського

бюджету прописані в “Законі про

столицю” — це нові станції метро і

рівні дороги без вибоїн, це — допла�

ти для київських вчителів, лікарів,

соціальних працівників, пенсіоне�

рів, це — нові соціальні будинки, зе�

лені насадження, упорядковані дво�

ри і чисті вулиці.

У новому “Законі про столицю”

повинні бути чітко визначені пов�

новаження мера Києва, міської і

районної адміністрацій, а також

упорядковані їх взаємини з цен�

тральними органами влади. Сього�

дні наше місто рясніє екстериторі�

альними зонами, в яких розпоря�

джаються центральні міністерства і

відомства, які діють абсолютно без�

контрольно. Самий кричущий ви�

падок: понівечений Андріївський

узвіз. Його так звана “реконструк�

ція”, виявляється, сталася з дозво�

лу одного з міністерств, що повні�

стю блокувало всі спроби міськад�

міністрації якось втрутитися в цю

справу.

І це тільки один із прикладів,

яких можна навести сотні. Так, при

проведенні різних заходів у цен�

тральній частині Києва туди стя�

гуються міліціонери з усього міста,

яке в результаті виявляється без на�

лежного контролю з боку правоохо�

ронних органів. Втім, МВС, МНС

та інші відомства часто практично

не узгоджують свої дії з міською

владою. А, до речі, сміття, яке зали�

шається після концертів і парадів,

прибирається за рахунок все того ж

міського бюджету.

Тому в новому “Законі про столи�

цю” необхідно детально прописати

всі права киян, особливо тих, що

живуть в центральній частині міста.

Проведення урочистостей не по�

винно проходити, в кінцевому під�

сумку, за їх рахунок!

Безумовно, новий закон повинен

навести порядок із землевідведен�

ням! Зараз увесь Київ покритий, не�

мов плямами, земельними ділянка�

ми, які колись кимось потай і без

найменшого правового обґрунту�

вання були виділені комусь для бу�

дівництва архітектурних потвор,

проекти яких ніколи і ні з ким, по

суті, не узгоджувалися. Уся ця діяль�

ність залишається абсолютно непід�

контрольною не лише громадсько�

сті, яка сьогодні може лише обурю�

ватись, бачачи, як у центрі виростає

чергова висотка, а й фахівцям, які

марно намагаються попередити, що

цього просто не можна робити! Че�

рез хаотичну, божевільну забудову

дніпровський схил щорічно “спов�

зає” на 20 сантиметрів. Ще п’ять,

десять, двадцять років... і що роби�

тимуть мешканці “елітних” будин�

ків, які виросли в охоронюваних зо�

нах?! Дивитимуться, як їх нерухо�

мість освоюють раки в Дніпрі?!

У “Законі про столицю” має бути

раз і назавжди визначено, хто, де,

що і на яких підставах може будува�

ти в Києві. Місто має розвиватися

не відповідно до короткострокових

інтересів очманілих від очікування

швидкого прибутку діломанів, а

згідно з генеральним планом, у яко�

му повинні бути враховані всі пи�

тання подальшого розвитку міста,

включаючи прокладання транс�

портних, комунальних та інженер�

них мереж.

Ще одне важливе питання — це

повернення реальних повноважень

районам. Зараз вони не тільки ніяк

не можуть вплинути на самовільних

забудовників, але і позбавлені будь�

яких механізмів впливу на ситуацію

на своїй же території. Адже в місті

стільки можна і потрібно зробити!

Наприклад, районна влада, згідно з

прописаними для них у “Законі про

столицю” повноваженнями, може

очолити процеси самоорганізації

громадян, підтримати проведення

суботників із благоустрою терито�

рій, реально зайнятися збережен�

ням історико�культурної спадщини.

Зараз усі збори, штрафи та інші

платежі, які стягуються в місті,

просто губляться в каламутних і не�

прозорих бюджетних водах. Новий

“Закон про столицю” повинен зро�

бити бюджетний процес максималь�

но чітким і прозорим. Тоді, напри�

клад, інспектор, штрафуючи органі�

зацію, яка орендує офіс у центрі міс�

та, за понівечений кондиціонером

або супутниковою тарілкою істо�

ричний фасад, буде точно знати, що

ці гроші підуть на святкові продук�

тові набори для пенсіонерів або на

встановлення енергозберігаючих

пластикових вікон у школі на сусід�

ній вулиці.

Після початку роботи Верховна

Рада нового скликання повинна іні�

ціювати проведення парламент�

ських слухань про столицю. У них

могли б взяти участь усі депутати�

кияни незалежно від їх політичної

позиції та орієнтації. Підсумком

цього процесу має стати новий “За�

кон про столицю”, в якому б вирі�

шувалися всі наболілі, давно назрілі

й перезрілі питання життя киян.

Звичайно, сам по собі закон ще не

вирішить усіх проблем, особливо

там, де інтереси жителів нашого міс�

та вступають у протиріччя з жадіб�

ністю і непорядністю. Але, принай�

мні, він дасть нам реальну правову

основу для ефективної боротьби за

свої права.

Київ — це наше місто! Ми всі жи�

вемо в ньому і хочемо, щоби наші

діти та онуки жили щасливо і благо�

получно

Благовіст

ВИБОРИ!2012
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Наша мета � зробити Україну потужною сучасною державою

з передовою економікою. Країною, якою пишатимемося ми,

українці, і яку поважатиме світ.

Державі � сучасну, міцну та ефективну владу.
Суспільству � дієвий контроль за владою.
Громадянину � можливість самореалізації, високу якість життя.

НОВА ПОЛІТИКА � НОВА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ!
ДОСТОЙНА РОБОТА ТА ЗАРПЛАТА
Можливість самореалізації для кожного громадянина:

створення нових робочих місць, правове закріплення

державних гарантій першого робочого місця для молоді та

робочого місця для людей старшого віку, які продовжують

працювати; заохочувальні стимули для тих, хто створює робочі

місця.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ � ЄДИНА ДЛЯ ВСІХ
Cтворення адресної системи соціальної підтримки для тих,

хто її дійсно потребує.

ЯКІСНА ОСВІТА
Формування держзамовлення в вузах, виходячи з перспектив

розвитку економіки, створення умов для ефективної взаємодії

в ланцюгу "освіта�наука � інновації�виробництво", підвищення

соціального статусу педагога.

МІЦНА РОДИНА 
Підтримка народжуваності, розширення практики надання

пільгових житлових кредитів молодим сім'ям, створення

багаторівневої системи адресної допомоги багатодітним сім'ям

та родинам, що виховують неповнолітніх дітей і дітей�інвалідів.

ДОСТОЙНА ПЕНСІЯ
Введення в дію трирівневої пенсійної системи: поєднання

солідарної і накопичувальної систем та добровільного

пенсійного страхування. Людина має право самостійно

визначати свій рівень пенсійного забезпечення.

ДОСТУПНА І ЯКІСНА МЕДИЦИНА
Гнучке поєднання безкоштовної та страхової форм

медичного обслуговування, наближення сучасних медичних

послуг до кожного населеного пункту, до кожної людини. 

ЗАХИСТ СПОЖИВАЧА
Недопущення на ринок неякісних товарів та послуг,

несумлінної конкуренції і монопольних цін, вирішення

екологічних проблем регіонів.

НОВА ПОЛІТИКА � ПОЛІТИКА ДОВІРИ
Наші пріоритети:

� зміцнення громадського контролю над владою;

� відкликання депутатів, які не справдили довіри людей;

� широке суспільне обговорення всіх державних рішень, що

стосуються кожного;

� проведення референдумів з гострих суспільних питань.

ЯКІСНЕ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ
Наші пріоритети:

� стимулювання розвитку сучасного високотехнологічного

промислового та аграрного виробництва;

� розвиток економіки регіонів через державну адресну

підтримку підприємств, що використовують місцеві

конкурентні переваги;

� формування науково�технічних кластерів;

� створення регіональної системи постійної професійної

перепідготовки кадрів;

� надання окремої уваги підготовці фахівців для шостого

технологічного укладу, насамперед � у галузі нано � та

біотехнологій, інформаційних технологій, сучасного

матеріалознавства та мікроелектроніки;

� підтримка великих та малих високомеханізованих

сільськогосподарських підприємств;

� випереджальна державна підтримка розвитку науки та

освіти.

УКРАЇНА � РІВНОПРАВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ
ПАРТНЕР

Наші пріоритети:

� твердість та послідовність у відстоюванні національних

інтересів;

� рівноправні, взаємовигідні відносини з Російською

Федерацією та Співдружністю Незалежних Держав;

� розвиток стратегічного партнерства з країнами

Європейського Союзу та США;

� економічне і науково�технологічне співробітництво з

новими лідерами в світі.

Ми закликаємо всіх, хто виступає за прагматизм,
відповідальність та чесність в політиці, підтримати прагнення
нашої партії модернізувати українську державу.

"НОВА ПОЛІТИКА" � 
ПАРТІЯ НОВОГО ЧАСУ, НОВИХ ІДЕЙ, НОВОЇ

УКРАЇНИ!
Голова Політичної партії "Нова політика"  

В. П. Семиноженко

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НОВА ПОЛІТИКА"
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Центральна виборча комісія

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, частин

п'ятої � сьомої, десятої, одинадцятої

статті 27, пункту 2 частини третьої, час�

тин четвертої, п'ятої, сьомої, десятої

статті 37, підпункту 1 пункту 4 розділу

XV Закону України "Про вибори народ�

них депутатів України", керуючись

статтями 11 � 13, пунктом 17 статті 19,

частиною другою статті 27 Закону Ук�

раїни "Про Центральну виборчу комі�

сію", 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 � 13.

2. Окружним виборчим комісіям з

виборів народних депутатів України

28 жовтня 2012 року, до складу яких

вносяться зміни, поінформувати гро�

мадян про такі зміни у визначений ци�

ми комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповід�

ним додатком надіслати відповідним

регіональним друкованим засобам ма�

сової інформації для опублікування у

семиденний строк від дня її прийнят�

тя, а також окружним виборчим комі�

сіям з виборів народних депутатів Ук�

раїни.

4. Цю постанову оприлюднити на

офіційному веб�сайті Центральної ви�

борчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

Ж. УСЕНКО&ЧОРНА

Додаток 13

до постанови Центральної виборчої 

комісії від 18 вересня 2012 року № 970 

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 
№ 212

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Зубков Іван Іванович, 1955 року на�

родження  � від фракції комуністів (у

зв'язку із внесенням подання про замі�

ну члена виборчої комісії суб'єктом, за

поданням якого кандидатуру такого

члена було включено до складу вибор�

чої комісії).

Включити до складу комісії:
Ростовцеву Оксану Дмитрівну, 1973

року народження � від фракції комуніс�

тів.

Окружна виборча комісія з виборів на�
родних депутатів України

одномандатного виборчого округу 

№ 214
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Данко Марина Іванівна, 1964 року на�

родження  � від депутатської фракції "На�

ша Україна � Народна Самооборона" (у

зв'язку із внесенням подання про заміну

члена виборчої комісії суб'єктом, за по�

данням якого кандидатуру такого члена

було включено до складу виборчої комі�

сії).

Включити до складу комісії:
Панасюк Володимир Сергійович, 1961

року народження � від депутатської

фракції "Наша Україна � Народна Само�

оборона".

Окружна виборча комісія з виборів на�
родних депутатів України  

одномандатного виборчого округу 

№ 217
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Малашевський Микола Андрійович,

1980 року народження  � від депутатської

фракції "Наша Україна � Народна Само�

оборона" (у зв'язку із внесенням подання

про заміну члена виборчої комісії суб'єк�

том, за поданням якого кандидатуру та�

кого члена було включено до складу ви�

борчої комісії).

Включити до складу комісії:
Штепа Віктор Олександрович, 1978

року народження � від депутатської

фракції "Наша Україна � Народна Само�

оборона".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 970 від 18 вересня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб'єктів 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, одинадця�

тої статті 27, пункту 2 частини третьої,

частин четвертої, п'ятої, сьомої, деся�

тої статті 37, підпункту 1 пункту 4 роз�

ділу XV Закону України "Про вибори

народних депутатів України", керую�

чись статтями 11 � 13, пунктом 17 стат�

ті 19, частиною другою статті 27 Зако�

ну України "Про Центральну виборчу

комісію", Центральна виборча комісія 

постановляє:
1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року,

утворених відповідно до постанови

Центральної виборчої комісії від 26

серпня 2012 року № 604 "Про утворен�

ня окружних виборчих комісій з вибо�

рів народних депутатів України 28 жов�

тня 2012 року", згідно з додатками

1—5.

2. Окружним виборчим комісіям з

виборів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими ко�

місіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової

інформації для опублікування у семи�

денний строк від дня її прийняття, а

також окружним виборчим комісіям з

виборів народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на

офіційному веб�сайті Центральної ви�

борчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

Ж. УСЕНКО&ЧОРНА
Додаток 5

до постанови Центральної виборчої 

комісії від 19 вересня 2012 року № 991

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:

Попова Тетяна Олександрівна, 1966

року народження � від Політичної пар�

тії "Молодь до ВЛАДИ" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена

виборчої комісії суб'єктом, за подан�

ням якого кандидатуру такого члена

було включено до складу виборчої ко�

місії).

Включити до складу комісії:
Дзизиль Марія Василівна, 1973 року

народження � від Політичної партії "Мо�

лодь до ВЛАДИ".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 991 від 19 вересня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

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

від 28.11.2011 № 2225
Розпорядження № 531 від 3 квітня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь&
кої ради від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально&економічного розвитку м. Києва на 2012 рік” та в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.11.2011 № 2225 “Про виконання робіт з розробки проектно�
кошторисної документації для реконструкції систем ГВП житлових
будинків із застосуванням відновлювальних джерел енергії” на�
ступні зміни:

В пункті 3 розпорядження слова та цифри “на 2011 рік” замінити сло�
вами та цифрами “на 2011 та наступні роки”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про доповнення адресного переліку будівель та споруд приватної, 
колективної і державної форми власності, 

на яких будуть проводитись роботи з капітального ремонту фасадів, 
покрівель будівель та споруд, благоустрою прибудинкових територій 

в рамках підготовки міста Києва до проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Розпорядження № 559 від 6 квітня 2012 року
Відповідно Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра&

їні”, Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, керуючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007
№ 61/722 “Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 — 2012 року з футболу”:

1. Доповнити адресний перелік будівель та споруд приватної, колективної і державної форми власності, на яких будуть проводитись роботи з капі�
тального ремонту фасадів, покрівель будівель та споруд, благоустрою прибудинкових територій в рамках підготовки міста Києва до проведення фіналь�
ної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 08.09.2011 № 1640, позиціями 30�36 такого змісту: “

33 вул. Багговутівська 1 ТОВ "Дживака"

34 вул. Хрещатик 42�а Печерський районний суд міста Києва

35 вул. Гайцана 4 Печерський районний суд  міста Києва

36 вул. Богдана Хмельницького 64 ПАТ "Мегабанк"

30 Андріївський Узвіз 15 Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями
"Транзнешнл Рісорс, Л.Л.С."

31 Андріївський Узвіз 17 Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями
"Транзнешнл Рісорс, Л.Л.С."

32 просп. Московський 16 ПАТ "Європейський газовий банк"

2.  Питання щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

3.    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 окремих розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 586 від 10 квітня 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 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організа&
ції управління районами в місті Києві”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У підпункті 7.1 пункту 7 розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації від
10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління районами в міс�
ті Києві” цифри “15.05.2012” замінити цифрами “01.12.2012”.

2. У підпункті 7.7. пункту 7 розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.05.2011 № 715 “Про окремі питання виконання розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління

районами в місті Києві” (зі змінами та доповненнями)” цифри
“10.04.2012” замінити цифрами “01.12.2012”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 27.06.97 № 904
Розпорядження № 578 від 10 квітня 2012 року
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Керуючись статтею 16 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву пастора релігійної гро&
мади Місцевої Церкви Християн Віри Євангельської “Новий Завіт” у Ленінградському районі м. Києва від 07.03.2012 та протокол за&
гальних зборів членів вказаної релігійної громади від 19.02.2012 № 8, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Розпорядження Київської міської державної адміністрації “Про реєс�
трацію Статуту релігійної громади Місцевої Церкви Християн Віри Єван�
гельської “Новий Завіт” у Ленінградському районі м. Києва” від 27.06.97
№ 904 визнати таким, що втратило чинність.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністра�

ції, відповідно до розподілу обов’язків, прийняти рішення щодо ви�
світлення у засобах масової інформації змісту цього розпоряджен�
ня.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Святого пророка Божого Іллі у Голосіївському районі м. Києва 

Української Православної Церкви Київського Патріархату
Розпорядження № 580 від 10 квітня 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 24.01.2012
та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Святого пророка Божого Іллі у Голосіївському районі м. Києва Укра&
їнської Православної Церкви Київського Патріархату від 24.01.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади Святого пророка Божого
Іллі у Голосіївському районі м. Києва Української Православної Церкви Ки�
ївського Патріархату, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації, від�

повідно до розподілу обов’язків, прийняти рішення щодо висвітлення у
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про реставрацію Київського міського будинку учителя 
на вул. Володимирській, 57 у Шевченківському районі

Розпорядження № 583 від 10 квітня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 5, 6 Закону України “Про охорону культур&

ної спадщини”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити проектування та реставрацію Київського міського бу�
динку учителя на вул. Володимирській, 57 у Шевченківському райо�
ні.

2. Замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження, визначити комунальне підприємство “Дирекція рестав�
раційно�відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Комунальному підприємству “Дирекція реставраційно�віднов�
лювальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації):

3.1. Отримати вихідні дані на проектування об’єкта.
3.2. Відповідно до законодавства України в сфері державних заку�

півель визначити генеральну проектну та генеральну підрядну орга�
нізації для виконання робіт, зазначених в п. 1 цього розпорядження.

3.3. В установленому порядку забезпечити розробку та затвер�
дження проектно�кошторисної документації на виконання робіт, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження.

3.4. Одержати дозволи центрального органу виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщини — Міністерства культури Укра�
їни, місцевого органу у сфері охорони культурної спадщини — Голов�
ного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
проведення робіт, зазначених в п. 1 цього розпорядження.

3.5. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста

Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

3.6. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

3.7. При укладенні договору підряду на реставрацію об’єкта обов’язко�
во передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості викона�
них робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкту.

4. Комунальному комплексному позашкільному навчальному закладу
“Київський міський будинок учителя” оформити в установленому порядку
право користування земельною ділянкою.

5. Взяти до відома, що фінансування у 2012 році робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватися відповідно до показ�
ників, передбачених Програмою соціально�економічного розвитку м. Ки�
єва на 2012 рік.

6. Головному управлінню капітального будівництва подати в установ�
леному порядку до Головного управління економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, до проектів програм соціально�економіч�
ного розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про затвердження Положення 
про Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва
Розпорядження № 590 від 12 квітня 2012 року

Відповідно до частини 3 статті 12 Закону України “Про соціальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009
№ 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, на виконання
рішення Київської міської ради від 06.10.2011 № 201/6417 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які
належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації”:

1. Затвердити Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста
Києва, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з роз�
поділом обов’язків.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті Київської  міської державної адміністрації

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 01.03.2012 № 332

Розпорядження № 621 від 17 квітня 2012 року
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 105, 107 Цивільного кодексу України, рі&

шення Київської міської ради від 27.10.2011 № 405/6621 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, установ, органі&
зацій, що належать до комунальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації”, рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1014/7250 “Про реорганізацію комунального унітарно&
го підприємства “Басейн “Юність” Печерської районної в місті Києві державної адміністрації шляхом перетворення його в школу
вищої спортивної майстерності міста Києва”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) від 01.03.2012 № 332 “Про проведення організаційно&правових заходів щодо реорганізації комунального
підприємства Печерського району м. Києва “Басейн “Юність” шляхом перетворення його в школу вищої спортивної майстерності
міста Києва” з метою здійснення організаційно&правових заходів, пов’язаних з проведенням реорганізації спортивного закладу, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 01.03.2012 № 332 “Про проведення організаційно�правових захо�
дів щодо реорганізації комунального підприємства Печерського райо�
ну м. Києва “Басейн “Юність” шляхом перетворення його в школу ви�
щої спортивної майстерності міста Києва”:

1.1. У назві, тексті розпорядження та назві складу комісії, затвер�
дженої розпорядженням, слова “Комунальне підприємство Печерсько�
го району м. Києва “Басейн “Юність” у всіх відмінках замінити слова�
ми “Комунальне унітарне підприємство “Басейн “Юність” Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації” у відповідних відмінках.

1.2. Доповнити пункт 3 розпорядження підпунктом такого змісту:
“3.5. Підготувати та подати у встановленому порядку до Єдиного
державного реєстру необхідні документи щодо припинення діяльності

комунального унітарного підприємства “Басейн “Юність” Печерської район�
ної в місті Києві державної адміністрації (ідентифікаційний код 33499944)."

1.3.Доповнити розпорядження після пункту 3 новими пунктами та�
кого змісту: 

“4. Встановити строк пред’явлення кредиторами вимог до кому�
нального унітарного підприємства “Басейн “Юність” Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації, що припиняє свою ді�
яльність шляхом перетворення його в школу вищої спортивної май�
стерності міста Києва, два місяці з дня опублікування повідомлення
про рішення щодо припинення зазначеної юридичної особи.

5. Визначити адресу приймання вимог кредиторів до комунального
унітарного підприємства “Басейн “Юність” Печерської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 7”.

У зв’язку з цим пункти 4�7 вважати відповідно пунктами 6�9.
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти па за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Новохать�
ка Л. М.

Голова О. Попов

Про прокладання інженерних мереж 
до житлових будинків з об’єктами соціальної сфери 

та підземним паркінгом між ПТУ&28, 
дитячим будинком “Малятко” 

та провулком Рожевим у Подільському районі
Розпорядження № 620 від 17 квітня 2012 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 26 Закону України “Про дорожній рух”,
враховуючи рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 614/1275 “Про передачу земельної ділянки акціонерному товариству
холдинговій компанії “Київміськбуд” для будівництва житлових будинків з об’єктами соціальної сфери та підземним паркінгом
між ПТУ&28, дитячим будинком “Малятко" та пров. Рожевим у Подільському районі м. Києва” зважаючи на звернення акціонерно&
го товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 22 березня 2012 № 2078/0/2&12, з метою надійного інженерного, забезпе&
чення житлових будинків з об’єктами соціальної сфери та підземним паркінгом між ПТУ&28, дитячим будинком “Малятко” та про&
вулком Рожевим, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Акціонерному товариству холдинговій компанії “Київміськбуд” у
термін з 23.04.2012 до 30.11.2012 згідно з розробленою та затвер�
дженою в установленому порядку проектно�кошторисною документа�
цією, за умови виконання вимог п.2 цього розпорядження, в установ�
леному порядку здійснити прокладання інженерних мереж до житло�
вих будинків з об’єктами соціальної сфери та підземним паркінгом між
ПТУ�28, дитячим будинком “Малятко” та провулком Рожевим, а саме:

— прокладання водопровідної мережі виконувати відкритим спосо�

бом по вул. Білицькій, Замковецькій, пров. Рожевому з частковим роз�
риттям тротуарів та проїзної частини, тимчасовим обмеженням руху
транспорту на вул. Білицькій, Замковецькій, пров. Рожевому;

— прокладання каналізації виконувати відкритим способом по вул.
Білицькій, Вишгородській з частковим розриттям тротуарів та проїзної
частини, тимчасовим обмеженням руху транспорту на вул. Білицькій,
Вишгородській;

— прокладання дощової каналізації виконувати відкритим способом

по вул. Білицькій з частковим розриттям тротуарів та проїзної части�
ни, тимчасовим обмеженням руху транспорту на вул. Білицькій;

— прокладання мереж електропостачання виконувати відкритим
способом по вул. Білицькій, Фрунзе, Вишгородській, Казанській, Бо�
ровиковського, Попова, Сокальській, Мостицькій, пров. Рожевому,
Попова з частковим розриттям тротуарів та проїзної частини, тимчасо�
вим обмеженням руху транспорту на вул. Білицькій, Фрунзе, Вишго�
родській, Казанській, Боровиковського, Попова, Сокальській, Мос�
тицькій, пров. Рожевому, Попова;

— прокладання мереж газопостачання виконувати відкритим спосо�
бом по вул. Білицькій, Фрунзе, Резервній, пров. Рожевому, з частко�
вим розриттям тротуарів та проїзної частини, тимчасовим обмежен�
ням руху транспорту на вул. Білицькій, Фрунзе, Резервній, пров. Ро�
жевому;

2. АТ ХК “Київміськбуд”:
2.1. Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної

інспекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху
на період виконання робіт;

2.2. До початку виконання робіт встановити відповідні дорожні зна�
ки, огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, необхідну кількість пішохід�
них містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд транс�
портних засобів в місцях виконання робіт;

2.3. Забезпечити виконання робіт у тризмінному режимі, захватка�
ми, відкритим способом з тимчасовим частковим зайняттям проїзної
частини та тротуарів, забезпечуючи проїзд для транспорту не менш
ніж 3,5 м.

2.4. При виконанні робіт дотримуватись Правил благоустрою міста

Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами і доповненнями);

2.5. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо
порядку виконання будівельних робіт;

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині
розриття, а тротуарів на всю ширину — фігурними елементами мощен�
ня та передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�екс�
плуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шля�
хів та споруд на них Подільського району м. Києва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт
покласти на віце�президента АТ ХК “Київміськбуд” Козачука В. П.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з прокладання ново�
го водопроводу, газопроводу, каналізації, мереж електропостачання,
дощової каналізації це майно безоплатно передається до комунальної
власності територіальної громади м. Києва.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова�
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва новозбудованих інженерних мереж, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Про заходи щодо охорони 
лісів від пожеж у 2012 році

Розпорядження № 523 від 2 квітня 2012 року

Відповідно до ст. 31, 86 Лісового кодексу України, Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Держком&
лісгоспу від 27.12.2004 № 278, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за № 328/1068, і на виконання рішення
Київської міської ради від 15.07.2004 № 371/1781 “Про охорону і захист міських лісів від пожеж” та з метою забезпечення належно&
го рівня охорони міських лісів від пожеж, підвищення відповідальності працівників лісової охорони комунальних підприємств лі&
сопаркових господарств за дотриманням правил пожежної безпеки і посилення роботи з протипожежної профілактики на підпри&
ємствах, в установах і організаціях, яким надано у користування земельні ділянки лісового фонду та розташованих поблизу лісо&
вих угідь, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити заходи щодо підготовки міських лісів до пожежоне�
безпечного періоду 2012 року, захисту їх від пожеж та підвищення
рівня протипожежної охорони, що додаються.

2. Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” (далі КО “Київ�
зеленбуд”), Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), Головному управлінню екології та охорони природ�
них ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) організувати виконання заходів, за�
тверджених пунктом 1 цього розпорядження.

3. Просити Головне управління Міністерства надзвичайних ситу�
ацій України в м. Києві (далі — ГУ МНС України в м. Києві) надавати
необхідну допомогу КО “Київзеленбуд” у справі ліквідації лісових по�
жеж (відповідно до плану залучення сил та засобів).

4. Головному управлінню Держтехногенбезпеки у м. Києві встано�
вити контроль за організацією роботи щодо забезпечення комуналь�
ними підприємствами лісопарковими господарствами КО “Київзе�
ленбуд” пожежної безпеки на території міських лісів.

5. Комунальній корпорації “Київавтодор” за поданням КО “Київзе�
ленбуд” та ГУ МНС України в м. Києві забезпечувати підвезення во�
ди для ліквідації лісових пожеж з метою перекачування її до пожеж�

них автоцистерн лісової та пожежної охорони згідно з укладеними
договорами.

6. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) забезпечити виконання заходів із ліквідації наслід�
ків надзвичайної ситуації на території лісопаркових господарств та
заходів щодо охорони лісів від пожеж у 2012 році за рахунок бюджет�
них призначень, передбачених Головному управлінню в міському бю�
джеті міста Києва на 2012 рік, та власних коштів комунальних підпри�
ємств лісопаркових господарств, що входять до складу КО “Київзе�
ленбуд”.

7. Заборонити протягом пожежонебезпечного періоду заїзд на те�
риторію лісового фонду комунальних підприємств лісопаркових гос�
подарств, які входять до складу КО “Київзеленбуд” (крім транзитних
шляхів), транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих,
що використовуються для лісогосподарських потреб.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника голови Київської міської державної адмініс�
трації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті

Київської  міської державної адміністрації

Про реконструкцію систем 
теплопостачання житлових будинків

Розпорядження № 645 від 20 квітня 2012 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону

України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Програми соціально&економічного розвитку міста Києва на 2012 рік, затвер&
дженої рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 (зі змінами та доповненнями), з метою своєчасного виконан&
ня робіт з реконструкції та введення в експлуатацію систем теплопостачання житлових будинків, в межах здійснення функцій ор&
гану місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі КП “Київ�
будреконструкція”) замовником проектування та реконструкції систем
теплопостачання житлових будинків згідно з переліком, що додаєть�
ся.

2. КП “Київбудреконструкція” на виконання пункту 1 цього розпо�
рядження:

2.1. Визначити проектну організацію для розробки проектно�кош�
торисної документації на виконання робіт з реконструкції систем теп�
лопостачання житлових будинків у порядку, встановленому чинним
законодавством України.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження в установленому поряд�
ку проектно�кошторисної документації для виконання реконструкції
систем теплопостачання житлових будинків.

2.3. Після виконання підпунктів 2.1. та 2.2 цього розпорядження
визначити підрядну організацію для виконання робіт з реконструкції
систем теплопостачання житлових будинків у порядку, визначеному
Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо
порядку виконання будівельних робіт.

2.5. При укладенні замовником договору підряду на здійснення ро�
біт з реконструкції систем теплопостачання житлових будинків перед�
бачати умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних
робіт з реконструкції та встановити гарантійні строки експлуатації
систем теплопостачання.

2.6. Забезпечити виконання робіт з реконструкції, комплектацію
необхідним обладнанням, введення в експлуатацію систем теплопос�
тачання житлових будинків згідно з запланованими термінами.

3. Головному управлінню комунального господарства подати до
Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвес�
тиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження, до Програми соціально�економічного розвитку м. Ки�
єва на 2012 рік та наступні роки.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазна�
чених у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної
власності територіальної громади міста Києва з подальшою переда�
чею у володіння та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) забезпечити у встановленому порядку списання де�
монтованого майна та зарахування до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва реконструйованих об’єктів після завер�
шення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер�
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма�
зурчака О. В.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА  
можна ознайомитися в апараті 

Київської  міської державної адміністрації

Про виконання робіт з реконструкції ПЛ 35 кВ 
Святошинська — ГВФ у Солом’янському районі

Розпорядження № 652 від 20 квітня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобу&

дівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті
Києві та враховуючи звернення ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 16.01.2012 № Д 08/269, в межах функцій органу місцевого самовряду&
вання:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти, відповідно до розробленої
та затвердженої в установленому порядку проектно�кошторисної доку�
ментації з 25.04.2012 по 27.12.2012 виконання робіт з реконструкції
ПЛ 35 кВ з розриттям тротуарів по вулицях Козелецькій, М. Василен�
ка, просп. Космонавта Комарова у Солом’янському районі.

Перехід проїзних частин вул. М. Василенка та просп. Космонавта
Комарова та уздовж залізничних колій здійснити безтраншейним про�
кладанням.

Виконання робіт не передбачає повного або часткового перекриття
руху на проїзних частинах вказаних вулиць.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему тим�

часової організації дорожнього руху.
2.2. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць, за�

безпечити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранс�
порту до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огоро�
жу, а також у разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 
1,5 м.

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008

№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), при необхідності забез�
печити виконання робіт в тризмінному режимі.

2.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо
порядку виконання будівельних робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин на
всю ширину та довжину в межах розриття (заїзди в двори) за типом іс�
нуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття
фігурними елементами мощення та передати їх за актом комунально�
му підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського
району”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт
покласти на заступника керівника департаменту капітального будів�
ництва ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Тисячника М. В.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті
Київської  міської державної адміністрації



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 21 вересня 2012 року

Сьогодні в місті 
розпочинається Гогольfest
Майданчиком для лабораторії сучасного мистецтва став 
колишній завод

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 21 по 27 вересня в промисловій
зоні на Вид бичах, на території о-
лишньо о завод триватиме п’ятий
фестиваль с часно о мистецтва Го-
ольfest. Відвід вачів очі ють події
різних сфер: іно, театр, м зи а, ві-
з альне мистецтво та майстер- ла-
си, що проходитим ть незвичном
ант ражі.

“Ми не вірили, що зможемо зробити фестиваль

цього року власноруч, без гідного фінансування.

Але з’явилося багатьох людей, які охоче нам допо!

могли, вийшло як принцип толоки”, — зізнався

"Хрещатику" організатор фестивалю Влад Троїць!

кий. Буквально за місяць із занедбаної території

заводу волонтери та учасники фестивалю створи!

ли місце для мистецтва.

Відкриття заходу відбудеться під лозунгом сво!

боди. У п’ятницю фестиваль сучасного мистецтва

Гогольfest розпочнеться маніфестом французького

правозахисника Стефана Есселя. Заклик Есселя

посилює ключову тему мистецької акції — пробу!

дження людини. Відвідувачам покажуть стрічку

Олександра Довженка “Земля” у супроводі групи

“Даха Браха”. Також на фестивалі буде присутня

dj!музика.

Територія фестивалю поділена на кілька май!

данчиків: у найбільшому цеху!ангарі знаходиться

театральна зона, де показуватимуть переважно ви!

стави театру “Дах”, зокрема прем’єру “Школа не!

театрального мистецтва” (22 та 23 вересня) — роз!

думи про країну, про роль театру, що, за словами

режисера Влада Троїцького, “має бути блазнем та

говорити правду перед королями”. Нова робота

здивує еклектизмом поєднання уривків з “Ромео і

Джульєтти”, “Річарда ІІІ”, “Короля Ліра”, “Мак!

бета”, “Гамлета”. Це свого роду звернення до не!

байдужих, до тих, хто відповідально ставиться до

своєї долі та долі міста, країни.

У цьому ж приміщенні за металевою перегород!

кою знаходиться зона візуального мистецтва —

“Neofolk project”, куратором якої став Павло Гуді!

мов. Погляд крізь призму українського фольклору

та традицій представлять 30 українських митців,

зокрема Тіберій Сільваші з проектом “Перший

жест”. Іншу концепцію сповідує LabCombinat, що

розташувався на другому поверсі у приміщенні

їдальні — тут художників об’єднує ідея творчого

хаосу.

Окремо, в колишньому землеробному примі!

щенні, розташувався кінотеатр, де на екрані 6 на 4

метри показуватимуть різні стрічки, проходити!

муть майстер!класи та перформанси. Зокрема де!

монструватимуться фільми, відзначені преміею

імені Тарковських, документалки від фестивалю

Docudays UA, а також покажуть стрічку Мартина

Скорсезе “Джордж Харрісон. Життя в матеріаль!

ному світі”, що вийде на великі екрани наприкін!

ці вересня.

Ще одна локація — Інді!сцена, вона ж independ!

ence або “незалежна”. Молоді і талановиті музи!

канти виконуватимуть тут усе, що стоїть між ро!

ком і електронікою. А основна музична програма

лунатиме в головному приміщенні і буде присвя!

чена 100!річному ювілею американського компо!

зитора Джона Кейджа. Упродовж фестивалю від!

будеться 11 концертів виконавців з різних країн,

зокрема піаністки Маргарет Ленг Тан, ансамблів

“Київські солісти”, Nostri Temporis і Senza

Sforzando

У столиці стартує дев’ятий
OKTOBERFEST
Киянам пропонують провести вихідні у баварському стилі
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

З 21 по 23 вересня на ста-
діоні “Спарта ” (в л.
Фр нзе, 105) остинно
роз орне свої намети де-
в’ятий иївсь ий OKTOBER-
FEST. Історія цьо о свята
бере свій почато ні-
мець ом місті Мюнхен.
Для иян це особливий
привід провести вихідні в
баварсь ом стилі, адже
Мюнхен і Київ — міста-по-
братими.

Зазвичай у Німеччині OKTOBER!

FEST відкриває мер Мюнхена. Цьо!

го року, дотримуючись цієї чудової

традиції, організатори запросили на

урочисту церемонію відкриття фес!

тивалю голову КМДА Олександра

Попова, який переріже червону

стрічку і відкриє свято. Спеціальни!

ми гостями заходу будуть представ!

ники Посольства Федеративної рес!

публіки Німеччини.

Основне завдання київської

команди організаторів — популяри!

зувати європейські цінності і при!

вити любов українців до традицій!

них світових фестивалів. Адже київ!

ський OKTOBERFEST, це не просто

розпивання пива, а численні кон!

курси, концерти і, навіть, можли!

вість встановити рекорд. Саме в Ки!

єві (2005 р.) на фестивалі OKTO!

BERFEST був встановлений рекорд,

який увійшов до Книги рекордів

Гіннеcса. Нагадаємо, тоді був ство!

рений найбільший багатошаровий

та різнокольоровий коктейль на 15

літрів, який складався з 19 інгреді!

єнтів!

У цей раз на німецький вікенд

зберуться близько 10 тисяч киян і

гостей столиці. Під гігантським

шатром розміром у 2,5 тисячі квад!

ратних метрів одночасно розташую!

ться близько 3000 чоловік. За довги!

ми столами можуть розміститися по

6!8 чоловік. На території шатра,

прикрашеного в національному сти!

лі, працюватимуть 5 торгових точок,

де будуть представлені 13 сортів пи!

ва, які ексклюзивно доставлені з Ба!

варії і в звичайні дні їх неможливо

купити в місті. Також кияни та гості

столиці зможуть скуштувати тради!

ційні страви німецької кухні — со!

сиски, тушковану капусту, свинячі

рульки, реберця, національні булоч!

ки і брецели — рогалики у формі

серця. У продажу будуть елементи

атрибутики цього чудового свята та

сувеніри.

Обслуговуватимуть відвідувачів

близько 250 осіб у національних

костюмах. Всі три дні фестивалю су!

проводжуватимуться насиченою

шоу!програмою. Обов’язкові учас!

ники — німецький оркестр та ані!

матори!танцюристи в традиційних

баварських костюмах. Для чолові!

ків — це шкіряні штани, сюртук, со!

рочка, жилет і важкі альпійські че!

ревики. А для жінок — пишна спід!

ниця, блуза, жилет на зразок корсе!

та зі шнурівкою та фартух.

Враховуючи, що це сімейне свято,

організатори приготували відповід!

ну програму і для дітей. Перед шат!

ром розгорнуть свою роботу числен!

ні дитячі атракціони.

Цікаво, що організатори фестива!

лю потурбувались і про вирішення

санітарно!гігієнічних проблем. На

стадіоні буде встановлено понад 40

безкоштовних біотуалетів.

Нагадаємо, початок роботи

OKTOBERFEST сьогодні о 17.00.

Урочиста церемонія відкриття відбу!

деться о 19.00. А у суботу та неділю

фестиваль працюватиме з 11.00 до

23.00

Для иян фестиваль OKTOBERFEST вже став справжнім сімейним святом

С часне мистецтво знайшло прит ло на території олишньо о завод метало онстр цій на Вид бичах
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Печерсь а районна в місті Києві державна
адміністрація о олош є он рс на заміщення

ва антної посади:
- оловно о спеціаліста се тор з питань охорони праці.

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.
Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня

оп блі вання за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

Шановні меш анці
житлово о б дин №6 на б л. Т. Шевчен а!

ТОВ "БІСАН-ІНВЕСТ" ставить вас до відома, що відповідно до "Поряд
форм вання тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій", затверджено о постановою КМУ від 01 червня
2011 ро № 869, розраховано тариф, я ий с ладає 2,83 рн/ в.м
за альної площі вартири.

Адміністрація ТОВ "БІСАН-ІНВЕСТ"

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б ( аб. № 49), ви ли ає на 17.10.2012 ро
на 15.30. Відповідача по справі за позовом Мирзоєвої Гюнай
Г сейнівни до Алахярова Дил ама про позбавлення бать івсь их прав,
Відповідачі ви ли аються с дове засідання, разі неяв и відповідачів

справа роз лядатиметься за їх відс тності.
С ддя В.О. Волошин

Втрачено свідоцтво про право власності на житло № 22470 від

30 р дня 1998 р. за адресою: м. Київ, в л. Вірменсь а, 5-А, в. 94

на ім'я Костю Оль и Гри орівни вважати недійсним.

Втрачені ст дентсь і вит и на ім'я Головатої О.М. (KB 08412600);
Киричен о М.О. (KB 08412618); Сербіної М.В. (KB 08412662), видані
Національним Медичним ніверситетом ім.О.О. Бо омольця від 9.09.2011,
вважати недійсними.

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)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
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

м а з е п а л а н т х
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р а л о х о т а е с е
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Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Київ спортивний. У столиці відбудуться відкриті
міжнародні змагання з туризму
22 та 23 вересня, з на оди відзначення Всесвітньо о дня т ризм та

Дня т ризм в У раїні Києві заплановано ці аві заходи. Зо рема, пер-
ші від риті Міжнародні зма ання "Верти альний шт рм" прово-
дитим ться на тролеї — анатном тросі, натя н том над Дніпром,
я ий вперше почав працювати столиці цьо о літа. 22 вересня, с бо-
т , з 11.00 до 19.30 пройд ть відбір ові зма ання на орот ій дистанції
до 100 метрів, я і визначать шість фіналістів. Перший день завершить-
ся онцертною про рамою та зап с ом свят ових ліхтарів. 23 вересня з
09.00 до 14.00 відб деться фінальна частина т рнір на дистанції 600
метрів від Тр ханово о острова до ар и Др жби Народів. Після завер-
шення зма ань відб деться церемонія на ородження переможців "Вер-
ти ально о шт рм " рошовими подар н ами я а завершиться свят о-
вим салютом із повітряних льо . Очі ється, що боротьбі за приз
братим ть часть близь о 100 спортсменів-е стремалів

Боротьба. Вітчизняні спортсмени  здобули
4 нагороди на юніорському ЧС
У місті Паттайя (Таїланд) завершився Чемпіонат світ з вільної бо-

ротьби серед юніорів. У різних ате оріях зма алися я чолові и, та і
жін и. У раїнсь а оманда Таїланді здоб ла чотири на ороди. Срібні
медалі вибороли Ілона Семен ів (ва ова ате орія 44 ) та М радин
К ш ов ( ате орія 120 ), а бронза дісталася Лілії Горшиній ( ате орія
51 ) та О сані Гер ель (ва ова ате орія 59 ). Всьо о на т рнір при-
їхали 590 борців, я і представили 56 національних федерацій

Біатлон. Українська збірна завоювала 
перше "срібло" на літній світовій першості
Вчора в Уфі (Росія) старт вав літній чемпіонат світ з біатлон . Пер-

ший омпле т медалей розі рали юніори в змішаній естафеті 2х6 м +
2х7,5 м з вісьмома во невими р бежами. Кращий рез льтат по азала
оманда Росія-1, я а вист пала поза он рсом. "Золото" завоювала
оловна російсь а збірна с ладі Оль и Подч фарової, Оль и Калини,
Оле сія Корнєва та Антона Бабі ова. Команда У раїни — Юлія Бри и-
нець, Ірина Вавринець, Оле сандр Дахно, Дмитро Підр чний з третім
рез льтатом здоб ла срібні медалі. Бронзові на ороди — чехів. Др -
а раїнсь а оманда юніорів фініш вала сьомою

Хокей. Зірки НХЛ на час локауту виступатимуть
за європейські клуби
Нападаючий "Детройта" Павло Дацю і воротар "Філадельфії" Ілля

Бриз алов на час ло а т в НХЛ вист патим ть за ЦСКА. У серед 34-
річний Дацю підписав офіційний онтра т з л бом, а з 32-річним
Бриз аловим дося н то попередньої домовленості, до овір б де оста-
точно оформлено по приб тті Іллі в Мос в , повідомляє офіційний сайт
армійців. Тим часом один з лідерів російсь ої збірної і зао еансь о о
"Вашин тон Кепіталз" Оле сандр Овєч ін б де захищати ольори мос-
овсь о о "Динамо". 27-річний хо еїст вже пройшов медо ляд і взяв
часть трен ванні сво о ново о л б . Та ож ви онавцями з НХЛ по-
повнився й раїнсь ий л б. У серед , 19 вересня, до донець о о
"Донбас " приєднався Оле сій Поні аровсь ий. Та ож очі ється, що
за донеччан зі рає інший вітчизняний представни в НХЛ Р слан Фе-
дотен о

Температура +14°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +20°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 62 %

Температура +15°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 79 %

Прогноз погоди на 21 вересня 2012 року

ОВНИ, ви райливі, привабливі, б дете с різь затреб вані, і це
ч дово! Я що мальовнича ява заводить д же дале о, тримайтеся
за шлюбних, ділових партнерів, вони міцно стоять на землі і не до-
зволять вам зависн ти поза хмарами. Ваша ініціативність, творча
ори інальність плюс пра матизм ділово о оточення — пре расний
сплав для б дівництва мостів співпраці на майб тній рі .
ТЕЛЬЦІ, тиждень наповнений армічними подіями, не вдавайте-

ся до вольових ардинальних заходів, змиріться і терпляче пливіть
за течією обставин, творч ініціатив дозволяється проявляти ли-
ше в роботі і тіль и тоді, оли вас попросять.
БЛИЗНЯТА, виходьте на романтичне полювання, презент йте

себе на п бліці, ваша яс рава зовнішність приваблюватиме проти-
лежн стать, том вип щені ам рні стріли неодмінно дося н ть ці-
лі. В професійній сфері старт вали про ресивні зміни (на півтора
ро и).
РАКИ, а цент йте ва на інтимном аспе ті в партнерстві, де,

щоб запал пристрасті не з ас, потрібно в лючити взаємн винахід-
ливість. Зараз ви володієте се с альною ма ією, тож заманити в
полон серця бажан жертв тр днощів не с ладе.
ЛЕВИ, ваш девіз: "хай живе різноманітність!" На одном місці ні-

чо о не висидіти, р хайтеся, міняйте обстанов , знайомтеся з ці-
авими людьми, наповнюйте д шевні с дини свіжими враженнями.
Світ для вас зіт аний з витончених милозв чних вібрацій, де мож-
на розчинитися в любовном е стазі з с п тни ом серця, зловити
творчий айф від роботи чи б дь-я о о заняття, отримавши ма си-
м м задоволення від життя, де особиста чарівність є золотим о-
зирем!
ДІВИ, живіть повно ровним б ттям, пле айте в серці радість,

реалізація потаємних зад мів набирає спішних обертів, де ваше
"хоч " свят ватиме перемо . На роботі отримаєте все, що засл -
жили, цьо о ро вас очі є ар’єрне процвітання та матеріальний
достато , стос н и "бать и-діти" ся н ть щасливо о апо ею.
ТЕРЕЗИ, життя набирає шалених обертів, де с ромність на

ш од . Презент йте себе, поп ляриз йте дося нення, природні та-
ланти і б дьте в центрі ва и! На ділових та шлюбних теренах віє
д х змін, де, с оріше за все, вам б де важ о пристос ватися до
вибри ів бла овірних, армонійно вписатися в поворот сімейної
долі зв'яз з планомірністю, онсерватизмом.
СКОРПІОНИ, армічна см а триває, навіть на д майте влашто-

в вати бой от обставинам, а смиренно робіть те, що від вас вима-
ається, частіше самітнюйтеся і правильно ви ористов йте ре-
с рс парних взаємин. В б дь-я ом союзі ви р льовий! На сл жбі
все непередбачливо, пристосов йтеся до оле , не драт йте ше-
фа, б дьте старанні.
СТРІЛЬЦІ мають шанс продемонстр вати себе митцем інтим-

них фантазій, я ом відч ття пасії зовсім не байд жі, вас охають,
і це стим л, аби зробити половин найщасливішою в світі, прихи-
лити небо до її ні ! Ваші обранці ся н ли пі роз віт , тож не зир-
айте по сторонах, а постарайтеся не під ачати і с ласти їм ідн
пар !
КОЗОРОГИ, дім та робота — два арячі епіцентри, де потрібно

вірт озно лавір вати, щоб с різь всти н ти. У сімейних стінах
б дьте милосердними і лас авими, на сл жбі жодних емоцій, т т,
я що хочете поліпшити матеріальний стан і триматися на завойо-
ваних фахових позиціях, необхідне перевтілення в працелюбно о
робочо о оня.
ВОДОЛІЇ, натис айте на фахові педалі, любіться з шефом,

ар’єрні пра нення є домін ючими, а сімейні лопоти відходять на
др ий план. Я що хочете розре лам вати себе, дося ти наміче-
них цілей, живіть раючись і в процесі розважальних дійств хваліть-
ся і демонстр йте все, чим ба аті. До липня 2013 р. ви пест н до-
лі на любовній арені, знайти ідеал охання тр днощів не с ладе,
налашт йтеся на хвилю взаємних поч ттів із с п тни ом і влашто-
в йте особисте життя!
РИБИ, я що вас захльост ють б рхливі пориви і бажання, д ша

т жить від незадоволено о "хоч ", а пра матична реальність не
п с ає в рай блаженства, ш айте золот середин . Нині ви за-
лежні від раціонально о оточення, я е, на щастя, отове на щедрі
жести, але за мови, що ви їх засл жили. Отже, с місне ділове
процвітання і се с альна армонія в лебединій парі реальні всіх,
хто сво о час не байди вав, а по лав сили, д ш , серце, роші
на олтар сімейно о бла опол ччя

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Шахтар" удома переміг 
данський "Нордшелланд"
Донецький футбольний клуб з тріумфу розпочав 
виступи у Лізі чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У серед відб вся др ий
і ровий день розі раш
р пово о т рнір найпрес-
тижнішо о європейсь о о
ф тбольно о л бно о чем-
піонат . Після пораз и и-
ян вітчизняні вболівальни-
и че али арних новин з
Донець а, де місцевий
"Шахтар" приймав чинно о
чемпіона дансь ої першо-
сті "Нордшелланд". У під-
с м матч за інчився пе-
ремо ою " ірни ів" — 2:0.
Обидва м’ячі на свій рах -
но записав Генріх Мхіта-
рян.

Матч проти "Нордшелланда" усі

прихильники "Шахтаря" чекали з де�

якою пересторогою. Адже цей клуб

ніколи не хапав зірок з неба і за всю

свою історію не брав участі у євро�

кубках. Навіть для данських вболі�

вальників перемога "Нордшелланда"

у внутрішній першості стала повною

несподіванкою. Тому гра в Донецьку

стала дебютною для підопічних Кас�

пера Юльмана в Лізі чемпіонів.

Мабуть, певна необізнаність із су�

перником і вплинула на стартові

хвилини гри. Досить несподівано

гості взяли ініціативу в свої руки. І

хоча гравцям "Нордшелланда" важ�

ко було щось створити в атаці, але

разом з тим вони вміло діяли у за�

хисті. "Шахтар" в свою чергу здиву�

вав своєю пасивністю, протягом

майже 20 хвилин біля воріт данців не

виникло жодного гострого моменту.

Але поступово територіальна пере�

вага перейшла на бік "гірників" і во�

ни все впевненіше йшли вперед.

Щоправда, було помітно, що донеч�

чани дещо нервують, і це неабияк

вливало на атакуючі дії. Лише під за�

вісу першого тайму господарям поля

вдалося притиснути суперника до

його воріт і відкрити рахунок у мат�

чі. Підопічні Мірчи Луческу прове�

ли швидку атаку по правому краю.

Луїс Адріано з флангу прострілив на

Генріха Мхітаряна, а той з восьми

метрів пробив у ворота данців. Пер�

ший тайм так і закінчився мінімаль�

ною перевагою донецького клубу.

На другий тайм футболісти "Шах�

таря" вийшли більш зібраними, що

одразу ж позначилося на їхній грі. На

51 хвилині Даріо Срна з лінії штраф�

ного потужно пробив по воротах,

голкіпер "Нордшелланда" Йеспер

Хансен відбив м'яч перед собою. На

добиванні першим виявився Томаш

Хюбшман, але удар чеха прийшовся

на воротаря. Потім дубль міг офор�

мити Генріх Мхітарян. Після діаго�

нальної передачі гравець збірної Вір�

менії бив у дотик, але Йєспер Хансен

встиг трохи вийти назустріч і знову

врятував ворота. Згодом Мірча Луче�

ску випустив на поле Марко Девіча.

Логічно, що господарі все ж забили

другий гол у ворота данського клубу.

Донеччанам вдалося створити стрім�

ку атаку, в якій все той же Генріх Мхі�

тарян з другої спроби відправив м’яч

у ворота гостей. Одразу після цього

Вілліан міг забити і третій гол, однак

Хансен не дав відзначитися бразиль�

ському нападнику "Шахтаря". У під�

сумку "гірники" перемогли з рахун�

ком 2:0. 

Початок групового етапу для до�

нецького клубу вийшов не таким

легким, як сподівалися вболівальни�

ки, але головне, що він виявився пе�

реможним. Після матчу наставник

"Шахтаря" Мірча Луческу проко�

ментував зустріч: "Це був важкий

матч. Напевно, сьогодні всі побачи�

ли, що не все так легко. На такому

рівні команди дуже добре організо�

вані. "Нордшелланд" будував свою

гру на хорошому контролі м'яча й у

такий спосіб намагався контролюва�

ти хід зустрічі. У першому таймі у су�

перника це дуже добре виходило.

Поки їхній фізичний стан дозволяв,

вони це робили, але після перерви

позначилася відсутність належної

підготовки. У другому таймі ми дуже

добре пресингували у середині поля,

відбирали велику кількість м'ячів у

суперника і створювали гострі

контратаки. На жаль, не реалізували

чимало моментів. Втім, я задоволе�

ний здобутими трьома очками"

Результати матчів 
ігрового дня Ліги чемпіонів:

"Брага" — ЧФР "Клуж" 0:2
"Манчестер Юнайтед" — "Галата�

сарай" 1:0
"Селтік" — "Бенфіка" 0:0
"Барселона" — "Спартак" (М) 3:2
"Лілль" — "БАТЕ" 1:3
"Челсі" — "Ювентус" 2:2
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Цей день в історії 21 вересня

1792 — Франції від рився
Національний Конвент, прийня-
тий де рет про с ас вання оро-
лівсь ої влади
1812 — Крим за ладено Ні-
ітсь ий ботанічний сад
1866 — народився Герберт

Уеллс — знаменитий письмен-
ни -фантаст
1911 — народився Мар Бер-

нес, радянсь ий а тор іно і ви-
онавець пісень
1920 — Раднар ом У раїни

своєю постановою ввів обов'яз-
ове навчання раїнсь ій мові в
ш олах
1940 — від риття Львівсь о о

театр опери і балет
1947 — народився Стівен Кін ,

амери ансь ий письменни
1949 — Мао Цзед н про оло-

сив створення Китайсь ої Народ-
ної Респ блі и
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Захисни "Нордшелланда" Жорес О оре не змі протидіяти нападни "Шахтаря" Генріх Мхітарян , я ий відзначився двічі



Від нас навмисно приховують правду,

залишаючи членами таємного товариства,

адже наші "жреці" не бажають втратити

джерело фінансування за наш рахунок.

Але є людина, яка не боїться, хоче, може

та знає як вивести нас з цього таємного

товариства та зробити щасливими. Це —

кандидат у народні депутати України Ана&

толій Хмель.

Спілкуючись з Анатолієм Олексійови&

чем, я дізналась від нього речі, які, на пер&

ший погляд, є зрозумілими та простими,

але взяти на себе відповідальність за вті&

лення їх у життя ніхто не береться. Здава&

лося б, така звичайна справа: відкрити

власний рахунок ЖЕКа, на який будуть

надходити кошти за квартплату, та публіч&

но розпорядитися цими коштами. Як це

буде працювати на практиці, пропоную

розібратися.

Надаючи, на перший погляд, грандіозні

повноваження ЖЕКам, ми виключаємо

таку структуру, як управління ЖКХ, яка є

непотрібним посередником між спожива&

чами та структурами, які надають послуги.

Робота посередника — це розподіл на

власний розсуд коштів споживачів не зав&

жди за призначенням.

Анатолій Олексійович пропонує на&

ступний план роботи: споживач — ЖЕК —

установи, що надають послуги ("Київгаз",

"Київводоканал" та ін.). Обов’язковим має

бути: демократичне обрання голови ЖЕКу

мешканцями будинків (невід’ємний пункт

Договору між мешканцями та ЖЕКом).

Можливість відкликання його з посади —

безпосередньо мешканцями. Публічне об&

говорення та затвердження планів ремон&

ту, модернізації та обирання видів послуг

за потребами, а саме — першочергово на&

дається послуга тим мешканцям, які вчас&

но сплачують квартплату. Обов’язковим

має бути публічне квартальне фінансове

звітування перед мешканцями з відомо&

стями щодо вартості матеріалів та послуг,

які були надані за цей період (кожен меш&

канець має змогу перевірити ринкову вар&

тість та не бути обманутим).

На думку Анатолія Олексійовича Хме&

ля, саме такою має бути робота ЖЕКу і

це — перший, але важливий крок до само&

врядування

Світлана ХИМКО, 
спеціально для "Хрещатика"

У номері

Новини
На території заповідника 
"Биківнянські могили" відкрито
Меморіал жертв тоталітаризму 
Учора відб лася офіційна церемонія від риття Ме-

моріал жертв тоталітаризм на території Національ-
но о істори о-меморіально о заповідни а "Би івнян-
сь і мо или". У заході взяли часть Президент У раїни
Ві тор Ян ович та Президент Респ блі и Польща
Броніслав Коморовсь ий, олова КМДА Оле сандр
Попов, рядовці, народні деп тати та меш анці міста.
Глави держав, представни и державної та столичної

влади по лали віти до Пам’ятно о зна польсь их
поховань, Братсь ої мо или та Меморіал жертв тота-
літаризм . А та ож вшан вали пам’ять за иблих хвили-
ною мовчання.
На адаємо, напередодні, з на оди встановлення но-

вої меморіальної омпозиції на території заповідни а
"Би івнянсь і мо или" за часті олови КМДА Оле сан-
дра Попова відб вся чин освячення Пам’ятно о зна
на місці поховання жертв масових політичних репресій
та панахиди за за иблими

У Гідропарку відбудеться 
патріотична акція "Вічний вогонь" 

22-23 вересня Гідропар відб деться патріотична
а ція "Вічний во онь", я а присвячена Дню партизан-
сь ої слави.
Вихідними члени дитячих ромадсь их ор анізацій,

ш олярі та ст денти разом із бать ами матим ть
можливість відч ти армонію з природою, проживаю-
чи в наметовом містеч та от ючи їж на від рито-
м во ні.
Під час а ції юні ияни братим ть часть веселих і -

рах, майстер- ласах за спеціалізаціями: велоспорт, т -
ризм, спортивне орієнт вання, с а тин , морсь а
справа, стрільба з л а та пневматичної зброї. Ор ані-
затори ствердж ють, що подібні заходи за артов ють
с часн молодь, сприяють патріотичном вихованню
дітей та розвивають юних ромадян шанобливе став-
лення і поч ття пова и до старшо о по оління.
Патріотична а ція "Вічний во онь" проводиться

вп’яте за ініціативи дитячо о ромадсь о о об’єднання
"Ірбіс" та за підтрим и ГУ справах сім’ї, молоді та
спорт КМДА

КИЇВРАДА ПІДТРИМАЛА 

ЗДЕШЕВЛЕННЯ 

ІПОТЕКИ 

СТОР. 1

НА ВУЛИЦІ СТОЛИЦІ 

ВИЙДУТЬ НОВІ

ТРОЛЕЙБУСИ

СТОР. 3

БУДІВЕЛЬНИКІВ ДОРІГ

ХОЧУТЬ ЗВІЛЬНИТИ 

ВІД ПОДАТКІВ
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РИНОК ПИТНОЇ ВОДИ – 

ТЕНДЕНЦІЇ 

ТА ПРОГНОЗИ

СТОР. 10
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— Пане Леве, кияни знають вас як громад�
ського діяча, успішного бізнесмена, політика.
Але інший бік вашої особистості завжди за�
лишався за кадром. Розкажіть нашим чита�
чам, який він — Лев Парцхаладзе. Назвіть
три риси вашого характеру, якими ви пиша�
єтесь, а також ті, яких ви би хотіли позбути�
ся.

— Насправді, я не маю права "пишати&

ся", як ви висловилися, власними рисами

характеру — я можу лише завдячувати

батькам і їхньому вихованню. З дитинства

мене навчали відповідальності, самостій&

ності і справедливості. Чого хочу позбути&

ся? Мені в житті дуже часто заважала над&

мірна безкомпромісність, але навряд чи я

готовий її позбутися. Також був період, ко&

ли я занадто багато часу приділяв роботі,

через що страждала родина, проте наразі я

вважаю, що знайшов гармонійний баланс.

— Чи могли б ви трохи докладніше розпо�
вісти про власну родину?

— З задоволенням. Мій батько — Реваз

Михайлович, інженер за фахом. Мати —

Людмила Георгіївна, все життя працювала

педагогом. Я одружений, виховую двох си&

нів і доньку. Взагалі, останнім часом я став

приділяти родині набагато більше часу, і са&

ме ці люди роблять мене насправді щасли&

вим.

— Пане Леве, як ви проводите свій вільний
час? У вас є хобі?

— Вільна година випадає не так часто,

але якщо вже трапляється — намагаюся ви&

користовувати її максимально ефективно.

Я полюбляю активний відпочинок, який

певним чином "заряджає" на буденну пра&

цю. З дитинства займаюся спортом: ма&

буть, можу назвати теніс своїм хобі, окрім

того полюбляю футбол і шахи. Регулярно

беру участь в любительських турнірах з те&

нісу. Я щасливий з того, що любов до спор&

ту успадкували й мої діти.

— З огляду на ваше захоплення спортом,

не можемо не поцікавитися, як ви оцінюєте
проведене влітку Євро?

— Боюся видатися банальним, але це й

справді було свято. По&перше, це був мі&

сяць без політики, і при тому це був най&

більший сплеск патріотизму в Україні за

останні роки. По&друге, це й справді був

прорив у стосунках з європейськими парт&

нерами — сподіваюся, що цей успіх буде

розвинуто. Під час Євро я побував у трьох

українських містах&господарях і можу

впевнено сказати, свято вдалося! Щодо

спортивної складової, то Україна дала вбо&

лівальникам привід для радощів — наші

хлопці довели, що можуть на рівних грати з

визнаними фаворитами. До речі, у першо&

му відбірковому матчі до Чемпіонату Сві&

ту&2014 Україна в Лондоні зіграла з англій&

цями 1:1 — впевнений, якщо б не помилка

судді під час нашого матчу з Англією на Єв&

ро, перемога була б за нашими хлопцями.

— А які у вас захоплення, окрім спорту?
— Напевно, як і у всіх — полюбляю літе&

ратуру, класичну музику, кіно (особливо

радянські фільми часів юності). Батьки з

дитинства виховали в мене любов до кни&

ги, зараз вже я намагаюсь передати її своїм

дітям. Як на мене, книга, як ніщо інше, до&

помагає дітям розвивати фантазію і абст&

рактне мислення.

— І які ваші улюблені книжки?
— Для будь&якого поціновувача літера&

тури це найважче питання: обираючи чиїсь

твори, немов би ображаєш усіх інших. Мо&

жу віднести до улюблених авторів Булгако&

ва, Чехова, Гоголя, Коцюбинського. Щодо

поезії, то для мене її ідеалом є "срібне сто&

ліття". Незважаючи на діаметрально про&

тилежні напрями і художні засоби, це був

надзвичайний "букет талантів" — Блок,

Маяковський, Ахматова. Серед вітчизня&

них поетів найбільше мені подобається Ва&

силь Стус. Давайте краще наступне питан&

ня, бо про літературу я можу говорити го&

динами (пр. ред.— посміхається).

— Добре, давайте наступне. Якою ви ба�
чите Україну через 20 років?

— Я бачу її заможною і розвинутою дер&

жавою. І для цього є усі підстави — у нас ве&

личезний нерозкритий потенціал. Прорив,

як на мене, повинен відбутися в сфері ви&

користання новітніх технологій у промис&

ловості і будівництві, в IT&сфері, можливо,

в туристичній галузі. Я переконаний, що

основні інвестиції повинні надходити у ре&

альний сектор економіки: умовно кажучи,

"банкіри" не врятують Україну — її вряту&

ють робітники на заводах, підприємці, на&

уковці.

— Ви вже досить довго займаєтесь благо�
дійністю, очолюєте коаліцію "Бізнес проти
СНІДу". Не шкодуєте, що витрачаєте свій
час на це?

— Ні, абсолютно не шкодую. Я вважаю,

що це мій обов’язок як громадянина, як

людини. Якщо я маю змогу допомогти — я

маю це зробити. Більше того, я відчуваю

певну духовну необхідність займатися цією

діяльністю — вона мене "заряджає", надає

наснаги. Щодо коаліції "Бізнес проти СНІ&

Ду" — це яскравий приклад соціальної від&

повідальності бізнесу. Ми у цьому не нова&

тори — це нормальна практика для бага&

тьох західних країн, і ми вирішили насліду&

вати їхній приклад.

— У вас є життєве кредо?
— Кредо? Важко сказати. У мене є жит&

тєві принципи, якими я ніколи не поступа&

юся. Наприклад, ніколи не обіцяю людям

неможливого — чогось такого, що не змо&

жу зробити. Я не вірю в дива — я вірю в лю&

дей, які створюють їх своєю працею. Я

знаю, що людська довіра — це найбільша в

світі відповідальність. Я вірю в справедли&

вість: знаю, що усе — й добро, й зло — по&

вертається.

— Чому ви вирішили пов’язати своє життя
з будівельною галуззю?

— Ще в 80&х, коли я навчався в СПТУ

№ 8 на Святошині, я вже знав, що моє жит&

тя буде пов’язано з будівництвом: Київ

стрімко ріс, кожного року чисельність його

мешканців збільшувалась, я побачив у цьо&

му процесі постійного зростання столиці

можливість для своєї професійної реаліза&

ції. Мене завжди приваблювала можли&

вість конструювання міст, завжди цікавив

пошук балансу між рівнем комфорту та

щільністю населення в урбаністиці. Крім

того, не варто зайвий раз наголошувати на

тому, яку важливу роль грає будівельна

сфера в економіці України.

— І наостанок, щоб ви хотіли побажати
нашим читачам?

— Я хочу побажати усім читачам міцного

здоров’я і злагоди в їхніх родинах. Здоров’я

і сім’я — це те, що не купиш ні за які гроші,

і це те, що робить насправді щасливим

Розмову вів 
Валентин ЗНАМЕНСЬКИЙ, 

"Хрещатик"

спецвипуск: вибори=2012

Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ: 

"У майбутньому я бачу Україну 
заможною і розвинутою державою"
Лев Парцхаладзе нині один із
найвпливовіших е спертів віт-
чизняної б дівельної ал зі.
Том й не випад ово, що са-
ме йо о обрано оловою Кон-
федерації Б дівельни ів У ра-
їни. О рім цьо о, він є відо-
мим меценатом, очолює о-
аліцію "Бізнес проти СНІД ",
чимало час присвяч є деп -
татсь ій роботі в Київраді. По-
при величезн зайнятість, він
знаходить час для сім’ї, люб-
лених хобі, серед я их спорт,
ни и. Саме про це й піде мо-
ва в інтерв’ю "Хрещати ".

ТАЄМНЕ ТОВАРИСТВО ЖКГЗа зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавець

Одні присвяч ють свою діяльність добрим справам, а тивність ін-
ших зосереджена на недобрих намірах. Але нав олишнім ні оли не
б де відомо, що прихов ється за завісою. Усі ми є членами таєм-
но о товариства та сповід ємо нав’язані нам рит али. Ода " арячій
воді" — сидячи в ванні, промовляєш: "Вода тепла, вода тепла, мені
не холодно..." Ода "подачі еле троенер ії" — в лючив світло, зе о-
номив на новорічній ірлянді. Ода "теплій батареї" — хочеш тепл
батарею, в лючи її розет і свідомиш, що поверн вся до рит -
ал подачі еле троенер ії. Ода "життю в смітті" чи "сміття в житті".
Ода "ліфт страх " — смердить, доїхав, але нічо о, вижив. Ода
"долині ейзерів": зайшов двір — попарив но и.

Столичні ярмарки стають усе
популярнішими 
Кияни мож ть придбати т т фр ти та овочі за
цінами на 10-15 % дешевше ніж ма азинах

СТОР.  1 

У Маріїнському парку відбудеться
свято київської молоді 

Сьо одні зелена зона в центрі міста перетвориться
на територію ці аво о дозвілля

СТОР. 3 

Рівень економічної дипломатії
буде підвищено 

Президент дав дор чення а тивіз вати робот з
прос вання національної прод ції на зовнішніх
рин ах

СТОР. 5

Політична ре лама
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На Оболоні 
відновлено роботу 
каналізаційного колектора
Аварійн сит ацію на аналізаційном оле торі, що трапилася на

перетині в лиць Полярної та Де тярен а в Оболонсь ом районі, лі ві-
довано. Про це повідомили ПАТ “АК “Київводо анал”.
Аварійні бри ади товариства розчистили від піс ово о завал міс-

це аварійної ділян и оле тора, діаметр я о о 1200 мм та либина
за ладання 3 м. Крім то о, фахівці замінили 33 м пош одженої а-
зовою орозією тр би та зб д вали два о лядових олодязі. Після
випроб вання оле тор знов зап стять робот за звичною схе-
мою. У період проведення відновлювальних робіт встановлювалась
тимчасова пере ач а стічних вод від аварійної ділян и оле тора.
Водопостачання меш анців приле лих районів продовж лі відації
пош одження аналізаційної мережі не обмеж валося

Переможцям конкурсу 
“Енергоефективна родина” 
встановлять енергозберігаючі вікна
Кон рс “Енер оефе тивна родина”, я ий проходив соціальній

мережі Facebook, завершився на ородженням переможців. Ними
стали дві иян и, я і проживають Дарниць ом та Оболонсь ом
районах столиці. 25 вересня за рах но партнера прое т — омпа-
нії ДТЕК — помеш аннях переможців старі ві на б д ть замінені
новими — енер оефе тивними.
Та им чином, втрати тепла через ві на вартирах переможниць

б д ть зведені до мінім м . Раніше фахівці КП “Гр па впроваджен-
ня прое тів з енер озбереження в адміністративних і ромадсь их
б дівлях” провели омпле сний енер оа дит вартир ияно . За-
важимо, що ідея он рс та йо о адміністр вання Facebook на-
лежить прое т USAID “Реформа місь о о теплозабезпечення в
У раїні”.
Кон рс тривав з 9 листопада 2011- о до 15 березня 2012 ро .

У ньом взяли часть ияни, заці авлені впровадженні енер о-
ефе тивних методів своїх помеш аннях. Головними мовами он-
рс б ли: реалізація заходів енер озбереження власній оселі

(встановлення рефле тора за батареями, жалюзі на бал оні, енер-
оефе тивних лампочо , за леювання ві он, е ономне миття пос -
д тощо) та написання підс м ово о есе
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Народні обранці підтрима-
ли ініціатив олови КМДА
Оле сандра Попова щодо
част ової омпенсації и-
янам з місь о о бюджет
першо о внес на при-
дбання дост пно о житла.
За відповідний прое т рі-
шення, я ий передбачає
виділення з місь ої с арб-
ниці 25 млн ривень
2012 році, про олос вали
104 деп тати.

Перший внесок за квартиру 
заплатить місто

Згідно з прийнятим документом,

часткову компенсацію вартості

квартир за рахунок столичного бю�

джету надаватимуть громадянам,

які прийматимуть участь у держав�

ній програмі пільгового кредиту�

вання і працюють у комунальній

сфері міста. До таких категорій від�

несено педагогів, медиків, праців�

ників соціальних служб, закладів

культури, житлово�комунального

господарства тощо.

"У місті на даний час перебувають

110 тисяч сімей, які давно очікують

на житло. І всі ми, я впевнений, хо�

тіли б, щоб ця справа зрушила з міс�

ця. Відомо, що зараз реалізовується

соціальний проект, який ініційова�

ний Президентом України. Відпо�

відно до нього, людина, яка сього�

дні стоїть на черзі, може отримати

на 15 років іпотечний кредит під 3

відсотки річних. Коли ми почали

впроваджувати цей механізм у Ки�

єві, то зрозуміли, що багато людей,

які працюють у бюджетній сфері, не

зможуть собі дозволити придбати

пільгове житло. Сьогодні, на жаль,

бюджетники достатнього доходу не

мають. Тому ми вирішили з місько�

го бюджету сплатити частково або

повністю перший внесок за кварти�

ру працівникам бюджетної сфери",

— пояснив голова КМДА.

Додамо, що компенсація першо�

го внеску за доступне житло з бю�

джету міста буде здійснюватися ди�

ференційовано. Зокрема, 10 % вар�

тості квартири місто сплатить, як�

що позичальник перебуває на квар�

тирному обліку не менше 3�х років і

стільки ж часу працює на підприєм�

стві бюджетної сфери. Повний роз�

мір початкового внеску, а це 20 %

вартості житла, міський бюджет

компенсує тим, хто перебуває на

квартирному обліку від 5�ти років і

працює на підприємстві не менше

10 років.

Олександр Попов також додав,

що житло можна здешевити для

кінцевого споживача й іншими ме�

тодами. Мова йде про безкоштовне

надання державним і комунальним

будівельним компаніям земельних

ділянок для зведення багатоповер�

хівок з умовою, що квартири в них

коштуватимуть для споживачів де�

шевше. Передбачається, що таким

чином можна знизити вартість

квадратного метра до 7 тис. грн.

На думку депутата Київради Вік�

тора Грінюка, список осіб, які мо�

жуть претендувати на пільговий

перший внесок, потрібно розши�

рювати. "Ми підтримуємо цей про�

ект і братимемо активну участь у

його реалізації. Хотів би попросити,

щоб до перерахованих категорій бу�

ли внесені також столичні тренери,

які важко працюють і заслуговують

на таку пільгову систему",— сказав

депутат.

Столицю поділять на зони

Окрім того, депутати Київради

підтримали проект рішення "Про

розробку Плану зонування терито�

рії міста Києва". "Мета рішення —

створення сприятливих умов для

життєдіяльності людини, забезпе�

чення захисту територій від надзви�

чайних ситуацій техногенного та

природного характеру, зниження

рівня забрудненості навколишньо�

го природного середовища, охоро�

ни та використання територій з осо�

бливим статусом, у тому числі ланд�

шафтів, об’єктів історико�культур�

ної спадщини, лісів", — йдеться у

проекті рішення.

Заступник Київського міського

голови — секретар Київради Галина

Герега зазначила, що план зонуван�

ня міста передбачає розмежування

території столиці на зони, в кожній

із яких встановлюватимуться певні

умови та обмеження для містобуду�

вання. Також зонінг зумовлює до�

тримання принципу сумісності но�

вого будівництва з уже існуючими

поряд спорудами.

"У майбутньому цей документ

дасть можливість уникнути хаотич�

ної забудови історичної частини

міста та забезпечить дотримання ін�

тересів киян при плануванні нової

забудови. Крім того, це дасть змогу

інвестору чітко бачити перспективи

розвитку міста та стимулюватиме

його до розбудови столичної інфра�

структури", — прокоментувала Га�

лина Герега.

Крім того, Київрада проголосу�

вала за створення та впроваджен�

ня Містобудівного кадастру

столиці. Документом передбача�

ється розроблення інформаційної

моделі, в якій відображатимуться

геопросторові дані про територію,

екологічні, інженерно�геологічні

умови, характеристики будинків

та споруд, державні стандарти і

правила, містобудівна та проектна

документація.

Розробники проекту рішення на�

голошують, що створення кадастру

дозволить організувати систему мо�

ніторингу об’єктів містобудівної ді�

яльності, ліквідувати диспропорції

у використанні територій, підвищи�

ти ефективність їх використання та

в цілому дасть можливість сформу�

вати та впровадити єдину міську по�

літику з розвитку містобудівної ді�

яльності і територіального плану�

вання у столиці.

Водночас наявність єдиного

банку даних, що включатиме весь

спектр інформації про місто, до�

зволить визначати найбільш ефек�

тивні вкладення у розвиток інфра�

структури столиці та сприятиме

залученню інвестора. Також це

дасть змогу забезпечувати інфор�

маційні потреби як державних ор�

ганів влади, так і власне громадян.

На фінансування програми перед�

бачено 77,43 млн гривень з місько�

го бюджету.

У Києві діятиме програма
підтримки 
сімей та молоді

Київрада проголосувала за Місь�

ку цільову програму підтримки

сім’ї та молоді на 2012�2016 роки.

За проект рішення, розроблений

ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту

КМДА, віддали свої голоси 87 де�

путатів міськради. Згідно з доку�

ментом, комплекс заходів, перед�

бачених програмою, покликаний

сприяти формуванню самодостат�

ньої сім’ї, її здатності до усвідомле�

ного народження і виховання ді�

тей, соціальному розвитку молоді,

а також забезпеченню рівних прав

та можливостей чоловіків і жінок,

протидії торгівлі людьми. Фінансу�

вання проекту на 5 років передба�

чає спрямування з бюджету 362,7

млн грн.

Зокрема програмою заплановано:

проведення тематичних тренінгів,

надання консультативних послуг

сім’ям, організація дозвілля та соці�

альної роботи з дітьми та молоддю.

Крім того, кошти програми поліп�

шать матеріально�технічний стан

приміщень клубів за місцем прожи�

вання.

Також депутати затвердили спи�

сок стипендіатів Київради в галузі

освіти для обдарованих дітей сто�

лиці. "Тепер 100 талановитих учнів

отримуватимуть протягом цього

навчального року персональну

стипендію. Сума винагороди — 300

гривень на місяць", — повідомила

депутат Київради Алла Шлапак.

Цікаво, що визначала найкращих

учнів спеціально створена кон�

курсна комісія з депутатів Київра�

ди, спеціалістів ГУ освіти та науки,

педагогічних працівників загаль�

ноосвітніх навчальних закладів

столиці 

Київрада підтримала 
здешевлення іпотеки
Столична влада допоможе киянам придбати доступне житло

Деп тати Київради підтримали ініціатив олови КМДА, відтепер місто зможе част ово омпенс вати иянам перший
внесо на придбання дост пно о житла

Ярмарки стають усе 
популярнішими серед киян
Овочі та фрукти тут дешевші на 10–15 % ніж у магазинах
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

За два останніх ро и сільсь о осподарсь і ярмар и
столиці стали вже звичним явищем для ородян. Щос -
боти та п’ятниці товаровиробни и з різних областей
У раїни пропон ють иянам широ ий асортимент овочів,
фр тів, м’яса, риби, молочних прод тів за ціною на
10–15 % нижчою за рин ов . До то о ж, я ість товарів
т т ретельно перевіряють. Про це розповів начальни
відділ продовольчих рес рсів ГУ тор івлі та поб тово о
обсл ов вання населення Сер ій Прилєп о.

Як зазначив фахівець, зараз ярмарки виходять на пік своєї активності як

за кількістю продавців, так і за реалізацією продукції, адже кияни розпоча�

ли запасатися сезонним товаром на зиму.

“Вартість продукції в більшості випадків залежить від виробника, але у

значній мірі й від того, коли ви приходите на ярмарок, адже чим ближчий

час, коли реалізатору потрібно їхати додому, тим більше у нього бажання

продати всю продукцію, а у споживача — придбати її за нижчою ціною. До

того ж, вартість овочів на столичних ярмарках, окрім огірків та помідорів,

має тенденцію до зниження”, — запевняє пан Прилєпко.

За його словами, ціна продукції, що реалізується на столичних ярмарках,

є доступною для більшості киян. Так, картопля коштує від гривні до двох за

кілограм, капуста — від 1 грн 60 коп. до 2 грн 80 коп., морква — від 1 грн 80

коп. до 4 грн 50 коп., буряк — від 1 грн 80 коп. до 2 грн 70 коп., цибуля —

від 1 грн 20 коп. до 2 грн 50 коп.

Зауважимо, перш ніж ярмарковий товар потрапить на прилавок, його

обов’язково перевіряють. У першу чергу, продукти тваринного походжен�

ня — на наявність ветеринарного сертифікату. Крім цього, на ярмарках

фахівці управління постійно контролюють ціни, аби вони були дійсно на

10–15 % нижчі ніж у столичних магазинах.

Нагадаємо, проводяться ярмарки у кожному із десяти районів столиці, тра�

диційно — у суботу та п’ятницю. Зазвичай місця їх проведення обирає місцева

РДА, але кияни самі можуть зателефонувати до міського call�центру та запро�

понувати вулицю, де можна було б організувати ярмарок. Зауважимо, графік їх

проведення планується на півроку наперед, але за необхідності до нього вно�

сяться корективи. Наприклад, торік було проведено 399 ярмарків, а цього ро�

ку — вже понад 600, і до кінця року їх буде ще чимало

Політична ре лама
За зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавець
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Мої принципи життєдіяльності:
Патріотизм

Справедливість

Людяність

Добробут людей.

Мої програмні основи:
1. На міжнародній арені.

Європейський вибір розвитку України та підтримка добросусід!

ського економічного і політичного партнерства з країнами СНД.

Сприяння вступу України до Європейського Союзу.

2. На державницькому рівні.

Націоналізація стратегічних об’єктів та підприємств, повер!

нення базових галузей економіки у державну власність.

Переведення виробництва на новітні технології, запрова!

дження інноваційних проектів та програм.

Перегляд державної соціальної політики.

Повний державний контроль за використанням природних

ресурсів.

Парламентська більшість на демократичній основі, консолі!

дація суспільства. 

Вироблення Стратегії національного розвитку України.

Домагатимусь:
Створення необхідних умов для задоволення потреб віру!

ючих всіх конфесій.

Рівня зарплат, які б відповідали прожитковому рівню та по!

кращення добробуту людей.

Обіцяю:
Вирішити питання зниження комунальних тарифів та при!

ведення їх у відповідність до величини наданих послуг.

Захищати права чорнобильців, воїнів!афганців, інвалідів,

ветеранів війни та праці, багатодітних сімей.

Інтереси громадян — понад усе!

Степан Голубка

Моя програма — це результат постійного діалогу з людьми,

що дозволяє мені зрозуміти справжні потреби українців. Мої

пріоритети продиктовані не опозиційною критикою і не про!

владним схваленням нинішньої ситуації. Вони сформульовані

щоденною роботою над вирішенням конкретних проблем і

уважним ставленням до десятків тисяч звернень, що надходять

у мої громадські приймальні.

Моя програма — це все те, що ми разом з дніпровчанами ро!

бимо ДАВНО. І маємо тверді наміри зберегти цю практику НА!

ДОВГО!

ВЛАДА І ПОВНОВАЖЕННЯ 
МАЮТЬ БУТИ НЕ МОЖЛИВІСТЮ, 

А РЕЗУЛЬТАТОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИКА
Той, хто зацікавлений лише у власному майбутньому, не має

морального права йти у політику. Той, хто не готовий нести від!

повідальність за людей, не вартий довіри народу. Той, хто не

вміє досягати успіху сам, не може вести за собою інших.

Це мої переконання. І моя політична програма — це мої

знання, як і чим живуть люди, моє бажання допомогти і бути

наполегливим у кожному питанні, моя віра у силу та значення

конкретних дій і щоденної праці.

Політики завжди обіцяють зміни і реформи. Але з року в рік

бачимо тільки їхню бездіяльність. Це призвело до руйнівних

наслідків: влада воює з опозицією, опозиція — з владою. А во!

рог насправді один — тяжкий стан економіки і бідність. Тому

моя програма не орієнтується на жодну з політичних партій, не

складається з красивих обіцянок та обнадійливих планів.

Мій принцип — не критикуй, а дій. І я дію вже зараз. А тому,

коли ВСІ ОБІЦЯЮТЬ, Я ЗВІТУЮ. Невід’ємною частиною

моєї програми є щорічний звіт про мою діяльність — доклад!

ний і публічний. Все, чого досягнуто у Дніпровському районі,

можна зробити на рівні міста, в межах усієї країни.

ПОЛІТИКА І ПОЛІТИКИ МОЖУТЬ 
І ПОВИННІ БУТИ ІНШИМИ

Моя політика розпочинається з найменшого дворика у Дніп!

ровському районі. І кожній проблемі, яка існує там і не вирі!

шується роками, я хочу надати державного значення.

Запитайте, яка будівля найважливіша у місті чи районі?

Школа або лікарня — скажуть люди. Адміністрація — відпо!

вість чиновник. Але кожен з нас добре знає, якими різними є ці

дороги. Змусивши політика по дорозі в адміністрацію відвідати

школу або лікарню — ми змінимо і дорогу, і чиновника. Разом

змусимо їх працювати по!іншому. Досягнути цього і є найкра!

щою програмою, зрозумілою для людей, а не для політиків.

Я не битимуся, а добиватимуся того, що політика отримає

нову якість і буде здійснюватися в інтересах людей, а не за ра!

хунок їхніх інтересів. Нова політика буде там, де ніколи не бу!

вають нинішні політики,— в кожному дворі, на кожній вулиці,

в кожному районі.

УСІ ПОКОЛІННЯ МАЮТЬ БУТИ ЗАХИЩЕНИМИ
Справжнє достойне майбутнє країни не створюється у владних

кабінетах, а зростає у нас на очах. Це наші діти. ЛИШЕ ЗДОРОВА

І ОСВІЧЕНА МОЛОДЬ СЬОГОДНІ Є ЗАПОРУКОЮ УСПІШ!

НОЇ І КОНКУРЕНТНОЗДАТНОЇ КРАЇНИ ЗАВТРА. Майбутнє

забезпечують щаслива українська родина, праця вчителя і лікаря.

Без них ми не досягнемо успіху. Всебічна підтримка молодих сі!

мей, належна оплата праці медиків і вчителів врятують націю.

Віддати належне батькам — наш обов’язок. Сьогодні ж пова!

га до старшого покоління обраховується розміром пенсії: хліб і

вода — рівень достатку пенсіонера. Тому про старість подбаємо

негайно.

ПОЛІТИКА СТАНЕ ЕФЕКТИВНІШОЮ,
КОЛИ ЇЙ ЗРОБЛЯТЬ ЩЕПЛЕННЯ ВІД КОРУПЦІЇ 

ТА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Країна потребує негайних змін. Але всі зусилля будуть мар!

ними без політичної волі, чесності і порядності. Переконаний,

все починається з персональної відповідальності кожного депу!

тата і чиновника. А тому зміни до закону про статус народного

депутата я визначаю своєю першою законодавчою ініціативою:

КОЖЕН ДЕПУТАТ БУДЕ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ЗАКОНОМ ЗВІ9
ТУВАТИ ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ НЕ ЛИШЕ НАПЕРЕДОДНІ
ВИБОРІВ, А ЩОРІЧНО.

КРОК ЗА КРОКОМ НАБЛИЗИМО ВЛАДУ ДО ЛЮДЕЙ,
ПОВЕРНЕМО ПОЛІТИЦІ ТА ПОЛІТИКАМ ЇХНЄ

СПРАВЖНЄ ПРИЗНАЧЕННЯ — СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ!
Я ЗНАЮ, ЯК ЦЕ РОБИТИ. Я ВЖЕ ЦЕ РОБЛЮ.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

ОЛЕСЯ ДОВГОГО

Для протистояння брудним політичним технологіям, про!

поную технологію Антирейтингу, технологію народного уль!

тиматуму, технологію Квоти позапартійних та технологію на!

родного телеграфу. Ці вибори стануть тестом для влади на

здібність захистити права людини, захистити нову Конститу!

цію України. Це також буде головний тест на здатність наро!

ду самому визначати свою долю.

Мої перші кроки:
1. На реалізацію ст.5 Конституції України з народом Укра!

їни — єдиним джерелом влади в Україні я буду апелювати до

громадян України щодо ініціювання та проведення Всеукра!

їнського референдуму з питань внесення змін до Конституції

України що стосуються прав людини.

2. Повинна бути тільки реальна соціальна політика, яка

ґрунтується на економіці. Формуватися соціальний мінімум

для малозабезпечених буде не за залишковим принципом.

Будуть вчасно та в повному обсязі виплачуватись пенсії, до!

помоги, доплати, надбавки, премії, пільги без вимушених по!

ходів людей до суду. Буде встановлена конкретна відповідаль!

ність держави за мінімальні потреби малозахищених грома!

дян, за порушення при виплаті пенсій, встановлених законом

та за ігнорування судових рішень. Буде безумовне забезпе!

чення виконання законів. Створиться єдиний реєстр соціаль!

них груп, вдосконалиться державна підтримка Центру зайня!

тості. Буде державна гарантія на гідне життя, медицину, осві!

ту. Створиться центр безпеки людини. Молодь залучиться до

участі у формуванні нової молодіжної політики.

3. Зовнішня політика буде проводитись лише в інтересах

України. Уряд буде орієнтуватись на довгострокові перспек!

тиви, використовуючи вигідне геополітичне становище та

ресурси України. Залучення іноземних інвесторів та україн!

ських інвестицій буде відбуватись за показниками рента!

бельності та перспективності при визначеності інституту

юридичного захисту вкладених капіталів. Буде створено діє!

вий механізм захисту громадян України, які легально знахо!

дяться за межами країни. Держава реалізує підтримку укра!

їнської діаспори та пропаганду українських звичаїв і тради!

цій для налагодження культурних і економічних зв’язків, а

також підтримку народної та дитячої дипломатії.

Мільйони людей сумлінно працюють на своїх місцях. Для

змін та встановлення порядку та стабільності потрібно лише

усунути некомпетентну верхівку.

Ваш голос — це, насамперед, можливість зміни старої ко!

лоди політиків!

Ваш голос — це істотний внесок на підтримку Народного

ультиматуму!

Ваш голос важливий! Це не тільки вибори — це Референ!

дум Змін!

Громадяни України, 
я вірю вам і прошу: повірте в себе — 

вибір за вами!
Разом з довірою народу крокую до реальних змін!

Передвиборна програма кандидата у народні 
депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 214 
Чубко Оксани Миколаївни

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 214

Голубки Степана Михайловича

У Вас є реальний шанс вибрати успішне майбутнє

для себе і своєї родини. Відбутися це може тільки за!

вдяки Вашому вірному вибору свого представника у

Верховну Раду України.

Будучи багатодітним батьком, мені відомі проблеми

кожної родини, тому хочу особливо наголосити на то!

му, що прикладу максимум зусиль для того, щоб не на
словах, а своїми справами боротися за створення такого
державного устрою, при якому кожна людина почувала9
ся б достойно і з почуттям власної гідності дивилася у
майбутнє.

Буду старатися робити все від мене залежне, щоб на9
ші люди не оцінювалися “ваговою кількістю гречки” чи
“десятками гривень” за кожну людську душу.

Я хочу працювати у вищій інституції державної влади
без “кнопкодавів” та “трибунних барикад”, без “нічних
змін” під час прийняття особливо важливих для нашого
народу законів (пенсійна реформа, мовний закон, по!

датковий кодекс тощо).

Окремо зазначу, що не кількістю полагоджених бал9
конів, “підмарафетених” парадних чи будівництвом де9
кількох дитячих майданчиків потрібно піаритись перед
виборцями.

Я впевнений, що роль народного депутата у Верховну
Раду України полягає в іншому: більш широкому розу9

мінні своєї відповідальності перед усім українським на9
родом, а також у виконанні наказів своїх виборців щодо

суттєвого покращення життя всієї ГРОМАДИ, а не

вихвалятися вкрапленими піаристими прикладами

покращення вигляду окремих територій, чи ремонтом

окремих будівель та наданням допомоги окремим гро!

мадянам.

Особливо хочу відмітити той факт, що буду робити все
від мене залежне, щоб суттєво підвищити заробітну
платню медичним працівникам, працівникам освіти, а
також стипендій студентам, що дозволить забезпечити
їм гідний прожитковий рівень протягом усього періоду
навчання.

Народний депутат Верховної Ради України повинен
бути дійсно народним, а не “народним піарщиком”. То!

му він і називається народним, бо повинен віддавати
всього себе задля своїх людей, задля того, щоб РОЗУМ
переміг, тому що саме розумом можна збагнути і від!

найти той шлях, який виведе наше суспільство на

шлях добробуту і процвітання. Наш з Вами, шановні
виборці, світ врятує не краса, хоч вона безумовно і віді9
грає немаловажну роль у відтворенні духовності нації,
нас врятує РОЗУМ НАЦІЇ. Вже прийшов час до цього,

ми нікуди не дінемося.

То чому ж ми у такій скруті? Тому, що до цього часу не

використовували свій найцінніший потенціал — РОЗУМ
ГРОМАДИ. А вже пора. Ми — єдина родина, нас

об’єднує спільна мова, ми розуміємо одне одного, а це

вже немало. Хоч спроба забити “кілок” в душу нашої

рідної української мови і зроблений, та ми не проти

інших мов на нашій території. Але не потрібно суспіль9
ство тривожити “безглуздю”, ось тут ми повинні показа9
ти свій спільний ОБ’ЄДНАНИЙ РОЗУМ, яким наділе9
ні наші пересічні громадяни. Вони розуміють — щось не
так, але й розуміють інше — все так не буде. Тому по9
трібно формувати нову філософію національного держа9
вотворення. І цей час настав!

Я щиро вдячний долі за те, що мені випала така мож9
ливість претендувати на вашу, шановні виборці, довіру,
щоб через вищий орган державної влади працювати так,
щоб мрії, які в нас єдині, ставали дійсністю. Я твердо
знаю, що буду всіма силами підтримувати свою ГРОМА9
ДУ, яка довірила мені представляти її інтереси у Вер9
ховній Раді України; я не залишу жодного звернення
громадян без відповідної реакції.

Я ЙДУ ПРАЦЮВАТИ, а не відбувати свій термін,

ховаючись за недоторканістю; У МЕНЕ Є СВОЯ МІ9
СІЯ, є своя команда однодумців, які володіють високим
інтелектуальним рівнем для втілення нових підходів і
нових законодавчих ініціатив у життя. Ми зможемо

зробити так, що завдяки новим підходам у роботі дер!

жавних інститутів законодавчої та виконавчої влади,

країна відчує полегшення тиску на малий та середній

бізнес; громадяни з впевненістю зможуть дивитись у

своє майбутнє, їх життя прийме осмислений хід, а не

рваний ритм, який не дає шансів на покращення жит!

тєвих умов.

У МЕНЕ Є НЕВІДПОРНЕ БАЖАННЯ приймати

закони, які б працювали на суспільство, а не на окре!

мих його громадян, тому що це основа для укріплення і
збереження цілісності держави, основа раціонального
перерозподілу національних багатств, основа росту на9
шого добробуту, основа процвітання нації.

Я, ГОЛУБКА Степан Михайлович, буду щиро вдяч9
ний Вам, шановні виборці 214 виборчого округу Дніп9
ровського району м. Києва, за Вашу довіру і вірний ви9
бір. У свою чергу запевняю Вас: працюючи у Верховній
Раді України та виконуючи всі Ваші запити та пропози9
ції, жодним своїм вчинком не дозволю викликати у Вас
навіть тінь недовіри.

Бажаю Вам, шановні виборці, вірно визначитися зі

своїм кандидатом у народні депутати до Верховної Ра!

ди України. Слава Україні! Народу слава!

Шановні виборці 214 округу 
Дніпровського району в м. Києві, шановні кияни!

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

Політична ре лама
За зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавець
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Мої пріоритети:
Підвищення якості життя громадян та активний розвиток

системи охорони здоров’я.

Я виступаю ЗА:
1) Доступ громадян до безкоштовного медичного обслугову�

вання та забезпечення конституційних прав на безкоштовну

освіту.

2) Відродження інституту сім’ї, духовності та моральних

принципів в Україні.

3) Духовний, культурний, патріотичний та економічний роз�

виток України.

4) Соціальну допомогу ветеранам, пенсіонерам, інвалідам та

малозабезпеченим родинам.

Я пропоную:

1. Ввести в державі єдиний соціальний стандарт обслу�

говування, по якому кожен громадянин отримуватиме ме�

дичні послуги незалежно від доходу та соціального стату�

су.

2. Добитися, щоб державні розходи на медицину відповідали

рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я (не

менше 5%)

3. Перенести акцент з відновлювальної медицини на профі�

лактичну, на практику ранньої діагностики та виявлення захво�

рювань. Зробити профілактичну медицину більш доступною.

4. Ввести загальну безкоштовну диспансеризацію населення

та профілактичні огляди.

З повагою, Олена Власко

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ 

В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 214.
Власко Олени Володимирівни

В своїй діяльності намагатимусь послідовно виражати і від�

стоювати корінні інтереси, справедливі вимоги виборців ви�

борчого округу № 214, що у Дніпровському районі м. Києва,

всіх трудівників, кожного виборця, виходячи із забезпечення

єдності загальнолюдських державних і суспільних інтересів в

ході здійснення послідовної економічної і політичної рефор�

ми.

Поряд з живим контактом з виборцями і практичною допо�

могою у розв’язанні проблем, що їх хвилюють, основну увагу і

в майбутньому приділятиму розробці, прийняттю і забезпе�

ченню безумовної реалізації як на державному рівні, так і без�

посередньо на місцях законодавчих актів, комплексних прог�

рам, які б забезпечували:

— послідовну розробку і впровадження ефективної промис�

лової політики, в тому числі державний захист власних промис�

лових підприємств, вихід їх на міжнародний ринок, перш за все

на ринок з Росією та з державами які утворились після розпаду

Радянського Союзу;

— наявність і розвиток різноманітних форм господарювання

в районі, в місті не методами примусового реформування, або

податкового тиску, а методами обгрунтованого аналізу, висло�

влених на місцях думок керівників, працівників підприємств;

— утворення ефективної фінансової системи, що забезпечу�

вала б підйом як промислового так і сільськогосподарського

виробництва, ініціювала повернення сільського населення з

міста в село та забезпечувала б його соціальний та економічний

захист на селі, а як результат цього це забезпечення жителів

міст якісною продукцією тваринництва та рослинництва

власного виробництва, з нашої землі;

— належну соціальну, правову та фінансову захищенність

кожного громадянина, державні гарантії ветеранам війни та

праці, одиноким пристарілим жінкам та чоловікам, дітям та

молоді;

— наведення порядку в медичному обслуговуванні грома�

дян, а це насамперед, якісне безкоштовне медичне лікування;

— нормальні екологічні умови життєдіяльності населення,

подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

— добробут і спокій громадян України, їх впевненість у сво�

єму майбутньому і майбутньому своїх дітей, рідних і близьких;

— здіснити невідкладні заходи по стабілізації виробництва,

ліквідувати економічну катастрофу на підприємствах, заводах

фабриках.

Ввести державне замовлення на товари та продукцію для за�

доволення мінімальних потреб населення, стимулювати їх ви�

робництво. Здіснити суворий контроль за наданням та вико�

ристанням державних кредитів, запровадити стимулюючу, сис�

тему оподаткування, спростити її. Реформувати банківську

систему.

Реформувати та виробити загальнодержавну політику, щодо

залучення іноземних інвестицій наУкраїну, не приймати рі�

шень без погодження регіонів та трудових колективів, куди во�

ни залучатимуться.

Заборонити вирубку зелених насаджень та проведення будів�

ництва на територіях парків, скверів, зон відпочинку жителів

Дніпровського району та м. Києва;

— провести аналіз землекористування у Дніпровському

районі м. Києва з послідуючою організацією автостоянок для

потреб власного автотранспорту та збереженням існуючих, що

надасть можливість звільнити прибудинкові території від

транспорту, стимулюватиме розвиток прибудинкових зон від�

починку;

— провести ревізію та повернути у власність громади

Дніпровського району м. Києва недобудовані спортивні закла�

ди, дитячі садки які використовуються не за призначенням.

Затвердити програму будівництва житла на державному рів�

ні;

— будувати житло не для отримання надприбутків, а для за�

безпечення умовами обов’язкового нормального проживання

населення;

— житлові будинки будувати не за рахунок виділення нових

земельних ділянок, а за рахунок звільнення ділянок від старих

аварійних будинків з максимальним збереженням зелених

насаджень;

— вирішити питання на законодавчому рівні і узгодити з на�

селенням, з трудовими колективами про повернення ліквідова�

них районних рад як основного органу місцевого самовряду�

вання.

Зміцнювати національну безпеку України, підвищити

престиж та соціальну захищенність військовослужбовців, про�

тистояти корупції в збройних силах. Не допустити, щоб армія

перетворилась на інструмент вирішення внутрішньо�політич�

них конфліктів окремих угрупувань, або політиків.

Земля України це багатство та власність її народу і тому вона по�

винна належати тільки йому. Ніякого продажу землі іноземцям.

Наука і культура — виключно для служіння народу, а не

партіям, рухам та окремим лідерам.

А. В. Шелягов.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України 
по виборчому округу № 214 м. Києва

Шелягова
Анатолія Васильовича

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 тасу�

ємо одну й ту ж колоду політиків, чий професіоналізм зводить�

ся 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 ви�

трати 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

ініціативи 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 ко$
рупцію і здійснимо реальні зміни.

Українці гордитимуться собою і житимуть гідно.

В. В. Васильчук

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 214

Васильчука Вадима Васильовича

На вулиці Києва вийдуть 17 комфортабельних 
тролейбусів
За інформацією КП “Київпастранс”, нових тролейб сах мар и ЛАЗ

Е301, ви отовлених ТОВ “Львівсь і автоб сні заводи” на замовлення
міста, враховані сі вимо и столичних транспортни ів. У перш чер ,
вони стос валися безпе и і надійності перевезень пасажирів, а та ож
зр чності та омфортності поїзд и. Та , тролейб си мар и ЛАЗ Е301
мають 100 % низь ий рівень підло и, що дає можливість прис орити
висад та посад пасажирів, а та ож дозволяє перевозити осіб з об-
меженими фізичними можливостями і пасажирів ріслах- оляс ах.
Тролейб си та ож мають с часний інтер’єр, поліпшен систем венти-
ляції через дахові лю и, розс вні ватир и та прим сов вентиляцію. А
система ондиціювання повітря створює омфортні мови для переве-
зення пасажирів ромадсь им транспортом спе отний період ро .
Нові с часні системи правління тя ою на IGBT-мод лях дозволяють
заощадж вати споживання еле троенер ії до 45 %. Ф н ція автоном-
но о ход тролейб са дає можливість об’їжджати переш оди без жив-
лення від онта тної мережі.
Для безпе и пасажирів салоні встановлені відео амери. Крім то о,
нових тролейб сах є с часні еле тронні інформаційні системи, я і ма-

ють зовнішній інформатор для о олошення на з пин ах номер марш-
р т тролейб са, що приб ває, для зр чності проїзд осіб з вадами зо-
р . План ється, що до інця вересня нові тролейб си вийд ть на марш-
р ти міста

На Оболоні відкрили Центр обслуговування
платників податків
У Києві розпочав свою діяльність 10-й з 11-ти Центрів обсл ов ван-

ня, я ий за алом став 460 сервісним центром в У раїні. Та им чином
столиці процес модернізації подат ової сл жби підходить до сво о за-
вершення. Новий за лад по ращено о подат ово о сервіс забезпе-
чить платни ам вільний та більш омфортний дост п до подання звіт-
ності, подат ових онс льтацій та всіх інших адміністративних посл ,
я і надаються в подат овій інспе ції. Від риття центр додасть певне-
ності платни ам подат ів створенні власно о бізнес , ос іль и пор ч,
при РДА, діє дозвільний центр. “Тобто, в одном сервісном центрі
можна зареєстр вати підприємство та оформити всі необхідні до -
менти, а в іншом — Центрі обсл ов вання платни ів подат ів — мож-
на с проводж вати ведення бізнес , вчасно сплач ючи до бюджет по-
дат и”,— за важив перший заст пни олови Оболонсь ої РДА Влади-
слав Патр шев. За алом подат овом сервісном центрі на Оболоні
обсл ов ватим ться понад 38 тисяч юридичних та фізичних осіб —
платни ів подат ів

До кінця вересня озеленять територію поблизу
станції метро "Видубичі"
Фахівці КО "Київзеленб д" розпочали роботи з озеленення території

нав оло станції метро "Вид бичі". За інчити їх план ють до інця ве-
ресня. Та е завдання перед столичними зеленб дівцями поставив о-
лова КМДА Оле сандр Попов. Фахівці КП з тримання зелених наса-
джень Голосіївсь о о район оновлять територію за допомо ою ла-
дання р лонно о азон і висадять вічнозелені рослини. Тим часом ро-
боти продовж ються і в інших районах столиці. Зо рема до інця ни-
нішньо о ро повністю оновлять пар Партизансь ої слави та с вер на
в л. Анни Ахматової, 43, що Дарниць ом районі. Крім то о, ново о

забарвлення вже зараз наб вають пар и "Кіото", "Молодіжний" та пар-
ові зони на проспе ті Мая овсь о о (Деснянсь ий район) і нав оло
озера "Тельбін" (Дніпровсь ий район). Та ож заверш ється перша чер-
а ремонтних робіт та бла о стрій б льварів Верхній та Нижній Вал, що
на Подолі

Прокуратура столиці вимагає очистити 
акваторію Дніпра від затонулих суден
Про рат ра Києва вима ає від КП "Плесо" очистити а ваторію Дніп-

ра від затон лих с ден, я і становлять за роз для е оло ії та безпе и
с дноплавства, повідомили "Хрещати " відділі зв'яз ів зі ЗМІ відом-
ства. Я зазначив начальни транспортно о правління про рат ри
столиці Ма сим Гольдарб, на дні Дніпра в межах Києва лежить 10 ве-
ли их затон лих с ден та десят и малих плавзасобів. "С дна ро ами
лежать Дніпрі, забр днюють річ і ніхто їх звідти не піднімає. Я що
мин лом році з Дніпра підняли 2 с дна, то цьом році — жодно о.
Ми зобов’язали КП "Плесо", по и ще є сприятливі по одні мови, очис-
тити Дніпро від затон лих с ден",— розповів Ма сим Гольдарб. Він на-
адав, що Дніпро — це джерело питної води не тіль и для иян, а й для
мільйонів людей, я і проживають здовж йо о р сла

За несанкціоновані дії поблизу газопроводів
"Київгаз" відбиратиме ліцензії
У ПАТ "Київ аз" попереджають про те, що відбиратим ть ліцензії на

проведення земляних та б дівельних робіт, я що омпанії здійснюва-
тим ть несан ціоновані дії поблиз азопроводів. У "Київ азі" онстат -
вали, що за останній рі столиці почастішали випад и пош одження
ом ні ацій при ви онанні робіт оризонтально о б ріння. З метою не-
доп щення надзвичайних сит ацій з можливими непередбач ваними
наслід ами при пош одженні азопроводів, фахівці омпанії проводять
низ інформаційно-роз’яснювальних заходів серед б дівельно-мон-
тажних ор анізацій. Керівництво ПАТ "Київ аз" вима ає при проведен-
ні б дь-я их земляних робіт с воро дотрим ватися правил

У місті з’явиться музей військової техніки 
під відкритим небом
До Дня визволення Києва, я е відзначається 6 листопада, в пар Пе-

ремо и з’явиться м зей війсь ової техні и під від ритим небом. Про це
заявив ж рналістам олова КМДА Оле сандр Попов. За йо о словами,
столична влада має цьом питанні принципов підтрим міністра обо-
рони У раїни Дмитра Саламатіна. “Д маю, цей м зей б де поп лярний
серед дітей, том що всі йо о е спонати можна б де особисто вивчити”,
— с азав Оле сандр Попов. Голова КМДА та ож зазначив, що ожен рі
цей м зей б де розширюватися за рах но нових е спонатів

У столиці пройде “Книжковий арсенал”
4 — 7 жовтня Національном льт рно-мистець ом та м зейном
омпле сі “Мистець ий Арсенал” відб деться ІІ Міжнародний фестиваль
“Книж овий Арсенал”. Я повідомляють ор анізатори, цьо о ро на за-
ході презент ють понад 100 видавництв, очі ється 70 відомих остей із
Європи, Росії, У раїни. На остей фест че атим ть презентації нових
ни , з стрічі з авторами, авто раф-сесії зіро раїнсь ої та світової лі-
терат ри, майстер- ласи та дис сії. Крім то о, про рамі вистав и art

book, омі сів, ниж ової ілюстрації і рафі и, перформанси, вечірня лі-
терат рно-м зична про рама, бла одійні а ції зі збор нижо для дітей
та реабілітаційних центрів. Почесними остями “Книж ово о Арсенал ”
б д ть: один із найяс равіших с часних італійсь их письменни ів Алес-
сандро Барі о та австрійсь ий письменни Йозеф Він лер

В Україні потрібно створити підприємницьку
мережу в навчальних закладах
Про це заявив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о на фор мі

"Інд стрія інформаційних техноло ій 2012" Донець . "Нам в рай необ-
хідно створити сприятливе середовище для бізнес та інновацій — по-
дат ов ефе тивність і привабливість та правовий захист апітал , тех-
ноло ій, патентів. Інвестор хоче б ти впевненим, що йо о інвестиції б -
д ть захищені, і що він матиме можливість отримати приб то раїні,
не сплач ючи занадто ба ато подат ів. Маючи раїн-с сідів, я і вже ство-
рили певні мови для розвит цієї ал зі, ми не зможемо он р вати.
Потрібно пропон вати ращі мови. Крім то о, нам необхідно заснов ва-
ти підприємниць мереж в навчальних за ладах. В У раїні працює 200
тисяч ІТ-спеціалістів, ще 15 тисяч — щорічно вип с ають навчальні за-
лади. Але хороших технічних фахівців недостатньо. Для розвит нових
омпаній та ож необхідна наявність підприємниць их навичо , а цьо о,
на жаль, наші ВНЗ не дають. Для дося нення спіх треба, щоб старта-
пери мали досвід с ладанні бізнес-план і лобальної страте ії, знали,
я заробляти роші, я їх ви ористов вати, а та ож я підбирати та мо-
тив вати хороший персонал. Університети і ш оли повинні пропон вати
рси підприємців, необхідно запрош вати спішних зар біжних

бізнесменів для обмін досвідом",— на олосив Р слан Крамарен о. За
йо о словами, У раїна по и ще нездатна он р вати з іншими раїнами
на лобальном рин стартаперів і має низь і по азни и венч рних ін-
вестицій. "Мин ло о ро в США венч рні інвестори витратили приблиз-
но $ 27 млрд, Європі $ 5 млрд, в Росії $ 400—500 млн, в У раїні — тіль-
и $ 20 млн. Але світовий досвід по аз є, що новач ові все ж можливо
дося ти світово о спіх на рин інформаційних техноло ій. Маємо при-
лад Ізраїлю та Естонії", — зазначив заст пни олови КМДА

У Маріїнському парку відбудеться свято 
київської молоді
Сьо одні з 11.00 до 16.00 Маріїнсь ом пар відб деться традиційне

свято иївсь ої молоді "Юнь Києва запрош є". Ор анізатори повідомля-
ють, що Центральний пар льт ри та відпочин стане територією др ж-
ньо о, ці аво о та а тивно о дозвілля для сіх відвід вачів.
Та , на "Проспе ті соціальних сл жб" відвід вачі матим ть можли-

вість отримати онс льтацію фахівця мережі центрів соціальних
сл жб для сім’ї, дітей та молоді. "Майдан соціальних а тивностей" за-
прош є сіх охочих взяти часть рі "Світ добрих вчин ів". Та ож
дізнатися про свої права та обов’яз и раючи дітлахи змож ть на
"Алеї дитячих прав". Приємно здив є "Алея призів та подар н ів",
взявши часть б дь-я ій запропонованій а тивності на святі, ожен
відвід вач отримає смачний сюрприз та дитячий ж рнал. Родзин ою
цьо орічної про рами стан ть при оди на "С а тсь ій в лиці". Юним
любителям мандрів запропон ють пройти вест та с а тсь е ралі
зеленій оазі столиці. Уперше на святі з’явиться "Алея спортивних до-
ся нень" з презентацією л бів е стремальних видів спорт та "Вели-
ою спортивною рою". У про рамі та ож онцерт ращих дитячих та
молодіжних оле тивів столиці

Новини міста за тиждень
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Мета: 
Держава � в якій використовуються національні багатства не для

кучки олігархів, а для всього народу. Розбудова сильної, економіч�

но незалежної демократичної країни,  країни з європейськими цін�

ностями та рівнем життя. Влада  � яка служитиме народу та під кон�

тролем суспільства.

Десять першочергових завдань
1. Побудова правової країни, в якій неможливі політв'язні та по�

літичні репресії.

2. Побудова громадського суспільства. Усунення із влади олігар�

хічних кланів, зміна виборної системи. Усунення політичної ко�

рупції з Верховної Ради України. Змінимо зраду на відповідальність,
моральність, професіоналізм.

3. Збережемо українські чорноземи, не допустимо захоплення їх

кланами та транснаціональними компаніями, основним господа�

рем українських земель буде український селянин.

4. Створимо п'ять мільйонів робочих місць. Забезпечимо гідну

заробітну плату, забезпечивши  реальні економічну, територіальну,

соціальну реформи. Створимо умови для навчання та праці моло�

ді, реалізації інтелектуальних можливостей.

5. Відновимо справедливість у пенсійному забезпеченні мільйо�

нів громадян, які чесно працювали і працюють на благо України.

Антинародна пенсійна реформа нинішньої влади буде скасована.

Розмір пенсії громадянина буде залежати від двох чинників: трудо�
вого стажу та заробітку.

Повернемо повагу до афганців, чорнобильців, ветеранів МВС,

збройних сил, відстоїмо їх права на гідну шану держави та матері�

альне забезпечення.

6. Проведення активного зовнішньополітичного курсу, забезпе�

чення всебічного та динамічного розвитку відносин з іншими кра�

їнами світу на засадах взаємовигідного співробітництва і безпеки

зміцнить державний суверенітет України. Інтеграція України до

Європейського Союзу. 

7. Забезпечимо пріоритетний розвиток фермерських госпо�

дарств, як основи збереження та розвитку сільської місцевості, усу�

немо монополізацію продуктових ринків олігархічними кланами

шляхом розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Знизимо роздрібні ціни на продукти харчування, зробимо їх дос�

тупними для кожного та збільшимо закупівельні ціни у селян на їх�

ню продукцію. Підвищимо якість та конкурентність аграрної про�

дукції.

8. Реальна економічна незалежність � дешева українська енергія:

� зниження енергоємності ВВП;

� зміцнення співпраці в енергетичній сфері з Євросою�

зом;

� модернізація ТЕЦ;

� збільшення споживання бурого вугілля, як сировини

для хімічної промисловості;

� збільшення використання місцевих видів палива (торф,

відходи деревини і т.д.), використання на паливо соломи, довівши

об'єми в еквіваленті,  що дорівнюють трьом мільярдам метрів ку�

бічних газу.

9. Першочергово забезпечимо прийняття у Верховній Раді Зако�

нів України:

� щодо інвентаризації земель та надр;

� про "Єдиний земельний податок";

� про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію;

� щодо внесення змін до податкового кодексу;

� про державний земельний банк (з метою створення для

селян кредитної лінії під 5 % річних).

На основі чого здійснимо покращення рівня життя та соціаль�

них послуг для сільського населення  до рівня міського.

10. Основою відродження духовності в країні є Українське село,

де зберігаються народні традиції, звичаї, мова, враховуючи непов�

торність і особливість кожного регіону, а інколи і населених пун�

ктів. Українське село � це насправді душа і серце країни. Особли�

вою турботою є відродження духовності, глибокого аналізу нашої іс�

торичної і культурної спадщини, як основи поглиблення цих цін�

ностей в суспільстві, поваги до батьків, людяності та порядності.

Переможемо разом! 

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ДЕПУТАТИ 
В ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУЗІ № 214 
ШВАЧКИ НАТАЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ

До громадянського суспільства  рівноправності 

та соціальної справедливості!

Україна та громадяни України в  небезпеці! 

Запровадження ринку землі � це втрата Вітчизни, її суверені�

тету, а ми, наші  діти та онуки будемо батраками.

Влада служить не людям, а прислуговує капіталу, через що

купка  олігархів та чиновників нестримно збагачується, а народ

злидарює. 

Ніхто і ніколи владу народу не поверне,�владу необхідно ви�

борювати, аби відновити  справедливість, відродити довіру до

власної держави. 

Демократичний соціалізм за прикладом розвинених євро�

пейських країн  є взірцем справжнього народовладдя, дотри�

мання верховенства права, рівності всіх перед законом, спра�

ведливості, соціального захисту, відкритості й відповідальності

влади. Необхідно розділити владу і бізнес, змінити систему вла�

ди в Україні, ліквідувати районні адміністрації, повернути вла�

ду місцевим радам.

Основними пріоритетами моєї передвиборчої програми є:

Націоналізація стратегічних підприємств, державна монопо�

лія на видобування природних ресурсів, захист і підтримка на�

ціонального виробника, запровадження людяної ідеології за�

мість аморального культу грошей і духовної деградації суспільс�

тва. 

Встановлення контролю за видобутком й використанням

природних ресурсів на користь всіх громадян України. Природ�

ний газ видобуватиметься в Україні і постачатись людям для

комунальних потреб за ціною собівартості.

Задля безумовного виконання  соціальних законів прийняти

закон про оподаткування розкоші, як це зроблено у європей�

ських країнах. 

Спорудження пам'ятника дітям війни вважаю обов'язком пе�

ред старшим поколінням, аби на камені викарбувати  протест

проти війни, увічнити пам'ять про пережиті холод, голод,

смерть, розруху, важку працю, що не повинні ніколи повтори�

тись, а також про  необхідність соціальної справедливості, по�

ваги, турботи й захисту громадян, що їх пережили. Відсутність

поваги до старшого покоління позбавляє всю націю духовного

і патріотичного розвитку. Спорудження пам'ятника�це набат

молодшим поколінням, що дасть можливість усвідомити  цін�

ність вічного та пробудити людяність. 

На громадських засадах протягом 5 років разом з дітьми вій�

ни, пенсіонерами, пільговиками відстоюю в судах їх законні

права та інтереси. Як юрист й надалі захищатиму людей від сва�

вілля  чиновників, від кримінально�олігархічних кланів.

Громада наймає спеціалістів для виконання функцій і має

право їх відкликати. Кожен нестиме персональну відповідаль�

ність за свою діяльність, що сприятиме зміцненню правопо�

рядку, законності та безпеки людей. Органи держави мають

працювати на громадянина, для захисту  інтересів, прав і сво�

бод. Мовна проблема штучна. Чиновник повинен спілкуватися

з людьми державною українською мовою та тією мовою, якою

до нього звертаються.

Внести норму, згідно якої порушник конституційних прав

буде  притягнутий до кримінальної відповідальності. 

Президента, депутатів і суддів необхідно позбавити недотор�

каності, аби кожен ніс персональну відповідальність за прий�

няті рішення. Скасувати пільги чиновників і депутатів, а не

простих людей. 

Судді обиратимуться  громадою, а не призначатись владою,

що поверне довіру до судів. Щоб знищити корупцію, необхідно

запровадити перевірку посадовців для з'ясування співвідно�

шення між доходами та способом життя.

Працівники освіти й охорони здоров'я матимуть статус дер�

жавного службовця. Якість освіти покращиться за належного

фінансування, що зніме відповідний тягар з плечей батьків. Ді�

ти олігархів навчатимуться в Україні нарівні з іншими. Ліквіда�

ція спеціального медичного обслуговування чиновництва.

Україна має бути нейтральною позаблоковою країною.

Влада в Україні буде належати не мільйонерам чи мільярде�

рам, а мільйонам розумних, простих, чесних  і працьовитих

громадян.  

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

Самойленко Анни Василівни
Я йду до Верховної Ради України, бо глибоко усвідомила

масштаби та суть накопичених у державі та суспільстві проб�

лем, і знаю, як їх розв'язати у рамках повноважень, наділених

парламентом.

Я висуваюсь по мажоритарному округу, щоб у разі обрання,
зосередитись на соціальних, економічних, регіональних питаннях
і не бути заручником партійних зобов'язань, політичних ігор і

популістських маневрів. 

Усіма повноваженнями і можливостями народного депутата

я планую забезпечити:
У соціальній площині:

щорічне врахування у Державному бюджеті у повному обся�

зі усіх прав і гарантій, визначених Конституцією України;

скорочення на 30% видатків на органи влади із спрямуван�

ням зекономлених коштів на соціальні виплати;

збільшення щокварталу мінімального рівня зарплат і пенсій

не менш як на 5% до досягнення ними середньоєвропейських

соціальних гарантій;

дозвіл на сплату залишками неповернених заощаджень в

Ощадбанку і Держстраху колишнього СРСР вартості спожитих

житлово�комунальних послуг; 

скасування заборони на виконання судових рішень щодо

виплати громадянам належної їм соціальної допомоги; 

стимулювання створення нових робочих місць і підвищення

зарплат, у тому числі податковими преференціями;

збільшення держзамовлення у вищих навчальних закладах

до 75% від усієї кількості місць;

підтримку будівництва доступного житла.

В економічній площині:

радикальний перегляд Податкового кодексу, зменшення

кількості обов'язкових платежів, спрощення порядку їх адмі�

ністрування;

скорочення строків реєстрації та припинення суб'єкта під�

приємництва до 24 годин;

скасування не менш ніж 80% дозволів і ліцензій;

заміну не менш ніж 90% виїзних перевірок невиїзними;

зниження ставки по кредитах до рівня не вище річної інфля�

ції + 1%;

збереження та стимулювання розвитку потенціалу ракетно�

космічної, важкої, авіаційної, суднобудівної промисловості,

транспортного та сільськогосподарського машинобудування;

зупинення невиправданого завищення цін і тарифів, перш за

все на продовольчі продукти, товари першої необхідності, жит�

лово�комунальні послуги і зв'язок; 

унеможливлення розкрадання коштів через держзакупівлі.

У судовій та правоохоронній площині:

розроблення нового антикорупційного закону, з неможли�

вістю виведення з під його дії жодного посадовця та їх родичів;

переатестацію суддів усіх рівнів та негайне звільнення тих,

хто порушує права громадян; 

звуження повноважень правоохоронних органів в частині

проведення арештів, обшуків, вилучення майна;

посилення громадського контролю за діяльністю правоохо�

ронних органів.

У забезпеченні розвитку регіонів і територій:

суттєве розширення повноважень місцевого самоврядування

шляхом їх передачі від центральних органів влади;

залишення на місцях для реалізації програм розвитку не мен�

ше 70% зібраних податків;

реальне запровадження місцевих референдумів не тільки для

вирішення ключових питань регіонів, але й накладення вето на

рішення місцевої влади.

Я гарантую � усе вищевикладене у разі мого обрання буде не�

відкладно оформлено відповідними законопроектами і доведе�

но до їх прийняття. 

Проте, пропонуючи шляхи розв'язання загальнодержавних

питань, я постійно пам'ятатиму про повсякденні проблеми тих де�
сятків тисяч громадян, хто довірив мені представляти наш район у
вищому законодавчому органі держави. 

Ми розробимо спеціальну програму � "Кращий район кращого
міста країни", щоб мешканці нашого району гарантовано мали

"зелені" зони відпочинку; діти � якісну освіту,  спортивні май�

данчики у кожному дворі; хворі � кваліфіковану медичну допо�

могу � і все це у межах пішохідної доступності. Буде оновлено

комунальні мережі, щоб мешканці району забули про місяці без

води і тепла.

Ми контролюватимемо роботу місцевої влади і комунальних

служб, щоб усі послуги надавались вчасно і якісно.

У разі виникнення проблем � ви завжди зможете розрахову�

вати на нашу підтримку і допомогу.

Разом � ми переможемо!

Передвиборча програма
кандидата у народні депутати 
Сміхуна  Валентина Івановича

Новини районів за тиждень

У Голосієво спрощують
процедуру надання 
адміністративних послуг
З вересня нинішньо о ро в Центрі

надання адміністративних посл Голосі-
ївсь ої РДА запровадж ється пра ти а
замовлення телефонном режимі та
через еле тронний абінет 5 адміністра-
тивних посл : надання стат с та вида-
ча довід и “дитина війни”; видача довід-
и про омпенсаційні виплати бать ам
на дітей, я і постраждали внаслідо Чор-

нобильсь ої атастрофи; видача довід и про отримання (неотримання)
соціальної допомо и; видача довід и про переб вання на вартирном
облі ; видача довід и про переб вання спис ах бажаючих прийняти
часть про рамах “дост пне житло” 50/50, 60/40, 70/30. Більш де-
тальн інформацію можна отримати за телефонами: 281-66-28, 281-
66-27

До кінця року завершать ремонт 
Центральної дитячої поліклініки 
Голосіївського району
У Центральній дитячій полі лініці Голосіївсь о о район столиці, що

на в л. Голосіївсь ій, 53, тривають ремонтні роботи. Уже з почат на-
ст пно о ро місцеві діти обсл ов ватим ться в оновлених примі-
щеннях медично о за лад .
Я повідомили “Хрещати ” в Голосіївсь ій РДА, наразі заверш ють-

ся роботи на перших двох поверхах, а до інця ро відремонт ють і 5-
й поверх.
Т т вже замінено санв зли, двері, по риття на підлозі, встановлено

енер оощадливі ві на.
О рім то о, полі лініці облашт вали санв зол для дітей з обмеже-

ними фізичними можливостями

З метою захисту 
підприємців Деснянською
прокуратурою проведено
міжвідомчу нараду
Про рат рою Деснянсь о о район

столиці за частю ерівни ів онтролю-
ючих ор анів та ор анів ви онавчої вла-
ди проведено міжвідомч нарад щодо
стан додержання за онодавства У ра-

їни, спрямовано о на систематизацію заходів, направлених на дере -
ляцію та розвито підприємництва в державі.
Проведення цієї наради об мовлено наявністю низ и проблемних

питань, а саме: досі не створено належних мов для по ращення лі-
мат щодо ведення повноцінної та захищеної за оном підприємниць ої
діяльності, мають місце випад и проведення перевіро без відповідних
на те підстав, що неможливлює робот підприємців.
Я на олосив про рор Деснянсь о о район столиці Михайло Твер-

дохліб: “Кожен з ерівни ів ор анів влади та онтролюючих ор анів
район нестиме особист відповідальність за пор шення за онодав-
ства під час перевіро с б’є тів осподарювання”.
За рез льтатами проведення міжвідомчої наради прийнято постанов ,

я ою затверджено чіт ий план спільних заходів, спрямованих на змен-
шення тис на підприємців з бо онтролюючих ор анів та створення
сприятливих мов для розвит мало о та середньо о бізнес район

Подільських фармацевтів
привітали з професійним
святом
З на оди Дня фармацевтично о пра-

цівни а олова Подільсь ої РДА Петро
Матвієн о привітав працівни ів ПАТ
“Фарма ” з професійним святом. “За-
вдя и вашій професійній майстерності
та самовідданості, ент зіазм та творчій
насназі ал зь фармації завжди б ла та
залишається на належном рівні я в
місті, та і в районі. Дя ю Вам за що-

денн працю і самовідданість допомозі людям боротьбі з хвороба-
ми! Бажаю натхнення і нових висот праці, спіх і сімейно о бла опо-
л ччя”,— зверн вся до прис тніх з вітальними словами олова рай-
держадміністрації.
За наполе лив працю, відданість справі, особистий в лад в розвито

фармацевтичної ал зі та з на оди професійно о свята Петро Матвієн-
о вр чив рамоти Подільсь ої РДА ращим працівни ам підприємства.
На адаємо, що омпанія “Фарма ” спішно та динамічно розвиваєть-

ся із час її створення (1925 рі ) та впевнено займає провідне місце на
рин фармацевтичної ал зі У раїни і добре відома за її межами. У
2010 році підприємство очолило списо лідерів серед сіх фармацев-
тичних омпаній, що представлені на раїнсь ом рин . Наразі “Фар-
ма ” забезпеч є майже 19 % виробництва лі арсь их засобів в У раїні,
та є одним із лідерів з е спорт лі ів — понад 20 % ви отовленої про-
д ції підприємство е спорт є 26 раїн світ , серед я их раїни СНД,
Балтії та Європи.
За рез льтатами рейтин “С млінні платни и подат ів-2011” омпа-

нія посіла перше місце в медичній сфері серед вели их підприємств.
Та ож омпанію визнано переможцем XІІІ он рс професіоналів

фармацевтичної ал зі У раїни “Панацея-2012”

На Подолі вшанували 
партизанів і підпільників

На підтрим ініціативи ветеранів війни та з метою всенародно о
вшан вання подви партизанів і підпільни ів період Вели ої Вітчиз-
няної війни 1941-1945 ро ів, вічнення їх пам’яті, Подільсь ій РДА за-
тверджено план заходів із на оди відзначення Дня партизансь ої сла-
ви.
Зо рема районних за ладах освіти б ло проведено тематичні
ро и та виховні одини, влаштовано ниж ові вистав и в ш ільних
бібліоте ах та ор анізовано відвідання олишніх партизан і підпіль-
ни ів, ознайомлення з матеріально-поб товими мовами ветеранів.
21 вересня відб лося по ладання вітів до пам’ятни ів та пам’ятних

зна ів, становлених з метою вшан вання подви раїнсь о о народ
в ро и ВВВ за часті меш анців район — олишніх партизан та під-
пільни ів

У Солом’янському районі 
припинено діяльність 
конвертаційного центру
Під час обш ів двох спритних діл ів

подат івці Солом’янсь о о район вил -
чили вели іль ість печато , реєстра-
ційних та осподарсь их до ментів
фі тивних фірм, тіньов б х алтерію,
омп’ютерн техні з системами зв’яз-
“ лієнт-бан ”, а та ож отів в різних

валютах. Крім то о, на забло ованих
бан івсь их рах н ах заарештовано

оштів на с м близь о чверті мільйона ривень. Протя ом орот о о
час злочинцями онтролювалося більше десяти фірм, зареєстрованих
на підставних осіб, і за рі та ої діяльності через їх рах н и пройшло
більше 120 млн рн.
Фахівці подат ової про ноз ють: додат ові надходження до бюдже-

т за рез льтатами перевіро нес млінних платни ів подат ів, що с о-
ристались посл ами спритних молоди ів, становитим ть близь о 20
млн рн.
За алом з почат ро столичною подат овою міліцією припинено

діяльність вже 14 подібних “ онвертаційних центрів”, а з тих підприєм-
ців, що с ористались їх неза онними посл ами, вже стя н то до бю-
джет більше 124 млн рн
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Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 214 
Олега Бойка 

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 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!

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України 

по 215 одномандатному виборчому округу 
Дядюка Олександра Володимировича

Уже 20 років всі кандидати розказують, що треба робити –

побороти корупцію, підняти економіку, соціальні стандарти,

але ніхто не розказує & як це зробити.

Як юрист практик, зі значним досвідом, що знає недолі&

ки наших законів і бачить як їх треба удосконалити, я буду

розробляти правові механізми (виражені у проектах відпо&

відних законів), які дозволять реально боротись з коруп&

цію, розвивати економіку та підвищувати соціальні стан&

дарти.

Проте, перше, що треба зробити це впровадити механізми

відповідальності депутатів, перед своїми виборцями, бо інак&

ше, більшість депутатів, на другий день після виборів, як зав&

жди, забудуть про всі свої обіцянки.

Тому, першим законопроектом, який буде подано мною, у

разі обрання Народним депутатом & буде проект Закону "Про

дострокове припинення повноважень народного депутата".

Лише дієвий і простий механізм дострокового відкликання,

за ініціативою виборців, змусить депутатів думати про лю&

дей, не лише за півроку до виборів.

Більшість депутатів, ми навіть в лице не знаємо, доступ лю&

дей до "небожителів" закритий & вони обрались лише щоб

прикривати мандатом свій бізнес, тому, другим законопроек&

том, який буде подано мною, буде законопроект про обов'язко&

вий особистий прийом (а не через помічників), на виборчому

окрузі, народним депутатом, не менше двох разів на тиждень.

Не здійснення депутатом особистого прийому виборців, вва&

жатиметься підставою для достроково припинив його повнова&

жень.

Всі кандидати обіцяють підняти пенсії і інші соціальні вип&

лати, але ніхто "не признається" де взяти кошти, у країні, в якій

половина бюджету розкрадається? Для того, щоб не обіцяти (і

забутись після виборів), а дійсно підняти зарплати і соціальні

виплати, спочатку необхідно зупинити тотальну корупцію.

Для цього, мною буде запропоновано законопроект про пов&

ний  і відкритий громадський контроль за витрачанням коштів

бюджету, що включатиме обов'язок негайного оприлюднення

всіх витрат бюджету, будь&якого рівня ( аналогічний порядок

діє в Бразилії, яка значно більша України). Лише зупинення

розкрадання бюджету дозволить на ділі і не на копійки підняти

соціальні стандарти.

Як юрист практик з гіркотою стверджую – проста людина

без влади і грошей сьогодні не може знайти захисту у суді. 

Незалежність судді – міф. Сьогодні суддя призначається і

знімається владою, тому він повністю залежний від влади і аб&

солютно незалежний від людей і від закону.

Одним із перших – буде законопроект про обрання суддів гро&

мадянами. Лише суддя, який знатиме, що він обраний і що його

можуть зняти лише громадяни, буде рахуватись з законом та сус&

пільною мораллю, а не з бажаннями чиновника і розміром хабаря.

Також мною буде подано законопроект про внесення змін у

Бюджетний кодекс України, яким буде заборонено вилучення

коштів з бюджету Києва, який здатен фінансувати потреби міс&

та, проте з нього весь час вилучаються колосальні багатомі&

льярдні суми – "на розпил" до державного бюджету.

Сьогодні більшість комунальних тарифів затверджуються без

будь якої участі громадськості. Щорічно понад мільярд гривень

коштів Київського бюджету, які могли б послужити киянам пе&

рераховуються комунальним монополістам, на начебто від&

шкодування різниці у тарифах (збитків), проте, ні київська вла&

да ні ми кияни, не маємо згоди перевірити розрахунки собівар&

тості цих тарифів – і чи дійсно ми повинні стільки платити. Як

юрист, в цій галузі, подам законопроект про встановлення ко&

мунальних тарифів лише за погодженням з органами місцевого

самоврядування, після обов'язкових громадських обговорень.

Не обіцяти вирішити проблеми – а пропонувати конкретні

правові механізми їх вирішення.

Дивитись виборцю в очі особисто – а не з бігбордів.

О. В. Дядюк 

Передвиборна програма 
кандидата в депутати до Верховної Ради 

в одномандатному окрузі № 215
КІНДРАЧУКА ВІКТОРА ІВАНОВИЧА

"Доборолась Україна до самого краю: 

гірше ляха свої діти її розпинають"

Т. Г. Шевченко
1. Півищити заробітну плату вчителям, лікарям,

висококваліфікованим робітникам до 1000 євро в місяць.

2. Півищити пенсії вчителям, лікарям,

висококваліфікованим робітникам, дітям&війни, афганцям та

чорнобильцям до 500 євро в місяць.

3. Півищити мінімальну заробітну плату та мінімальну

пенсію до 300 євро.

4. Повернути повністю заощадження Ошадбанку

СРСР.

Все це можливо при поверненні в державну власність

електроенергетики, газу, який Україна виробляє 22 МІЛЬЯРДИ

кубів, нафтопромислів, горілчаної та тютюнової

промисловості, телекому, Укрзалізниці, оборонних

підприємств та інших великоприбуткових підприємств. І це

дасть змогу подолати економічну кризу і бідність в

Україні.Тому терміново необхідно провести націоналазіацію та

перевірку "прихватизованих" підприємств.

Скоротити районні та обласні держадміністрації. Скоротити

в 2&3 рази бюджет утримання Верховної Ради та Адміністрації

Президента.  Навести жорсткий контроль по сплаті податків

приватними підприємствами та сплаті мита при завезенні

імпортних товарів.

Сільське господарство
1. Заборонити продаж землі

2. Надавати дієву фінансову допомогу сільському

господарству

3. Сприяти розвитку соціальної інфраструктури в селі.

Медицина 
1. Недопустити скорочення швидкої медичної допомоги, що

було прийнято на останній сесії Верховної Ради України.

2. Терміново зупинити медичну реформу, щодо введення

статуса сімейного лікаря. Це великий крок назад шо приведе до

важких наслідків здоров’я кожної людини та повернення до

платної медицини.

3. В рази збільшити фінансування медичних закладів.

4. Ввести жорсткий контроль за якістю виробництва

продуктів харчування та медикаментів, а також їх безмірного

збільшення цін.

Освіта
1. Вся освіта має бути безкоштовна, в тому числі вища.

2. Збільшити в рази фінансування освіти для покращення

матеріально&технічної бази і наукової роботи.

Чорнобильці
1.Відновлення Чорнобильського фонду

2.Повне  санаторне оздоровлення всіх ліквідаторів ЧАЕС

3.Відновити  Чорнобильцям, афганцям пенсії

Відмінити пенсійну реформу
Банкам зменшити кредитну ставку до 5%, що дасть змогу

молодим сім'ям купувати житло, підприємцям влаштовувати

бізнес.

Податки мають бути диференційовані. Міліонери, міліардери

мають платити до 60% від прибутку.

Зняти з депутатів Верховної Ради України недоторканість.

О, люди! Люди небораки! Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі? Ви ж таки люди, не собаки!

Т. Г. Шевченко

Ділові новини за тиждень

Співпраця між Україною 
та Туреччиною 
поглиблюватиметься
У раїна бачить вели ий потенціал по либленні

взаємодії з лючовою раїною ре іон — Т рець-
ою Респ блі ою. Про це заявив Президент У ра-
їни Ві тор Ян ович, вист паючи на 9-й Ялтинсь ій
щорічній онференції. “Мені д же приємно відзна-
чити, що останнім часом наші відносини наб ли
хара тер реально о страте ічно о партнерства”,
— с азав лава держави. Він зазначив, що мин -
ло о ро товарообі між раїнами становив біль-
ше п’яти мільярдів доларів, а цьо о ро переви-
щив шість із половиною. “Спільно з нашими т -
рець ими партнерами ми план ємо найближчим
часом збільшити йо о обся и до 10, а в перспе -
тиві — до 20 мільярдів доларів”, — с азав Ян о-
вич. Глава держави на адав, що з серпня цьо о
ро між нашими раїнами діє ода про безвізо-
вий режим: “Ми зняли бар’єри для то о, щоб ро-
мадяни У раїни і Т реччини мо ли вільно подоро-
ж вати, навчатись, відпочивати”

Будівельників доріг 
на 10 років звільнять 
від податків
У раїна має намір зал чити іноземні омпанії

для онтролю я ості б дівництва дорі . Про це
с азано в повідомленні Міністерства інфрастр -
т ри. “Ми на першом етапі б демо запрош вати
іноземні омпанії, я і онтролюватим ть я ість до-
рі , — і без мовно, це дасть позитивний рез ль-
тат”, — повідомив міністр інфрастр т ри Борис
Колесні ов. Віце-прем’єр зазначив, що раїна має
потреб в іноземних омпаніях, я і онтролюють
я ість б дівництва дорі , ос іль и в У раїні немає
фахівців та о о рівня. Зі слів Колесні ова, ряд
амери ансь о о штат Флорида замовив б дів-
ництво протя ом 6 ро ів 45 мостів і зал чив при-
ватн омпанію для онтролю я ості ви онання
робіт, і та им досвідом має намір с ористатися і
У раїна. “Європа б д є доро за 6 млн євро/ м,
а У раїна — за 6 млн ривень, і їх змиває щорічно.
Краще відраз поб д вати я існі доро и”,— під-
реслив Колесні ов. Міністр зазначив, що очі є
приб ття та их фахівців до У раїни, можливо зі
США, вже навесні 2013 ро . О рім то о, Міні-
нфрастр т ри ініціює введення піль для омпа-

ній, я і б д ють доро и в У раїні. “Треба дати б -
дівельни ам дорі піль и, анало ічні тим, що
отримав отельний бізнес. Тобто на 10 ро ів
звільнити їх від подат на приб то , щоб вони
мали абсолютно прозор е ономі ”, — зазначив
Борис Колесні ов

Понад 70 тисяч киян 
вже отримали компенсаційні 
виплати в "Ощадбанку"
Це с ладає 82,6 % від за альної іль ості а т -

алізованих лієнтів. Про це повідомили представ-
ни и АТ “Ощадбан ”. На ви онання соціальних іні-
ціатив Президента У раїни Ві тора Ян овича,
перш чер , б ло визначено основні етапи про-
ведення омпенсаційних виплат. Та , з 1 вітня
2012 ро розпочато а т алізацію баз даних рані-
ше зареєстрованих лієнтів та реєстрація для от-
римання омпенсації на поховання. Виплати лієн-
там, я і пройшли а т алізацію, та спад оємцям
померлих в ладни ів здійснюватим ться з 1 черв-
ня до 25 р дня поточно о ро . А з 1 вересня
2012 ро розпочато а т алізацію баз даних та по-
новлення реєстрації лієнтів бан та реєстрацію
лієнтів, я і мають ощадні ниж и станом на 2 січ-
ня 1992 ро та не звертались до станов “Ощад-
бан ” раніше. За важимо, що станом на 10 ве-
ресня 2012 ро в столиці підля ають а т алізації
125 842 лієнти, з них а т алізовано 85 420 иян,
що с ладає 67,88 % від за альної іль ості. Слід
зазначити, що для ни нення чер при здійсненні
омпенсаційних виплат та впоряд вання процес
а т алізації і реєстрації лієнтів, АТ “Ощадбан ”
від рив Конта т-центр. Клієнти, зверн вшись за
телефонами: +38-044-364-21-21 та 0-800-212-
000, отримають валіфі овані відповіді на свої за-
питання, онс льтації, а та ож змож ть записати-
ся для проведення операцій на зр чні для відвід-
вання день і час

Рівень економічної 
дипломатії буде підвищено

У раїнсь і дипломати мають а тивіз вати робо-
т з прос вання національної прод ції на зовніш-
ніх рин ах. Та е пере онання висловив Президент
У раїни Ві тор Ян ович під час засідання Ради
ре іонів. Він на адав про своє дор чення міністр

за ордонних справ Костянтин Грищен щодо
підвищення рівня “е ономічної дипломатії”, е оно-
мізації зовнішньої політи и. “Кожен дипломат за
ордоном повинен добре роз міти, за що він несе
відповідальність — за прос вання раїнсь их то-
варів на території тих раїн, де працює”, — на о-
лосив лава держави. За йо о словами, найближ-
чим часом МЗС слід провести чер ов нарад з
цьо о питання за частю послів — об оворити
проведен робот та більше її он ретиз вати.
“Разом із Міністерством е ономі и, рядом — під-
няти цю робот на та ий рівень, щоб ми побачи-
ли, я працюють наші тор ові представництва, по-
сли, врешті-решт — я вони віді рають роль,
я ий них зв’язо з раїнсь ими товаровиробни-
ами, я ор анізов ють бізнес-фор ми”, — с азав
Президент

В Україні будуть створювати 
сільгоспкооперативи

Сільсь о осподарсь і ооперативи мають стати
підґр нтям соціально-е ономічно о розвит
сільсь их територій та забезпечення їх меш анців
новими робочими місцями. Про це зазначив пер-
ший заст пни Міністра а рарної політи и та про-
довольства У раїни Іван Бісю на брифін після
засідання Ради ре іонів. “Це мож ть б ти вироб-
ничі, обсл ов ючі ооперативи — залежно від
форми осподарювання, але це той механізм, че-
рез я ий жителі сільсь их населених п н тів ма-
ють можливість заробити “живі ошти”, — за ва-
жив рядовець. За йо о словами, над реалізацією
про рами розвит сільсь их територій “Рідне се-
ло” спільно працюють Міна рополіти и та Асоці-
ація сільсь их і селищних рад. Одна для ефе тив-
нішої роботи необхідно зал чити до цієї діяльності
та ож інші міністерства й відомства, я і впливають
на розвито сільсь их територій, а та ож виробни-
ів сільсь о осподарсь ої прод ції

Діяльність Фонду 
гарантування вкладів 
фізичних осіб вдосконалять
Це передбачає прийнятий парламентом пер-

шом читанні за онопрое т № 10520. Він перед-
бачає: становлення мінімально о ранично о об-
ся арантованої с ми відш од вання в ладни-

ам розмірі не менш ніж 150 тис. рн; надання
повноважень адміністративній раді фонд зміню-
вати розмір арантованої с ми ви лючно бі
збільшення; розширення підстав, за я их припи-
няються повноваження членів адмінради фонд ;
надання можливості фонд протя ом тимчасової
адміністрації неплатоспроможно о бан здійсню-
вати оплат видат ів та ої фін станови, пов’яза-
них із здійсненням оперативної діяльності. До -
мент та ож передбачає встановлення заборони
працівни ам фонд роз олош вати інформацію з
обмеженим дост пом ( том числі, бан івсь та-
ємницю) я період роботи фонді, та і після
припинення з фондом тр дових відносин. За оно-
прое т має підвищити довір населення до бан ів-
сь ої системи й надання можливості фонд ефе -
тивно реалізов вати положення За он “Про сис-
тем арант вання в ладів фізичних осіб”, пові-
домляють У раїнсь і новини

Аукціон із продажу акцій 
“Борщагівського хіміко-фармацевтичного
заводу” перенесено 
на 17 жовтня
Київсь а місь а державна адміністрація інфор-

м є про зміни термінах проведення а ціон з
продаж па ет а цій ПАТ “НВЦ Борща івсь ий хі-
мі о-фармацевтичний завод”, я ий належить те-
риторіальній ромаді міста. Дат проведення а -
ціон перенесено на три тижні — на 17 жовтня
2012 ро . “До підприємства є реальний інтерес з
бо потенційних по пців. До нас зверн лися
іль а омпаній з проханням надати додат овий
час, аби зробити належний due diligence завод .
Ос іль и місто бажає провести дійсно від ритий
та прозорий продаж, ми пішли наз стріч потенцій-
ним інвесторам”,— пояснив заст пни олови
КМДА Оле сандр П занов. На продаж пропон є-
ться винести 29,95 % а цій ПАТ “НВЦ Борща ів-
сь ий хімі о-фармацевтичний завод”. Стартова
ціна па ет с ладає 278 млн 331 тис. рн. На ада-
ємо, за інформацією ГУ ом нальної власності Ки-
єва, станом на 11 вересня 2012 ро від привати-
зації ом нально о майна до місь о о бюджет на-
дійшло 162,6 млн рн. Ще 14,6 млн рн місто от-
римає протя ом вересня за вже ладеними о-
дами. Плановий по азни надходжень від продаж
майна на поточний рі становить 400 млн рн
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Дорогі співвітчизники!!!

У мене є мрія — сильна незалежна Україна, щасливі, здорові

та заможні співвітчизники. Я розумію, що самотужки цього до�

сягти неможливо, адже для цього потрібен вклад в загальну

справу від кожного з нас.

Я народився та прожив все життя пліч�о�пліч разом з Вами у

Деснянському районі міста Києва. Мені відомі проблеми нашого

району безпосередньо, адже я, як і ви, щоденно з ними зіткавсь.

Я не є олігархом, мої статки є результатом чесної багаторіч�

ної праці. Мої батьки звичайні люди, як і Ви.

Ми завжди жаліємось, що влада нас не чує і не опікується на�

шими проблемами та болем. Я більше не хочу сподіватись на

будь�кого, я прагну самостійно зробити все для покращення

рівня життя та становища справ у Деснянському районі міста

Києва, тому я вирішив балотуватись до Верховної ради Укра�

їни. Це є моїм вкладом до загальної справи, це є лише одним

кроком на шляху до сильної і незалежної України, на шляху до

щасливої, здорової та заможної нації.

Любі співвітчизники, прошу Вашої підтримки.

Я гарантую, що після обрання мене Народним депутатом

України я буду постійно підтримувати зв’язок з мешканцями

Деснянського району міста Києва, шляхом відкриття постійно

діючих громадських приймалень. Я гарантую, що я буду звіту�

ватись про свою роботу шляхом надання письмового звіту кож�

ному мешканцю Деснянського району міста Києва.

Я бажаю отримувати від своїх виборців завдання та накази

для їх подальшої реалізації у Верховній раді України.

Дорогі співвітчизники. Вам відомо, що наркоманія — це од�

на з найболючіших проблем нашого району. Чому це так? Від�

повідь — очевидна. Молоді люди нашого району не знають чим

себе зайняти. Тому я обіцяю сприяти відродженню спортивних

шкіл, посиленню роботи центру зайнятості, створенню нових

робочих місць у нашому районі для молодих людей, відкриттю

ефективних державних центрів реабілітації.

Дорогі співвітчизники. Подивіться в яких будинках ми живе�

мо, у якому стані комунальне господарство, стан доріг, дитячих

та спортивних майданчиків. Я переконаний, що увага та напо�

легливість з боку народного депутата України здатна вирішити

більшість із зазначених проблем. Справа в тому, що більшість

народних депутатів України не відвідують сесійну залу, не зу�

стрічаються з виборцями, не опікуються їх проблемами. Для

мене такий підхід до високої довіри з боку виборців є неприй�

нятним. Я, як офіцер та людина, що вихована батьками у пра�

вославних традиціях, собі дозволити цього не можу. Якщо я бу�

ду обраний Вами до Верховної ради України, то це стане моєю

основною роботою та найважливішою місією мого життя.

Сьогодні політики намагаються штучно розколоти Україну і

нас з Вами. П’ять років вони нічого для нас не роблять і лише

перед виборами імітують активну діяльність шляхом дестабілі�

зації роботи парламенту та блокування його роботи. Вони на�

магаються нас сварити, створюють для нас штучні проблеми,

які для багатьох із нас не мають жодного значення. Разом з тим,

ми продовжуємо роками спостерігати занепад економіки, су�

спільства, освіти, пустуючий сесійний зал Верховної ради

України. Прийшов час сказати цьому досить. Тільки Ви обира�

єте свого представника у Верховній раді України і тільки одно�

го. Об’єднаємось для перемоги. Тільки разом ми можемо змі�

нити наше спільне життя та покращити наш рідний район.

Прошу Вашої підтримки та сподіваюсь на Вашу високу дові�

ру мені.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

КРУТЬ ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА

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 пат�

ріотам 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 багатодітни�

ми — 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 євро�

пейського 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!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 215

Олександра Омельченка

Балотуючись від Комуністичної партії України, буду відстою�

вати інтереси народу України і зокрема киян, які мене оберуть.

“Повернемо країну народу!”
Сьогодні Україна не є ні демократичною, ні правовою, ні соці�

альною державою. Національні багатства, створені працею усього

суспільства, розподіляються на користь кількох десятків сімей.

Ресурси, які належать нинішнім і майбутнім поколінням

українців,— земля і надра, ліси і ріки — приватизуються, про�

даються і розкрадаються.

Одиницям — мільярдні статки, закордонні рахунки і нерухо�

мість. Більшості — мізерні зарплати, підвищення цін і тарифів,

податковий зашморг. Багаті стають ще багатшими, бідні — ще

біднішими.

За умов існування “незалежної” України Конституція стала

фікцією, суди перетворені на маріонеток у руках владного ре�

жиму. Міліція замість захисту громадян від злочинів захищає

злочинців від громадян.

Після обрання до Верховної Ради України я у складі фракції

КПУ буду боротися за побудову держави, у якій:

— національне багатство використовуватиметься для забез�

печення потреб суспільства, а не для збагачення купки можно�

владців та олігархів;

— кожна людина може власною працею заробити на гідне

життя своєї сім’ї і забезпечити собі гідну пенсію;

— багаті сплачують більше податків;

— чиновник буде усвідомлювати, що це він має служити су�

спільству, для нього мають існувати обов’язки та відповідаль�

ність, а не права та повноваження;

— влада не збільшує витрати на своє утримання, пільги та

привілеї, коли країна переживає кризу, а поділяє її тягар з усіма

громадянами;

— кожен громадянин гарантовано отримує якісну освіту та

медичну допомогу, має надійні соціальні гарантії від держави;

— рівні можливості захисту прав і свобод через суд, захище�

ність людини, її гідності, життя, здоров’я і майна від злочинних

посягань;

— стабільність та обґрунтованість цін і тарифів, доступність

якісних продуктів харчування, житлово�комунальних послуг,

чистого довкілля.

Для цього:
— повернемо контроль держави над базовими галузями про�

мисловості, енергетикою, надрами, землею;

— встановимо суворий контроль над фінансовою системою;

— введемо жорстке покарання за корупцію, зловживання

службовими повноваженнями і посадові злочини чиновників;

— будемо розвивати систему машинобудування на основі

прогресивних технологій 21 століття і готувати професійні кад�

ри для них;

— істотно збільшимо видатки на наукові дослідження, фун�

даментальну і прикладну науку;

— для захисту державної безпеки повернемо у державну

власність 260 стратегічно важливих підприємств, у тому числі

залізниці, порти, зв’язок;

— забезпечимо бюджетне фінансування ПТУ та ВУЗів для

підготовки спеціалістів, необхідних для прогресивного розвит�

ку України в 21 столітті. Створимо сучасні навчальні бази в

школах, ПТУ, ВУЗах;

— багаторазово збільшимо асигнування на будівництво жит�

ла (у першу чергу для молодих сімей) коштом держави;

— заборонимо застосування біодобавок у сільськогосподар�

ських продуктах та їх продаж;

— встановимо відкрите формування цін на товари та послу�

ги народного споживання, відображене на ярликах (калькуля�

цію кінцевої ціни реалізації);

— до проекту Трудового кодексу внесемо положення про те,

що на підприємствах усіх форм власності обов’язково повинні

бути створені профспілки, незалежні від адміністрації;

— підвищимо відповідальність роботодавців за порушення

Трудового кодексу;

— приймемо дієздатний закон про відкликання депутатів

усіх рівнів виборцями;

— приймемо закон про референдум, за яким проводитимуть�

ся референдуми щодо основних напрямків розвитку України;

— скасуємо закони, які порушують права громадян, гальму�

ють розвиток України та сприяють збагаченню можновладців

та олігархів.

ПРОГРАМА
кандидата від Комуністичної партії України
по одномандатному виборчому округу № 215

Майбороди Володимира Дмитровича

Шлях до енергонезалежності

На думку експертів, наявний геологічний

потенціал країни дозволяє отримати значно

більші обсяги природного газу, ніж зараз, а в

разі впровадження відповідних технологій

Україна зможе повністю забезпечити себе

власними енергоносіями. “Висновки, зазна�

чені у звіті, який представили наші колеги з

компанії IHS CERA, є реальними, бо вони ма�

ють чималий досвід у дослідженні освоєння

родовищ сланцевого газу в різних країнах. Звіт

показує значні перспективи для інвесторів”,—

зазначив міністр енергетики та вугільної про�

мисловості України Юрій Бойко.

Прогнози

Станіслав Зеленецький, аналітик компа�

нії “АРТ Капітал”, звертає увагу на те, що

Міненерговугілля представило на обгово�

рення громадськості Енергетичну стратегію

України до 2030 року (ЕСУ), за базовим сце�

нарієм якої обсяг видобутку газу (в т. ч. не�

традиційних видів газу) сягне 44 млрд куб. м,

згідно оптимістичному — 47 млрд куб. м.

“Таким чином, щоб досягти планів моделі,

презентованої IHS CERA, за 5 років (з 2030

до 2035рр.) додатково необхідно наростити

видобуток на 28�36% — до 60 млрд куб. м,—

зауважує “Хрещатику” експерт.— В принци�

пі, це можливо, але я б розглядав це як дуже

оптимістичний сценарій”.

Коментуючи перспективи розвитку па�

ливно�енергетичного сектору, Юрій Бойко

наголосив, що освоєння українських родо�

вищ вуглеводнів, зокрема сланцевого газу,

потребує значних капіталовкладень у його

розвідку та видобуток. “Природно, що ін�

вестиції у видобуток будуть приватні. Це

проекти, засновані на інвестиціях без ураху�

вання бюджету, тому що будь�який проект

такого масштабу, що має кінцевою метою

комерційну реалізацію продукції, заснова�

ний на приватних інвестиціях”,— зазначив

він.

За підрахунками Станіслава Зеленецького,

у найближчі 10 років обсяг необхідних

залучень коштів у збільшення видобутку газу

оцінюється в $6,5�8 млрд, в наступні 10 ро�

ків — знадобиться ще $30�35 млрд, таким чи�

ном, до 2030 року сумарні інвестиції можуть

скласти близько $40 млрд.

Перспективи

За словами Юрія Бойка, держава послі�

довно здійснює заходи, метою яких є досяг�

нення енергетичної незалежності. Серед

них — збільшення власного видобутку енер�

горесурсів, у першу чергу — вуглеводнів;

впровадження енергоефективних техноло�

гій, зокрема заміна дорогого імпортного га�

зу власними енергетичними ресурсами, та�

кими як вугілля; диверсифікація джерел

постачання енергоносіїв в Україну.

“Завдання, яке поставив Президент перед

урядом,— зробити Україну енергетично не�

залежною державою. Для досягення цього

ми здійснюємо системні заходи. Це освоєн�

ня шельфів Чорного і Азовського морів,

проведення тендерів та аукціонів щодо осво�

єння площ сланцевого газу. Це і заміна ім�

портних енергоносіїв на вітчизняне вугілля,

збільшення його видобутку та впроваджен�

ня передових технологій використання. І ре�

альна диверсифікація маршрутів постачан�

ня енергоносіїв до нашої країни — все це

шляхи досягнення енергетичної незалежно�

сті”,— підкреслив міністр.

Ціна питання

Видобуток сланцевого газу (і газу щільних

пісковиків) — найбільш перспективний на�

прямок з нарощування видобутку блакитно�

го палива, вважає Станіслав Зеленецький:

“Слід зазначити, що видобуток традиційно�

го газу, за прогнозами уряду, не буде основ�

ним драйвером зростання загального видо�

бутку блакитного палива в країні, його обся�

ги залишаться незмінними або навіть дещо

знизяться. Основний приріст дадуть видобу�

ток газу з шельфу Чорного моря — 7�9 млрд

куб. м до 2030 року; газ щільних порід — 7�9

млрд куб. м; сланцевий газ — 6�11 млрд куб.

м. Необхідний обсяг інвестицій в останній

напрямок оцінюється на рівні $ 17�20 млрд в

найближчі 20 років. Таким чином, цілком

природно, що таке масштабне фінансування

уряд не може собі дозволити, тому єдиний

шлях — залучати інвесторів і створювати

привабливі умови для інвестування в газову

галузь України. Ми вже бачимо перші кроки

в цьому напрямку — розробку Юзівського і

Олеського родовищ будуть вести великі сві�

тові компанії — Chevron і Shell”.

Виконувач обов’язків директора з енерге�

тичних програм Центру Разумкова Володи�

мир Омельченко вважає, що говорити про

реальні запаси сланцевого газу можна буде

лише тоді, коли його почнуть видобувати.

“Це лише прогнозні запаси, а для того, щоб

їх перевести в категорію доведених, потрі�

бен час і гроші. Лише буріння може підтвер�

дити або не підтвердити ці прогнози”,— за�

значає фахівець. Власне, іноземні компанії

тільки придивляються до українського рин�

ку і озвучують проблеми, які їх хвилюють.

Транспортування

Щодо диверсифікації каналів постачання

блакитного палива, то уряд веде перемовини

щодо постачання газу з Катару через Туреч�

чину, про що повідомив глава українського

уряду Микола Азаров. За його словами, за

перевезення скрапленого катарського газу

Україна буде платити втричі менше, ніж ни�

ні платить за російський. Фахівці однак вва�

жають, що навіть якщо вдасться домовитися

із обома країнами, то на побудову відповід�

них терміналів підуть роки.

“Скраплення — один із видів перевезення

газу морем. Для цього його спочатку перево�

дять у рідкий, а потім — після прибуття —

знову в газоподібний стан. Ціна, яку нині

Україна платить за російський газ, значно

перевищує собівартість його видобутку і

транспортування, тому теоретично постача�

ти газ із Катару може бути трохи дешев�

ше”,— пояснює “Хрещатику” Сергій Дя�

ченко, провідний експерт з енергетичних

програм Центру Разумкова.

“Скраплений газ, який постачається із

країн Північної Африки, на ринках ЄС

коштує близько 350 доларів, тобто на 100

доларів дешевше, ніж ми отримуємо із Ро�

сійської Федерації”,— зазначає пан Дячен�

ко. Однак, на думку фахівця, потрібно зва�

жати також на те, що в Україні немає жод�

ного переробного заводу, де газ із рідкого

стану переводили б у звичний для транс�

портування по трубах. Це також впливати�

ме на його вартість

Олександр ХАРЬКО 
“Хрещатик”

У раїна, провівши оцін запасів природно о та нетрадиційно о а-
з , зал чає приватних інвесторів до а тивної співпраці видоб т
в леводнів. Е сперти омпанії IHS CERA презент вали модель ви-
доб т аз в державі до 2035 ро за сценарієм, в я ом с часні
техноло ії застосов ються пост пово, але всебічно. З ідно з вис-
нов ами фахівців, разі забезпечення достатніх інвестицій до
2035 ро держава зможе видоб вати 60-70 і більше млрд бо-
метрів на рі .

"Хрещатик" з’ясовував, якими є перспективи України з видобутку власного газу
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Мета моєї політичної діяльності: підняти Україну на гідний

рівень серед ряду європейських країн та довести всім, що неза�

лежна, самодостатня та демократична Україна — це реальність.

Головними засадами моєї політичної програми, є:

— Втілення демократичних ідеалів у життя української нації та
держави не тільки де�юре, але й де�факто;

— Співробітництво та взаємодія у відносинах між народом та
владою;

— Контроль за верховенством права та єдиного закону для всіх.
Свої зусилля я буду зосереджувати на таких напрямах:

1. Підняття економічного рівня країни, який є тим самим бази�

сом, на якому будується все благополуччя держави. На жаль, еко�

номіка України знаходиться на тому рівні, коли "хвалитися нема

чим". Конкурентоспроможність та вільний ринок мають стати го�

ловними ознаками нової економіки держави. Натомість поняття

"монополізм" та "корупція" мають залишитися за бортом.

Я буду добиватися щоб можновладці йшли на зустріч підпри�

ємцям та створювати сприятливі умови для їх виходу на ринок

у вигляді:

— лояльного законодавства, що передбачатиме зменшення

податкового тиску;

— доступності кредитних ресурсів за найменшого ризику;

— прозорого отримання ліцензій та дозволів без поборів чи�

новників.

2. Забезпечення робочими місцями, що дасть міцне підґрунтя

під ногами та впевненість у завтрашньому дні. Стабільність має

стати супроводжуючим епітетом нашого з Вами життя.

Я вбачаю доречним розпочати роботу на державному рівні з:

— Відбудови занедбаних заводів та фабрик, які служили на�

дійним економічним базисом колишньому СРСР та залиши�

лись нам у спадок.

— Забезпечення новим устаткуванням та введення нових

технологій на заводах, створення оптимальних умов праці для

робітників.

— Відновлення роботи спеціалізованих навчальних закладів

та професійно технічних училищ для підготовки кадрів з май�

бутнім їхнім працевлаштуванням.

3. Співробітництво та взаємодія мають бути основою відносин

між народом та владою. Я вважаю, що чиновники повинні спіл�

куватися, дослухатися та допомагати народу. Зв'язок має бути

зворотнім, демократія має бути реальною, а не умовною.

Буду проводити референдуми серед мешканців міст, район�

них центрів та селищ, які внесуть ясність та прозорість у наші

відносини, а також допоможуть у вирішенні проблем, які є на�

гальними.

Зазначу, що у своїй діяльності я також планую опікуватися

долею двох найбільших районів столиці: Деснянським та Дніп�

ровським — мешканцем одного з яких я є.

Мої ідеї, спрямовані на вирішення соціальних питань в наших
районах, які стосуються:

1) підтримки та культивування здорового способу життя серед
всіх верств населення

— Здоров’я — це перш за все спорт, і спорт не має бути пре�

рогативою лише заможних прошарків суспільства. Я пропоную

створення та розширення спортивних секцій, доступності їх та

залучення до них кожного бажаючого, а також буду прагнути до

повного фінансування з боку держави.

— Робота МАФів, які нелегально торгують тютюновими ви�

робами, без ліцензії відпускають "міцні" алкогольні напої має

бути припинена, а їхня діяльність має жорстко контролювати�

ся відповідними органами.

— Наркоманія одна з проблем, що її нам "подарувала" сучас�

ність. Вона має бути вирішена через виховні бесіди наркологів

не тільки з учнями, але й з їхніми батьками, інформування ді�

тей про наслідки та забезпечення батьків спеціальними тестами

для виявлення наркотиків у домашніх умовах.

2) забезпечення гідного медичного обслуговування
— Створення пільгової системи для окремих категорій насе�

лення, зокрема пенсіонерів, інвалідів та чорнобильців.

— Оснащення сучасним обладнанням мед. кабінетів, що

значно підвищить якість послуг.

— Стимулювання роботи працівників медичних закладів че�

рез збільшення заробітної платні.

Я обіцяю, що буду прагнути до того, щоб при владі знаходи�

лися небайдужі люди до долі нашої держави, справжні патріоти

своєї землі та своєї рідної української мови!

1. Я, як кандидат у народні депутати України від Партії регіо�

нів, буду зосереджувати свої зусилля на реалізацію Програми

Президента України В. Януковича "Україна для людей!". На

сьогодні повністю підтримую позаблоковий статус України,

адже, це головна запорука безпеки нашої держави та кожного її

громадянина. Щодо зовнішньої політики — підтримую процес

євроінтеграції, бо вважаю шлях до Європи корисним для Укра�

їни в економічному та соціальному сенсі.

В своїй політичній діяльності буду орієнтуватись на знаходжен�

ня способів — як вирішувати складні проблеми, що найбільше

турбують українців, та як реалізувати конкретні проекти в цьому

напрямку. Після обрання народним депутатом України я обіцяю:

— Буду активно підтримувати соціальні ініціативи Прези�

дента, в тому числі і у частині гарантування мовної свободи на�

ціональних меншин та території їх проживання.

— Завжди відстоюватиму інтереси жителів свого виборчого

округу згідно тих наказів, які отримаю від своїх виборців.

2. Найважливіші проблеми держави до вирішення яких хоті�

ла б долучитись особисто:

— Створення робочих місць. Кожна людина повинна мати

можливість отримати роботу за фахом.

— Нарахування гідної пенсії, яка повинна відповідати жит�

тєвому рівню.

— Буду особливу увагу приділяти на ефективність роботи

усіх ланок влади. Я за скорочення кількості державних служ�

бовців. 

— Підтримка соціально незахищених верств населення: на�

дання дійсно безкоштовних та якісних медичних послуг, роз�

робка систем пільг, дотацій. Забезпечити гідні умови життя.

— Впровадження системи контролю за обігом лікарських за�

собів в Україні, а саме: державне регулювання цін на лікарські

препарати, створення системи контролю якості виробництва та

реалізації вітчизняних медикаментів, забезпечення необхідної

кількості та асортименту ліків.

— Підтримати реалізацію програми Національного медич�

ного університету ім. О. О. Богомольця, щодо залучення до

роботи у поліклініках студентів�волонтерів, які навчаються

на 5 курсі вищезгаданого закладу. Підвищити ефективність

амбулаторного лікування. Встановити жорсткий контроль за

реалізацією права громадян на безкоштовну медичну допо�

могу.

— Забезпечити контроль на ціноутворення на товари першо�

го вжитку.

— Припинити безпідставне підвищення цін на продукти. Я

буду відстоювати ваші інтереси в найвищому представницько�

му органі країни і я вас не підведу.

Кандидат у народні депутати України Рижова В. О.

У своїй політичній діяльності буду орієнтуватись на вирі�

шення найнагальніших проблем, що турбують українців, та ре�

алізацію конкретних проектів, спрямованих на розвиток нашої

держави.

Я зобов’язуюсь непорушно дотримуватись у своїй діяльності

таких засад:

— Ставитись до своєї діяльності як до відповідальної місії,
спрямовуючи всі сили на те, щоб виправдати довіру киян.

— Не використовувати привілеї, що їх надає статус народного
депутата.

— Уникати участі в міжпартійних чварах та протистояннях.
Загальнонаціональний рівень:

— Підтримка законопроектів, спрямованих на посилення бо�
ротьби з корупцією.

Я буду пропонувати запровадити відповідальність за безді�

яльність чиновників, що сприяє корупції. Наполягатиму на за�

провадженні прозорих механізмів державних закупівель.

— Всебічний розгляд та напрацювання нових підходів до пен�
сійної реформи.

З урахуванням реалій життя українських громадян пенсій�

ний вік має залишитись на рівні 55 років для жінок та 60 — для

чоловіків.

В основу пенсійної реформи мають бути покладені мотиви

справедливої винагороди за довголітню працю.

— Допомога молоді.
Я буду пропонувати встановлення на законодавчому рівні

державних гарантій щодо стартових можливостей для молодих

спеціалістів.

— Забезпечення сприяння з боку держави малому та середньо�
му бізнесу.

Буду подавати на розгляд парламенту законопроекти, що чіт�

ко визначатимуть умови ведення підприємницької діяльності,

сприятимуть зменшенню податкового навантаження та спро�

щенню звітності.

Міський рівень:
— Захист місцевого самоврядування у місті Києві.
Необхідно розширити повноваження міського голови та на�

дати можливість киянам самим обирати керівництво міста.

Важливі для столиці рішення мають прийматись виключно

після консультацій з його мешканцями.

— Вирішення нагальних інфраструктурних проблем у столиці.
Наполягатиму на внесенні змін до Бюджетного кодексу з ме�

тою справедливого розподілу коштів, які заробляє Київ.

Це дозволить щорічно спрямовувати на розвиток інфра�

структури столиці мільярди гривень, які необхідні для реаліза�

ції масштабних проектів.

— Вдосконалення системи охорони здоров’я та модернізація
освітніх закладів.

Існуючі поліклініки, школи та дитячі садочки потрібно ре�

конструювати і дообладнати.

Вимагатиму підвищення заробітних плат для працівників

медичної та освітньої сфери.

Наполягатиму на збільшенні кількості чергових бригад

швидкої та невідкладної допомоги.

— Збереження довкілля.
Буду ініціювати запровадження постійно діючого моніто�

рингу стану довкілля. Відповідальність підприємств за шкідли�

ві викиди в навколишнє середовище буде посилена.

Районний рівень:
— Оновлення житлово�комунальної інфраструктури.
Вже зараз я реалізую низку програм з освітлення вулиць, ре�

монту під’їздів, дахів будинків, заміни поштових скриньок та

зливової каналізації у Дніпровському та Деснянському районах

міста. Маю готову до впровадження програму заміни застарілих

газових та електричних плит.

— Впорядкування прибудинкових територій.
Організую проведення громадських слухань з питання

розмежування місць паркування автомобілів, дитячих май�

данчиків та зелених зон, за результатами яких буде визначе�

не та закріплене найоптимальніше розташування кожної з

цих зон.

— Підтримка масштабних проектів в інтересах мешканців
Дніпровського та Деснянського районів.

Лікарня на Троєщині — першочерговий проект, що має за�

безпечити найбільший район міста окремим широкопрофіль�

ним медичним закладом.

— Залучення громадськості до контролю за криміногенним та
екологічним станом.

Я буду підтримувати діяльність громадських організацій, ме�

тою яких є допомога соціально незахищеним верствам насе�

лення, боротьба з правопорушеннями та поширенням нарко�

тиків, захист довкілля.

Відстоювати інтереси киян у найвищому представницькому

органі країни для мене буде за честь.

З добром до людей

Галина Герега

ПРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата в депутати Верховної Ради України

Козловського Ігоря Васильовича

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України 
по округу № 215 Рижової Вікторії Олексіївни

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в депутати Верховної Ради України 

Гереги Галини Федорівни 
"З ДОБРОМ ДО ЛЮДЕЙ!"

Нові правила автоцивілки
"Хрещатик" з’ясував, які новації підготували законотворці для автомобілістів
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Парламент хвалив ціло-
м з поправ ами Прези-
дента За он У раїни "Про
внесення змін до дея их
за онів У раїни щодо обо-
в’яз ово о страх вання ци-
вільно-правової відпові-
дальності власни ів назем-
них транспортних засобів".
Зазначені ньом зміни,
я про ноз ють е сперти,
набер ть чинності не рані-
ше жовтня 2012 ро .
"Хрещати " вирішив з’яс -
вати, я і новації під от ва-
ли за онотворці для авто-
мобілістів.

Як зазначають фахівці, цей закон

вигідний усім: і страхувальникам, і

страховикам. "Нова редакція закону

стала більш чіткою і зрозумілою.

Набагато більше уваги тепер приді�

ляється постраждалим в ДТП. Та�

кож значно жорсткіше регламен�

тується діяльність страхових компа�

ній",— вважає Олександр Мельни�

чук, менеджер зі зв’язків з громад�

ськістю та комунікацій СГ "PZU

Україна".

За словами Валерії Ельбрехт, екс�

перта департаменту методології

страхування та андерайтингу голов�

ного офісу НАСК "Оранта", всі сут�

тєві умови страхування залишають�

ся без змін: ліміти страхових сум (за

новим законом — страхова сума),

франшиза, страхові тарифи, страхо�

ві ризики: "Проте дещо зміниться

порядок визначення страхового від�

шкодування за шкоду, заподіяну

життю та здоров’ю потерпілих. Про�

цедура виплати страхового відшко�

дування не зміниться, зміни відбу�

дуться тільки в порядку розрахунку

цієї величини".

Суми відшкодування

Законом вдосконалено порядок

розрахунку розміру відшкодування

за шкоду, заподіяну життю та здо�

ров’ю потерпілих, а саме встановле�

но мінімальні суми виплат. Це під�

вищує страховий захист потерпілих.

Сума виплати збитку тепер визна�

чена в розмірі не менше 1/30 міні�

мальної заробітної плати за кожен

день лікування, але не більше 120

днів (розмір мінімальної зарплати —

1102 грн.— Авт). Якщо потерпілий

документально підтвердить, що йо�

го витрати на лікування перевищу�

ють встановлену суму, страховик має

компенсувати підтверджені витрати.

У разі настання за фактом ДТП

інвалідності I групи сума компенса�

ції потерпілому складатиме 36 міні�

мальних зарплат, або 39,672 тис. грн.

При встановленні II групи інвалід�

ності сума компенсації потерпіло�

му — 18 мінімальних зарплат, тобто

19,836 тис. грн. А за III потерпілий

отримає 12 мінімальних зарплат,

тобто 13,224 тис. грн. Крім того,

найближчі родичі загиблого тепер

будуть мати право на компенсацію

морального збитку в розмірі 12 міні�

мальних зарплат.

Смерть потерпілого оцінюється

законодавцями в 36 мінімальних

зарплат, майже в 40 тис. грн, а в разі,

якщо потерпіла в ДТП дитина стане

інвалідом, законом передбачається

виплата 18 мінімальних зарплат.

"Виплата моральної шкоди в чин�

ному законодавстві передбачена в

розмірі 5 % від суми максимального

ліміту,— пояснює Олександр Мель�

ничук.— Потерпілий має право от�

римати виплату за моральну шкоду в

межах тих же 5 %, але від суми ком�

пенсації шкоди, завданої здоров’ю.

Тобто фактично виплати за мораль�

ним збитком можуть зрости в тому

випадку, якщо збільшаться виплати

по здоров’ю. А кількість заяв на від�

шкодування морального збитку,

швидше за все, не зросте, тому що

саме поняття і його трактування за�

лишилися незмінними".

Окрім цього, конкретизовано по�

рядок отримання знижки при стра�

хуванні цивільної відповідальності

особами, які мають на неї право у

розмірі 50 % (пенсіонери, учасники

війни тощо — перелік не змінився).

"За новим законом знижка надаєть�

ся лише у випадку, якщо пільговик

особисто керує власним транспорт�

ним засобом з об’ємом двигуна до

2500 куб. см та не використовує його

для надання платних послуг з пере�

везення пасажирів та багажу, — ко�

ментує Валерія Ельбрехт. — Вдоско�

налено порядок надання знижок

при страхуванні парків транспорт�

них засобів. Знижка застосовується

при страхуванні від 5 транспортних

засобів (5 %). А максимальна дорів�

нює 30 % при страхуванні великих

автопарків чисельністю від 2000

транспортних засобів".

Тотальний збиток

У чинному законодавстві страху�

вальник може погодитися або не по�

годитися з рішенням експертизи,

що визнає його транспортний засіб

(ТЗ) таким, що не підлягає віднов�

ленню, тому що після "тотального

збитку" авто переходило в розпоря�

дження страховика або МТСБУ. У

новій редакції закону ТЗ автоматич�

но вважається фізично знищеним,

якщо сума на його відновлення пе�

ревищує вартість машини до на�

стання страхового випадку. Потерпі�

лий одержує різницю між вартістю

ТЗ до і після ДТП, йому компенсу�

ють витрати на евакуацію знищено�

го авто, а сам автомобіль залишаєть�

ся в розпорядженні власника і він

може чинити з ним будь�що.

У разі зміни автовласника дія

страхового договору зберігається. І

до правонаступника транспортного

засобу переходять усі права та обо�

в’язки за даним договором. У чин�

ному законі договір анулюється.

Серед інших новацій: за новими

правилами страхувальникам не по�

трібні будуть спеціальні знаки (сті�

кери), які зараз закріплюються на

лобовому склі авто. Швидше за все,

таке рішення було прийнято через

те, що стікери не виконують ніякої

важливої функції, вважає Олександр

Мельничук: "Наявність або відсут�

ність стікера не може бути причи�

ною для зупинки автомобіля пред�

ставниками ДАІ, а якщо вже компе�

тентні органи перевіряють наявність

поліса автоцивілки, то в такому ви�

падку вони вимагають пред’явити

сам договір страхування, а не стікер.

У той же час, в новій редакції закону

прописано вимогу до страховика —

видавати страхувальнику спеціаль�

ний бланк повідомлення про ДТП

(європротокол)".

Відповідальність страховиків

За новим законом, для того, щоб

стати повним членом МТСБУ, стра�

ховик повинен зробити внесок до

фонду страхових гарантій у розмірі 

1 млн євро (зараз еквівалент 100 тис.

євро). Таке збільшення суми, на

думку експертів, призведе до того,

що багато дрібних компаній не змо�

жуть гарантувати своє членство в

МТСБУ, однак навряд чи це якось

обмежить провідних страховиків.

"Це рішення виглядає цілком ло�

гічним, тому що заходи "профілак�

тичного" характеру по відношенню

до недобросовісних страхових ком�

паній на даний момент не прино�

сять очікуваних результатів,— ко�

ментує Олександр Мельничук.—

Нині на ринку існують демпінг, сис�

тематичні невиплати або затягуван�

ня строків виплат. Збільшивши по�

ріг входу на ринок, можна буде відсі�

яти ненадійних страховиків. А ті

компанії, які серйозно працюють на

ринку, без проблем сформують по�

трібний гарантійний фонд. Тим

більше, що ці кошти зараховуються

страховикові в резерви і дозволять

проводити страхові виплати в разі

проблем з платоспроможністю.

Фонд повинен бути гарантією ви�

плат для страхувальників, а не йти в

рахунок погашення боргів компаній

банкрутів, що, на жаль, відбувається

на ринку сьогодні".

Окрім цього, експерти запевня�

ють, що законодавчі новації не при�

зведуть до змін у страхових тарифах.

"Загалом системне вдосконалення

законодавства у сфері регулювання

обов’язкового страхування цивіль�

но�правової відповідальності влас�

ників наземних транспортних засо�

бів сприятиме підвищенню рівня за�

хисту прав потерпілих та вдоскона�

ленню системи відшкодування

збитків в разі настання ДТП",— вва�

жає президент ЛСОУ Наталія Гуди�

ма. А зміни в законодавстві поступо�

во вдосконалять умови здійснення

обов’язкового страхування автоци�

вільної відповідальності та набли�

зять Україну до світових стандар�

тів

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



8

ВИБОРИ�2012
Хрещатик 22 вересня 2012 року

Своя влада � Своя власність � Своя гідність
на СВОїй, БОгом ДАній землі

Моєю метою є побудова могутньої Української Держави на

засадах соціальної та національної справедливості. Держави,

яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і

забезпечить безупинний розвиток української нації.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати два

завдання: 

І. Негайно конституційними методами усунути від влади

режим олігархічної диктатури, ліквідувати наслідки його

правління та не допустити реваншу. 

ІІ. Утілити в життя чіткий план всеосяжних докорінних

перетворень у державі згідно з ключовими положеннями

Програми захисту українців за принципом: Своя влада � Своя
власність � Своя гідність.

І. Усунення від влади режиму олігархічної диктатури та
ліквідація 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'Табачника у повному складі. 

Скасувати зрадницькі "Харківські угоди".

Розслідувати законність приватизаційних процесів,

ініційованих Урядом Азарова. Повернути у власність держави

стратегічні підприємства.

Протидіяти запровадженню ринку землі

сільськогосподарського призначення.

Скасувати антиукраїнський закон Ківалова'Колесніченка

"Про засади державної мовної політики". Ухвалити натомість

Закон "Про захист української мови".

Відмінити несправедливу пенсійну реформу та

грабіжницький Податковий кодекс.

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

відповідальне народовладдя замість свавілля можновладців і
бутафорної "демократії"

Провести люстрацію влади.

Запровадити в кримінальному законодавстві принцип "що

вища державна посада, то вищий рівень відповідальності за

скоєний злочин".

Запровадити обрання місцевих суддів громадою строком

на 5 років.

Забезпечити територіальним громадам право відкликати

депутатів рад усіх рівнів, суддів місцевих судів та право

висловити недовіру голові виконавчого комітету,

землевпорядникові й керівникові відділу внутрішніх справ

шляхом референдуму.

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

Повернути до комунальної власності підприємства

електро', газо', тепло' і водопостачання та водовідведення.

Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними,

стимулюючи розвиток середнього класу, який становитиме

не менше ніж 60% від працездатного населення. 

Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за

принципом: "малий бізнес ' малі податки, великий бізнес '

великі податки". 

Забезпечити пільгові умови повернення на Батьківщину

всіх українських заробітчан. Зароблені ними гроші і майно

вважати інвестиціями, які не оподатковуються.

Узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості життя.

Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу

роботи. 

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

Ухвалити Закон "Про захист української мови".

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.

Визнати вояків ОУН'УПА учасниками національно'

визвольної боротьби за державну Незалежність України.

Заборонити рекламу тютюнових виробів та алкогольних

напоїв на всій території України. Запровадити кримінальну

відповідальність за пропаганду наркоманії та сексуальних

збочень.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України в
одномандатному виборчому окрузі № 215
від Всеукраїнського об'єднання "Свобода"

Іллєнка Андрія Юрійовича

Шановні мешканці Лісового масиву та Дніпровського району!

Я, громадянин України, корінний киянин, Захаричев Юрій

Юрійович, надаю свою кандидатуру у депутати Верховної Ради

України від 215 округа і звертаюсь до вас з проханням підтримати

новий курс розвитку Лісового масиву та Дніпровського району.

Влада повинна служити людині. Цей принцип має бути

взятий за основу державної політики у всіх сферах. Адже депутат

' це передусім правозахисник своїх виборців, той акумулятор,

який збирає актуальні проблеми і передає їх до механізму

державної влади та Верховної Ради України. 

Я виступаю як незалежний кандидат, ні до якої партії чи групи

я не належу. Ваші інтереси ' це мої інтереси. Тому я з щирим

серцем готов боротися:

ЗА � Доступність медичної допомоги та лікарських засобів.
У кожної людини настає час, коли необхідно витрачати чималі

кошти на лікування. Ми позичаємо кошти у рідних, друзів, '

стаємо тягарем для близьких. Погіршуються стосунки у сім'ї, ми

втрачаємо рідних людей, не в змозі заплатити за надто дороге

лікування.

Все це свідчить про необхідність змін у системі оздоровлення,

а саме ' перехід до обов'язкового медичного страхування та

гарантованого лікування кожної людини.

Я подам законопроект "Про обов'язкове державне медичне

страхування", у якому буде зазначено, що до фонду державного

медичного страхування кошти відраховуються роботодавцем. А

витрати на лікування пенсіонерів компенсуються за рахунок

держави.

ЗА � Модернізацію позашкільної освіти, підняття на новий
рівень. 

Формально, середня школа забезпечує перебування дитини

близько 4'6 годин на добу під своїм контролем. А далі? Сьогодні

десятки тисяч дітей через бездоглядність перебувають "за

колючим дротом", а ще десятки тисяч ' на обліку у міліції.

Потрібно надати нашим дітям можливість розвиватись

різноманітно та під наглядом кваліфікованих спеціалістів в той

час, коли батькам необхідно працювати для забезпечення своєї

сім'ї всім необхідним для повноцінного життя. 

Я буду відстоювати інтереси освітян та батьків щодо

збільшення кількості працівників у цій сфері, заробітної плати

освітян, відновлення матеріальної бази навчальних установ. В

обов'язковому порядку дитина має відвідувати не менш, як один

гурток.

ЗА � Реформування системи житлово�комунального
господарства України.

На теперішній час 70% будинків країни потребують

капітального ремонту, а саме ' заміна каналізації, водопроводів,

ремонт дахів, сходів та ліфтів. Держава залучає фінансові

інститути та банки для кредитування об'єднань співвласників

будинків (мешканців будинків) на довготривалий строк до 20

років під незначні відсотки. Власники квартир самі регулюють та

контролюють проведення капітальних та поточних ремонтів.

Я буду контролювати проведення реформи системи ЖКГ та

захищати інтереси мешканців щодо проведення капітальних

ремонтів будинків. Це наша мрія ' жити у теплому та

комфортному будинку.

ЗА � Соціальні магазини. 
Я буду добиватись встановлення соціальних магазинів для

інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни, учасників бойових дій та

багатодітних сімей для придбання продуктів первинної

необхідності по цінам нижче ринкових.

ЗА � Чистий та презентабельний район.
Я буду контролювати виконання програми асфальтування

прибудинкових територій; освітлення території району;

приведення до належного стану розриттів, аварійних

будівництв; вивезення хімічних відходів.

Дозвольте мені відстоювати ваші інтереси на законодавчому

рівні та захищати кожного з вас від проблем, які погіршують вам

життя. 

Мені Господь дарував дар захисника і я в свою чергу хочу

чесно його використовувати на благо людям.

Ваш захисник  Юрій Захаричев

КАНДИДАТ У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
ЗАХАРИЧЕВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 

Моє покликання ' служіння Богу та українському народу.

Моя мета ' відродження в Україні моралі та духовності на ос'

нові християнських цінностей; забезпечення громадянам всіх

необхідних умов для щасливого життя: злагоди та процвітання

в державі, достатку, миру та благополуччя в кожній родині.

Моє завдання ' через мою парламентську законотворчу ді'

яльність розбудовувати державу на християнських твердинях;

забезпечувати захист національних інтересів,  відстоювати пра'

вовий та соціальний захист у суспільстві; гарантувати непоруш'

ність прав людини, зростання соціально'економічного добро'

буту держави і кожного громадянина. 

В своїй парламентській діяльності я боротимусь ЗА:

' законність і справедливість в суспільстві, запровадження в

Україні справжнього суду присяжних та виборності суддів на'

родом, ліквідацію Конституційного Суду (як інстанції, яка дис'

кредитувала себе прийняттям антинародних, антиконституцій'

них рішень) та створення спеціальної Конституційної палати

Верховного Суду України;

' створення Національного антикорупційного бюро, яке бо'

ротиметься з корупцією в органах влади, шляхом  провокуван'

ня чиновників на взяття хабара, базуючись на досвіді сусідньої

Польщі; 

' децентралізацію влади, передачу повноважень місцевих

державних адміністрацій органам місцевого самоврядування. 

Я боротимусь ПРОТИ:
' корупції та хабарництва, несправедливого розподілу націо'

нального багатства на користь олігархічних фінансово'полі'

тичних угрупувань;

' відкритої чи латентної пропаганди гомосексуалізму, прос'

титуції, наркоманії та насильства;

' вільного доступу до порнографії;

' узаконених вбивств ' абортів;

' реклами алкоголю та тютюну.

Свою Програму я побудував на вирішенні найбільш нагаль'

них проблем 215 виборчого округу:

' транспортної проблеми. Мною розроблений законопроект

про податок на розкіш, за рахунок якого держбюджет може до'

датково отримати 90 млрд. гривень. Для добудови гілки метро'

політену через Воскресенський масив на Троєщину потрібно 10

млрд. гривень.

' інфраструктурної проблеми. Буду особисто примушувати чи'

новників виконувати свої обов'язки щодо  здійснення капіталь'

них ремонтів прибудинкових територій та проїздів нашого ок'

ругу. 

' житлово�комунальної проблеми. Жителі нашого округу біль'

ше не сплачуватимуть за ті послуги, яких вони не отримують. Я

особисто контролюватиму якість комунальних послуг в окрузі,

напряму приймаючи скарги на неякісне обслуговування від

мешканців через персональний call center. На основі цих скарг

мною буде створено систематизований "чорний список" уста'

нов, організацій та керівників, які порушують законодавство.

Проти порушників будуть ініційовані судові справи. 

' проблеми наповнення бюджету територіальної громади.
Мешканці району здебільшого працюють в центрі міста або ін'

ших районах,  фактично сплачуючи там податки.  Мною роз'

роблений законопроект щодо сплати податків за місцем реєс'

трації громадян. 90% податків, що будуть надходити до місце'

вих бюджетів, мають залишатися в територіальних громадах.

Досить нам утримувати  ненажерливих, бюрократичних, ко'

румпованих високопосадовців.

Все це ' не порожні слова. Я маю відповідний фах, достатні

практичні знання та досвід для реалізації цієї програми, втілен'

ня її в реальні закони. 

Усвідомлюючи високу моральну, політичну та правову відпо'

відальність перед Богом і людьми, пов'язану з подальшим вико'

нанням повноважень народного депутата України ' повноваж'

ного представника своїх виборців, урочисто присягаюся:
1. Суворо дотримуватися у своїх діяльності принципів поряд'

ності, професіоналізму та відданості національним інтересам

України та моїм виборцям. 

2. Неухильно слідувати моральним та християнським нор'

мам й цінностям.

3.   Наполегливо втілювати в життя всі пункти цієї Програми.

Щиро Ваш Владислав Вергун

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 
кандидата в народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 215
ВЕРГУНА ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕРІЙОВИЧА

Цифрові тюнери для ТБ користуються шаленим попитом
Україна розпочинає активну фазу переходу на цифрове телебачення
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Шість ро ів том У раїною б ло
підписано спеціальн од “Же-
нева-2006”. За її мовами наша
держава взяла на себе зобов’-
язання перейти на цифрове те-
лебачення. Для цьо о б де впро-
ваджено зашифрований цифро-
вий си нал стандарт DVB-T2 (
ба атьох раїнах Європи орис-
т ються застарілим стандартом
DVB-T). Прийняти йо о можна за
допомо ою приймачів (де оде-
рів) омпаній Strong і Trimax.

16 червня 2015 всі узгоджені на міжнарод'

ному рівні частоти для аналогового мовлен'

ня перестануть діяти (це стосується не тіль'

ки України, але й всієї Європи, де більшість

країн вже перейшла на новий формат). Фор'

мально ця дата вважається обов’язковою

щодо відключення аналогових передавачів.

Наразі велика кількість роздрібних мереж

побутової техніки пропонує покупцям циф'

рові декодери нового зразка і, як запевняють

фахівці, вони користуються неабияким по'

питом. “Хрещатик” вирішив з’ясувати, як

відбувається перехід України на цифрове те'

лемовлення.

За словами Аліни Сігди, керівника відділу

зв’язків з громадськістю компанії “Воля”,

наразі тільки половина абонентів здійснили

перехід від аналогового до цифрового теле'

бачення: “Майже половина наших абонен'

тів користуються послугами цифрового мов'

лення, в той час як інша половина — анало'

говим. Щоправда, кількість останніх з кож'

ним місяцем зменшується. У Києві наша

компанія вже взагалі не пропонує пакети з

аналоговими каналами”.

Щодо дати повного переходу України на

цифрове телемовлення, то, на думку Аліни

Сігди, вона є досить умовною: “Наразі в

країні трохи більше 30 безкоштовних укра'

їнських каналів. Перехід на цифрове теле'

мовлення означатиме те, що ці канали біль'

ше не будуть транслюватися аналоговим

сигналом. Для телекомунікаційних операто'

рів дата переходу є досить умовною, адже ми

вже готові транслювати всі канали у цифро'

вому форматі. Ми будемо намагатися здійс'

нити перехід всіх абонентів на новий фор'

мат отримання телевізійного сигналу до

червня 2015, однак зробити це в повній мірі

нам навряд чи вдасться”.

Попит на телетюнери

Варто зазначити, що перехід на цифро'

вий формат телемовлення викликав у меш'

канців Україні величезний попит на циф'

рові тюнери, стверджують експерти. Керів'

ник бізнесу аудіо'відео “Технополісу” Ва'

лентин Дубчак'Матусів зазначає, що нині

ринок цифрових ТВ'тюнерів неосяжний:

“В Україні нараховується близько 15 міль'

йонів домогосподарств, і в кожному з них є,

як мінімум, один телевізор. Незважаючи на

те, що малозабезпечені сім’ї отримають тю'

нери безкоштовно (для цього виділено суму

у 350 120 000 грн), для загального обсягу

ринку — це крапля в морі. Сьогодні ситу'

ація така, що нам постійно доводиться

збільшувати обсяги поставок ТВ'тюнерів,

бо вони розлітаються як гарячі пиріжки. За

2 місяці обсяги цих поставок збільшилися в

рази. Більше того, ми очікуємо подальше

щорічне зростання — чим менше часу зали'

шатиметься до відключення аналогового

сигналу, тим більше українців захоче їх

придбати”.

За великим рахунком, ще не всі громадя'

ни знають про перехід на цифровий формат

мовлення, інакше ажіотаж був би ще біль'

шим. Тому роздрібні мережі будуть макси'

мально намагатися оповістити про це своїх

покупців, у тому числі за допомогою різних

рекламних та акційних пропозицій.

Однак придбання цифрового прийма'

ча — це не єдиний спосіб прийому цифро'

вого сигналу. На ринку існують моделі те'

левізорів (LG, Philips, Sony), що вже мають

вбудований приймач цифрового сигналу.

Але щоб користуватися таким телевізором,

необхідний модуль'дешифратор сигналу.

На сьогодні у продажу цих модулів немає, і

можливо поставлятимуть їх разом з телеві'

зорами, що підтримують формат мовлення

DVB'T2. Про терміни поставок поки що не

повідомляється.

На думку голови Цифрового комітету

Асоціації “Індустріальний Телевізійний Ко'

мітет” (ІТК), генерального директора теле'

каналів М1 і М2 Валентина Коваля, перехід

України на цифрове телемовлення буде

сприяти суттєвому покращенню якості сиг'

налу: “На відміну від сьогоднішньої ситу'

ації, коли з ефіру можна прийняти в кращо'

му випадку 10'12 каналів, а якість їх прийо'

му досить суттєво відрізняється, цифрова

наземна мережа дасть змогу приймати 32

канали з максимально можливою якістю.

Крім того, це канали з різним наповнен'

ням, здатним задовольнити будь'які запити

глядачів. До того ж, у сімей, які будуть ди'

витися наземне цифрове ТБ, більше не буде

ніяких регулярних платежів, у той час як за

супутниковий або кабельний пакети дове'

деться платити абонплату. Щоправда, на'

земна цифрова мережа поки що обмежена

32'ма каналами, а кабель і супутник можуть

запропонувати більше. Досвід багатьох єв'

ропейських країн показує, що кабельні та

супутникові домогосподарства починають

більше дивитися наземне цифрове ТБ, і

частка такого телеперегляду постійно збіль'

шується”.

Безкоштовні телетюнери 
для малозабезпечених

Термін подачі заявок на отримання без'

коштовного телетюнера закінчився 1 лип'

ня. Станом на кінець червня 17 862 киян

подали заявки на отримання безкоштовних

телетюнерів. Про це раніше повідомляла

начальник ГУ праці та соціального захисту

населення КМДА Тетяна Костюренко. Вона

зазначила, що безкоштовні телетюнери

зможуть отримати, зокрема, інваліди пер'

шої та другої груп; інваліди війни третьої

групи; особи з сімей, які мають дитину'ін'

валіда, за умови, що дитина проживає разом

із сім’єю; особи з малозабезпечених сімей,

які отримують державну допомогу з ураху'

ванням середньомісячного сукупного дохо'

ду сім’ї згідно із Законом України “Про дер'

жавну соціальну допомогу малозабезпече'

ним сім’ям”.

Кожен телетюнер обійдеться державі при'

близно в 486 грн. Нагадаємо, що Законом

України “Про внесення змін до Закону Укра'

їни “Про Державний бюджет на 2012 рік”, до'

датково виділено 100 млн грн, що дозволить

збільшити кількість громадян, які будуть забез'

печені засобами приймання сигналів цифро'

вого телерадіомовлення, до 885 тисяч чоловік.

Головними управліннями праці та соці'

ального захисту населення облдержадмініс'

трацій України прийнято близько 650 тисяч

заяв від громадян. Доставка телетюнерів бу'

де здійснюватись поштою по мірі надхо'

дження заяв до органів соціального захисту

та формування списків місцевими держав'

ними адміністраціями. За інформацією Дер'

жавного комітету телебачення та радіомов'

лення України, загалом вже розіслано понад

105 тисяч телетюнерів
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ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ

ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 215
ВАСІНА АНДРІЯ ЮРІЙОВИЧА

Я йду до Верховної Ради з головною метою:

1. Ліквідувати Верховну Раду, яку Ви – виборці, назива�

єте Верховною Зрадою, ненавидячи за те, що вона є вертепом ко�

рупції, зловживання депутатськими повноваженнями, кумівства,
скандалів, антинародності, інших порушень моралі та закону. Ми

з Вами  доб'ємося внесення змін до Конституції, що відмінять

Верховну Раду. Народу потрібен не олігархічний парламент, а

Народні Збори, в діяльності яких мав би право взяти участь ко�

жен виборець, зберігаючи тільки за собою джерело влади, єди�

ним носієм якої, згідно з Конституцією, є народ. Народні Збо�

ри є національною українською традицією самовирішення усіх

питань. Це зекономить нам з Вами 3 млрд. грн. на місяць, які

ми направимо в соціальну сферу. Ми створимо для Народних

Зборів комп'ютерну програму всеукраїнського голосування,

кожний з Вас буде мати конституційне право голосувати з жит�

тєво важливих для Вас питань, як депутат!

2. Узаконити тимчасові Народні суди з повернення неза�

конно привласнених олігархічною мафією заводів і фабрик, зе�

мель та надр, засобів масової інформації та інших джерел багатс�

тва народу. Надати Народним судам право на винесення виро�

ків, ведучи справедливий суд по честі та совісті за традицією

українського звичаєвого права. При поверненні розкраденої

олігархами власності, відновити в правах на неї членів трудо�

вих колективів за весь період, включаючи тих, що вийшли на

пенсію, а новостворені олігархами підприємства та торговель�

ні центри перерозподілити серед народу!

3. Накласти 10'річний мораторій на оподаткування під�

приємств малого бізнесу, щоб нарешті наші дрібні підприємці
змогли за державної підтримки забезпечити собі первинне нако�

пичення капіталу і більше ніколи в житті не працювати на борги.
Краще ми оподаткуємо банківську сферу, яка на сьогодні має

лихварські процентні апетити! А для кожного підприємця се�

реднього бізнесу ми відкриємо лінію з 10�річної бюджетної до�

тації, для чого розбудуємо фінансово�сировинну систему дер�

жавної підтримки національного товаровиробника з метою пе�

ретворення української промисловості на найконкурентнішу

Сполученим Штатам та Євросоюзові. Живемо ми гірше за усіх,

бо олігархи вивозять багатомільярдні прибутки за кордон. От�

же, ми не просто повернемо джерела багатств, перерозподі�

ливши заводи та супермаркети серед народу, але й створимо

умови для перетворення наших багатств у найефективнішу у

світі економіку! 

4. Реалізувати конституційне право кожного киянина на
ділянку землі під город та погріб. Забезпечити сім'ї посівним

фондом на випадок неврожаю і, головне, для недопущення го�

лодомору, який мріють організувати олігархи для привласнен�

ня собі помешкань та земель вимерлого від голоду населення.

Відродимо для киян українську традицію вирощувати власні

запаси та їх зберігати, щоб олігархи через свої супермаркети та

гастрономи не задушили нас майбутнім продовольчим дефіци�

том, не поставили киян на коліна і не перетворили нас на ра�

бів, які заради об'їдків з панських столів дозволять знущатися

над собою. Олігархи не змусять нас обміняти сімейні коштов�

ності, цінне майно та землю на хліб! 

5. Дати жінкам право на пенсію та однокімнатну кварти�

ру після народження першої дитини! Працювати маємо ми – чо�

ловіки! Сім'я є основою народу і держави. Після другої дитини

держава зобов'язана видати жінці трикімнатну квартиру, після

третьої – чотирьохкімнатну і т.д. без обмежень. Чоловіки ма�

ють підтримати таке право жінки, адже жінки зможуть народи�

ти багато чоловіків – працювати буде кому! Ця програма ство�

рить дуже міцні сім'ї. Розбещені олігархи не дочекаються заги�

белі традиційної української багатодітної сім'ї, а з нею і держа�

ви! 

Ви бачите із моєї програми – я знаю, що Вам потрібно, чого

ми з Вами прагнемо. Програма абсолютно реалістична. Давай�

те разом втілимо її в життя! Це і є Ваш вибір! Голосуйте за мене!
Переможемо разом!

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України від партії "УДАР" 

(Український Демократичний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка)

по 215 одномандатному виборчому округу
Ігор Опадчий

Я, як член команди політичної партії "УДАР" Віталія
Кличка, пропоную громаді політику нової якості.

Я свідомо беру на себе відповідальність за кожне слово
та дію! 

Проголосувавши за мене на окрузі – ви надаєте мені кре'
дит довіри. 

Відтак, від  моменту обрання ви будете отримувати
щоквартальний звіт про виконання  моєї програми та
програми партії.

Щороку ми ЗАБЕЗПЕЧИМО ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕ'
РЕНДУМУ ЧИ ПЛЕЙБІСЦИТУ– де ВИ ОЦІНИТЕ мою
роботу! Якщо підтримка буде нижчою ніж на момент об'
рання, хоч на один голос – Я ДОБРОВІЛЬНО СКЛАДАЮ
МАНДАТ. 

Проблеми нашого округу – широко відомі:

– Деснянський та Дніпровський райони Києва

потребують нових рішень для розвитку інфраструктури.

– Нагальною є проблема транспорту, що потре�

бує інвестицій з муніципального та державного бюдже�

ту.  

– Нам катастрофічно не вистачає достойних

місць відпочинку для дітей та молоді.

– Наш округ має високий рівень злочинності.

– Застарілий житловий фонд Воксресенки, Рай�

дужний та Лісового, Троєщини масиву потребує реконс�

трукції.

– Загроза будівництва сміттєспалювального за�

воду, що суттєво погіршить стан навколишнього середо�

вища округу.

– Через ряд вищезгаданих факторів, страждає

імідж Деснянського та Дніпровського району. Наша ме�

та – якісно змінити обличчя округу, зробити життя меш�

канців Деснянського та Дніпровського районів комфор�

тним та безпечним.

Всі обіцянки програми підкріплені  моїм авторитетом

та авторитетом лідера партії "УДАР" Віталія Кличка!

З вашою підтримкою, як член фракції партії "УДАР" у

Верховній Раді, я спрямую зусилля на вирішення цих

проблем, а також зобовязуюсь:

І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Провести антикорупційну люстрацію. Звільнити корум�

пованих та непрофесійних чиновників, правоохоронців,

суддів і прокурорів. 

Відкрити для громадян дані про доходи і витрати бюдже'
тів всіх рівнів – кошти підуть на розвиток громади, а не в

кишені чиновників.

II. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД
ДЕРЖАВОЮ

Народна законодавча ініціатива. Законопроект, підтри�

маний 150 тисячами громадян, першочергово розгляда�

тиметься парламентом.

Народне вето та Народний вотум недовіри. Громадя�

ни на референдумі зможуть скасовувати рішення ор�

ганів влади та місцевого самоврядування, а також

відправляти у відставку голову місцевої держадмініс�

трації, керівника міліції і податкової, прокурора,

суддю.

III. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОС'
ТЕЙ

Стимули для економічного зростання у громаді. 100%

податку на доходи фізичних осіб, на землю та податку на

нерухомість будуть залишатися на місцях. Розподіл ін�

ших податків буде забезпечувати фінансування всіх пот�

реб громади. Нульова ставка податку на прибуток � для

новостворених підприємств на 3 роки; для створених на

депресивних територіях – на 5 років.

IV. 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 мати�

ме змогу придбати автомобіль, протягом 10 – житло у

місцевості проживання.

Комфорт та безпека. Введення нових стандартів робо�

ти міліції, постійний контроль рівня злочинності з вияв�

ленням першопричин. Оновлення транспортної систе�

муи – першочергово тролейбуси №30, 37, трамваї №28,

33, 35, продовження лініїй маршрутів, лобіювання про�

ведення метро.

V. НАБЛИЗИТИ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ
Державне квотування робочих місць для молоді на під�

приємствах та установах. Справедливе надання молоді

доступного житла. Ценри працевлаштування та стипен�

дійна допомога молоді.

Кожен пункт моєї програми ретельно опрацьовано, він
міститься в окремих документах, що доступні до обгово'
рення у громадських приймальнях Ігоря Опадчого та партії
"УДАР" Віталія Кличка! Всі пункти мають конкретні меха'
нізми для втілення у життя!

Всі говорять, що необхідно змінити країну!
Ми це зробимо!

Передвиборча програма 
кандидата у депутати в одномандатному 

виборчому окрузі № 215 
Наумка Віктора Миколайовича

Основою розвитку сильної та стабільної України є здорова

нація, в якої гідність особистості забезпечена законом і стат�

ками. 

Сьогодні основна доля багатств країни належить олігархії,

корумпованій бюрократії та різного роду посередникам, які

безсоромно набивають кишені.Цьому треба покласти край. І

тому в політиці сьогодні потрібні нові люди, з новими ідея�

ми та поглядами, особливо з талановитої молоді,  без якої

розбудова та модернізація нашої країни неможлива. Разом

нам потрібно:

� побудувати державу можливостей, а не репресій;

� зберегти національні надбання для майбутніх поколінь; 

� припинити пропаганду криміналу та насильства ;

� запровадити громадське телебачення;

� модернізувати політичну систему;

� створити умови для  контролю народу над владою;

� удосконалити виборчий закон;.

� подолати соціальну нерівність;

� підвищити стипендії, заробітну плату, пенсії;

� заробітні плати вивести з тіні;

� захищати інтереси людей найманої праці;

� підтримувати розвиток приватно�державного партнерс�

тва;

� здійснювати націоналізацію майна соціально неефектив�

них власників;

� докорінним чином змінити стан щодо офшорної діяль�

ності олігархів, які руйнують репутацію держави;

� змінити пенсійне законодавство на користь людей. Пен�

сія повинна забезпечувати гідне життя;

� прийняти концепцію державної сімейної політики задля пе�

ретворення України в державу комфортну для сімей із дітьми;

� встановити жорсткий державний контроль тарифів на

утримання та ремонт житла;

� запровадити прозорість роботи та звітність ЖКГ;

� ввести таку плату за житло та комунальні послуги, яка не

буде перетинати межу мінімальних соціальних стандартів;

� провести реформи щодо доступного житла – гаранта со�

ціальної безпеки;

� проводити політику утримання росту цін на продукти

харчування;

� забезпечити можливості розвитку аграрно�промислового

комплексу;

� забезпечити високий рівень медичного обслуговування;

� створити умови для підтримки людей із обмеженими

здібностями;

� забезпечити безкоштовну освіту талановитій молоді,

стимулювати їх творчу активність, створюючи комфортні

умови для самореалізації особистості;

� надати велику допомогу розвитку української науки;

� розбудовувати спортивну інфраструктуру з метою задо�

волення потреб у фізичній активності, фізичному розвитку,

збереженню та зміцненню фізичного та психічного здоров'я

нації (розбудова дитячих і спортивних майданчиків, басей�

нів, спортивних комплексів);

� створити умови для активної участі населення в місцево�

му самоврядуванні;

� підвищити долю малого та середнього бізнесу в структу�

рі ВВП;

� віднести корупцію до державної зради – збудувати ефек�

тивну систему безпеки та правопорядку;

� запровадити обрання суддів населенням;

� ввести систему оцінки екологічного стану  території, як

критерію  якості роботи усіх рівнів влади.

Турбота про інтелектуальний розвиток молоді, благопо�

луччя кожної сім'ї та виховання здорової спортивної нації –

одне з основних завдань великої політики, а значні зміни в

функціонуванні суспільства стануть стержнем структурних

політичних, економічних і демографічних реформ України.

У мене немає сумніву, що разом з вами ми побудуємо нову

Україну, якою будемо пишатися ми та наші майбутні поко�

ління. 

В. М. Наумко

Віктор ЛІСОВИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Здається, наші народні обранці
вже по-своєм переосмислили
роман Т р енєва “Бать и і діти”:
від онфлі тів по олінь пропон -
ють перейти до штрафних сан -
цій. Та ий висново напрош єть-
ся після хвалення в першом
читанні за онопрое т № 9547:
“Про внесення зміни до ст. 184
Коде с У раїни про адмінпор -
шення (КУпАП) щодо посилення
відповідальності за неви онання
бать ами або особами, що їх за-
мінюють, обов’яз ів щодо вихо-
вання дітей”.

Вік і закон
За чинним законодавством, батьків можуть

оштрафувати залежно від тих чи інших “за�

слуг”: за ухилення від батьківського обов’яз�

ку — від одного до чотирьох неоподатковува�

них мінімумів доходів громадян (7 — 28 грн),

за вчинення неповнолітніми адмінпорушен�

ня — від трьох до п’яти (17 — 85 грн), за скоєн�

ня неповнолітніми кримінального злочину —

від десяти до двадцяти (170 — 340 грн).

Проте, згідно з новою редакцією ст. 184

КУпАП, штрафи за такі діяння зростають у

кілька разів: за ухилення від батьківського

обов’язку — від п’яти до п’ятнадцяти “міні�

малок” (85 — 255 грн), за вчинення неповно�

літніми адмінпорушення — від п’ятнадцяти

до двадцяти (255 — 340 грн), за вчинення не�

повнолітніми кримінального злочину — від

двадцяти до тридцяти (340 — 510 грн). Окрім

того, замість штрафних санкцій передбачені

ще й покарання у вигляді громадських робіт

(на строк від 20 до 60 годин). Чим викликані

такі суворі санкції?

Як зазначає автор проекту, член парламент�

ського комітету з питань законодавчого забез�

печення правоохоронної діяльності Володи�

мир Мойсик: “Актуальність внесення змін до

ст. 184 Кодексу України про адміністративні

правопорушення обумовлена тим, що незнач�

ні розміри штрафів, передбачені у цій статті,

не виконують функцій перевиховання право�

порушника та попередження нових правопо�

рушень”.

На думку депутата Мойсика, такий підхід

“сприятиме запобіганню вчинення нових

правопорушень і підвищенню рівня правової

культури громадян”. На чому базується такий

висновок, сказати важко. У пояснювальній

записці (до проекту № 9547) немає статистич�

них даних про кількість подібних правопору�

шень чи будь�яких інших фактів, що вказува�

ли б на необхідність запропонованих законо�

давчих новел.

При цьому виникає ще одне суттєве запи�

тання: а чи взагалі варто карати батьків за

вчинки неповнолітніх, якщо під самим понят�

тям “неповнолітні” у 184 статті КУпАП (як у

чинній, так і новій редакції) мають на увазі не

малечу, а юнаків і дівчат віком від 14 до 16 ро�

ків? Звернімо увагу: йдеться про вік, у разі до�

сягнення якого винуватця особисто можуть

притягнути до кримінальної відповідальності

(згідно з ч. 2 ст. 22 ККУ).

Ось такий цікавий підхід: щоб нести персо�

нальну відповідальність перед законом, юним

“героям” спочатку потрібно “дозріти” до тяж�

ких злочинів (убивство, незаконне заволодін�

ня транспортним засобом, умисне тяжке ті�

лесне ушкодження, бандитизм тощо).

Кодекс проти кодексу

Цікаво, що за останніх два роки до парла�

менту вносили цілу низку аналогічних доку�

ментів зі змінами до ст. 184 КУпАП (проекти

№ 7390 від 19 листопада 2010 року та № 8170

від 1 березня 2011 року). Проте жоден із них

так і не дістав необхідної підтримки народних

обранців.

Новий проект (№ 9547) фактично повторює

недоліки своїх “побратимів”: законодавчі змі�

ни, як і раніше, зводяться до посилення пока�

рань (до того ж без належного обґрунтування).

А до чого це призведе? Чи не варто такі норми

взагалі скасувати, оскільки вони суперечать

вимогам Основного Закону?

Про це свідчить аналіз, проведений голов�

ним науково�експертним управлінням

(ГНЕУ) Верховної Ради: “Частиною другою

статті 61 Конституції України передбачено, що

відповідальність особи має індивідуальний ха�

рактер. Цілком очевидно, що йдеться саме про

відповідальність тієї особи, яка вчинила право�

порушення. У чинній статті 184 КУпАП цей

припис фактично порушується шляхом вста�

новлення адміністративної відповідальності

батьків у разі вчинення (фактично — за вчи�

нення) їх неповнолітніми дітьми адмінпору�

шень (частина третя) або злочинів, якщо вони

не досягли віку, з якого настає кримінальна

відповідальність (частина четверта). Крім того,

протиправна дія (бездіяльність) може розгля�

датися як адміністративний проступок лише в

тому випадку, якщо має місце наявність усіх

ознак складу цього правопорушення, а саме:

об’єктивної та суб’єктивної сторони, об’єкта та

суб’єкта. Фактично ж, як у чинній редакції, так

і в редакції законопроекту в цій статті має міс�

це підміна суб’єкта правопорушення, коли йо�

го вчиняє одна особа, а відповідальність за це

несе інша, що не можна визнати правильним”.

За висновком ГНЕУ, “законопроект доціль�

но повернути на доопрацювання”. Проте пар�

ламентарі з цим не погоджуються: ще в червні

зазначений документ ухвалили у першому чи�

танні, а нині вже готують до другого. І цілком

можливо, що цей законопроект стане зако�

ном. В такому разі може виникнути парадо�

ксальна ситуація: Кодекс України про адмін�

порушення вступатиме в “суперечку” з Кри�

мінальним кодексом. Річ у тім, що після зако�

нодавчого встановлення нижнього порогу

кримінальної відповідальності (14 років) за

тяжкі злочини, Верховна Рада підтвердила за�

гальновідомі дані: в такому віці людина цілком

здатна оцінювати фактичну сторону своїх

вчинків, має певний рівень соціальної свідо�

мості, а отже, й спроможна усвідомлювати

правові заборони та наслідки їх порушення.

Припустимо, що батька чи матір оштрафу�

вали на 500 гривень за діяння 15�річного лобо�

тряса, якому закортіло зірвати уроки чи роз�

бити вікно у школі. А далі? Чи завжди такі ме�

тоди покарання призведуть до позитивних

висновків і бажаних результатів?

Мабуть, не треба бути великим психоло�

гом, щоб зрозуміти очевидну річ: покарання

батьків за дії 14–16�літніх шибеників неод�

мінно призведе до загострення внутрішньо�

сімейних проблем і суперечок. І тут виникає

ще одне запитання: а хто ж виступатиме в

ролі судді, який розбиратиме батьківсько�

дитячі конфлікти? Питання, як то кажуть,

риторичне

Виховання штрафом
За правопорушення дітей каратимуть їхніх батьків



10

ВИБОРИ�2012
Хрещатик 22 вересня 2012 року

Навіщо мені влада

Найкраща влада — та, якої не помічаєш. Теза, зрозуміла гро�

мадянам вільних держав, здається нісенітницею для тих, хто

живе при авторитарних режимах. Обмеження функцій держа�

ви, перерозподіл управлінських та регулятивних повноважень

на користь місцевих громад, громадських об’єднань, малих

груп та окремих особистостей — єдиний спосіб кардинально

змінити в наших з вами інтересах ситуацію в Україні.

Тому я внесу на розгляд Верховної Ради розроблений мною

Закон “Про основні свободи громадян, права та обов’язки міс�

цевих громад та громадських об’єднань”.

Цей закон дозволить в рази скоротити кількісний склад пра�

воохоронних органів, які давно нічого не охороняють; звести

до мінімуму число чиновників, які сьогодні перетворились в за�

жерливу корумповану орду; розпустити більшість “контролю�

ючих органів” — від СЕС до різного роду інспекцій, що парази�

тують на людях справи.

Такий закон буде прийнято, якщо Ви підтримаєте мене на

виборах.

Чи потрібні мені гроші

Так. З 1992 року (ІІ курсу університету) я маю власну юри�

дичну практику, щоб їх заробляти для себе. Щоб мати більше

особистих грошей, мені не потрібно йти до парламенту — я

краще зроблю це сам! Але мені, як всім працюючим в Україні,

потрібні чесні закони, щоб зберегти зароблене від зазіхань бан�

дитів і бюрократів. Ще гроші потрібні суспільству, зведеному до

злидарювання різними політичними силами, які обслуговують

одних хазяїв — олігархів. Я доб’юсь прийняття розробленого

мною Закону “Про захист заробленої працею власності та обер�

нення на користь суспільству капіталу, здобутого злочинним та

протиправним шляхом”.

Змінивши самих лишень політиків, ми не змінимо систе�

му — якщо в нинішніх умовах розподілу суспільних благ до вла�

ди прийдуть нові, то ті, хто грабував Україну, не повернуть на�

грабованого, а нові команди продовжать перерозподіл власно�

сті (по суті грабунок) в своїх інтересах.

Водночас мій законопроект передбачає судову перевірку

законності володіння приватизованими великими підприєм�

ствами нинішніми власниками; належну сплату ними подат�

ків за період надзвичайного збагачення; відсутність шкоди

суспільству при експлуатації цих капіталів, а саме: відсут�

ність порушення прав найманих працівників, відсутність

екологічної шкоди, відповідність приватизаційним до�

говорам, належну добросовісність власників в оподаткуван�

ні. Цей закон наражатиметься на спротив значної частини

нової Верховної Ради, але за підтримки більшості моїх ви�

борців я як новобраний депутат примушу парламент його

прийняти.

Чи достатньо я сильний

Мій життєвий шлях показує, що мене неможливо налякати

чи купити — маю досить сили волі, аби протистояти тому, що

вважаю злом. Водночас Україна як ніколи в своїй історії слаб�

ка. Слабкою є прогнила від корупції державна система, небоєз�

датною є роззброєна і морально розкладена армія, немічні за�

лякані та зубожілі громадяни.

Ліками на слабкість стануть прийняті за моєї ініціативи зако�

ни “Про модернізацію Збройних сил та Військово�морського

флоту”, втілюваний в рамках підготовки до свідомого та під�

триманого суспільством вступу в НАТО; “Про правоохоронну

систему”, який передбачає повну кадрову ротацію (зміну) всіх

службовців судів і правоохоронних органів; “Про вільне воло�

діння вогнепальною зброєю”.

Ті, хто при владі, хто нас грабує, збиткуються над нашими

рідними, свавільно встановлюють обмеження і безкарно калі�

чать та вбивають простих громадян, говорять нам, що наш на�

род “не доріс до такого права”? Неправда! Ми не гірші амери�

канських громадян, які ще 1791 року захистили поправкою до

Конституції США своє право на зброю, дослівно: “Оскільки

для безпеки вільної держави потрібна добре організована мілі�

ція, право народу мати і носити зброю не повинно обмежува�

тись”.

Тож станьмо сильними разом! Припинімо залежність грома�

дян від тих при владі, бо вони отримали тимчасові повноважен�

ня від кожного з нас, щоб діяти в наших інтересах, а не нести

нам шкоду, як є сьогодні!

Передвиборна програма
Башука Олександера Григоровича

Кияни — разом!
Мета:
Держава — в якій використовуються національні багатства

не для кучки олігархів, а для всього народу. Розбудова сильної,

економічно незалежної демократичної країни, країни з євро�

пейськими цінностями та рівнем життя. Влада — яка служити�

ме народу та під контролем суспільства.

Як депутат Верховної Ради гарантую:
1. Благоустроїти будинки, подвір’я, паркінги та ліфти в на�

шому окрузі.

2. Знизити високі ціни на житлово�комунальні послуги.

3. Зменшити затори на дорогах шляхом прийняття цільової

міської програми по розбудові автодоріг.

4. Прийняти закон про доступне житло, який надасть змогу

молодим сім’ям придбати власне житло.

5. Поліпшення медичного обслуговування в районних полі�

клініках через додаткове фінансування й підвищення зарплат

медперсоналу.

6. Плата за житлово�комунальні послуги буде залежати від

якості їх надання.

7. Поліпшити роботу комунального транспорту.

8. Облаштування паркінгів для автотранспорту.

9. Збільшення робочих місць та гарантоване перше робоче

місце для молоді.

10. Облаштування спортивних майданчиків, парків, скверів

для можливості проведення вільного часу.

Переможемо разом!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ДЕПУТАТИ
В ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУЗІ № 216

ВОРОНІНА ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

ВСІ ГОВОРЯТЬ, Я ЗРОБЛЮ!

Лівобережжя — це місце де я народився і виросли по�

коління моєї родини. Київ — це місце де я живу і пра�

цюю. Україна — це моя Батьківщина.

Моя передвиборча програма — це не пусті обіцянки,

не грошова допомога, не харчові пайки. Це конкретні

плани на розвиток Лівобережжя, Києва, України. Саме

тому я прийняв рішення балотуватися до Парламенту

від Партії “УДАР Віталія Кличка” в рідному районі сто�

лиці.

Яка кандидат у ВР по Лівобережжю столиці, я твердо

знаю одне — Ви вже нікому не вірите. 

Я виразно бачу для себе основних моїх конкурентів —

песимізм і стійку неприязнь моїх сусідів до депутатів і

чиновників.

Я не крав і не сидів, не замішаний в земельних та май�

нових скандалах. Я хочу прийти у ВР і поламати стерео�

типи, що тільки олігархи і бандити можуть бути обрані у

владу. 

Я не вірю, що Вас можна купити грошима, продукто�

вими наборами або цинічними обіцянками нездійснен�

ного!

Маю надію Ви розумієте що кандидати, які витрача�

ють купу грошей на виборчому окрузі розглядають депу�

татський мандат, як бізнес для особистого збагачення.

Тільки наша енергійна і постійна робота разом може

змінити ситуацію. Саме цим я маю намір зайнятися у ра�

зі обрання мене депутатом ВР України!

Я впевнений, що у разі обрання повинен стати Вашим

особистим співробітником по комунікаціям з органами

державної та місцевої влади. Ви повинні мати можли�

вість зателефонувати мені особисто та поставити мені

конкретні задачі для вирішення.

Разом з цим, у будь�який час протягом депутатської

каденції, Ви будете мати можливість відкликати мене з

парламенту простою більшістю підписів мешканців, які

віддали за мене свої голоси на виборах.

У фракції партії УДАР у Парламенті вважаю необхід�

ним вжити наступні заходи:

1. Про контроль громадян

Запровадити першочерговий розгляд парламентом

будь якої ініціативи підтриманої 150 тис. громадян.

Надати можливість громадянам застосовувати народ�

ний вотум недовіри на референдумах.

Проводити громадські слухання по всім питанням

життєдіяльності мікрорайону, району, міста.

2. Про чиновників та корупцію

Ввести персональну відповідальність чиновників міс�

цевої та районної влади перед виборцями.

Посилити громадський контроль над виконанням чи�

новниками своїх обов’язків.

Створити механізм громадського контролю за вико�

ристанням державного, місцевого, районного бюджетів.

3. Про соціальний захист, медицину та освіту

Відновити роботу ДЮСШ та будинків творчості.

Працевлаштувати одиноких матерів та сиріт на під�

приємствах району.

Створити службу безкоштовного патронажного та ме�

дикаментозного забезпечення мало захищеним вер�

ствам населення — пенсіонери, інваліди, діти.

Прийняти програму крокової доступності до амбула�

торного медичного лікування.

Сприяти оновленню бази діагностичного обладнання

в поліклініках району.

Захистити всі дитячі та спортивні майданчики Лівобе�

режжя від забудовників шляхом надання статусу скверів.

Провести капітальні ремонти та оснащення фізкуль�

турних залів, харчоблоків та класів природознавчих наук

в школах району.

Забезпечити відкритий доступ до інформації про наяв�

ність вільних місць в дитячих садочках та школах столиці.

5.  Про ЖКГ

Забезпечити громадський контроль над коштами, що

направляються на дорожнє будівництво і благоустрій те�

риторій.

Підпорядкувати ЖЕК органам самоорганізації насе�

лення.

Здійснити відновлення дорожнього покриття дворо�

вих проїздів.

Примусити місцеву владу до проведення капітальних

ремонтів під’їздів житлових будинків.

Провести ландшафтну реконструкцію зелених зон

мікрорайону із залученням органів самоорганізації на�

селення.

Без рішення цих проблем наш з Вами район все біль�

ше буде нагадувати хутір на окраїнах столиці. 

З повагою,

кандидат Давиденко О. В.

Передвиборча програма кандидата у народні депутати України
від Політичної партії “УДАР 

(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка)”
по 216 одномандатному виборчому округу

Давиденко Олексія Володимировича

Ринок води — тенденції та прогнози
Експерти очікують збільшення сегменту доставки води в домогосподарства, 
а держава пропонує дешевшу альтернативу
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

В У раїні про ноз ють
значне збільшення попит
на б тильован питн во-
д . Найбільше це б де по-
мітно на се менті достав и
прод ції в домів и спожи-
вачів. Одна вже цьо оріч
може з’явитися дешевша
альтернатива — мережа
три сотні точо продаж
я існої води, що заплано-
вано реаліз вати за дер-
жавним прое том “Чиста
вода”.

Вода з доставкою
Експерти акцентують увагу на то�

му, що український ринок доставки

бутильованої питної води HOD

(Home & Office delivery) — один з

найбільш динамічних в Україні. Він

поділяється на 2 великих сегменти:

доставка корпоративним клієнтам

(в офіси) і доставка приватним до�

могосподарствам (додому).

У Києві на сегмент доставки води

у приватні оселі припадало 33 %, то�

ді як на сегмент доставки в офіси —

67 % ринку. Цьогоріч, на думку мар�

кетинг�директора компанії “Небес�

на Криниця” Ірини Примак, можна

прогнозувати значне збільшення

сегменту доставки води додому: він

збільшиться на 60 % і складе 45 %

столичного ринку. Зараз на київ�

ському ринку HOD працює 5 вели�

ких компаній і понад 50 дрібних

фірм.

“Торік обсяг українського ринку

доставки бутильованої води склав

12,5 млн бутлів, при цьому на Київ

припадало 60 % ринку. Дане співвід�

ношення збережеться і в поточному

році за рахунок двох ключових фак�

торів. З одного боку, ринок питної

води буде розвиватися в регіонах за

рахунок проникнення в міста з насе�

ленням 50 тисяч і більше. З іншого

боку, очікується приріст в Києві —

головним чином через динамічний

розвиток сегменту домогоспо�

дарств”,— зазначила “Хрещатику”

Ірина Примак.

Експерти озвучили основні тен�

денції ринку води, зокрема цінова

конкуренція тут замінюється якіс�

тю: через зміни критеріїв вибору

компанії, що доставляє воду, зміни�

лися і принципи конкуренції. Клю�

човою перевагою стає якість сервісу.

Виграє та компанія, яка, крім висо�

кої якості води, може забезпечити

персоналізований сервіс та індиві�

дуальний підхід до клієнтів.

Експерти зазначають, що підви�

щення цін на ринку не було вже 2

роки, і до кінця поточного його не

очікують. Однак у корпоративному

сегменті спостерігається зміна се�

редньої ціни за бутель у бік зростан�

ня. Це результат перерозподілу рин�

ку на користь компаній з більш ви�

сокою якістю води та сервісу і відпо�

відно — вищою вартістю товару та

послуги.

В Асоціації виробників питних та

мінеральних вод “Хрещатику” пові�

домили, що витрати на доставку

складають близько половини собі�

вартості одного бутля води. Таким

чином ціна напряму залежить від

віддаленості виробництва та місця її

споживання. “Загалом вартість бут�

ля води 18,9 л в Україні в середньому

складає 33 гривні, але є й випадки

продажу води як по ціні 9 грн, так і

95 грн. Можна виділити три основні

географічно�цінові територіальні

зони — Київ та область, де середня

ціна за такий бутель найвища —

близько 37 грн; міста�мільйонники

та їх області: Харків, Донецьк, Дніп�

ропетровськ, Львів, Одеса — серед�

ня ціна 30 грн та решта обласних

міст з середньою вартістю води — 26

грн за бутель”, — коментують в Асо�

ціації виробників питних та міне�

ральних вод.

Зазначимо, що сам ринок є порів�

няно молодим — перша доставка

води в Києві була здійснена в 1996

році. З початку 2000�х активно роз�

вивався корпоративний сегмент

ринку доставки бутильованої води,

а з 2010 р.— почав рости попит з бо�

ку фізичних осіб, і на сьогодні сег�

мент домогосподарств стрімко роз�

вивається.

Динаміка ринку виглядає таким

чином: якщо у 2008 р. цією послугою

користувалися всього 2 % домогос�

подарств, то до кінця 2011 року —

вже 7 %. У 2012 р. очікується зростан�

ня до 10�12 %. І можна прогнозувати,

що вже через п’ять років — 50 % до�

могосподарств користуватимуться

доставкою бутильованої води.

Дешевша альтернатива

Згідно з планом реалізації Націо�

нального проекту “Якісна вода”, до

кінця поточного року має бути

змонтована мережа у 300 точок з

продажу чистої води у містах Лу�

ганськ, Маріуполь та Одеса. Про це

під час громадських слухань та пре�

зентації результатів розробки ТЕО

(технічно�економічне обґрунтуван�

ня) Національного проекту “Якісна

вода” заявив Владислав Каськів, го�

лова Державного агентства з інвес�

тицій та управління національними

проектами України. “Національний

проект “Якісна вода” — це рента�

бельний бізнес з високою інвести�

ційною привабливістю, який ком�

плексно вирішує гостру соціальну

проблему — забезпечення населен�

ня якісною питною водою за низь�

кою вартістю”, — заявив пан Кась�

ків.

Загалом проект передбачає ство�

рення мережі пунктів очистки води

у 15�ти містах України: Алчевську,

Дніпропетровську, Харкові, Херсо�

ні, Києві, Луганську, Луцьку, Марі�

уполі, Миколаєві, Одесі, Рівному,

Тернополі, Вінниці, Запоріжжі,

Житомирі з орієнтовними техніко�

економічними показниками до 2013

року.

Як зазначають розробники, за�

гальний обсяг інвестицій, необхід�

них для впровадження національ�

ного проекту “Якісна вода” стано�

вить 3 млрд грн. Частка витрат за

рахунок державного бюджету — до

35 %, решта — кошти інвесторів.

Термін розгортання мережі з пунк�

тами, де можна придбати чисту во�

ду, розрахований в межах 5�6 років.

Загалом в містах України заплано�

вано змонтувати мережу у 23 тис.

водоавтоматів. Один літр питної

води в них орієнтовно коштуватиме

40 копійок.

Розробником ТЕО Національного

проекту “Якісна вода” є німецька

компанія Eco�Holz Vertriebs GmbH,

яка в грудні 2011 р. взяла участь у

відкритих торгах на закупівлю по�

слуги розробки ТЕО та перемогла,

оскільки її пропозиція була визнана

найбільш економічно вигідною
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ПРОГРАМА
Кандидата в народні депутати України 

по одномандатному виборчому окрузі № 216
ДОВГОГО Віктора Олександровича

ЗАКОННІСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Йдучи на вибори, я свідомий того, що депутатський мандат

для мене має стати інструментом досягнення двох основних ці�

лей — забезпечення якісно нової соціальної політики та зміц�

нення законності. Статус народного депутата — це не привілей,

а насамперед обов’язок. Переконаний, що основними завдан�

нями, які стоять переді мною як перед народним обранцем, ма�

ють бути:

У сфері соціальної політики
1. Зміна нормативно�правової бази з запровадженням забо�

рони примусового виселення мешканців та знесення житлових

будинків старої конструкції ("хрущовок", "сталінок" тощо) для

будівництва на їх місці нового житла без добровільної згоди всіх

мешканців житлового будинку;

2. Розробка механізму розширення повноважень Об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і інших ут�

римувачів будинків з метою самостійно отримувати прибутки;

3. Передача ОСББ повноважень місцевих органів влади при

прийнятті рішень щодо переведення житлових приміщень у не�

житлові і навпаки, а також надання можливості самостійно

приймати рішення щодо побудови гаражів, мансард, автостоя�

нок із подальшим оформленням ними права власності на нові

об’єкти; надання права самостійно здавати вказані об’єкти в

оренду чи продавати, із можливістю направляти зароблені

кошти на зменшення комунальних платежів мешканцями бу�

динків. Таким чином будуть максимально зекономлені і дер�

жавні кошти у сфері житлово�комунального господарства;

4. Створення та будівництво нових житлових мікрорайонів із

одночасним будівництвом нового каналізаційного колектора,

інженерних та комунікаційних мереж тощо;

5. Законодавче закріплення системи житлових кредитів мо�

лодим сім’ям під 3 — 5% річних терміном до 30 років. Дешеві

кредити для молодих сімей повинні стати нормою, а не перед�

виборчими жестами;

6. Законодавче закріплення норми, за якою більша частина

коштів, зароблених при будівництві і продажу елітного житла,

повинна йти на будівництво соціального житла;

7. Розробка програми якісно нової очистки (фільтрування)

питної води — з впровадженням технологій, що використовую�

ться у великих європейських столицях. Вода із кранів на кухнях

киян повинна стати питною!

У сфері забезпечення законності
1. Підтримка знаття депутатської недоторканності. Депутат

повинен мати рівні права із виборцями перед Законом;

2. Прийняття закону, який би забороняв депутатам Верхов�

ної Ради та рад усіх рівнів обиратися більше двох разів по�

спіль — не залежно від системи обрання (мажоритарна, за

списком політичних партій);

3. Підтримка судової реформи. Одним із важливих напрям�

ків реформи має стати розробка механізму обрання суддів на

посаду із участю територіальних громад та запровадження мож�

ливості притягнення суддів до суворої відповідальності за кри�

мінальні та цивільні злочини; спрощення процедури зняття

суддів. Суд повинен стати дійсно незалежним і авторитетним

державним інститутом;

4. Реалізація проектів, спрямованих на боротьбу із корупцією.

Вважаю, що боротися потрібно не з проявами корупції, а з пер�

шопричинами її виникнення. З цією метою необхідно ініціювати

скорочення кількості перевіряючих та дозвільних структур, шир�

ше залучати громадськість до участі у вирішенні спірних питань,

що виникли під час перевірок, завершення адміністративної ре�

форми із суттєвим скороченням бюрократичного апарату.

Вважаю за необхідне створення постійно діючих громад�

ських приймалень депутата Верховної Ради України, основною

метою яких стане надання консультативних, юридичних та ад�

вокатських послуг для громадян України. Вважаю, що лише за�

вдяки такому тісному спілкуванню можна найповніше предста�

вити інтереси виборців у Верховній Раді України.

Передвиборча програма
Кандидата у народні депутати України

Хоменка Віктора Олексійовича
Я вважаю необхідним:

1. Працююча людина не повинна бути бідною!
— Добитися перегляду політики заробітної плати і оподатку�

вання доходів.

— Створити необхідний соціальний стандарт прожиткового

мінімуму, який би враховував витрати не лише на харчування та

предмети першої необхідності, але й на утримання житла, осві�

ту, лікування, відпочинок.

— Встановити допомогу по безробіттю не нижче соціального

стандарту споживання.

— Ініціювати прийняття Закону "Про трудовий колектив".

— Прийняти важливі для людини стандарти в царині охоро�

ни та умов праці, зокрема, стосовно екологічної безпеки.

2. Пріоритетне питання — гідне пенсійне забезпечення україн5
ців!

— Домагатимусь, щоб за кожний повний рік страхового ста�

жу (зверх 25 років чоловікам і 20 років жінкам) пенсію за віком

було збільшено на 2 відсотки від розміру пенсії, нарахованої за

чинним пенсійним законом.

— Дітям війни — збільшити виплати на рівні 30�50% від мі�

німальної пенсії.

— Підвищити на 50% пенсію тим, кому виповниться 70 років.

3. Працююча людина має право на житло!
— Важливо захистити права пайовиків при будівництві жит�

ла, встановити належний державний та суспільний контроль

діяльності забудовників з метою запобігання махінацій на рин�

ку житла. Вирішити проблему отримання житла для ошуканих

пайовиків.

— Наполягати на запровадженні системи державного кон�

тролю за реальною вартістю комерційного житла, за ринком

житлового фонду.

— Законодавчо передбачити виділення коштів на придбання

житла дітям — сиротам та дітям, які залишилися без батьків�

ського піклування.

4. Житлово5комунальне питання.
— На законодавчому рівні зафіксувати, що максимальна

частка витрат громадян на оплату житла та комунальних послуг

не повинна перебільшувати 15% сукупного доходу сім’ї.

— Вважаю, що різницю в оплаті тарифів необхідно поверта�

ти всім ОСББ та ЖКГ, а не тільки тим, хто має борги.

— Наполягатиму виключити посередників та перейти до

прямих договірних стосунків користувачів з постачальниками

гарячої та холодної води, опалення.

4. Сім'я — цінність України!
— Працюватиму по закону підвищення кваліфікації для жі�

нок, які мають перерви у трудовій діяльності (у тому числі при

поверненні до трудової діяльності із відпусток по вагітності, по�

логах та догляду за дитиною).

— Буду ініціювати створення системи Державного Фонду

для збору виплати аліментів, аби позбавити сиріт, матерів при�

нижень при отриманні цих виплат.

— Вважаю необхідним домогтися повністю безкоштовного

лікування дітей за рахунок державного бюджету.

5. Молодь — майбутнє України!
— Наполягатиму на створенні нового закону про державну

молодіжну політику, який надасть молодим людям реальні со�

ціальні гарантії.

— Підвищити розмір стипендій до прожиткового мініму�

му.

— Двічі на рік проводити безкоштовний медогляд учнів і сту�

дентів. Привертати молодіжні громадські організації до волон�

терської роботи з формування здорового способу життя в се�

редніх і вищих начальних закладах.

6. Освітні цінності.
— Гадаю важливим запровадити в повному обсязі ст. 57 Зако�

ну "Про освіту", ініціювати пенсійне забезпечення педагогів на

рівні держслужбовців.

— Буду сприяти демократизації освітнього процесу, поси�

ленню ролі педагогічних, науково�педагогічних колективів.

— Довести рівень держзамовлення у вузах до 75% прийому

на перший курс.

— Вести безкоштовне відвідування для школярів і студентів

музеїв, театрів, заповідників, спортивних споруд.

— Заборонити на телебаченні і радіо рекламу алкогольних

напоїв (включаючи пиво), паління, показ жорстокості, насиль�

ства, розбещеності.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 216
СУПРУНЕНКА Олександра Івановича

Шановні кияни! Протягом останніх десяти років влада по�

ступово втратила свою сутність. Обман та зрада виборців стали

її головними рисами. Всі знають що партійні депутати цілком

залежать від волі своїх партійних босів та їх спонсорів — олігар�

хів. Сьогодні я переконаний у тому, що лише самостійно обра�

ний депутат зможе бути по�справжньому незалежним і дієво

відстоювати інтереси своїх виборців, саме тому прийняв рішен�

ня балотуватись як незалежний кандидат і розраховую тільки

на вашу підтримку.

Я йду на вибори народних депутатів України по 216 округу

рідних для мене Дарницького та Дніпровського районів. Тут я

народився, виріс, живу та працюю зараз, і як ніхто інший доб�

ре знаю всі проблеми цих районів.

Передвиборча компанія — це час роздачі найрізноманітні�

ших обіцянок на будь�який смак, але чи будуть вони викона�

ні? Кожен раз перед виборами нам урочисто обіцяють вико�

нання всіх бажань. Написані сотні красивих передвиборчих

програм про те, як для нас з вами побудують практично рай

на землі, але де це все? Казкове покращення життя постійно

відбувається тільки у влади, причому за рахунок всієї країни!

Народу ж дістається лише шалений ріст цін абсолютно на все:

комунальні послуги, продукти, ліки, а також підвищення

пенсійного віку та урізання пенсій, безробіття та зубожіння.

А у відповідь на протести — відкриття кримінальних справ

під сміховинними приводами. Народу навіть не дозволено

висловити свій протест. Але й це не все. У країні склалася

жахлива екологічна ситуація, чого варта одна тільки Борт�

ницька станція аерації або не менш смердючий сміттєспалю�

вальний завод. Та подібні проблеми турбують владу лише на

словах, в результаті здоров'я нації стрімко погіршується, а от�

римати гідну медичну допомогу нема де, тому що медицина

фінансується за залишковим принципом. І якщо влада плює

на такі проблеми і загрози, то яке їй діло до наших з вами під'�

їздів, ям на дорогах, до того де ростуть і навчаються наші ді�

ти, до того як повинен пенсіонер вижити на ту подачку, яку у

нас називають пенсією.

Я людина справи і не кидаю слів на вітер, тому не буду да�

вати порожніх і брехливих обіцянок. Але я можу сказати точ�

но — життя йде сьогодні, і допомога людям потрібна сього�

дні!

Вже більше 10 років я постійно займаюся вирішенням пи�

тань простих людей. Щодня сотні людей отримують безкош�

товну юридичну допомогу в 27 приймальнях відкритих за моєю

допомогою по всьому місту.

Для здійснення постійного зв’язку з виборцями в окрузі ці

приймальні працюватимуть і надалі. Маючи прямий зв'язок з

виборцями, я розроблятиму закони, які захищатимуть ваші

інтереси та змушу місцеву владу якісно працювати для грома�

дян. Я можу гарантувати, що кожна людина, звернувшись за

допомогою до найближчої приймальні, може розраховувати

на мою підтримку. Безпосередній контакт депутата зі своїми

виборцями я вважаю обов'язковим і головним правилом у

своїй роботі.

Я переконаний — відновити соціальну справедливість в кра�

їні можливо! Для цього є чудові приклади наших найближчих

сусідів — Грузії, Польщі, Чехії. Як економіст і юрист я переко�

наний, що розвиток країни можливий лише за умови підви�

щення зарплат, пенсій та стипендії до європейського рівня. Са�

ме вони формують купівельну спроможність населення, яка в

свою чергу є локомотивом розвитку економіки всієї країни.

Переконаний, що в новому парламенті буде достатньо чесних,

порядних і принципових людей думаючих так само як і я.

Об'єднавшись, ми зможемо зробити все для того, щоб і в нашій

країні почали відбуватись зміни на краще для народу — а не для

влади і довіра до парламенту була відновлена.

Я чудово розумію яку величезну відповідальність перед сво�

їми виборцями беру на себе і знаю, що після перемоги на вибо�

рах, робота тільки починається!

Про доповнення додатка 4 до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 31.01.2011 № 121
Розпорядження № 1375 від 2 серпня 2012 року

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, законів України "Про столицю України — місто&герой Київ", "Про місцеве са&
моврядування в Україні", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2002 № 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку":

Доповнити додаток 4 до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011
№ 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністра!
ціями окремих повноважень" пунктом 39 такого змісту:

"39) передача житлових комплексів на баланс об'єднань співвласни!
ків багатоквартирних будинків; передача житлових комплексів або їх час!

тин на баланс інших юридичних осіб, статут яких передбачає можливість
провадження такої діяльності.".

Голова О. Попов

Про прокладання та реконструкцію зовнішніх інженерних мереж до житлового
будинку на вул. Фрунзе, 85/87&А у Подільському районі

Розпорядження № 1373 від 2 серпня 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 1 статті 26 Закону України "Про дорож&

ній рух", пункту 4 статті 20 Закону України "Про автомобільні дороги", статті 2 Закону України "Про благоустрій населених пунк&
тів", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та
шляхово&транспортних спорудах міста", згідно з пунктом 9 рішення Київської міської ради від 24.04.2003 № 411/571 "Про надання
і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею", рішенням Київської міської ради від 21.12.2006
№ 448/505 "Про внесення змін до пункту 9 рішення Київської міської ради від 24.04.2003 № 411/571 "Про надання і вилучення зе&
мельних ділянок та припинення права користування землею", з метою будівництва та своєчасного введення в експлуатацію жит&
лового будинку на вул. Фрунзе, 85/87&А, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" (далі КП "Спецжитло!
фонд") згідно з розробленою та затвердженою в установленому порядку
проектно!кошторисною документацією в термін з 06.08.2012 до
20.10.2012 за умови виконання пункту 2 цього розпорядження, здійснити
прокладання та реконструкцію зовнішніх інженерних мереж до житлового
будинку на вул. Фрунзе, 85/87!А, а саме:

1.1. Дощової каналізації із труб ПЕ 100 D 225 мм L!11,5 мм та підклю!
чення до існуючої мережі з реконструкцією колодязя в місці підключення
відкритим способом з тимчасовим зайняттям внутрішньодворового про!
їзду від будівельного майданчика до вул. Фрунзе з влаштуванням тимча!
сового проїзду до житлового будинку на вул. Фрунзе,85/87 в термін з
06.08.2012 до 16.08.2012.

1.2. Водопроводу ПЕ 100 D — 110 мм L— 13 м і ПЕ 100 D — 160 мм L —
70,5 м з влаштуванням камери в місці підключення до існуючої водопро!
відної мережі з тимчасовим зайняттям внутрішньодворового проїзду та з
влаштуванням тимчасового проїзду до житлового будинку на вул. Фрун!
зе, 85/87 з тимчасовим частковим зайняттям проїзної частини, тротуару
та прилеглої території вул. Фрунзе поетапно, забезпечуючи проїзд для
транспорту не менше 5,5 м в термін з 06.08.2012 до 10.09.2012:

1!й етап — водопроводу ПЕ 100 D — 110 мм L — 13 м і ПЕ 100 D —160
мм L — 58,5 м відкритим способом з тимчасовим зайняттям внутрішньо!
дворового проїзду від будівельного майданчика до вул. Фрунзе з влашту!
ванням тимчасового проїзду до житлового будинку на вул. Фрунзе, 85/87
в термін з 06.08.2012 до 20.08.2012;

2!й етап — водопроводу ПЕ 100 D —160 мм L — 22 м закритим спосо!
бом з влаштуванням камери в місці підключення до існуючої водопровід!
ної мережі з тимчасовим частковим зайняттям проїзної частини, тротуару

та прилеглої території з парної сторони вул. Фрунзе, забезпечуючи про!
їзд для транспорту не менше 5,5 м в термін з 20.08.2012 до 10.09.2012.

1.3. Реконструкцію 2 камер та водопровідних вузлів на перетині вулиць
Фрунзе та Тульчинської, Фрунзе та Оленівської поетапно з частковим зай!
няттям проїзної частини вул. Фрунзе, забезпечуючи проїзд для транспор!
ту не менше 5,5м в термін з 10.09.2012 до 10.10.2012:

1!й етап — реконструкцію камери та водопровідних вузлів на перетині
вулиць Фрунзе та Тульчинської з частковим зайняттям проїзної частини
вул. Фрунзе, забезпечуючи проїзд для транспорту не менше 5,5 м в тер!
мін з 10.09.2012 до 25.09.2012;

2!й етап — реконструкцію камери та водопровідних вузлів на перетині
вулиць Фрунзе та Оленівської з частковим зайняттям проїзної частини
вул. Фрунзе, забезпечуючи проїзд для транспорту не менше 5,5 м в тер!
мін з 26.09.2012 до 10.10.2012.

1.4. Господарсько — побутової каналізації із труб ПЕ 100 D — 160 мм
L — 20 м і ПЕ 100 D — 225 мм L — 126,5 м з реконструкцією колодязя в
місці підключення до існуючої мережі з тимчасовим зайняттям внутріш!
ньодворового проїзду та з влаштуванням тимчасового проїзду до житло!
вого будинку на вул. Фрунзе, 85/87 з тимчасовим частковим зайняттям
проїзної частини, тротуару та прилеглої території вул. Фрунзе поетапно,
забезпечуючи проїзд для транспорту не менше 5,5 м в термін з
01.09.2012 до 20.10.2012:

1!й етап — побутової каналізації із труб ПЕ 100 D — 160 мм L! 20 м і
ПЕ 100 D — 225 мм L — 101,5 м відкритим способом з тимчасовим зай!
няттям внутрішньодворового проїзду від будівельного майданчика до вул.
Фрунзе з влаштуванням тимчасового проїзду до житлового будинку на
вул. Фрунзе, 8 5/8 7 в термін з 01.09.2012 до 20.09.2012;

2!й етап — побутової каналізації із труб ПЕ 100 D — 225 мм L — 25 м

закритим способом з реконструкцією колодязя в місці підключення до іс!
нуючої мережі з тимчасовим частковим зайняттям проїзної частини, тро!
туару та прилеглої території з парної сторони вул. Фрунзе, забезпечуючи
проїзд для транспорту не менше 5,5 м в термін з 21.09.2012 до
20.10.2012.

Дату початку робіт додатково погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Ки!
єві.

2. КП "Спецжитлофонд":
2.1. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за!

твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.2. Розробити та погодити в управлінні Державної автомобільної ін!
спекції Головного управління МВС України в м. Києві тимчасову схему ор!
ганізації дорожнього руху та встановлення дорожніх знаків у місцях вико!
нання робіт.

2.3. Забезпечити встановлення огорожі, відповідних дорожніх знаків,
освітлення, сигнальних ліхтарів з метою безпечного проходу пішоходів та
проїзду автотранспорту на період виконання робіт.

2.4. На період виконання робіт забезпечити дотримання норм і правил
техніки безпеки у будівництві.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин ву!
лиць та міжквартальних проїздів на всю ширину за типом існуючих, а тро!
туарів — фігурними елементами мощення та передати їх за актом кому!

нальному підприємству "Шляхово!експлуатаційне управління по утриман!
ню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району" м. Києва
та організаціям балансоутримувачам внутрішньоквартальних проїздів.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з улаштування водопро!
воду та каналізаційної мережі та прийняття їх в експлуатацію це майно
приймається до комунальної власності територіальної громади міста Ки!
єва з наступною передачею у володіння та користування ПАТ "АК "Київво!
доканал".

4. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) забезпечити у встановленому порядку прийняття до кому!
нальної власності територіальної громади міста Києва новозбудованих
мереж, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по!
класти на директора КП "Спецжитлофонд" Надточія М. І.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

7. 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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ДОКОРІННО ЗМІНИТИ СИСТЕМУ ВЛАДИ!

Україна перебуває в кризі. Подолати її можна лише докорін�

но змінивши систему влади. Адже в нинішньому вигляді влада

налаштована лише на самозбагачення. Вона працює на себе і її

абсолютно не цікавить, як живе суспільство.

Саме за такої системи влади в Україні виникло унікальне

явище — бідність працюючих, коли, навіть маючи роботу, лю�

дина не має змоги жити по�людськи.

Саме за цієї системи слова "пенсіонер" і "жебрак" стали у нас

майже синонімами.

Саме за нинішньої системи розкрадання країни стало для

можновладців способом життя. Вони безкарно висмоктують

ресурси України, перетворюють їх на вільноконвертовану ва�

люту, що осідає на приватних рахунках в офшорних зонах, і при

цьому брешуть про боротьбу з корупцією та економічні успіхи

своїх починань.

Саме за теперішньої системи олігархи націлилися роздери�

банити останнє, що залишилося у власності народу України,—

землю.

Тому систему влади, що вибудувана в нас, слід негайно зни�

щити!

Знищити, щоб на її уламках побудувати в Україні нову вла�

ду — прозору і справедливу!

Знищити, щоб розпочати будівництво держави для людей!

Влада в Україні має перейти під контроль народу.

Найвищим арбітром у питаннях розвитку і усього державно�

го життя повинно стати громадянське суспільство — вільні, не

підпорядковані чиновникам громадські об’єднання, асоціації

та суспільні організації — вся сукупність громадян України!

Центр мусить віддати значну частину власних повноважень

на місця. Більшу частину коштів мають розподіляти на потреби

своїх районів, міст, містечок і сіл ті, хто їх заробляє, а не чинов�

ники, що зручно влаштувалися в усіляких адміністраціях та мі�

ністерствах.

Президент і народні депутати не можуть бути недосяжними

для закону. Судові органи повинні служити закону, а не обслу�

говувати багатіїв. Силові — забезпечувати правопорядок і боро�

тися зі злочинцями, а не охороняти владу від народу.

Покарання за корупцію має бути найжорсткішим — аж до

вищої міри!

Сьогодні ми маємо шанс змінити систему влади мирним

шляхом. Тож я ініціюватиму прийняття низки законів, які за�

безпечуватимуть реалізацію цього завдання.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України,

по 216 одномандатному виборчому округу,
Новожилова Бориса Валерійовича

ВЛАДА — ДЛЯ НАРОДУ!
Я виступаю за подальшу реалізацію Програми Президента

України В. Ф. Януковича "Україна для людей!", продовження

реформ — єдиний шлях до забезпечення модернізації та роз�

витку нашої держави! Це завдання для всіх нас — громадян

України! Необхідно і надалі реалізовувати державні інвестицій�

ні програмні проекти, котрі допомагають знижувати рівень без�

робіття та активізують розвиток промислового виробництва. А

це — будівництво доріг і мостів України, нового житла для насе�
лення та впровадження нових соціальних проектів.

Я виступаю за подальше надання свободи підприємцеві

шляхом зменшення податкового навантаження та подальше

удосконалення податкової системи! Багаті повинні платити
більше податків! Малому та середньому бізнесу — податкові
пільги!

Я виступаю за реформу системи охорони здоров’я. Киянам
якісне лікування, а медичним працівникам гідну заробітну плату.
Реформа у системі охорони здоров’я затрималась на старті. Від�

сутня стратегія реалізації медичної реформи та з киянами не ве�

деться роз’яснювальна робота щодо впровадження "сімейних

лікарів". Необхідно удосконалити моделі "сімейний лікар — лі�

кар первинного контакту" з урахуванням специфіки такого ве�

ликого міста, як Київ.

Я виступаю за сприяння усім діям влади, які направлені на

забезпечення конституційних прав громадян у соціальній сфері.
Поступове підвищення зарплат, пенсій, стипендій! Забезпечен�

ня подальшого виконання державних соціальних проектів та

програм! Особливо таких, як виплата громадянам заощаджень
по вкладам Ощадбанку УРСР та будівництво доступного жит�
ла — іпотека під 3 проценти.

Я виступаю за мир і злагоду! Одним із завданням для себе ба�

чу в підтримці позаблокового статусу України як гарантії безпе�

ки держави та громадянина. Непотрібно шукати ворогів в ми�

нулому. Наша спільна мета — добробут і щастя людей та по�

дальший соціально�економічний, інноваційний розвиток дер�

жави. Наше завдання — жити на українській землі гідно, щас�

ливо, красиво!

Я виступаю за виконання зобов'язання і перед громадянами,

для яких українська мова не є рідною. У першу чергу, це стосує�

ться російськомовного населення — найчисельнішого в країні.

Партія регіонів досягнула мети ухвалення закону, який повер�

тає представникам нацменшин право вільного використання

рідної мови у повсякденному житті, на роботі, у держустановах.

Щоб мати цю можливість, представники тієї чи іншої з визна�

чених в законі 18�ти національностей, повинні компактно про�

живати у регіоні. Тільки у цьому випадку місцева влада може

ухвалити рішення про використання їхньої мови як регіональ�

ної.

Я виступаю за євроінтеграцію як стратегічний зовнішньопо�

літичний вектор України. Це перш за все реформи для досяг�

нення нових якісних стандартів, отже — модернізація економі�

ки, розширення можливостей залучення інвестицій, створення

нових робочих місць.

Настав час змінити життя на краще!

Від Вашого вибору залежить майбутнє вашої родини, нашої

України! Вам вибирати жити минулим і не бачити нічого добро�

го що відбувається у державі чи йти вперед!

Я йду у депутати, щоб зміцнити довіру народу до держави, до
влади, до депутатів!

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України 

по одномандатному виборчому округу № 216
СВИЩУКА ДАНИЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

Християнсько�демократична партія України виступає за змі�

ну української політики в інтересах суспільства та відповідно до

європейських стандартів.

Ми прагнемо системних змін у країні і досягнення високого

рівня життя для пересічних українців.

Корупція, створення схем неефективного використання на�

родних грошей, безвідповідальність чиновників і безправ’я

громадян стримує нормальний розвиток району та країни зага�

лом.

Тому я, як депутат у Верховній Раді спрямую зусилля на такі

напрямки:

І. ЛІКВІДУВАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Провести антикорупційну люстрацію. Звільнити корумпова�

них та непрофесійних чиновників, правоохоронців, суддів і

прокурорів, яким чужі норми моралі, справедливості, порядно�

сті. Чиновник, суддя, прокурор, правоохоронець працюють для

людей та оплачуються за наші податки. Це система обслугову�

вання суспільного життя і вона нам підзвітна, а не навпаки.

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН 
НАД ДЕРЖАВОЮ

Запровадити:

Народну законодавчу ініціативу. Законопроект, підтриманий

50 тисячами громадян, першочергово розглядатиметься парла�

ментом.

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.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Стимули для економічного зростання у громаді. Весь пода�

ток на доходи фізичних осіб, на землю та податку на нерухо�

мість повинен лишатися на місцях. Розподіл інших податків

буде забезпечувати фінансування всіх потреб громади. За раху�

нок цих коштів. Це — дороги, ремонти, світло, газифікація,

озеленення та екологія, тощо.

ІV. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
Гідні доходи. Переважна більшість українців зараз працює

за їжу та одежу, економлячи на всьому. Накопичення на зав�

трашній день відсутні. Необхідно через заробітні плати при�

пинити несправедливий перерозподіл доходів серед громадян

України. Не може бути так, щоб один був мільйонером і по�

стійно збагачувався, а сотні людей жебракували все більше і

більше.

V. НАБЛИЗИТИ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ
Верховна Рада України перестала представляти інтереси ос�

новної маси громадян України. Вона перетворилась на виключ�

но лоббістський орган влади, обслуговуючий олігархічно�чи�

новничий прошарок нашого суспільства. Тому своїм основним

завданням у Верховній Раді бачу:

По�перше — створення законодавчої бази України виключ�

но в інтересах всього українського суспільства. Старі закони

повинні бути переглянуті с точки зору інтересів та користі для

всіх громадян держави. Нові закони повинні проходити сувору

експертизу на предмет забезпечення інтересів всього суспіль�

ства.

По�друге — створення системи гарантованого функціону�

вання законодавчої бази. А це — реформування судової систе�

ми, прокуратури, правоохоронних та інших контролюючих ор�

ганів.

Якщо ми з Вами це зробимо, будемо жити у щасливій євро�

пейській державі.

Кандидат у народні депутати України 
КУЛИК О. В.

Програма кандидата по 216 виборчому округу
КУЛИКА ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА

Про реконструкцію теплової камери 245 
та перекладання частини тепломережі між ТК 245 та ТК 245/1 

на бульварі Перова, 10$12 
у Дарницькому районі

Розпорядження № 1452 від 16 серпня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про ре$

гулювання містобудівної діяльності", враховуючи звернення публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київ$
міськбуд" від 11.07.2012 № 5258/0/2$12, з метою надійного забезпечення тепловою енергією житлових будинків із вбудованими не$
житловими приміщеннями та підземними паркінгами на бульварі Перова, 10$12 у Дніпровському районі, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству "Холдингова компанія "Київ�
міськбуд" у термін з 15.08.2012 до 30.09.2012 згідно з розробленою, по�
годженою і затвердженою в установленому порядку проектно�кошторис�
ною документацією за умови виконання вимог п. 3 цього розпорядження
здійснити реконструкцію теплової камери ТК 245 та перекладання части�
ни тепломережі між ТК 245 та ТК 245/1.

2. Публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО"забезпечити до�
ступ до об'єктів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження та в установ�
леному порядку провести відключення діючих мереж теплопостачання
при безпосередньому виконанні робіт на них.

3. Публічному акціонерному товариству "Холдингова компанія "Київ�
міськбуд":

3.1. Забезпечити безпеку руху та безпечний прохід пішоходів шляхом
встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження будівельного
майданчика, встановлення необхідної кількості сигнальних ліхтарів;

3.2. Забезпечити виконання робіт у тризмінному режимі;
3.3. При виконанні робіт дотримуватись Правил благоустрою міста Ки�

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами і доповненнями);

3.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання будівельних робіт;

3.5. Після завершення робіт з реконструкції теплової камери ТК 245,
перекладання тепломережі та вводу в експлуатацію, в установленому за�
конодавством порядку, передати це майно до комунальної власності те�
риторіальної громади м. Києва з наступною передачею ПАТ "КИЇВЕНЕР�
ГО".

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого майна та
зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва реконструйованої теплової камери та новозбудованої теплової мере�
жі, зазначених у пункті 1 цього розпорядження. 

5. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по�
класти на віце�президента ПАТ "ХК Київміськбуд" Шевчука Е. Г.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в'язків.

Голова О. Попов

Про розроблення 
Загальної концепції реновації території долини р. Дніпро 

в місті Києві, в тому числі островів 
та Дніпровських схилів

Розпорядження № 1447 від 15 серпня 2012 року
Відповідно до статей 2, 8 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", рішень Київської міської ради від

15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", від 29.12.2011 № 1099/7335 "Про Програму
соціально$економічного розвитку м. Києва на 2012 рік", враховуючи рішення Громадської гуманітарної ради м. Києва від
02.04.2012 № 10 щодо програми заходів з реалізації стратегічної ініціативи "Дніпровська перлина" та концепції реновації терито$
рії долини р. Дніпро в місті Києві, з метою забезпечення реалізації стратегічної ініціативи "Дніпровська перлина", розвитку прибе$
режних територій р. Дніпро, збереження природної спадщини, комплексного розвитку ландшафтно$рекреаційних територій міс$
та Києва та формування комфортної туристичної інфраструктури столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Розробити Загальну концепцію реновації території долини р. Дніпро
в місті Києві, в тому числі островів та Дніпровських схилів (надалі — За�
гальна концепція реновації).

2. Визначити Головне управління містобудування та архітектури вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) замовником розробки Загальної концепції реновації.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Визначити в установленому законодавством порядку розробника
Загальної концепції реновації.

3.2. Передбачити складовими частинами Загальної концепції реновації:
екологічну концепцію; концепцію планувальної організації та функціонально�
го зонування; концепцію інженерно�транспортного забезпечення та підго�
товки території; концепцію фінансового забезпечення та правових інстру�
ментів реалізації стратегічної ініціативи; концепцію організаційного забезпе�
чення реалізації стратегічної ініціативи за участю представників структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), фахових спеціалістів та громадських організацій.

3.3. Залучити в установленому порядку до розроблення Загальної кон�
цепції реновації переможців Відкритого міжнародного містобудівного
конкурсу на кращу концепцію збереження та розвитку київських островів
"Дніпровська перлина", переможців Відкритого міжнародного архітектур�
ного конкурсу "Благоустрій центральної частини м. Києва до Євро�2012
та на перспективу".

3.4. Забезпечити розгляд проекту Загальної концепції реновації на за�
сіданні архітектурно�містобудівної ради при Головному управлінні місто�
будування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) та Громадській гуманітарній раді
м. Києва.

5.5. Винести проект Загальної концепції реновації на громадські слу�
хання для врахування громадських інтересів у встановленому порядку.

4. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити інформування громадськості
щодо проведення заходів із реалізації стратегічної ініціативи "Дніпровська
перлина".

5. Взяти до відома, що фінансування робіт, визначених у пункті 1 цьо�
го розпорядження, буде здійснюватися відповідно до показників Програ�
ми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2012 рік та наступні
роки.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової Інфор�
мації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

1. Реорганізувати Центр соціально�психологічної реабілітації дітей
Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) шляхом приєднання його до
Центру соціально�психологічної реабілітації дітей № 1 Служби у спра�
вах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

2. Установити, що Центр соціально�психологічної реабілітації дітей

№ 1 Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) є правонаступником усіх прав і
обов'язків Центру соціально�психологічної реабілітації дітей Служби у
справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

3. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

Про реорганізацію 
Центру соціально$психологічної реабілітації дітей 

Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

шляхом приєднання до Центру соціально$психологічної реабілітації дітей № 1
Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1449 від 15 серпня 2012 року

Відповідно до статей 22, 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу Укра$
їни, статті 59 Господарського кодексу України, статті 11$1 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні уста$
нови для дітей", Типового положення про центр соціально$психологічної реабілітації дітей, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.01.2004 року № 87, листа$погодження Міністерства соціальної політики України від 22.05.2012
№ 5533/0/14$12/57, з метою оптимізації мережі закладів соціального захисту дітей, організації діяльності із надання комплексної
допомоги дітям щодо їх реабілітації та соціалізації, повернення до біологічної сім'ї, в межах функцій місцевого органу виконав$
чої влади:

З.1. Утворити комісію з припинення Центру соціально�психологічної
реабілітації дітей Служби у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затвердити її
склад в установленому порядку;

3.2. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1
цього розпорядження;

3.3. Внести зміни до положення про Центр соціально�психологічної ре�
абілітації дітей № 1 Служби у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3.4. Подати на затвердження до виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) передавальний
акт.

3.5. Щорічно, при складанні бюджетного запиту, враховувати видатки
на утримання Центру соціально�психологічної реабілітації дітей № 1

Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації). У 2012 році фінансування Центру
соціально�психологічної реабілітації дітей № 1 Служби у справах дітей ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) проводити за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста
Києва на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які
опинилися в складних життєвих обставинах.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо�
відно до розподілу обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про зміни у складі Колегії 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1458 від 17 серпня 2012 року
У зв'язку з кадровими змінами у Державній фінансовій інспекції в місті Києві затвердити зміни до складу Колегії виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2011 № 484 "Про Колегію виконавчого органу Київ$
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Вивести зі складу Колегії Дибу Михайла Івановича — начальника Контрольно�ревізійного управління у м. Києві.
2. Увести до складу Колегії Карабанова Олександра Вікторовича — начальника Державної фінансової інспекції в місті Києві.

Голова О. Попов
Продовження на наступній стор.



13

ВИБОРИ�2012
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України

Євчуна Андрія Миколайовича
ЛИШЕ НОВІ ІДЕЇ ДОЗВОЛЯТЬ ВИРІШИТИ СТАРІ

ПРОБЛЕМИ

З часів незалежності нашої країни за політичними баталі*

ями, корупційними скандалами та свавіллям чиновників

поза увагою держави залишилося багато невирішених проб*

лем.

Особливо гостро і боляче це сприймається, коли спілкуєшся

з людьми безпосередньо біля їх будинків на території того чи

іншого мікрорайону.

ПОБУДОВА НОВОЇ КРАЇНИ ТА ВИРІШЕННЯ БОЛЮ*

ЧИХ ПРОБЛЕМ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ СТАНУТЬ

ОСНОВОЮ МОЄЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Держава

— запровадження реального антикорупційного законодав*

ства;

— впровадження громадського контролю за діями органів

державної влади;

— створення законодавства, яке захищатиме приватний біз*

нес, а не заважатиме йому;

— створення національної бази робочих місць для молоді;

— щорічне зростання пенсій на 3*50 відсотків до рівня 5000

грн;

— розвиток місцевого самоврядування на основі розвитку

органів самоорганізації населення;

— впровадження системи реальної державної підтримки під*

приємствам сільськогосподарського спрямування;

Вирішення проблем округу

Ключові проблеми, на вирішення яких я спрямую усі свої зу*

силля та вміння.

1. Побудова нового в’їзду на ДВРЗ

Один в’їзд на мікрорайон! Цю проблему десятиліттями нама*

гаються вирішити усі очільники міста і району. Безрезультатно.

Що таке один в’їзд на великий житловий масив? Наприклад,

взимку, коли трапляється аварія (а трапляються вони дуже час*

то) на масив не може проїхати навіть машина швидкої. Тобто,

окрім іншого, ця проблема несе загрозу життю людей.

2. Ініціювання будівництва нових навчальних закладів освіти.

Недостатня кількість навчальних закладів. Діти молодших

класів шкіл змушені навчатися в приміщеннях дитячих садків!!!

Можна тільки уявити з якими проблемами доводиться зіткати*

ся батькам таких дітей. А враховуючи швидку забудову масивів

житловими будинками, ця проблема відчувається особливо

гостро.

3. Розвиток спортивної інфраструктури. Наприклад на тери*

торії мікрорайону один стадіон "Дніпровець". Найближчий ба*

сейн знаходиться на Ленінградській площі. Дитячі та спортив*

ні майданчики в жахливому стані і не ремонтувалися років так

з 30!!!

4. Втілення цільової програми ремонту доріг та міждворових

проїздів. Необхідно забезпечити щорічне бюджетне фінансу*

вання виконання таких робіт.

5. Заборона незаконної забудови. Кожне будівництво має

відбуватися згідно вимог чинного законодавства. Повернення

зелених зон, що потрапили під забудову, місцевій громаді.

6. Створення центрів юридичної допомоги населенню. В таких

центрах кожен громадянин зможе безкоштовну отримати квалі*

фіковану юридичну допомогу з будь*яких наболілих питань.

7. Відродження мережі позашкільних закладів. Діти повинні

мати змогу корисно та цікаво проводити власне дозвілля. Ство*

рення підліткових клубів за напрямками дозволить виховати

здорове та розумне молоде покоління.

8. Створення органів самоорганізації населення, як основи

місцевого самоврядування. Тільки місцева громада повинна

впливати на рішення, що стосуються території на якій вона

проживає.

9. Впровадження міської програми ремонту житлового фон*

ду мікрорайонів. Щорічне бюджетне фінансування комплекс*

но ремонту будинків, що його потребують.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 

ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНСЬКА ПЛАТФОРМА "СОБОР" 
ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 216

ОЧКУРА В. І.
Україна — самодостатня держава, але українському народові,

щоб здобути гідне сьогодення й упевнене майбутнє, потрібні змі�
ни.

В Україні значно більше чесних людей, але чесні люди вра*

жені страшною хворобою зневіри, що їх прихід до влади нічого

не змінить на краще.

Влада взялась остаточно знищити українську мову, як духов*

ну та національну ідентичність українського народу. Це робить*

ся брутально, щоб найболючіше вдарити українця, найсильні*

ше його принизити.

Розкрадання державних коштів, хабарництво чиновників

гальмують будь*який розвиток країни. Корупція у державі роз*

починається з вашого сусіда, який на виборах голосує за гроші.

Легко обдурити людей, важче обдурити себе і неможливо обду*

рити Бога.

Верховна Рада перестане бути органом законодавчої влади в

державі, а правоохоронні органи перетворяться в обслугу прав*

лячого режиму.

Український народ має законне право на формування нових

органів влади.

Народ здійснює владу безпосередньо і через органи держав*

ної влади та органи місцевого самоврядування.

Усвідомлюю — влада не самоціль і не спосіб самозбагачення,

а інструмент для створення та дотримання моральних правил

суспільного життя.

Запитаймо кожен себе — чи я зробив усе, щоб мої діти та

онуки жили у вільній країні? Щоб не були кріпаками одного з

новоявлений феодалів? І відповімо собі чесно.

Ми мобілізуємо голоси тих, хто не має вибору серед сього*

днішніх політиків.

Чому я йду в народні депутати:

Депутатство — це лише засіб, за допомогою якого я буду

сприяти побудові в нашій державі, вільного та заможного су*

спільства.

Основні засади у політичній діяльності:

— будівництво Української соборної національної держави,

в якій може найповніше реалізуватися українська нація, кожна

людина та національна меншина;

— безумовне забезпечення демократичного розвитку Укра*

їни та її політичної системи;

— збереження та посилення європейського вектору у зов*

нішній політиці України:

— дотримання у діяльності посадових осіб органів державної

влади та місцевого самоврядування принципу: не кради, не бе*

ри хабарів, не зловживай службовим становищем;

— забезпечення відповідальності та прозорості влади на всіх

рівнях від окремого села до Верховної Ради та Президента;

— проведення кардинальної реформи судової системи та

правоохоронних органів з метою забезпечення верховенства

права і побудови справедливого суспільства;

— скорочення термінів покарання за правопорушення неве*

ликої тяжкості до тижнів і місяців, посилення відповідальності

за злочини проти особи.

Моя позиція з земельного питання — ринок землі повинен

орієнтуватися на дрібного та середнього сільгоспвиробника,

захистити громадян від земельних афер. У сфері медицини: за*

безпечимо безумовну безкоштовність невідкладної медичної

допомоги для громадян, запровадимо обов’язкове загальнодер*

жавне медичне страхування.

У сфері культури: забезпечимо захист і розвиток єдиного ін*

формаційно*культурного простору України. Створимо умови

для розвитку вітчизняних культурних індустрій. Запровадимо

обов’язкові нормативи забезпечення громадян об'єктами куль*

турної інфраструктури та жорсткий контроль за їхнім дотри*

манням.

У сфері освіти: забезпечимо безумовну безкоштовність для

громадян середньої освіти, підвищення соціального статусу ви*

кладачів та гідної заробітної плати.

На моєму виборчому окрузі, де я мешкаю понад 25 років, бу*

де впроваджено першочергові заходи:

— створення дільничних комітетів з мешканців району, для

вирішення нагальних потреб;

— завершення будівництва Дарницького залізничного вок*

залу та удосконалення системи транспортного сполучення;

— створення дієвої системи профілактики та лікування ал*

когольної та наркотичної залежності.

Ми — переможемо! За нами — правда, за нами — Україна!
З повагою до кожного
Віктор Очкур — кандидат у депутати від Української платфор�

ми "Собор" округ № 216 м. Київ

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
Кандидата в депутати по одномандатному округу № 216

Петранюка Володимира Івановича
Головною метою є розбудова української нації на всіх на*

прямках соціального, духовного, матеріального розвитку су*

спільства. Для практичної реалізації мети відбудови України і

введення на належний європейський рівень треба поставити

питання про формування нового українського громадянина.

Формування українського громадянина, а значить і відро*

дження українського суспільства вимагає рішення ряду ключо*

вих питань:

1) Виховання "маленького" українця

а) Дитячі садочки — перші суспільні утворення, куди потрап*

ляють українські діти. Вони мусять закладати у дітей зерно дав*

ніх духовних цінностей українського народу, розуміння того, що

кожна дитина є часткою великого українського народу і повин*

на культивувати свої здібності, щоб примножувати славу своєї

держави власною працею; що вона, дитина, є майбутнім своєї

країни. Побудова дитячих садочків нового типу і повернення

давніх будівель дитячих закладів зайнятих нецільовим викорис*

танням є нагальним питанням в Дніпровському р*ні столиці.

б) Середня освіта

Початкова школа має стати інституцією, яка уважно дослі*

джує здібності кожного школяра і виділяє ті, в яких дитина

найбільш справна і після молодших класів направляє її в керун*

ку найбільшої реалізації особистих можливостей. Школа мало*

го українця мусить стати цікавою мандрівкою в незнане, де

школяр має шанс стати кращим, знає про це і прагне цього. Не

є таємницею, що реалізація цих позицій знову повертає нас до

створення плеяди педагогів свідомих свого покликання — фор*

мування майбутнього цвіту нації.

Українська церква мусить співпрацювати зі школою, бо ду*

ховна українська традиція є грунтом для створення будь*якої

науки і кожної галузі суспільної діяльності. Уроки Закону Бо*

жого мусять бути частиною шкільної програми.

2) Гартування громадянина України

а) Вищі освітні заклади

Вивести вищу освіту на європейський рівень, себто повер*

нення до Болонської системи і знищення корупції у вищих ос*

вітніх закладах є головним завданням реформування системи

освіти. Університети мусять стати кузнею наукової і мистецької

еліти нації. Захистити молодь від корумпованої сваволі, що у за*

кладах, шляхом люстрації педагогічного складу; захистити від

антиукраїнської і антидержавної ідеології, від дискримінації

української мови та фальсифікації української історії. Розшири*

ти діапазон учбових закладів. Відкрити у Дніпровському р*ні

Університет естетики, який змінить моральний клімат в районі і

створить творчу атмосферу серед молоді. Такий університет му*

сить мати широкий спектр факультетів від театрального і худож*

нього до музичного і хореографічного. Університет естетики му*

сить дати можливість навчатися також інвалідам, які вимагають

спеціальної опіки держави. До створення цього університету

треба залучити найкращих професіоналів освіти і культури.

3) Соціальні програми для молодих сімей

Молода українська родина мусить бути захищена в своїй кра*

їні, чого не відбулося протягом двадцяти років незалежності.

Щоб виправити цю ситуацію ми повинні створити:

а) дешеве житло для молодих родин, яке надається за низь*

ким відсотковим кредитом;

б)забезпечити молоді родини тимчасовим житлом до часу

придбання свого власного помешкання;

в) надати державного житла для самотніх матерів безкоштов*

но;

г) створити перспективний проект побудови в Дніпровсько*

му р*ні селища "Молодої родини"

"Міцна родина — міцний народ."Цим гаслом мусить керува*

тися виконавча влада від якої залежить виконання даних пи*

тань.

У Дніпровському р*ні треба побудувати театр, котрий стане

місцем відпочинку молодих сімей і надасть можливість поза*

класного виховання дітей і юнацтва.

Унікальним місцем для активного відпочинку є Русанів*

ський мікрорайон. Очищення Русанівського каналу, відновлен*

ня "стежок здоров’я", пляжів, набережних — прикрасять що*

денне життя мешканців Дніпровського р*ну і всіх киян.

Про перезатвердження проектної документації "Реставрація та ремонт 
забудови, благоустрій території, реконструкція інженерних мереж 

по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва" І черга будівництва
"Реконструкція інженерних мереж, благоустрій та озеленення вулиці 

з реконструкцією дорожнього покриття" (Коригування)"
Розпорядження № 1454 від 16 серпня 2012 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто/герой Київ", постанови Кабінету Міністрів Укра/
їни від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

І. Перезатвердити проектну документацію "Реставрація та ремонт
забудови, благоустрій території, реконструкція інженерних мереж по
Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва" І черга будів%
ництва "Реконструкція інженерних мереж, благоустрій та озеленення
вулиці з реконструкцією дорожнього покриття" (Коригування)", реко%

мендований до затвердження державним підприємством "Спеціалізо%
вана державна експертна організація — центральна служба Української
державної будівельної експертизи" (експертний звіт від 22.06.2012
року № 00%0754%12/13), з такими основними техніко%економічними
показниками:

Продовження на наступній стор.

Збірка кабельна Іном.=250 А на 3 приєднання шт. 6

Зовнішнє освітлення

Металеві опори спеціального виготовлення Н=3 м шт. 204

Світильники           декоративні          спеціального виготовлення шт. 229

Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, напругою 1 кВ м 7745,0

Каналізація

Трубопроводи з каналізаційних труб ПНТ D 200, D 160 м 500,0

Колодязі каналізаційні Д 1000, 1500, висота до 3 м шт. 5

Водопровід

Трубопроводи з труб ВЧШГ D 300, D 100, D 50 м 1540,0

Колодязі водопровідні Д 1500, висота 2,5 м шт. 24

Колодязі водопровідні Д 2000, висота 2,5 м шт. 14

Дощова каналізація

Трубопроводи з груб ПНТ D 600, D 800 м 770,0

Колодязі каналізаційні Д 1500 шт. 10

Колодязі каналізаційні Д 1000, висота 3 м шт. 34

Колодязі дощоприймальиі ДБ 1 шт. 84

Теплопостачання

Труби сталевІ водогазопровідні в тепловій ізоляції з мінераловатних виробів м 620,0

Камери теплофікаційні зі збірних залізобетонних елементів 3,0x2,4x2,1 м (реконструкція) шт. 8

Камери теплофікаційні зі збірних залізобетонних елементів 3,0x2,4x2,1 м (нове будівництво) шт. 5

Дренажний колодязь D 1000, висота 3,2 м шт. 6

Попередньоізольовані трубопроводи до D 273/400 м 1232,0

Проводове радіомовлення

Монтаж опор К8�1�1900 шт. 7

Монтаж проводу для трансляцій БСМ�1 м 700,0

Телефонізація

Труба азбестоцементна Д= 100 мм м 30,0

Колодязь залізобетонний великого типу шт. 19

Колодязь залізобетонний малого типу шт. 9

Плита залізобетонна 1000x1000x100 мм шт. 85

Кабель телефонний з мідними жилами м 230

Кабель телефонний у свинцевій оболонці м 70

Муфти розгалужувальні та з'єднувальні шт. 26

Трубчастий дорожній дренаж

Дренаж із трубофільтрів з волокнистих пористих матеріалів ТФК�1�200�2000 п.м. 110

Колодязь  дренажний   залізобетонний   з   важким чавунним люком шт. 4

Колодязь   каптажний   залізобетонний   з   важким чавунним люком шт. 9

Показники Одиниці виміру Кількість 

Категорія вулиці категорія пішохідна 

Довжина вулиці км 0,8 

Ширина проїзної частини з бруківки м 6,0�11,0 

Площа підзору з гранітної шашки м2 1219,0 

Площа озеленення м2 520,0

Загальна   кошторисна   вартість   будівництва   в поточних цінах станом па 20.06.2012 р., в
т.ч.: 
�    будівельно�монтажні роботи 
�    устаткування 
�    інші виграти 
в т.ч. виконаних робіт станом на 20.04.2012 
�    усього в т.ч. 
�    будівельно�монтажні роботи 
�    інші витрати

тис, грн. 
тис. грн. 
тис. грн. 
тис. грн. 

тис. гри. 
тис. грн. 
тис. грн

82956,253 
62489,212 

145,718 
20321,323 

16945,032 
9963,340 
6981,692

Річне теплоспоживання Гкал. 24179,0

Річні потреби:

�     води тис. м3 292,0

�   електроенергії тис. кВт 5939,0

Тривалість будівництва місяців 8,0

Електропостачання

Камера трубної каналізації шт. 35

Труба азбоцементна D 100 мм, D 150 мм м 1795,0

Гнучка гофрована двостінна ПНТ труба D 110 мм, 160 мм м 12900,0

Кабельні лінії 0,4 кВ: 10 кВ

Кабель   силовий   з   мідними   жилами,   з   ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, напругою 1 кВ м 275,0

Кабель силовий з алюмінієвою жилою з ізоляцією із штучного поліетилену перерізом 120/50
мм на напругу 12/20 кВ

м 2950,0

Збірка кабельна Іном.=400 А на 5 приєднань шт. 7
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Селіванова Вадима Миколайовича

кандидата в народні депутати України
по виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

по одномандатному виборчому округу № 216
Шановні виборці!

Метою мого висування кандидатом в народні депутати Укра�

їни є відчуття сил та можливостей по вкладанню частки своєї

праці в створення дійсно справедливого суспільства, яке базує�

ться на загальнолюдських цінностях, побудові демократичної

правової держави.

Я вибираю ідею сильної розвинутої України, і у разі обрання

мене народним депутатом України, розпочну відродження

батьківщини із свого виборчого округу. Для цього разом із де�

путатами Київради підготую Програму соціально�економічно�

го розвитку Дарницького та Дніпровського районів міста Києва

на 2012 — 2017 роки та буду втілювати положення цієї програ�

ми в життя.

Я усвідомлюю свою відповідальність перед Вами, тому у разі

обрання мене народним депутатом України, зобов'язуюсь при�

класти всі свої знання, вміння, зусилля для Вашого блага, доро�

гі мешканці Дарницького та Дніпровського районів.

Враховуючи Ваші численні доручення, першими кроками на
посаді народного депутата будуть:

— боротьба з безробіттям, активна допомога у створенні но�

вих робочих місць шляхом сприяння у створенні нових підпри�

ємств;

— не допущення підвищення комунальних послуг без підви�

щення життєвого рівня;

— впровадження в окрузі системи цінової політики для ре�

алізації медикаментів, ліків, зробити ці товари доступними для

незахищених верств населення;

— вирішення питання планування та надходження коштів

державного бюджету на потреби медицини та освіти, для забез�

печення безкоштовного медичного обслуговування та освіти,

забезпечити гідну оплату праці лікарів та педагогів;

— аналіз структури неповернутих вкладів, вимога повернути

заощадження (в першу чергу малозахищеним верствам насе�

лення);

— захист інтересів громадян та підприємств округу в органах

виконавчої влади та місцевого самоврядування;

— регулярне проведення зустрічей з жителями округу для от�

римання нових наказів.

Робота на державному рівні:
Перспективу України бачу в наступному:

Соціальна політика
— забезпечити вільний розвиток людини, на основі зміцнен�

ня кожної, окремо взятої сім’ї. Міцна, дружна сім'я — гарант

міцної, сильної держави;

— повернути престиж професії військовослужбовця та

міліціонера, покращити умови служби солдатів та офіце�

рів;

— провести дійсну, а не умовну боротьбу із злочинністю та

корупцією, реально задіяти весь наявний потенціал МВС, за�

безпечивши їм соціальні та правові гарантії, створити людям

можливість спокійного життя.

Економічна політика
Економіка країни повинна бути тільки соціально орієнтова�

на.

— для виходу України з економічної кризи необхідно реаль�

но захистити та стимулювати вітчизняного промислового това�

ровиробника шляхом зменшення всіх видів податків;

— товари вироблені за межами України повинні обкладатися

високим ввізним митом.

Молодіжна політика.
— розвиток спортивних клубів, гуртків та секцій за рахунок

організації благодійних центрів та передбачених бюджетних

коштів, які відвернуть молодь від наркотиків, вулиць, криміна�

лу;

— покращення умов життя у студентських гуртожитках.

Голосуючи за мене — Ви голосуєте за процвітання 
Дарницького та Дніпровського районів міста Києва!

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 216
Веретьонкіна Володимира Вікторовича

В Україні склалася надзвичайно складна ситуація як в гро�

мадсько�політичній, так і в соціально�економічній сферах жит�

тя. Загострились протиріччя між владою, опозицією та насе�

ленням, яке майже втратило стійку впевненість у завтрашньо�

му дні. Перш за все це відбилось на найбільш незахищених вер�

ствах населення — молоді та людях похилого віку. Однак мож�

ливо виправити становище, що склалося в Україні.

В разі обрання мене народним депутатом України я буду не�

ухильно дбати про забезпечення прав і свобод, гідних умов

життя людини, піклуватись про зміцнення громадської злагоди

та процвітання України.

Для цього необхідно:

1. Розробити заходи по оздоровленню всіх сфер економіки з

орієнтацією на вітчизняного виробника та виваженим вкрап�

ленням іноземного капіталу;

2. Запровадити систему продуктивної трудової зайнятості та

збільшення кількості робочих місць;

3. Збільшити частку заробітної плати в загальній структурі

виробничих витрат з належною оцінкою інтелектуальної праці,

зокрема, науковців, вчителів, працівників медицини та культу�

ри;

4. Докорінним чином змінити податкову політику для нарос�

тання позитивних змін у виробничій сфері та зменшення тіньо�

вого капіталу;

5. В соціальній політиці держави забезпечити дійове впрова�

дження принципу — людина, її життя і здоров’я, честь і гід�

ність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінніс�

тю;

6. Розробити і неухильно впроваджувати в життя програму

залучення молоді до активної участі в суспільному житті держа�

ви та забезпечити гарантіями працевлаштування та одержання

вищої освіти за рахунок держави;

У виборчому окрузі планую:

1. регулярно проводити прийоми громадян і працювати над

реалізацією доручень виборців;

2. разом з депутатами Київради буду відстоювати інтереси

Дарницького та Дніпровського районів у вирішенні соціально�

економічних програм і проблем;

3. з метою постійного звітування та інформування своїх ви�

борців про свою роботу та діяльність Верховної Ради України

продовжу реалізацію системи спілкування з виборцями через

зустрічі в трудових колективах, керівниками підприємств, орга�

нізацій, представниками партій, громадських організацій,

участь в засіданнях Київради, виступати в місцевих засобах ма�

сової інформації.

РАЗОМ МИ ПЕРЕМОЖЕМО!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 216

Олени Гетьман
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 пат�

ріотам 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 багатодітни�

ми — 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 євро�

пейського 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!

Про затвердження поадресного переліку виконання робіт з ремонту сходових
клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків у місті Києві 

в 2012 році
Розпорядження № 1329 від 27 липня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012
№ 40 "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будів/
ництва метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки" (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про місцеве са/
моврядування в Україні" та з метою підвищення якості надання житлово/комунальних послуг:

1. Затвердити поадресний перелік виконання робіт з ремонту сходо�
вих клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків у місті
Києві в 2012 році, що додається.

2. Визначити комунальне підприємство з утримання та експлуатації
житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" замовни�
ком виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Здійснити в 2012 році фінансування виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, за рахунок коштів, передбачених в Дер�

жавному бюджеті України на 2012 рік для здійснення м. Києвом функцій
столиці за кодом програмної класифікації видатків: 3501230 "Здійснення
містом Києвом функцій столиці, у тому числі будівництво метрополітену
до житлових масивів Троєщина, Теремки", в сумі — 135 000,00 тис. грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни�
ків голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про затвердження переліку об'єктів для виконання будівельно/монтажних 
робіт з оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками

разом з програмно/апаратною частиною диспетчеризації
Розпорядження № 1398 від 7 серпня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь/
кої ради від 29.12.2011 № 1099/7335 "Про Програму соціально/економічного розвитку м. Києва на 2012 рік", на виконання розпоря/
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.10.2011 № 1957 "Про осна/
щення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками разом з програмно/апаратною частиною диспетчеризації", з ме/
тою підвищення якості надання житлово/комунальних послуг та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об'єктів для виконання будівельно�монтажних ро�
біт з оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками
разом з програмно�апаратною частиною диспетчеризації, що додається.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити до�
ступ підрядним організаціям для виконання будівельно�монтажних робіт
з оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками ра�

зом з програмно�апаратною частиною диспетчеризації до об'єктів, вказа�
них у додатку, зазначеному в пункті 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності

міста Києва
Розпорядження № 1464 від 17 серпня 2012 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно/транспортної інфраструктури міста Ки/
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призна/
чення, незавершеного будівництва, інженерно/транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчо/
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 29.02.2012
№ 16/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити прелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій, що
додається.

2. Визначити комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"
замовником виконання робіт із облаштування об'єктів, зазначених у пунк�
ті 1 цього розпорядження.

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести�
ційне агентство" замовником підготовчих робіт по об'єктах зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство":

4.1. Розробити орієнтовні техніко�економічні показники, передпроект�
ні пропозиції по об'єктах інвестування, зазначених у пункті 1 цього розпо�
рядження.

4.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко�економічні
показники, передпроектні пропозиції по об'єктам інвестування з Голов�
ним управлінням житлового господарства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управ�
лінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) та комунальним підприємством
"Київжитлоспецексплуатація".

4.3. Надати орієнтовні техніко�економічні показники, передпроектні
пропозиції та пропозиції до умов інвестиційних конкурсів до Головного
управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку
для підготовки умов конкурсів.

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан�
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва провести інвестиційний конкурс
із залучення інвесторів в установленому порядку.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень 
у додатки до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про питання

організації управління районами в місті Києві"
Розпорядження № 1480 від 23 серпня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України — місто/герой
Київ", враховуючи рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 855/7091, від 29.12.2011 № 1017/7253, від 16.02.2012 № 118/7455,
від 15.03.2012 № 223/7560, від 05.04.2012 № 393/7730, від 26.04.2012 № 499/7836, від 12.07.2012 № 679/8016, від 12.07.2012 № 680/8017,
від 12,07.2012 № 681/8018, від 12.07.2012 № 682/8019, від 12.07.2012 № 683/8020, від 12.07.2012 № 689/8026, від 12.07.2012 № 712/8049,
від 12.07.2012 № 713/8050, від 12.07.2012 № 721/8058, та листи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від
05.07.2012 № 090/1990/в/04 та від 05.07.2012 № 090/1991/в/04, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести у додатки до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010
№ 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" змі�
ни та доповнення, що додаються.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про внесення змін до додатків до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 15.03.2012 № 401
Розпорядження № 1403 від 8 серпня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410
"Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011/2015 роки", від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет
міста Києва на 2012 рік" та з метою вирішення питань фінансової підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціаль/
не спрямування:

1. Внести зміни до додатків 2, 6, 7 до розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради {Київської міської державної адміністрації) від
15.03.2012 № 401 "Про фінансування заходів міської цільової програми
"Соціальне партнерство" у 2012 році", виклавши їх в редакції, що додає�
ться.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Продовження на наступній стор.

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Селіванова Вадима Миколайовича

кандидата в народні депутати України
по виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

по одномандатному виборчому округу № 216
Шановні виборці!

Метою мого висування кандидатом в народні депутати Укра�

їни є відчуття сил та можливостей по вкладанню частки своєї

праці в створення дійсно справедливого суспільства, яке базує�

ться на загальнолюдських цінностях, побудові демократичної

правової держави.

Я вибираю ідею сильної розвинутої України, і у разі обрання

мене народним депутатом України, розпочну відродження

батьківщини із свого виборчого округу. Для цього разом із де�

путатами Київради підготую Програму соціально�економічно�

го розвитку Дарницького та Дніпровського районів міста Києва

на 2012 — 2017 роки та буду втілювати положення цієї програ�

ми в життя.

Я усвідомлюю свою відповідальність перед Вами, тому у разі

обрання мене народним депутатом України, зобов'язуюсь при�

класти всі свої знання, вміння, зусилля для Вашого блага, доро�

гі мешканці Дарницького та Дніпровського районів.

Враховуючи Ваші численні доручення, першими кроками на
посаді народного депутата будуть:

— боротьба з безробіттям, активна допомога у створенні но�

вих робочих місць шляхом сприяння у створенні нових підпри�

ємств;

— не допущення підвищення комунальних послуг без підви�

щення життєвого рівня;

— впровадження в окрузі системи цінової політики для ре�

алізації медикаментів, ліків, зробити ці товари доступними для

незахищених верств населення;

— вирішення питання планування та надходження коштів

державного бюджету на потреби медицини та освіти, для забез�

печення безкоштовного медичного обслуговування та освіти,

забезпечити гідну оплату праці лікарів та педагогів;

— аналіз структури неповернутих вкладів, вимога повернути

заощадження (в першу чергу малозахищеним верствам насе�

лення);

— захист інтересів громадян та підприємств округу в органах

виконавчої влади та місцевого самоврядування;

— регулярне проведення зустрічей з жителями округу для от�

римання нових наказів.

Робота на державному рівні:
Перспективу України бачу в наступному:

Соціальна політика
— забезпечити вільний розвиток людини, на основі зміцнен�

ня кожної, окремо взятої сім’ї. Міцна, дружна сім'я — гарант

міцної, сильної держави;

— повернути престиж професії військовослужбовця та

міліціонера, покращити умови служби солдатів та офіце�

рів;

— провести дійсну, а не умовну боротьбу із злочинністю та

корупцією, реально задіяти весь наявний потенціал МВС, за�

безпечивши їм соціальні та правові гарантії, створити людям

можливість спокійного життя.

Економічна політика
Економіка країни повинна бути тільки соціально орієнтова�

на.

— для виходу України з економічної кризи необхідно реаль�

но захистити та стимулювати вітчизняного промислового това�

ровиробника шляхом зменшення всіх видів податків;

— товари вироблені за межами України повинні обкладатися

високим ввізним митом.

Молодіжна політика.
— розвиток спортивних клубів, гуртків та секцій за рахунок

організації благодійних центрів та передбачених бюджетних

коштів, які відвернуть молодь від наркотиків, вулиць, криміна�

лу;

— покращення умов життя у студентських гуртожитках.

Голосуючи за мене — Ви голосуєте за процвітання 
Дарницького та Дніпровського районів міста Києва!

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 216
Веретьонкіна Володимира Вікторовича

В Україні склалася надзвичайно складна ситуація як в гро�

мадсько�політичній, так і в соціально�економічній сферах жит�

тя. Загострились протиріччя між владою, опозицією та насе�

ленням, яке майже втратило стійку впевненість у завтрашньо�

му дні. Перш за все це відбилось на найбільш незахищених вер�

ствах населення — молоді та людях похилого віку. Однак мож�

ливо виправити становище, що склалося в Україні.

В разі обрання мене народним депутатом України я буду не�

ухильно дбати про забезпечення прав і свобод, гідних умов

життя людини, піклуватись про зміцнення громадської злагоди

та процвітання України.

Для цього необхідно:

1. Розробити заходи по оздоровленню всіх сфер економіки з

орієнтацією на вітчизняного виробника та виваженим вкрап�

ленням іноземного капіталу;

2. Запровадити систему продуктивної трудової зайнятості та

збільшення кількості робочих місць;

3. Збільшити частку заробітної плати в загальній структурі

виробничих витрат з належною оцінкою інтелектуальної праці,

зокрема, науковців, вчителів, працівників медицини та культу�

ри;

4. Докорінним чином змінити податкову політику для нарос�

тання позитивних змін у виробничій сфері та зменшення тіньо�

вого капіталу;

5. В соціальній політиці держави забезпечити дійове впрова�

дження принципу — людина, її життя і здоров’я, честь і гід�

ність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінніс�

тю;

6. Розробити і неухильно впроваджувати в життя програму

залучення молоді до активної участі в суспільному житті держа�

ви та забезпечити гарантіями працевлаштування та одержання

вищої освіти за рахунок держави;

У виборчому окрузі планую:

1. регулярно проводити прийоми громадян і працювати над

реалізацією доручень виборців;

2. разом з депутатами Київради буду відстоювати інтереси

Дарницького та Дніпровського районів у вирішенні соціально�

економічних програм і проблем;

3. з метою постійного звітування та інформування своїх ви�

борців про свою роботу та діяльність Верховної Ради України

продовжу реалізацію системи спілкування з виборцями через

зустрічі в трудових колективах, керівниками підприємств, орга�

нізацій, представниками партій, громадських організацій,

участь в засіданнях Київради, виступати в місцевих засобах ма�

сової інформації.

РАЗОМ МИ ПЕРЕМОЖЕМО!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 216

Олени Гетьман
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 пат�

ріотам 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 багатодітни�

ми — 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 євро�

пейського 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!

Про затвердження поадресного переліку виконання робіт з ремонту сходових
клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків у місті Києві 

в 2012 році
Розпорядження № 1329 від 27 липня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012
№ 40 "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будів/
ництва метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки" (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про місцеве са/
моврядування в Україні" та з метою підвищення якості надання житлово/комунальних послуг:

1. Затвердити поадресний перелік виконання робіт з ремонту сходо�
вих клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків у місті
Києві в 2012 році, що додається.

2. Визначити комунальне підприємство з утримання та експлуатації
житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" замовни�
ком виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Здійснити в 2012 році фінансування виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, за рахунок коштів, передбачених в Дер�

жавному бюджеті України на 2012 рік для здійснення м. Києвом функцій
столиці за кодом програмної класифікації видатків: 3501230 "Здійснення
містом Києвом функцій столиці, у тому числі будівництво метрополітену
до житлових масивів Троєщина, Теремки", в сумі — 135 000,00 тис. грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни�
ків голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про затвердження переліку об'єктів для виконання будівельно/монтажних 
робіт з оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками

разом з програмно/апаратною частиною диспетчеризації
Розпорядження № 1398 від 7 серпня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь/
кої ради від 29.12.2011 № 1099/7335 "Про Програму соціально/економічного розвитку м. Києва на 2012 рік", на виконання розпоря/
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.10.2011 № 1957 "Про осна/
щення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками разом з програмно/апаратною частиною диспетчеризації", з ме/
тою підвищення якості надання житлово/комунальних послуг та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об'єктів для виконання будівельно�монтажних ро�
біт з оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками
разом з програмно�апаратною частиною диспетчеризації, що додається.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити до�
ступ підрядним організаціям для виконання будівельно�монтажних робіт
з оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками ра�

зом з програмно�апаратною частиною диспетчеризації до об'єктів, вказа�
них у додатку, зазначеному в пункті 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності

міста Києва
Розпорядження № 1464 від 17 серпня 2012 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно/транспортної інфраструктури міста Ки/
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призна/
чення, незавершеного будівництва, інженерно/транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчо/
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 29.02.2012
№ 16/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити прелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій, що
додається.

2. Визначити комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"
замовником виконання робіт із облаштування об'єктів, зазначених у пунк�
ті 1 цього розпорядження.

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести�
ційне агентство" замовником підготовчих робіт по об'єктах зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство":

4.1. Розробити орієнтовні техніко�економічні показники, передпроект�
ні пропозиції по об'єктах інвестування, зазначених у пункті 1 цього розпо�
рядження.

4.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко�економічні
показники, передпроектні пропозиції по об'єктам інвестування з Голов�
ним управлінням житлового господарства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управ�
лінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) та комунальним підприємством
"Київжитлоспецексплуатація".

4.3. Надати орієнтовні техніко�економічні показники, передпроектні
пропозиції та пропозиції до умов інвестиційних конкурсів до Головного
управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку
для підготовки умов конкурсів.

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан�
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва провести інвестиційний конкурс
із залучення інвесторів в установленому порядку.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень 
у додатки до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про питання

організації управління районами в місті Києві"
Розпорядження № 1480 від 23 серпня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України — місто/герой
Київ", враховуючи рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 855/7091, від 29.12.2011 № 1017/7253, від 16.02.2012 № 118/7455,
від 15.03.2012 № 223/7560, від 05.04.2012 № 393/7730, від 26.04.2012 № 499/7836, від 12.07.2012 № 679/8016, від 12.07.2012 № 680/8017,
від 12,07.2012 № 681/8018, від 12.07.2012 № 682/8019, від 12.07.2012 № 683/8020, від 12.07.2012 № 689/8026, від 12.07.2012 № 712/8049,
від 12.07.2012 № 713/8050, від 12.07.2012 № 721/8058, та листи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від
05.07.2012 № 090/1990/в/04 та від 05.07.2012 № 090/1991/в/04, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести у додатки до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010
№ 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" змі�
ни та доповнення, що додаються.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про внесення змін до додатків до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 15.03.2012 № 401
Розпорядження № 1403 від 8 серпня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410
"Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011/2015 роки", від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет
міста Києва на 2012 рік" та з метою вирішення питань фінансової підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціаль/
не спрямування:

1. Внести зміни до додатків 2, 6, 7 до розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради {Київської міської державної адміністрації) від
15.03.2012 № 401 "Про фінансування заходів міської цільової програми
"Соціальне партнерство" у 2012 році", виклавши їх в редакції, що додає�
ться.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Продовження на наступній стор.

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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Шановні кияни!
Цими днями, як ніколи за останні 10 років, до Вас звертаються

сотні політиків, які прагнуть отримати Вашу довіру та підтримку

лише в один день � 28 жовтня 2012 року.

Зараз кожен з Вас, аналізуючи рівень свого життя, розвитку сус�

пільства, можливості для реалізації своїх прав та свобод, матиме

шанс не помилитися, обираючи свого представника до Верховної

Ради України.

Україні потрібен � справжній парламент, а не придаток Уряду чи

Адміністрації Президента, яким ми бачили Верховну Раду протя�

гом останніх п'яти років. Парламент � який служитиме інтересам

громадян, а не фінансово�промисловим групам, парламент з

принципових та самостійних людей, а не залежних від впливу ад�

міністративного ресурсу чи партійних вождів.

Ініціювавши створення та  надаючи безкоштовну правову до�

помогу в громадських приймальнях Київського міського центру

"ПРАВОЗАХИСНИК", а також адвокатського об'єднання "ПРА�

ВОЗАХИСНИК", я відчуваю труднощі, з якими зустрічаються

громадяни, відстоюючи свої права.

Тому, прийнявши рішення йти до парламенту, я усвідомлюю,

що зможу відстоювати Ваші інтереси, захищати права та свобо�

ди. Мене не можна залякати чи змусити йти врозріз з Вашими

дорученнями, я не маю того бізнесу, який чутливий до перевірок

контролюючими органами. Відповідальність перед людьми та їх

довіра до мене і є тими силами, які не зможуть змінити бажання

служити Вам!

Новий парламент з новими обличчями зобов'язаний 
виправити помилки попередників

На жаль, проведена т.зв. "судова реформа" ще більше підірва�

ла довіру народу до правосуддя та суддів. Бажання суддів ухва�

лювати законні та об'єктивні рішення на користь громадян та

підприємців, у тому числі у справах, в яких останні судяться з

органами влади, обмежуються вказівками "згори". Тому перег�

ляд відповідних законодавчих актів щодо судоустрою та статусу

суддів є першочерговим.

Потребують ревізії законодавчі акти "пенсійної реформи": пе�

регляд положення щодо мінімального пенсійного віку, спро�

щення процедури перерахунку пенсій та ін.

У прийнятому Податковому кодексі необхідно врахувати не

лише побажання податкової та великого бізнесу, а й пропозиції,

які протягом тривалого часу висловлюють представники малого

та середнього бізнесу.

Потребують змін положення Кримінального кодексу Украї�

ни, не лише щодо декриміналізації статей, за якими засуджені

Ю.Тимошенко, Ю.Луценко, В.Іващенко та ін., а й положення

процесуального закону, які б позбавили можливості окремих

представників правоохоронних органів порушувати криміналь�

ні справи за надуманими підставами.

Необхідно також скасувати закон "Про засади державної мов�

ної політики" (закон Колесніченка�Ківалова) як такий, що не

лише не відповідає інтересам громадян, а й прийнятий в оче�

видно не правовий спосіб.

Виправивши помилки, новій Верховній Раді необхідно якіс�

но по�новому підійти до процесу законотворення. Раз і назав�

жди заборонити практику ухвалення доленосних для країни за�

конів за лічені секунди. Народні депутати повинні стати справ�

жніми захисниками прав та представниками інтересів виборців.

Як представник громад Дарницького та Дніпровського районів
прагнутиму змінити підхід до розвитку лівобережних районів
Пріоритетом розвитку столиці повинні стати райони лівобе�

режжя: з будинками, більшість яких потребує капітального ре�

монту, потенційно небезпечними ліфтами, відсутністю сучасних

дитячих та спортивних майданчиків та відсутністю доріг з на�

лежним асфальтовим покриттям.

Натомість наші райони переповнені торговельними кіоска�

ми, які потребують системної боротьби з їх розміщенням.

Проблему модернізації Бортницької станції аерації необхідно

поставити на державний рівень не нижчий, ніж проведення Єв�

ро�2012.

З баченням щодо вирішення таких питань іду до Вас!
І планую стати ВАШИМ ПРАВОЗАХИСНИКОМ не лише
у Верховній Раді України, а й в кожному владному кабінеті!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ПАВЛИКА

Віталія Андрійовича

Я ПРОТИ БЕЗІДЕЙНОЇ ОПОЗИЦІЇ ТА БЕЗДІЯЛЬНОЇ

ВЛАДИ

Мені важко спостерігати як проти українського народу ха�

барницька опозиція та влада займається на своїх посадах нічим

іншим, ніж власним збагаченням. Спостерігаючи таку ситуа�

цію, я ставлю одне питання: за що? За те, що наші з Вами діди

та прадіди віддали життя заради сьогодення, за те, що в неза�

лежній демократичній державі кожної хвилини спостерігається

боротьба влади та опозиції проти власного народу. Коли народ

з кожним днем стає все біднішим і біднішим, а влада та опози�

ція збагачується? Я переконаний, що українська влада та опо�

зиція пліч�о�пліч  вирішили збагатити свої кишені за рахунок

народу.

Я прагну все це змінити і надіюсь, що Ви мені в цьому допо�

можете!

Це буде справедлива боротьба пригніченого народу за своє

"буття, свободу, власність"

Що нам треба зробити?
1. Благополуччя народу, високі зарплати і пенсії у простих

людей, доступне житло для кожного за соціальну справедли�

вість та привернення уваги влади до гострих проблем україн�

ського народу, в тому числі мешканців Дарницького та Дніп�

ровського районів.

2. Основні сили держава має спрямовувати виключно на со�

ціальні програми � і першою з таких програм має стати програ�

ма підвищення заробітних плат  та пенсій до рівня, який дозво�

лить людині не стояти в чергах до кабінетів можновладців�олі�

гархів за субсидією чи будь�якою іншою допомогою, а дозволи�

ти собі належні лікування, освіту, забезпечити себе та свою

сім'ю усім необхідним для нормального життя.

3.  Змінити владу на місцях, починаючи з начальників ЖЕКів

та закінчуючи міністрами, які представляють сьогоднішню вла�

ду та опозицію.

4. Зобов'язати органи місцевого самоврядування належним

чином виконувати доручення виборців, а також проводити ре�

гулярний прийом мешканців не на слові, а на ділі.

Ми маємо жити у вільній, красивій, заможній Україні!
Зобов'язуюсь, що вся моя робота в Верховній Раді України

буде направлена на Ваше благо, шановні мої однодумці. Ви зав�

жди зможете звернутися до мене з вашими проблемами.

Я НЕ ПІДТРИМУЮ ВЛАДНИХ ТА ОПОЗИЦІЙНИХ 
КАНДИДАТІВ!

Я < ПРОТИ ВСІХ!!!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА В НАРОДНІ
ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ПО ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 216

Ястремського Сергія Вікторовича

"Нашому району 
 нове життя"
Маючи досвід і знаючи реальні проблеми людей,

інфраструктуру міського господарства, а з іншого �

спостерігаючи як недбало упускаються можливості для

розвитку міста, районі, розумію � можу своїми справами

зробити життя своїх виборців кращим! Я � не підпільний

мільйонер і в мене немає бригад проплачених агітаторів. Я �

один з Вас. Я не можу і не хочу купувати людей разовими

подачками, завдання депутата бачу в іншому. Ось основні

проблеми, вирішенням яких я займуся після обрання мене

народним депутатом:

1) Негайний всебічний незалежний аудит діяльності

підприємств ЖКГ. За підсумками � залучення до

відповідальності винних керівників за нецільове використання

бюджетних коштів, зниження тарифів та організація відкритих

конкурсів на кращу програму виведення кожного з цих

підприємств із кризи. Як і Ви, я не вірю в обгрунтованість

підвищення тарифів! Не дозволимо перекладати на наші з вами

плечі "прорахунки, витоку" і банальне злодійство!

2) Усунути несанкціоновані звалища.

3) Ініціювати і провести повну інвентаризацію землі нашого

округу з залученням ЗМІ та громадськості. Кожен громадянин

України має отримати можливість реалізувати своє законне

право на землю!

4) Припинити несанкціоновану забудову, незаконно зведені

об'єкти (незалежно від стадії готовності)!

5) Припинити непосильні побори з батьків у школах і

дитячих садах!

6) Створити при управлінні освіти єдину електронну базу

черговиків в дитячі сади з відкритим доступом для

ознайомлення.

7) Збільшити фінансування спортивних шкіл, дитячо�

юнацьких клубів.

Мені потрібна Ваша підтримка! Прошу повірити в мене. 
Разом у нас все вийде!

ПЕРЕДВИБОРНА  ПРОГРАМА КАНДИДАТА
В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

Черновола Юрія Вікторовича
Округ № 216

Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення 
та поліпшення санітарного стану міста у 2012 році

Розпорядження № 1598 від 12 вересня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з

метою поліпшення рівня благоустрою, санітарного та технічного стану об'єктів міської інфраструктури, забезпечення готовності
міського господарства до експлуатації в осінньо + зимовий період 2012 + 2013 рр., посилення відповідальності керівників житлово+
комунальних служб районів та міста за виконанням обсягів робіт згідно з цільовими загальноміськими програмами, в межах фун+
кцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести в місті Києві осінній місячник з благоустрою, озеленення
та поліпшення санітарного стану в період з 24 вересня до 26 жовтня 2012
року.

2. Утворити комісію з проведення осіннього місячника з благоустрою,
озеленення та поліпшення санітарного стану міста та затвердити її склад
(додаток 1).

3. Затвердити:
3.1. Порядок роботи комісії з проведення осіннього місячника з благо"

устрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста (додаток 2).
3.2. Планові показники районних в місті Києві державних адміністрацій

виконання заходів осіннього місячника з благоустрою, озеленення та по"
ліпшення санітарного стану міста Києва у 2012 році (додаток 3).

3.3. Планові показники головних управлінь, управлінь виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
комунальних підприємств міста Києва виконання заходів осіннього місяч"
ника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста
Києва у 2012 році (додаток 4).

3.4. Планові показники комунальної корпорації "Київавтодор" виконан"
ня заходів осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення
санітарного стану міста Києва у 2012 році (додаток 5).

3.5. Планові показники Київського комунального об'єднання "Київзе"
ленбуд" виконання заходів осіннього місячника з благоустрою, озеленен"
ня та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2012 році (додаток 6).

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям, керівникам під"
приємств, установ та організацій комунальних форм власності розробити
плани заходів щодо проведення осіннього місячника з благоустрою, озе"
ленення та поліпшення санітарного стану міста.

5. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
5.1. До 24 вересня 2012 року утворити районні комісії з проведення

осіннього місячника з благоустрою, озеленення та санітарного стану ра"
йонів і забезпечити виконання затверджених показників реалізації заходів
з благоустрою.

5.2. До участі у виконанні запланованих заходів осіннього місячника з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста залучи"
ти працівників підприємств, установ та організацій району незалежно від
форм їх власності та відомчого підпорядкування, громадськість.

5.3. Започаткувати починаючи з 2012 року в період проведення весня"
ного та осіннього місячників з благоустрою здійснення зразкового ком"
плексного благоустрою (фарбування фасадів, впорядкування балконів,
лоджій, ремонт прибудинкових тротуарів, проїздів, влаштування зовніш"
нього освітлення тощо) мікрокварталу чи вулиці із залученням архітекто"

рів та фахівців.
Інформувати міську комісію про проведену роботу до 29 жовтня 2012

року через Головне управління контролю за благоустроєм та в період
об'їздів районів.

6. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) сприяти підприємствам, уста"
новам та організаціям всіх форм власності в організації та виконанні за"
ходів осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення сані"
тарного стану міста.

7. Головним управлінням, управлінням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальним під"
приємствам міста Києва, районним в місті Києві державним адміністраці"
ям щопонеділка надавати до Головного управління контролю за благоус"
троєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер"
жавної адміністрації) оперативну інформацію та до 29 жовтня 2012 року
подати зведений загальний звіт про виконання запланованих заходів,
розроблених згідно з підпункти З.2., 3.3., 3.4. та 3.5. цього розпоряджен"
ня,

8. Головному управлінню контролю за благоустроєм розглянути звіти
та загальні підсумки виконання планових показників районних в місті Ки"
єві державних адміністрацій, головних управлінь, управлінь виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та комунальних підприємств міста Києва та до 07 листопада 2012 року
подати пропозиції щодо рейтингів районних в місті Києві державних ад"
міністрацій, міських комунальних підприємств, головних управлінь, уп"
равлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер"
жавної адміністрації) на розгляд комісії.

9. Головному управлінню контролю за благоустроєм до 28 листопада
2012 року підготувати розпорядження виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) про підсумки прове"
дення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення са"
нітарного стану міста.

10. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пуза"
нову О.Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор"
мації змісту цього розпорядження.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ"
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків та голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

Додаток 1
до розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації)
від 12.09.2012  №  1598

СКЛАД   КОМІСІЇ
з проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного

стану міста

Мазурчак Олександр Володимирович — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
Садовой Сергій Миколайович — начальник Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації), заступник голови комісії
Рибалко Наталка Іванівна — начальник відділу по роботі з районними в місті Києві державними адміністраціями комунального підприємства вико"

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київблагоустрій", секретар комісії
Богославець Іван Іванович — заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Блохов Сергій Володимирович — заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Давидов Геннадій Матвійович — заступник голови комісії з реорганізації — перший заступник начальника Головного управління екології та охорони

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Жигалов Юлій Анатолійович — виконуючий обов'язки головного державного санітарного лікаря міста Києва (за згодою)
Жуков Володимир Андрійович —перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Казачук Володимир Олександрович — заступник начальника Головного управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Костюченко Вадим Костянтинович — перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Кравченко Сергій Олексійович — перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Лапань Андрій Григорович — перший   заступник    голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Малежик Олена Миколаївна – перший заступник начальника Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконав"

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Малихін Олександр Володимирович — заступник  голови  Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Машко Олег Іванович — начальник відділу матеріально"технічного забезпечення управління матеріального забезпечення Головного управління мі"

ністерства внутрішніх справ України в місті Києві
Хвостик Василь Петрович — заступник генерального директора комунального підприємства "Київпастранс"

Царенко Михайло Олександрович — генеральний директор Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених на"
саджень міста "Київзеленбуд"

Павлик Ігор Климович — перший заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Пантелеєв Петро Олександрович — заступник начальника Головного управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Пінчук Василь Іванович — перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Походій Павло Іванович — генеральний директор комунального підприємства  по   утриманню  та  експлуатації земель водного фонду міста Києва

"Плесо"
Пшеничний Віталій Никифорович — начальник  Головного   управління   і питань надзвичайних    ситуацій    виконавчого органу Київської    міської

ради    (Київської міської державної адміністрації)
Риженко Юрій Миколайович — перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Рожнятовський Володимир Францевич — заступник генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор"
Солошенко В'ячеслав Володимирович — директор комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав"

ної   адміністрації)" Київблагоустрій"
Тимченко Богдан Вікторович — заступник начальника Головного управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київ"

ської міської державної адміністрації)
Титаренко Олег Миколайович – начальник Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер"

жавної адміністрації)
Царенко Олексій Васильович — старший інспектор з особливих доручень сектору нагляду за перевезенням небезпечних вантажів та станом доріг

управління державної автомобільної Інспекції Головного управління міністерства внутрішніх справ України в м. Києві
Целовальник Сергій Анатолійович — начальник Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Ки"

ївської міської державної адміністрації)
Шрамченко Оксана Григорівна — заступник начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення вико"

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови+керівник апарату
О. Пузанов

Додаток 2
до розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації)
від 12.09.2012 № 1598

ПОРЯДОК
роботи комісії з проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення

санітарного стану міста
1.Метою роботи комісії з проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста (далі " комісія) є

забезпечення дієвого контролю за виконанням запланованих заходів та ефективності організації її роботи.
2. Форма проведення: виїзне засідання в приміщенні, яке визначає районна в місті Києві державна адміністрація.
3. Графік проведення виїзних засідань:

Дата Перелік районів, що звітують*:

26.09.2012 Солом'янський, Святошинський

03.10.2012 Дніпровський, Деснянський

10.10.2012 Оболонський, Подільський

17.10.2012 Голосіївський, Дарницький

24.10.2012 Шевченківський, Печерський

14.11.2012 Підсумкове засідання

Продовження на наступній стор.
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Хрещатик 22 вересня 2012 року

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата  

Герасимчука Володимира Володимировича
на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Країну потрібно будувати не з тими, хто більше та краще по�

обіцяє, а з тими, в кого є досвід, хто знає, як діяти — з фахівця�

ми. Впевнений, для того, щоб поліпшити якість життя, потріб�

но підвищити рівень політиків, обираючи тих, хто не запляму�

вав свою репутацію.

Я сам особисто голосую за людяність, чесність та відпові�

дальність! Ці якості повинні бути екзаменом для депутатів, які

будуть представляти виборців у Верховній Раді.

Основою для майбутнього держави мають стати:

� Міцна законодавча та економічна база;

� Розвиток соціальної інфраструктури;

� Доступна та якісна медична допомога;

� Гідна освіта для тих, хто бажає навчатися.

1. Закони для розвитку, економіка для добробуту!
Держава не може жити відокремлено від свого народу. Вер�

ховна Рада повинна бути місцем прийняття не тільки політич�

них рішень. Сьогодні необхідно зосередитись на програмі еко�

номічного зростання. 

Моїми пріоритетами в цьому напрямку є розвиток енерго�

незалежних підприємств, підтримка державою виробництв,

які впроваджують інноваційні технології як в сільському ви�

робництві, так і в промислових галузях. 

Вважаю, що чим активніше та без зайвих перешкод  україн�

ці будуть створювати свої невеликі підприємства, тим більше

людей буде мати не сезонний підробіток, а постійне джерело

доходів.

2. Подолання корупції. Наполягатиму на усуненні депутат�

ської та суддівської недоторканості, скороченні витрат на ут�

римання влади і спрямування цих коштів на соціальні потре�

би.

Вимагатиму, аби поіменне голосування в Верховній Раді бу�

ло закріплене не лише законодавчо, а й фактично. 

Зміни до законодавства унеможливлять чиновницьке хабар�

ництво, повернуть до бюджету державні кошти, які були неза�

конно використані для особистого збагачення можновладців. 

3. Соціальний захист. Збереження пільг і компенсацій пос�

траждалим від Чорнобильської катастрофи, воїнам�інтернаці�

оналістам, інвалідам, сиротам, багатодітним родинам. 

Першочергове працевлаштування молоді, жінок, одиноких

матерів та сиріт. Встановлення реального прожиткового мініму�

му, який забезпечить не фізіологічну норму, а повноцінне життя

громадян. 

Встановлення однакових правил нарахування пенсій для всіх

громадян, у тому числі й високопосадовців та відміна збільшен�

ня вікового цензу при призначенні пенсії.

Вважаю, що у нас ще не створені необхідні умови для реаліза�

ції потенціалу жінки�трудівниці, тому буду сприяти широкому

залученню жінок до керування виробничою, культурною та соці�

альною сферами.

4. Впровадження нових стандартів в галузі ЖКГ, освіти й меди$
цини. Удосконалення законодавства в житлово�комунальній

сфері дозволить запобігти підняттю тарифів та усунути вплив

підприємств�монополістів на  вартість комунальних послуг.

Реформування галузі охорони здоров'я забезпечить безкош�

товні: ургентну допомогу та лікування дітей. Кожен працедавець

буде зобов'язаний гарантувати найманому робітникові пакет ме�

дичного страхування. 

Буду добиватися виконання збільшення бюджетних місць у

навчальних закладах. Вважаю, що кращу освіту повинен мати не

той, у кого більше коштів, а той, хто має більші здібності.

5. Якісна освіта — майбутнє заможної держави!
Освіта має бути цікавою і стимулювати до набуття професії.

Випускник повинен здобути гарантоване перше робоче місце за

своєю спеціальністю, а не стикатися з проблемою, коли на робо�

ту беруть тільки з досвідом. 

Вважаю за потрібне запровадити "навчання під заказ" — за за�

мовленням роботодавця; відродити мережу безоплатних спор�

тивних гуртків при школах, повністю забезпечити села та міста

шкільними автобусами; приділити увагу ліквідуванню черг в ди�

тячих садках. 

Потрібно дати молоді шанс реалізувати себе на Батьківщині, а

не за кордоном!

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по виборах народних депутатів України 28 жовтня  2012 року
Бутенко Олени Василівни

Шановні виборці!

Ми прожили з Вами 20 років в незалежній Українській дер�

жаві. Мушу констатувати той факт, що більшу частину цього

часу було витрачено українцями на взаємні суперечки щодо

того, яку державу ми будуємо, з'ясування між собою, хто біль�

ший патріот. За цей час попри нас у напрямку Європейсько�

го співтовариства впевненим кроком пройшли наші сусіди.

Сьогодні люди в цих країнах живуть заможніше, вони впев�

нені в завтрашньому дні, вірять у щасливе майбутнє своїх ді�

тей.

Час і нам змінити ситуацію у своїй державі. Ми мусимо ус�

відомлювати, що неможливо змінити власну державу, не змі�

нивши своє місто. З малої Батьківщини починаємось ми, з

невеликої справи виростають вчинки державної ваги. Від на�

ших щоденних справ залежить, якою буде наша Україна. І чи

захочуть в ній жити наші діти?

З 2005 року я вступила до лав Всеукраїнського об'єднання

"БАТЬКІВЩИНА", оскільки вірю, що це одна з тих політич�

них сил, яка зможе зробити наше життя кращим. 

Маючи життєвий досвід, відчуваючи в собі силу змінити

життя в країні на краще, я вирішила балотуватися до Верхов�

ної Ради України.  

Цілі великої собі не ставлю. Не буду лукавити! Хочеться

єдиного. Внести невелику, але реальну часточку у розвиток

своєї держави. Хочеться змін!

Я знаю, що і як зробити, щоб жителі округу побачили і від�

чули у своєму повсякденному житті реальні позитивні зміни. 

Киянам потрібен ефективний управлінець і досвідчений

політик.

У разі нашої перемоги на виборах, прикладатиму макси�

мум зусиль для реалізації наступних завдань:

� відстоювання та забезпечення інтересів жителів нашого

району в Верховній Раді України;

� створення "соціального" ринку ліків із доступними ціна�

ми, особливо для пенсіонерів, за допомогою державного ре�

гулювання фармацевтичної сфери;

� державне замовлення на будівництво соціального житла;

� скорочення витрат на утримання влади;

� прийняття закону про імпічмент Президента України;

� виборність суддів громадянами;

� обрання та відкликання голів усіх місцевих адміністрацій

прямим голосуванням жителями місцевих громад.

� належний соціальний рівень жителів району, в тому числі

оздоровлення, відпочинок, духовний розвиток дітей, підтри�

мання студентів та шкільні колективи щодо проведення захо�

дів, конкурсів, а також інших форм організації культурного

відпочинку молоді;

� організація на території нашого округу регулярного при�

йому виборців для обговорення та вирішення їх проблем.

Лише віра в себе та наполегливість приведе до перемоги!
ЗА БАТЬКІВЩИНУ!!!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Самсона Юрія Петровича

Свободи

Депутат може бути ефективним представником виборців вик�

лючно у випадку своєї приналежності до них, розумінню проб�

лем та поділянню інтересів. Така приналежність виникає через

проживання, роботу чи інший зв'язок з громадою округу.

Головною метою діяльності депутата має бути захист універ�

сальних прав і свобод людини, зокрема кожного мешканця окру�

гу. Депутат наділений достатніми повноваженнями для реалізації

цього завдання, безвідносно до перебування у владі чи опозиції.

Якщо діючий депутат будь�якого рівня не покращив життя ви�

борців � його необхідно усунути від влади! Такий шанс у кожно�

го з нас, мешканців округу, є � усунути від влади діючих депута�

тів, проголосувавши за свого кандидата!

Політики різної орієнтації, вся державна система ведуть спря�

мовану кампанію з обмеження прав людини. Разом мусимо зу�

пинити цей процес. Ради всіх рівнів зобов'язані негайно впрова�

дити в Україні механізми, що давно діють в країнах Європей�

ського Союзу, з недопущення дискримінації за майновою, расо�

вою, гендерною чи іншими ознаками.

Гарантую мешканцям округу щотижневі зустрічі зі мною як

новобраним депутатом для вивчення конкретних проблем та по�

шуку шляхів їх подолання. Зроблю все, щоб конституційні права

кожного, хто звернеться до мене в разі їх порушення, було по�

новлено. 

Урядування

Через нехтування депутатами різних рівнів своїми обов'язка�

ми в системній кризі перебувають армія, правоохоронна систе�

ма, освіта, медицина; відверто шкідливою для суспільства є ни�

нішня форма державного управління. 

Побудова нової системи державних органів має відбуватись за

принципами: люстрації (очищення від нинішніх корумпованих

кадрів); обмеження контролюючих функцій держави, що дасть

можливість скоротити орду чиновників; формування державних

органів з осіб з високим рівнем освіти та професіоналізмом.

Гарантую використовувати повноваження народного депутата

для викриття та звільнення з органів влади всіх рівнів корупціо�

нерів і невігласів. Зроблю все, щоб кожна скарга громадян роз�

слідувалась якнайретельніше.

Підприємництво

Розмови про потужний економічний потенціал України зву�

чать як насмішка над зубожілою країною. Підняти основну час�

тину населення з�під межі бідності можливо за умови впровад�

ження в усі сфери життя сучасних технологій, переорієнтації

затратного і руйнівного для природи ресурсно�сировинного

виробництва на інтелектуальне й енергозберігаюче.

Необхідно тягар оподаткування перекласти на хімічну, мета�

лургійну промисловість, природні монополії тощо � тобто на

підприємства олігархів.

Малий бізнес платитиме символічний 3% податок на оборот.

Замість сьогоднішнього 50% оподаткування фонду заробітної

плати для найманих працівників буде введено єдиний податок

не вищий 10%.

Припинити практику державної підтримки великих підпри�

ємств за рахунок бюджету. Шахти "на реконструкцію", банки

"на реструктуризацію" отримують мільярди виключно завдяки

їх власникам�депутатам, які знову йдуть до Верховної Ради,

щоб і надалі мати підконтрольний парламент. Навіть один де�

путат, який діятиме сміливо, може зламати відлагоджену систе�

му грабунку нас з вами. 

Зобов'язуюсь інформувати суспільство про всі спроби олігар�

хів ухвалити закони, якими в їхніх інтересах обкрадаються ук�

раїнці, здійснюються зовнішні запозичення, продається суве�

ренітет України.

Законопроекти

Як новообраний депутат доб'юсь прийняття розроблених

мною законів, якими початок та закінчення ведення підприєм�

ництва, реєстрація громадських організацій, ОСББ, профспі�

лок, релігійних громад буде зведено до повідомлення; заборо�

нено створення і діяльність державних органів, що втручають�

ся в сферу творчого, релігійного, особистісного життя грома�

дян; конституційно зафіксовано непорушність свободи слова в

Інтернеті, гарантовано право кожного українця на вільний дос�

туп до Інтернету.

Держава на службі суспільства має зосередитись на створен�

ні умов для досягнення безпеки, соціальної справедливості та

екологічної рівноваги.

Продовження на наступній стор.

* перший у списку забезпечує транспорт для проведення огляду згідно
з погодженим маршрутом руху, другий � надає приміщення для
засідання.

4. Голови районних в місті Києві державних адміністрацій звітують про
виконання запланованих заходів, протокольних доручень комісії та про
ініціативні заходи щодо поліпшення благоустрою в районі.

5. У день засідання комісії (щосереди) голови районних комісій з
проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та
поліпшення санітарного стану міста, що звітують, спільно з
представниками районних комунальних служб під час огляду знайомлять
членів комісії про проведені основні роботи та проблеми в галузі
благоустрою району.

6. Комісія відповідно до пунктів 3, 7, 8 цього розпорядження та на
підставі попередніх розрахунків, виконаних Головним управлінням
контролю за благоустроєм, перевірок і аналізу виконаних робіт в районах
затверджує результати рейтингів районних в місті Києві державних
адміністрацій, головних управлінь, управлінь виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
комунальних підприємств міста Києва.

Рейтинг районних в місті Києві державних адміністрацій та
комунальних служб міста у виконанні заходів з благоустрою проводиться
відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2011 № 2522 "Про
внесення змін до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 27.01.2004 №82".

7. Комісія з проведення осіннього місячника з благоустрою,
озеленення та поліпшення санітарного стану міста затверджує результати
рейтингів районних в місті Києві державних адміністрацій, головних
управлінь, управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та комунальних підприємств міста Києва.

Заступник голови � керівник апарату О. Пузанов
З іншими додатками можна ознайомитись 

в апараті  КМДА

Про передачу функцій замовника будівництва об'єктів 
від Головного управління капітального будівництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв'язку 
з його реорганізацією

Розпорядження № 1591 від 11  вересня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від

15.03.2012 № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)",
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500 "Про
здійснення організаційно�правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації")" та від 12.07.2012 року № 1205 "Про затвердження
змін та доповнень до Положень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації)", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.   Головному   управлінню   капітального   будівництва   виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі — Головне   управління   капітального   будівництва)   в   установле�
ному порядку:

1.1. Передати Комунальному підприємству "Інженерний центр" вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) (далі — КП "Інженерний центр") функції замовника, всі наявні
документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного бу�
дівництва на момент передачі, проектно�кошторисну, договірну, бухгал�
терську   документацію,   документацію,   пов'язану   з   проведенням
процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для ком�
плектації об'єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення від�
повідно до чинного законодавства по об'єктах згідно з додатком.

Взяти до відома, то у зв'язку з передачею функцій замовника будів�
ництва об'єктів, зазначених у підпункті 1.1. пункту 1 цього розпоряджен�
ня, від Головного управління капітального будівництва до КП "Інженерний
центр", це комунальне підприємство стає правонаступником Головного
управління капітального будівництва у частині виконання функцій замов�
ника   будівництва зазначених об'єктів.

1.2. Подати в установленому порядку до Головного управління еконо�
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) пропозиції щодо внесення змін до Прог�
рами соцІальпо�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік у зв'язку із

передачею функцій замовника КП "Інженерний центр" по об'єктах, зазна�
чених у підпункті 1.1. пункту 1 цього розпорядження.

2. КП "Інженерний центр" забезпечити подальше виконання будівель�
них, проектних та інших робіт з метою їх введення в експлуатацію, згідно з
програмами соціально�економічного розвитку м. Києва на відповідний рік.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 
від 22.03.2010 № 166 "Про передачу функцій замовника по окремих

об'єктах комунального господарства";
від 30.12.2010 № 1234 "Про проектування, будівництво та реконструк�

цію об'єктів інженерної інфраструктури міста Києва";
від 22.09.2011 № 1736 "Про проектування та будівництво патологоана�

томічного корпусу на території Святошинського психоневрологічного інтер�
нату на вул. Івана Крамського, 16";

від 04.03.2009 № 242 "Про проектування та будівництво пішохідного
мосту через Русанівський канал в районі житлового будинку по вул. М. Рас�
кової, 52�В у Дніпровському районі";

від 24.12.2010 № 1173 "Про проектування, будівництво та реконструк�
цію фонтанів у місті Києві";

від 01.12.2010 № 1035 "Про проектування та будівництво інженерних
мереж для критої спортивної споруди із штучним льодовим покриттям по
вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі";

від 27.03.2008 № 442 "Про передачу функцій замовника з будівництва

об'єктів комунального призначення: "Будівництво другої нитки Головного
міського каналізаційного колектора" та "Будівництво Південно�Західного
каналізаційного колектора";

від 18.02.2009 № 203 "Про будівництво та реконструкцію окремих
об'єктів комунального господарства";

під 11.06.2009 № 668 "Про проектування та реконструкцію, будівниц�
тво окремих об'єктів комунального господарства";

від 10.11.2011 № 2068 "Про передачу функцій замовника та виконан�
ня робіт з реконструкції тепломагістралі N 2 СТ�2 па ділянці від точки А

(між ТК�204 та ТК�205) до шахти підйому (між ТК�210/4 та ТК�210/5) на
вуя. Вербовій у Оболонському районі";

від 15.03.2010 №139 "Про проектування та будівництво багатоповер�
хових паркінгів у м. Києві".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М.І.

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації)
від 11.09.2012   № 1591

Перелік 
об'єктів, що передаються від Головного управління капітального будівництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Комунальному
підприємству "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
№  ОБ'ЄКТИ

1. Будівництво інженерних мереж для спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у м. Києві

2. Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві

3.    Будівництво Південно�Західного каналізаційного колектора (I�IV п.к.) в м. Києві

4. Будівництво каналізаційного колектора від Мостицького до Головного міського в м. Києві, І черга

5 Будівництво водопровідної мережі Д=1400 мм від вул. Гречка до Великої кільцевої дороги у Подільському, Шевченківському
та Святошинському районах м. Києва

6. Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м, Києві

7. Напірний каналізаційний трубопровід від КНС "Пуща�Водиця" до вул. Газопровідної в Оболонському районі

8.    Будівництво каналізаційного колектора по вул. Протасів Яр від вул. Солом'янської до вул. Грінченка у Солом'янському районі
м. Києва

9.   Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС "Нивки" в м. Києві       

10. Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600�700�900�1250�1450�2450 мм

11.   Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора Д=700�800�960�1040 мм

12.  Реконструкція III черги Новодарницького каналізаційного колектора Д�2980 мм

13. Будівництво каналізаційного колектора Д=1200 мм на вул. Сортувальній у Дарницькому районі м. Києва

14.  Каналізаційний колектор на вул. Ломоносова та вул. Мейтуса в Голосіївському районі

15. Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Луначарського у Дніпровському районі м. Києва

16. Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Бережанській від вул. Полярної до вул. Лугової

17. Реконструкція каналізаційного колектора на просп. Комарова (від вул. Козелецької до бульв. Лепсе)

18. Перекладка 1 нитки піскопроводу Д=200 мм на Бортницькій станції аерації

19. Реконструкція тепломагістралі № 2 від СТ�2 на ділянці від точки а (між ТК�204 до ТК�205) до шахти підйому (між ТК�210/4 та
ТК�210/5) по вул. Вербовій в Оболонському районі м. Києва

20. Будівництво каналізаційного колектора на бульв. Лесі Українки в Печерському районі м.Києва

21. Реконструкція каналізаційного колектора Д=1000�1200 мм на вул. Дегтяренка

22. Реконструкція каналізаційного колектора Д=2400 мм на вул. Лебедєва у Дніпровському районі м. Києва

23. Будівництво каналізації Д=1200 мм L=1150 м на вул. Урлівській від вул. Здолбунівської до вул. А.Ахматової в м. Києві

24.  Проектування та будівництво багатоповерхового паркінгу на просп. Героїв Сталінграда, 37

25. Реконструкція овального фонтана на вул.Хрещатик, 25 у м. Києві

26. Реконструкція каскадного фонтана на вул.Червоноармійській, 119 у м. Києві
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Моя життєва позиція: Життя за Християнським законом і

виконання Божих заповідей.

Моя ціль: 

� Обов'язкове богослужіння в стінах Верховної Ради та інших

державних закладах.                                  

� Захист дітей�сиріт, малозабезпечених сімей, інвалідів, пен�

сіонерів.                                                                                                 

� Заборона на підвищення цін на комунальні послуги і тари�

фи.

� Забезпечення прав громадян на безкоштовну освіту та ме�

дичне обслуговування.    

� Гарантоване працевлаштування молодих спеціалістів.

� Законодавчі пільги для розвитку малого та середнього

підприємництва.                                                                                      

� Державне фінансування  для підтримки історичного

обличчя м. Києва.

� Розвиток Києва виключно культурно�туристичного та

фінансового центру країни для комфортного проживання киян.

Як Народний Депутат України, служитиму Богу і людям.

Мій телефон: 0974515219.

Передвиборча програма
Кандидата в Народні Депутати України по 216�му окрузі

Андрощука Сергія Борисовича

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ В
ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 216

Полуектова Юрія Євгеновича

Кожну людину, яка живе і планує й надалі жити в Україні,

непокоїть сьогодні те, як повільно країна долає труднощі

посткризового періоду, як повільно і несистемно здійснюються

реформи.

Попри обіцянки і переможні рапорти уряду, реальне

становище економіки залишається незадовільним. Основні

галузі виробництва продовжують буксувати і працювати лише

на частину власної потужності.

Рівень життя громадян в країні залишається вкрай низьким,

купівельна здатність населення неухильно знижується. А

головне � люди зневірилися у владі, яка повинна знайти вихід з

цього становища.

Громадськість розуміє, що її інтереси не будуть захищати ті,

хто за 20 останніх років так і не спромігся подолати безлад у

країні.

Нова влада потребує нових облич. Вона потребує людей, які

змогли вибудувати власне життя і зараз мають досвід та

бажання допомогти зробити це іншим. Людей, які будуть дбати

не про інтереси власного бізнесу, а про тих, хто живе і працює

поруч з ними. Бо вони розуміють � сильною країна стає завдяки

сильним, благополучним людям. Людям, яким вистачає

розуму, освіти, практичних знань, бажання і вміння працювати.

Тому сьогодні я йду у депутати і сподіваюсь, що матиму

підтримку своїх земляків.  

До Верховної Ради України я йду як представник київської

громади. Як людина, яка народилася в цьому прекрасному

місті, живе в ньому і добре відчуває, як згубно позначаються на

розвитку інфраструктури столиці різноманітні бюджетні

прорахунки. Я йду, як людина, яка чудово розуміє місце і роль

столиці у житті країні, яка знається на проблемах і потребах

киян.

Тому у сесійній залі я відстоюватиму перш за все бюджет

розвитку Києва; вдосконалення місцевого самоврядування,

яке дозволить Києву користуватися правами столиці не лише

на папері; розвитку занедбаних районів столиці, збереження її

самобутнього стилю; збільшення соціальних програм і

соціального захисту киян.

У депутатській роботі я в першу чергу буду приділяти увагу:

зосередженню бюджетних коштів на пріоритетних

напрямках (будівництві, науці, охороні здоров'я, культурі,

освіті);

розвитку соціальної політики;

ініціюванню і підтримці програм доступного житла;

спрощенню системи реєстрації, звітності та

адміністративного регулювання малого та середнього бізнесу;

діяльності, яка спрямована на фінансову підтримку малого

бізнесу;

вдосконаленню державних та суспільних відносин щодо

регулювання ринку праці, боротьбі з безробіттям;

підвищенню заробітної плати працівникам бюджетної

сфери; 

вдосконаленню отримання вищої та професійної освіти;

сприянню соціальному захисту молоді;

екологічній безпеці столиці та країни в цілому;

створенню умов для якісного безкоштовного медичного

обстеження, лікування та оздоровлення дітей, пенсіонерів та

інвалідів;

збереженню національних культурних цінностей.

1) Духовний, культурний, патріотичний та

економічний розвиток України.

2) Відродження інституту сім'ї, духовності та

моральних принципів в Україні.

3) Духовне, війсково�патриотичне виховання молоді в

Україні. 

4) Розвиток територіальних громад в Україні.

5) Розподіл бюджету знизу доверху (Основні кошти

бюджету � територіальним громадам).

6) Соціальна допомога ветеранам, пенсіонерам,

інвалідам та малозабезпеченим родинам.

7) Доступ громадян до безкоштовного медичного

обслуговування та забезпечення конституційних прав на

безкоштовну освіту.

Полуектов Ю.Є.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

Яковчука Михайла Юрійовича

27.              Реконструкція фонтанного комплексу за адресою: Майдан Незалежності (біля будинку профспілок)

28. Реконструкція фонтанного комплексу за адресою: Майдан Незалежності (з боку монумента незалежності)

29. Реконструкція насосної станції "Троєщина�1"

30. Виконання робіт із санації каналізаційного колектора Д=1400 мм на Гайдара від Новолибідського каналізаційного
колектора до вул. Іллі Еренбурга

31. Проектування та будівництво водопроводу Д=1200 мм на вул. Генерала Жмаченка та Броварському проспекті від вул.
Алішера Навої до існуючого водопроводу

32. Проектування та будівництво тепломережі DN500 L�1,8 по вул. Золотоустівській від площі Перемоги до вул. Рибалка

33. Будівництво паталого�анатомічного корпусу на території Святошинського психоневрологічного інтернату на вул. Івана
Крамського,16

34. Будівництво пішохідного мосту через Русанівський канал в районі житлового будинку по вул. М.Раскової, 52�В у
Дніпровському районі

35.  Перекладання напірного каналізаційного колектора від насосної станції житлового масиву Святошин до Чумаківського
самопливного колектора

36. Проектування та будівництво багатоповерхового паркінгу на вул.Жилянській, 120

37. Реконструкція Перовського каналізаційного колектора Д = 1400 мм у Дніпровському районі м. Києва

38. Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Кіото у Деснянському районі м. Києва

39. Реконструкція каналізаційного колектора Д=500 мм по Столичному шосе в м. Києві

40. Реконструкція напірного каналізаційного колектора № 1 від КНС "м.Борщагівка № 2" у Святошинському районі м.Києва

41. Будівництво напірних колекторів № 1,2 КНС "м. Борщагівка № 1" (дві нитки) у Святошинському районі м. Києва

42.  Проектування та будівництво багатоповерхового паркінгу на просп. Перемоги, 74�76

Заступник голови � керівник апарату
О. Пузанов

Про затвердження змін та доповнень до Положення 
про заклад культури "Київський муніципальний академічний театр ляльок" 

та Положення про театрально�концертний заклад культури "Київський
академічний театр українського фольклору "Берегиня"

Розпорядження № 1589 від  11 вересня  2012 року 
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 12, 21 Закону України "Про культуру",

статей 8, 15 Закону України "Про театри і театральну справу", рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 року № 623/783
"Про затвердження Типового положення про комунальний театрально�видовищний заклад культури", враховуючи звернення
керівників закладів та з метою приведення положень закладів культури до норм чинного законодавства України, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про заклад культури
"Київський муніципальний академічний театр ляльок", затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 06 серпня
1999 року № 1289 (в редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від  16
травня 2008 року № 680), виклавши його у новій редакції, шо додається.

2. Затвердити зміни та доповнення до Положення про театрально!

концертний заклад культури "Київський академічний театр українського
фольклору "Берегиня", затвердженого розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 17 січня 2002 року № 51 (в редакції
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25 березня
2005 року № 443), виклавши його у новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

Про зміни у складі робочої групи з реалізації стратегічної ініціативи
"Першокласна інфраструктура"

Розпорядження № 1587 від  11 вересня  2012 року 
Відповідно до статті 3 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів", постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2006

№ 1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року", рішення Київської міської ради від
15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.11.2011 № 2033 "Про підготовку реалізації стратегічних
ініціатив міста Києва" та з метою забезпечення ефективної реалізації стратегічних ініціатив, визначених Стратегією розвитку міста
Києва до 2025 року:

Внести зміни до складу робочої групи з реалізації стратегічної
ініціативи "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної
інфраструктури, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.03.2012 № 490:

1. Увести до складу робочої групи:
Глінського Георгія Ярополковича ! генерального директора

комунальної корпорації "Київавтодор";
Дудка Андрія Сергійовича ! директора комунального підприємства

"Київтранспарксервіс";
Камського Володимира Павловича ! директора комунального

підприємства "Київдорсервіс";
Кислицина Володимира Олександровича ! директора комунального

підприємства "Дирекція будівництва шляхово!транспортних споруд міста
Києва".

2. Вивести зі складу робочої групи:
Головльову Юлію Олександрівну ! радника голови Київської міської

державної адміністрації;
Сімоненко Олену Анатоліївну ! радника голови Київської міської

державної адміністрації.

Голова О. Попов

Про деякі питання виплати довічних  
міських  стипендій видатним  діячам  культури і мистецтва

Розпорядження № 1572 від  10 вересня 2012 року 
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про довічні міські стипендії видат�

ним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у м. Києві 18 січня 2012
року за № 2/919, враховуючи протокол засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури і
мистецтва від 6 серпня 2012 року № 1, з метою подальшої підтримки й засвідчення видатних особистих досягнень діячів культури і
мистецтва в місті Києві та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Припинити виплату довічної міської стипендії видатним діячам куль!
тури і мистецтва Карпенку В'ячеславу Денисовичу, заслуженому еконо!
місту України, раднику Національної спілки кінематографістів України, з 
1 серпня 2012 року.

2. Призначити довічну міську стипендію видатним діячам культури і
мистецтва Юрченку Віталію Васильовичу,   кінознавцю з 1 серпня 2012
року.

3. Підпункт 1.2 пункту 1 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 14.03.2006 № 438 "Про призначення довічних міських
стипендій видатним діячам культури і мистецтва" виключити.

4 Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л.М.

Голова О. Попов

Про проведення ІІ�го міжнародного пробігу "Хрещата миля" 
та легкоатлетичних естафет серед вищих навчальних закладів міста Києва

Розпорядження №  1570  від  10 вересня 2012 року 
Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України  — мІсто�герой Київ", статті 32 Закону України "Про місцеве са�

моврядування в Україні", Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного,
релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської місь�
кої ради від 24.06.99 № 317/418, та з метою забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1. Підтримати ініціативу марафонського клубу "Тарас Бульба" щодо
проведення на вул. Хрещатик 23 вересня 2012 року з 13.00 години до 
18.00 години ІІ!го міжнародного пробігу "Хрещата миля" та легкоатлетич!
них естафет серед вищих навчальних закладів міста Києва (далі ! Захід).

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
цього Заходу бере на себе марафонський клуб "Тарас Бульба".

3. Головному управлінню у справах сім"ї, молоді та спорту виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції) сприяти вирішенню організаційних питань, пов'язаних із проведенням
Заходу.

4. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному уп!
равлінню у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в
місті Києві державним адміністраціям сприяти залученню всіх бажаючих
громадян, дітей та молоді до участі в Заході.

5. Марафонському клубу "Тарас Бульба" забезпечити дотримання Пра!
вил благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 25.12.2008 № 1051/1051, під час підготовки та проведення За!

ходу 23 вересня 2012 року з 7.00 години до 18.00 години та відновлення
порушеного благоустрою.

6. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити:
тимчасове перекриття руху транспорту 23 вересня 2012 року з 7.00 годи!
ни до 18.00   години    за   маршрутом:   Майдан   Незалежності   (старт)
!вул.  Хрещатик  !  Бессарабська  площа  (розворот)  !  вул.   Хрещатик  !
Майдан Незалежності (фініш); 

охорону громадського порядку під час проведення Заходу.
7. Головному  управлінню  охорони  здоров'я  виконавчого  органу Ки!

ївської   міської   ради    (Київської   міської   державної   адміністрації)
забезпечити медичне обслуговування учасників Заходу.

8. Заступникові  голови Київської міської державної  адміністрації, згід!
но з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження. 

9. Контроль за виконанням  цього   розпорядження   покласти   на зас!
тупника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л.М.

Голова О. Попов

Про   внесення змін у додаток 1 до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 10.12.2010 № 1112
Розпорядження № 1424 від  10 серпня 2012 року 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 28.10.2010 
№ 183/4995 "Про окремі питання організації управління районами в м. Києві", розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2009 № 1115 "Про організаційно�правові заходи щодо
проведення ремонту та перепланування квартир будинку № 48�Б на вул. Горького у Голосіївському районі", у зв'язку із закінченням
ремонтних робіт та перепланування квартир будинку на вул. Горького, 48�Б, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Позицію 164 розділу 1.1а "Жилий фонд" таблиці 6 "Житлове господарство" додатка 1 до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" викласти у новій
редакції: "

164 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

ШТ. 54 5312,7 58,0 1 35092,96 14235,50 ВУЛ. ГОРЬКОГО, 48Б

"
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов'язків.
Голова О. Попов

Про прийняття � передачу до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва закінчених будівництвом об'єктів

товариства з обмеженою відповідальністю "Єврожитлогруп"
Розпорядження № 1435 від  14 серпня 2012 року 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15.12.2011 №844/7080
"Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду,
гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної Інфраструктури", враховуючи лист Головного управління економіки та
Інвестицій (від 05.04.2012 №049�08/2007�12), товариства з обмеженою відповідальністю "Єврожитлогруп" (від 23.04.2012 №54), та
протокол від 25.06.2012 засідання Загальних Зборів Учасників, з метою надійного утримання та якісного обслуговування
інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Продовження на наступній стор.

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва і передати у володіння та користування публічному акціонерному
товариству "КИЇВЕНЕРГО" об'єкти теплопостачання та електропостачання
товариства з обмеженою відповідальністю "Єврожитлогруп" згідно з

додатком 1, в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації
проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва
від 27.09.2001 (зі змінами та доповненнями), яка укладена між 
АК "Київенерго" та виконавчим органом Київської міської ради (Київською 

З додатками до розпоряджень КМДА можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
КУЛІКОВА Олексія Костянтиновича

В основі моєї програми — програма політичної партії 
"УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віта�

лія Кличка"
Я — представник покоління, становлення якого, як особистос�

тей, як професіоналів співпало по часу з розбудовою України як

суверенної демократичної держави. Кращі з нас вже довели свою

спроможність до лідерства в приватному підприємництві, в управ�

лінні виробництвом, науковій діяльності, на державній службі.

Ми народилися, виросли, здобули освіту, живемо та працює�

мо на Україні і відчуваємо недосконалість нашого суспільства,

бачимо та розуміємо всі проблеми та негаразди сьогодення, і ві�

римо в наше майбутнє.

Впевнений, що настав час покласти на молоде покоління від�

повідальність і за законодавчу діяльність. Саме це покоління

повинно визначити яким буде завтрашній день України, забез�

печити своє гідне майбутнє, шановане майбутнє своїх батьків,

щасливе майбутнє своїх дітей.

Я один з тих, хто готовий довести свою здатність та волю взя�

ти цю відповідальність на себе.

Я за сильну ДЕРЖАВУ, професійну ВЛАДУ, цивільне СУС�

ПІЛЬСТВО, що покликані забезпечити впевненість кожного в

його затребуваності, гідності, захищенності.

Освіта, досвід професійної та суспільної діяльності, життєва

позиція переконали мене в необхідності власної участі в діяль�

ності, пов'язаній з створенням дієвого законодавства, в першу

чергу з питань:

� Удосконалення законодавчої бази розвитку фінансових

ринків, насамперед у сфері інвестиційної діяльності, недержав�

ного пенсійного забезпечення;

� Забезпечення прийняття законів, що визначають загально�

економічні принципи господарчої діяльності та розвитку при�

ватної господарської ініціативи;

� Законодавче сприяння подальшому розвитку та удоскона�

ленню банківської системи України та прискорення її інтеграції

в міжнародні фінансові ринки;

� Удосконалення стандартів банківського нагляду та банків�

ської безпеки з метою захисту майнових інтересів вкладників та

клієнтів;

� Вдосконалення державних законів та суспільних відносин

щодо отримання вищої, спеціальної та професійно�технічної

освіти;

� Законодавче сприяння соціального захисту студентської

молоді;

� Ініціювання та підтримка програм будівництва житла для

молоді та молодих сімей;

� Законодавче сприяння працевлаштування молодих спеціа�

лістів;

� Впровадження принципу здорового способу життя, спор�

тивного та фізичного виховання в життя усіх верств населення,

особливо молоді;

� Збереження та примноження культурної та духовної спад�

щини народів України, підтримка музеїв та бібліотек;

� Втілення у свідомість людей національної ідеї. Виховання

молодого покоління на засадах національної гідності;

� Вдосконалення системи оплати праці та соціального захис�

ту робітникам бюджетної галузі, насамперед вчителям, лікарям,

міліціонерам, військовим тощо;

� Створення умов для якісного безкоштовного медичного

обстеження, лікування та оздоровлення дітей, пенсіонерів та ін�

валідів;

� Створення в сфері недержавного пенсійного забезпечення

альтернативних механізмів та форм соціального захисту насе�

лення. Проведення пенсійної реформи;

Крім того, одним із своїх пріорітетів на посаді народного де�

путата вважаю необхідність:

� відміни Закону Ківалова�Колісниченка, що вводить на те�

риторії України російську, як другу державну мову; 

� підтримки пропозиції Віталія Кличка щодо проведення на

території України виборів міських голів у два тури. 

Статус народного депутата дозволить сприяти в розв'язанні
економічних, соціальних, транспортних, побутових проблем тери�

торіальної громади округу та особисто кожного, хто потребує
такого сприяння!!!

Закликаю Всіх, хто поділяє мої ідеї та принципи � до спільної
роботи!

Передвиборна програма 
Каплинської Олександри Вячеславівни

"РЕАЛЬНІ ПЛАНИ — КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИ"

Моя програма базується на основних програмних положен�

нях політичної партії "Фронт Змін" та об'єднаної опозиції

"Батьківщина" з урахуванням статусу Києва, як столиці Украї�

ни, та особливостей мого виборчого округу.

Економіка

Уряд Юлії Тимошенко, розпочавши відновлення виробниц�

тва в Україні, за два роки повернув іноземним кредиторам по�

над три мільярди доларів державних боргів, виплатив заборго�

вані попередніми урядами зарплати і пенсії, забезпечив ста�

більне енергопостачання, зібрав найвищий за роки незалеж�

ності урожай зернових. Економічне зростання інерційно три�

ває й донині.

Необхідно

Ухвалити закони: "Про захист вітчизняного ринку", "Про від�

повідальність за безробіття", "Про гарантії на працю та зарплату".

Зовнішня політика

Україна — одна з найбільших європейських країн із славною

історією та великим майбутнім. Наше завдання � підтримувати

гідні позиції України в світовому товаристві та в стосунках із су�

сідами.

Відмова від ядерної зброї, закриття Чорнобильської АЕС,

розвал Армії і Флоту, втрата геополітичної монополії на транзит

нафти і газу � результат діяльності непатріотичної влади та без�

думної поступливості перед тиском Заходу і Сходу.

Негативний імідж України, де сталась найбільша техногенна

катастрофа, вбивають журналістів, а також безпідставно саджа�

ють до тюрми колишніх високопосадовців, що лідерами сучас�

ної опозиції, необхідно докорінно змінити.

Україна може дати людству найвищі досягнення в науці, тех�

нологіях, культурі та спорті.

Такою Україною ми будемо гордитися.

Необхідно

Ухвалити закони: "Про сферу національних інтересів Украї�

ни", "Про гарантії державної незалежності України", "Про від�

повідальність за підрив авторитету України".

Внутрішня політика

В  Україні відсутнє реальне самоврядування. Голова Київ�

ської міської державної адміністрації та голови районних у міс�

ті Києві державних адміністрацій не обираються громадянами,

а призначаються згори.

У результаті незалежні від людей чиновники безкарно від�

сторонились від найгостріших проблем нашого улюбленого

Києва. На всіх рівнях владу роз’їдає корупція та панує непо�

тизм та непрофесіоналізм.

Мої дії у якості народного депутата України 

Повернути довіру українців до влади, повернути місту Києву

реальне самоврядування, запровадити моральні та прозорі вза�

ємини суспільства і влади.

Освіта, культура і медицина

Матеріальні труднощі суспільства не будуть подолані без під�

тримки і розвитку освіти, культури і духовності.

Київські діти повинні мати умови для повноцінного, якісно�

го навчання, творчого розвитку, фізичного загартування.

Освіта повинна бути доступною для всіх, а її рівень � відпові�

дати потребам сьогодення.

Необхідно обмежити тютюнову й алкогольну рекламу, пропа�

ганду наркотичної вседозволеності, насильства та порнографії.

Медицина має фінансуватись по потребі, а не по залишково�

му принципу. Пріоритетом держави повинна стати страхова,

муніципальна, благодійна та приватна медицина.

Пенсіонери, інваліди та діти гарантовано будуть забезпечені

медикаментами.

Мої дії  у якості народного депутата України

Сприяння у реалізації програми об'єднаної опозиції "Бать�

ківщина" "Справедлива держава, чесна влада, гідне життя". До

реалізації програми будуть залучені широкі кола громадськості,

культурно�освітні заклади, громадські організації та релігійні

громади всіх конфесій.

Вибори ! це наш шанс на кращі зміни!

Не будемо байдужими до своєї долі!!!

ПРОГРАМА
кандидата від Комуністичної партії України 
по одномандатному виборчому округу № 216

Аксененка Сергія Івановича
Повернемо країну народу!

Трудящим � Радянську владу!

Суспільству � соціалізм!

Україні � добровільний союз равноправних і братніх народів!

Я, Аксененко Сергій Іванович, балотуюсь кандидатом у народні

депутати України як член Комуністичної партії України і вважаю,

що тільки тоді, коли наша партія отримає більшість місць у

Верховній Раді України, у народу України з'явиться можливість

змінити хибну державну політику нинішньої влади і вийти з кризи.

Тому моя передвиборча програма базується на виборчий

програмі Компартії України.

Головна мета наших дій � повернути країну народу.

Повернути трудовому народу те, що в нього забрала

антинародна влада:

� гарантовану роботу;

� заробітну плату і пенсію, які забезпечують достойне

життя;

� безкоштовну освіту і медичне обслуговування;

� соціальний захист ветеранів, дітей та інвалідів.

Потрібно законодавчо визначити, що витрати громадян на

комунальні послуги не повинні перевищувати 10% від

сумарного доходу домогосподарства. В іншому випадку

різниця покривається з бюджету, як компенсація витрат на

послуги ЖКГ.

Для досягнення цих цілей вважаю необхідним слідуюче.

Реалізувати масштабну Антикризову програму Компартії

України.

Повернути в державну власність підприємства базових

секторів економіки, у першу чергу, експортно�орієнтованих і

системоутворюючих підприємств ПЕК, металургії,

машинобудування, АПК, військово�промислового комплексу,

транспорту, зв'язку та інфраструктури.

Ввести жорсткі покарання за зловживання владою та

хабарництво, позбавляючи корупціонерів права на отримання

будь�яких соціальних пільг від держави і права довічно

обіймати будь�які посади в системі державного управління та

державному секторі економіки.

Скоротити витрати на утримання посадових осіб вищого

рівня, прив'язати їх рівень до рівня економічного розвитку

країни.

Накласти жорсткі вимоги по соціальних зобов'язаннях

приватного капіталу, що стосуються зарплат і умов праці

найманих працівників, пенсійного страхування, дотримання

екологічних стандартів.

На території виборчого округу пропоную:

Негайну реприватизацію захоплених земельних ділянок,

виділених товстосумам.

Будівництво соціального житла для людей.

Відновлення черзі на отримання квартир для працівників та

пенсіонерів.

Недопущення забудови скверів і дитячих майданчиків, сквер

і дитячий майданчик повинні бути в кожному житловому

комплексі.

Будемо добиватися:

Завершення будівництва школи, дитсадка та плавального

басейну по вул. Ревуцького.

Відведення землі під футбольні поля в новозабудованих

мікрорайонах.

Виділення первинним ветеранським організаціям

приміщень для їх нормальної роботи.

Реконструкція заводу "Енергія" і фільтраційних полів.

Реконструкція станції аерації в Бортничах.

Благоустрій берегів річки і озер в інтересах усіх жителів

району.

Виселення з будівель колишніх дитячих садків всіх

комерційних структур та повернення будівель дітям.

Боротьба з незаконним будівництвом.

Разом ми переможемо!

міською державною адміністрацією).
2. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста

Києва і передати у володіння та користування публічному акціонерному
товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" об'єкти
водопостачання товариства з обмеженою відповідальністю
"Єврожитлогруп" згідно з додатком 2, в межах та на умовах, визначених
Угодою про передачу в управління відкритому акціонерному товариству
"Акціонерна компанія "Київводоканал", майна, що є комунальною
власністю територіальної громади м. Києва від 20.11.2003 (зі змінами та
доповненнями), яка укладена між ВАТ "АК "Київводоканал" та виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією).

3. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва   та   закріпити   на   праві   господарського   відання   за
комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення 
м. Києва "Київміськсвітло" мережі зовнішнього освітлення з обладнанням
товариства з обмеженою відповідальністю "Єврожитлогруп", згідно з
додатком 3.

4. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста

Києва та закріпити на праві господарського відання за комунальним
підприємством "Київпастранс" обладнання та елементи контактної
мережі тролейбусів товариства з обмеженою відповідальністю
"Єврожитлогруп", згідно з додатком 4.

5. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та закріпити на праві господарського відання за комунальним
підприємством "Київдорсервіс" світлофорний об’єкт товариства з
обмеженою відповідальністю "Єврожитлогруп", згідно з додатком 5.

6. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити приймання7передачу закінчених будівництвом об'єктів,
зазначених у пунктах 175 цього розпорядження.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2012 № 1435

ПЕРЕЛІК 
об'єктів теплопостачання та електропостачання, які приймаються до комунальної власності

територіальної громади міста Києва та передаються у володіння та користування
публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО"

4. КЛ�10 кВ по вул.Льва Толстого, вул. Жилянській

4.1 ПС "Політех�
нічна" (М8) �
РП 480 (М12)

744 ПвЭгаПу�20�
3(1x300/70)

2012 2244175,72 2244175,72

4.2 ПС "Політех�
нічна"
(М12)�РП480

168 ПвЭгаВнг�20
3(1x300/70)

2012 506749,36 506749,36

4.3 РП428�РП480
(МІ)

61 ПвЭгаВнг�20
3(1x300/70)

2012 183998,28 183998,28

4.4 РП428(М1)�РП
480 (М5)

753 ПвЭгаПу�20�
3(1x300/70)

2012 2271323,01 2271323,01

4.5 РП428(М5)~
РП 480

165 ПвЭгаВнг�20
3(1x300/70)

2012 497700,26 497700,26

4.6 ПС Вокзальна �
РП 480 (М1) К.1

163 ПвЭгаПу�
8,7/15�
3(1x500/95)

2011 814658,61 814658,61

4.7 ПС Вокзальна
(М1)� РП 480
К.1

167 ПвЭгВнг�
8,7/15�
3(1x500/95)

2011 834650,23 834650,23    

4.8 ПС Вокзальна �
РП 480(М1) К.2

157 ПвЭгаПу�
8,7/15�
3(1x500/95)

2011 784671,17 784671,17

4.9 ПС Вокзальна
(М1)� РП 480
К.2

161 ПвЭгВнг�
8,7/15�
3(1x500/95)

2011 804662,80 804662,80

№
п/п

Назва об'єкта,
адреса
розташуван�ня

Протяжність,
м

Діаметр труб, мм Марка та
переріз
кабелю

Кіл�ть 
кол�зів,
т/камер

Рік
побудови

Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП Первинна Залишкова

1. Теплова мережа
по вул. 
Л. Толстого, 57
надземної
прокладка на
ділянці ТМ�1 від 
т. "А" біля
колекторної №2
до т."Б"

116,86 Т1�Д�820
Т2�Д�920

2011 1751239,67 1751239,67

2. Теплова мережа
по вул. 
Л. Толстого, 57
надземної та
підземної
прокладки на
ділянці від вузла
№4 ТМ�1 до ТОЦ

253,94 2Д�325 1 2011 1253582,69 1253582,69

3. вул. Толстого, 57
вузол обліку
теплової енергії
на ТМ�1СТ�1 ФТМ
ПАТ "Київенерго"
� 1шт.

2011 784305,10 784305,10  

Заступник голови / керівник апарату
О.Пузанов

Додаток 2
до розпорядження

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від  14.08.2012  № 1435

ПЕРЕЛІК 
об'єктів водопостачання, які приймаються до комунальної власності територіальної

громади міста Києва та передаються у володіння та користування публічному акціонерному
товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал"

Продовження на наступній стор.
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Включитись в передвиборну боротьбу мене змусило те, що

нам, молодим людям, сьогодні не гарантовано державою гар�

монійного інтелектуального, духовного і фізичного розвитку,

рівного доступу кожного до освіти, безкоштовного медично�

го обслуговування, культурного дозвілля. Нинішня влада

обслуговує тільки інтереси новоявленої буржуазії, тому прий�

маються закони, які призводять до занепаду України. За ос�

танні двадцять років пройшов розкол суспільства на купку

багатих і величезну масу жебраків. Дев'яносто відсотків гро�

мадян живуть в злиднях чи за межею бідності. Більшість мо�

лодих людей не можуть створювати повноцінні сім'ї із�за мі�

зерної заробітної плати та ненормальних житлових умов.

Працівники науки вимушені продавати за безцінь свої автор�

ські права, втрачаючи при цьому будь�які правові гарантії. За

рівнем смертності Україна займає перше, а по народжуванос�

ті � останнє місце в Європі. Повне чи часткове безробіття

охоплює 40% працездатного населення, значна більшість з

них � молоді люди. Земельна реформа довела сільськогоспо�

дарське виробництво до краху. 

В разі обрання мене народним депутатом, я буду діяти в за�

конотворчому полі з такою метою: пріоритет політики держа�

ви � відновлення економіки, ефективне використання соці�

ального, наукового, економічного і природного потенціалу

країни, спрямовані на впровадження у виробництво новітніх

високих технологій, з одночасним підвищенням рівня зайня�

тості населення; повна ліквідація безробіття. 

Ми повинні будувати таке саморегулююче суспільство, в

якому держава виступає як важливий, але не домінуючий ва�

жіль регулювання, здійснюючи при цьому контроль за роз�

витком економіки. 

Найперше, що потрібно зробити:

� планомірне підвищення зарплат і пенсій;

� раціональне використання природних ресурсів і укріп�

лення державної монополії на стратегічно важливі виробниц�

тва, що збільшить доходну частину бюджету;

� відновити безперебійну роботу паливно�енергетичного

комплексу;

� відновлення монополії держави на виробництво, оборот і

реалізацію лікеро�горілчаних та тютюнових виробів;

� сприяння розвитку малого приватного бізнесу;

� відмовитись від послуг МВФ та інших фінансово�полі�

тичних центрів глобалістів;

� розробити нову соціально спрямовану податкову систе�

му;

� в соціальній сфері забезпечити значне підвищення жит�

тєвого рівня найменш захищених громадян України; 

� підвищити відповідальність держави за гарантування

прав і свобод громадян � право на працю та відпочинок, без�

коштовне медичне обслуговування, одержання освіти та рів�

ний доступ до неї, поліпшення житлових умов, особливо мо�

лодих сімей;

� провести пенсійну реформу з тим, щоб пенсії і соціальні

виплати відповідали трудовому вкладу і трудового стажу;

� повернути грошові збереження, вкрадені державою і кри�

міналітетом;

� відновлення пільг для пенсіонерів, військовослужбовців і

прирівняних до них категорій громадян;

� в гуманітарній сфері забезпечити високий рівень умов

для гармонійного, інтелектуального, духовного, фізичного та

культурного розвитку всіх громадян;

� забезпечити збереження та розширення наукової бази

вітчизняної науки, в т.ч. значне фінансування НАН України

та інших наукових закладів;

� збільшити фінансування в наукові розробки по охороні

навколишнього середовища.

� за рахунок збільшення державного фінансування зупини�

ти поширення таких негативних явищ як наркоманія, дитяча

безпритульність, СНІД і туберкульоз. 

При формуванні Уряду виходитиму з позицій, щоб в ньому

було більше молодих високопрофесійних кадрів, які б зроби�

ли все щоб наша держава була сильною, соціально справед�

ливою та незалежною. 

Зобов'язуюся на своєму рівні забезпечити реалізацію пе�

редвиборної програми Комуністичної партії, своєї передви�

борної програми � для забезпечення гідного життя людини�

трудівника, його впевненості в завтрашньому дні.

Програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 217

Глуховського Олексія Станіславовича

Представляючи округ у Верховній Раді України маю на меті:

Прийняти участь у створення демократичної парламентської

більшості для зміни діючого режиму, та подоланні наслідків

його діяльності, відновлення європейського вектору розвитку

країни, а також подальшої плідної законотворчої діяльності. 

Я не обіцяю покращення життя вже сьогодні, я не обіцяю

високих заробітних плат та пенсій, я не обіцяю миттєвого

подолання корупції та бюрократії, я не обіцяю нічого, тому що

не маю на це ніякого морального права! 

Я зобов'язуюсь!

Я зобов'язуюсь чесно та принципово виконувати свої

обов'язки згідно Закону України "Про статус народного депутата

України", бути Вашим представником у Верховній  Раді  України

і протягом   строку депутатських  повноважень  здійснювати

повноваження,  передбачені Конституцією України та законами

України.  Зокрема щоденно бути присутнім на своєму робочому

місті, особисто приймати участь у законотворчій діяльності та

під час голосування у парламенті. Постійно підтримувати

зв'язок зі своїми виборцями, розглядати усі звернення до мене

та вживати усіх заходів для реалізації Ваших пропозицій та

законних вимог, а також постійно інформувати Вас про свою

діяльність у Верховній Раді України під час особистих з Вами

зустрічей та через засоби масової інформації.

Ваш делегат у владу � Віталій Дерпак

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України 
по виборчому округу № 217 

Дерпака Віталія Михайловича

Як кандидат у народні депутати України відчуваю всю відпо�

відальність за прийняте рішення, але глибоко переконаний в

тому, що зможу гідно представляти інтереси виборців Оболон�

ського району міста Києва. Як житель цього регіону, глибоко

зацікавлений в його економічному та соціальному розвитку,

знаю його проблеми та бачу шляхи вирішення багатьох з них.

У Верховній Раді буду відстоювати інтереси країни та своїх

виборців, шляхом вирішення наступних питань:

1.  Охорона довкілля та здоров'я
Забезпечити належну якість безкоштовного і доступність ін�

ших форм медичного обслуговування. 

У державному бюджеті передбачити кошти на забезпечення

закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням та

необхідними ліками. 

Налагодити дієвий екологічний контроль. 

Будівництво нових та систематичне очищення існуючих артезіан�

ських свердловин з метою забезпечення подачі якісної води в округу.

Кожному мікрорайону � осередок довкілля та відпочинку.

2.  Ми � Господарі своїх будинків
Замість примусового жеківського обслуговування, власни�

кам кожного будинку надати можливість укладати прямий до�

говір на обслуговування з будь�яким комунальним або іншим

підприємством, підприємцем. Це знизить вартість і підвищить

якість обслуговування житла. 

Продовжувати допомогу у створенні і роботі організацій

власників житла. Жодного підвищення житлово�комунальних

тарифів та вартості проїзду у міському транспорті без значного

випереджаючого зростання доходів громадян.

3. На захист вітчизняного виробника
Підтримка вітчизняного виробника усіх форм власності і

подолання безробіття. Збільшення робочих місць через просту

стимулюючу систему оподаткування. Подолання безробіття че�

рез центри зайнятості, перекваліфікацію, навчання для дорос�

лих.

Налагодження сприятливого клімату для залучення інвес�

тицій з метою відновлення роботи підприємств та створення

нових робочих місць.

Не допускати розкрадання та штучне банкрутство держав�

них підприємств. Позбавити олігархів та монополістів податко�

вих пільг. 

4.   Всебічна підтримка науки
Всебічна підтримка науки, зокрема фундаментальної, ос�

віти, культури. Їхнє повноцінне фінансування, виплата праців�

никам усіх законних надбавок у повному обсязі. 

Підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

не менше як у два рази. Сприяння розвитку високих техноло�

гій, запровадженню їх у виробництво, освіту, побут.

Підтримка молоді через доступне кредитування навчання,

будівництва або купівлі житла. Кожній молодій людині забез�

печити перше робоче місце. Поширити пільговий проїзд на

транспорті на учнів та студентів усіх навчальних закладів. 

5.   До порядку у державі  через порядок у районі
Захист людей від сваволі влади. Невідворотність покарання

за скоєні злочини. Знищення корупції через встановлення

справжнього контролю за витратами та доходами високих по�

садовців, громадський контроль, депутатські та журналістські

розслідування.

Утворення муніціпальної (міської) міліції. Припинення не�

контрольованої міграції в Україну з гарячих точок.

Невідкладний перехід до професійної армії � заміна загаль�

ного військового обов'язку службою за контрактом. Гідне гро�

шове та матеріальне забезпечення людям у формі. 

Залучення додаткових коштів до округу, через включення

його об'єктів у спеціальні державні та міські програми. Пере�

розподіл міського бюджету від Хрещатика до житлових масивів. 

У разі обрання, буду тісно співпрацювати з органами місцевого
самоврядування задля вирішення життєвих питань моїх виборців.

З повагою до Вас!  Жадан В.А.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 217
ЖАДАНА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА

№ п/п Назва об'єкта, адреса розташування Діаметр труб, мм Довжина, м Матеріал труб Рік прокладки Балансова вартість, грн.

Первинна Залишкова  

1. Водопровідна мережа по вул. Льва Толстого 
В�3(існ.)�В�12

300 74,0 чавун ВЧШГ 2012 535870,96 535870,96  

2. Водопровідні мережі по вул. Льва Толстого
В�1�В�6

300 
325/450 
325x8

295,5 
29,0 
17,5

чавун ВЧШГ 
сталеві ПІТ 
сталеві з вн. КОКом

2012 
2012 
2012

2139863,07     . 
210003,48     
369582,00

2139863,07
210003,48
369582,00

3. Водопровідна мережа по вул. Льва Толстого
В�12�т.Г

300 75,0 чавун ВЧШГ 2012 543112,46 543112,46

4. Водопровідна мережа по вул. Гайдара Т.Г до
В�21 (існ.)

300 321,0  чавун ВЧШГ 2011 2890857,88 2890857,88   

Заступник голови � керівник апарату О.Пузанов

Заступник голови � керівник апарату О.Пузанов

Заступник голови � керівник апарату О.Пузанов

Заступник голови � керівник апарату О.Пузанов

Додаток З
до розпорядження

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від   14.08.2012 № 1435

ПЕРЕЛІК
мереж зовнішнього освітлення з обладнанням, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста

Києва та закріплюються на праві господарського відання за КП "Київміськсвітло"
№п/п Адреса об'єкту та марка

мереж зовнішнього
освітлення

Довжина,км Марка та кількість опор
зовнішнього освітлення, шт.

Марка та кіл�ть ліхтарів, шт Шафа управління та
телерадіометр.система,
(тип, шт)

Рік побудови Балансова вартість,грн.

Первинна Залишкова

1. вул. Л. Толстого, 57 мережі
зовнішнього освітлення з
обладнанням 
провід ВВГ 4x25 
провід АsхSn 4x16 
канали: труба ПХВ 
колодязь кабельний 
ККМ�Зшт. 
Кабель ВВГ�3x1,5

0,107  
0,340 
0,082

0,104

Опори металеві оцинковані
ОП�10,5�Зшт.

ЖКУ�150�12 шт. 2012 100045,88 100045,88

Додаток 4
до розпорядження

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від  14.08.2012 № 1435

ПЕРЕЛІК
обладнання та елементів контактної мережі тролейбусів, які приймаються до комунальної власності територіальної громади

міста Києва та закріплюються на праві господарського відання за КП "Київпастранс"
№ п/п Адреса та назва об'єкта Балансова вартість, грн.

Первинна Залишкова

1. вул. Л. Толстого, 57 обладнання та елементи дільниці контактної мережі тролейбусів 151401,43 151401,43

Додаток 5
до розпорядження

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 14.08.2012 № 1435

ПЕРЕЛІК 
майна, що приймається до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплюється на праві господарського відання за КП "Київдорсервіс"

№ п/п Адреса та назва об'єкта Балансова вартість, грн.

Первинна Залишкова

1. Перехрестя вулиць Льва Толстого та Вокзальної 
Світлофорний об'єкт з елементами організації дорожнього руху

183843,45 183843,45
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ВЛАДУ НАРОДУ, ДЛЯ НАРОДУ, В ІМ’Я НАРОДУ! 

СОЦІАЛЬНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ! ЕКОНОМІЧНУ 
СВОБОДУ! ДОБРОБУТ! ДОСТАТОК!

Здійснення економічних реформ в інтересах народу, а не за йо.
го рахунок.

Поєднання ринкової економіки з ефективним соціальним

захистом громадян.

Надання приорітету вітчизняному виробництву, малому і серед.
ньому бізнесу, тому, що ні для кого не секрет, що малий і серед�

ній бізнес тримає на своїх плечах Америку і всю Європу, а чим

ми гірші за них? Не потрібно вигадувати “велосипед”, вже все

давно вигадали, ми повинні лише скористатися досвідом інших

розвинених країн.

Негайно провести податкову реформу, направлену на змен.

шення податкового тиску. Зменшити протягом двох років ставку
податку на додану вартість до 10%, з метою ліквідувати кримі�
налізаиію ситуації навколо процесу відшкодування ПДВ,  з подаль�
шою ліквідацією цього безглуздого податку.

Скасувати бюджетні фонди.

Державні кошти повинні акумулюватись в державному казна.
чействі і цим буде покладений край розкраданню державного

майна, державні кошти не будуть розпорошені поміж різними

фондами, таким чином держава буде контролювати витрату

коштів на соціальні нужди.

Держава повинна захищати, в першу чергу, самих незахище�

них людей в Україні — це пенсіонерів, які віддали свою моло�

дість, своє здоров’я державі, працюючи весь свій вік на державу.

Захист інвалідів, багатодітних сімей, матерів.одиночок.

Захист ліквідаторів Чорнобильської аварії.
Забезпечення громадян України роботою, створення нових ро.

бочих місць. Повернення або ж компенсація громадянам втраче.
них заощаджень.

Вирішення житлової проблеми за рахунок залучення іноземних
кредитних установ і надання довгострокових кредитів, без першо.
початкового внеску під невеликі відсотки, для придбання житла.

Збереження та розвиток систем безкоштовної освіти та ме�

дичної допомоги. Медичні послуги повинні бути на високому

рівні та виключно безкоштовні. Депутати ПОВИННІ лікува�

тись за місцем проживання і тоді вони будуть думати, як покра�

щити медичні послуги для простих громадян, з лікарні в Фео�

фанії зробити Дитячу Лікарню Майбутнього. Депутатів позба�

вити усіх пільг, щоби вони жили на одну зарплату. Система ос�

віти повинна бути пріоритетною при розподілі бюджетних

коштів. Державна освіта повинна бути тільки безкоштовною,

без всяких комерційних факультетів. В середній школі відроди�

ти безкоштовні гуртки та секції для дітей, щоб у них не залишало.
ся часу на вуличні “шатання”.

Державну турботу про сім’ю, материнство і дитинство. Я

жінка, смілива жінка, яка вболіває за долю свого народу. Я знаю
свої сили і не боюся діяти та вирішувати найскладніші справи.
Маю досвід, тому обіцяю зробити те, що інші вважають немож�
ливим. Я пройшла тернистий шлях і зуміла вистояти!

ВІРЮ, ЩО РАЗОМ З ВАМИ МИ ДОСЯГНЕМО ВИСОКОЇ
МЕТИ — ПРОЦВІТАННЯ РІДНОЇ УКРАЇНИ!

З повагою Олеся Товтрівська
ВАШ ПРЕДСТАВНИК У ЇХНІЙ ВЛАДІ!

Передвиборна програма
Моя діяльність як народного депутата України буде направ�

лена на якісне вдосконалення українського законодавства з ме�

тою:

— гарантування прав кожного громадянина, захисту свобо�

ди людини, здійснення змін у системах судочинства, правопо�

рядку, міліції, урядових і місцевих органів влади, які б усунули

явища неправомірних і безпідставних рішень, зловживання

службовим становищем, корупції, приниження гідності і нане�

сення шкоди людям;

— щорічного високого зростання заробітної плати, пенсій і

соціальних допомог, збільшення числа нових робочих місць,

створення умов для початкового підприємництва для молоді,

досягнення стабільності цін і тарифів, зокрема на продоволь�

ство, медичні, університетські, житлово�комунальні, транс�

портні послуги, послуги мобільного зв’язку, дитячі товари, лі�

карські засоби;

— зменшення розриву між багатими і бідними за рахунок ви�

переджаючого підвищення зарплат і пенсій та прогресивного

зростання ставок податків на надвисокі прибутки;

— подолання незаконного збагачення бізнесменів за раху�

нок корупційних зв’язків з владою, монополізації ринків, зави�

щення цін, фінансових махінацій і зловживань;

— перерозподілу коштів бюджету з фінансування бізнесу на

соціальний розвиток (освіти, шкіл і дитячих закладів, культури,

Інтернету, книговидання, кіновиробництва, медицини, науко�

вих досліджень, житлового будівництва, комунального обслу�

говування, вирішення транспортних проблем міста та іншого)

та соціальної допомоги громадянам — збільшення пенсій і зу�

пинка зростання пенсійного віку для чоловіків і жінок; введен�

ня матеріальної допомоги людям, що мають низьку зарплату,

повернення прав чорнобильцям, афганцям, дітям війни на пов�

ні пенсії та допомоги, відновлення повної одноразової допомо�

ги сім’ям при народженні дитини; збільшення державних суб�

сидій малозабезпеченим сім’ям (на оплату комунальних послуг,

медпрепарати, дитяче харчування); надання прав дітям без�

коштовно відвідувати дитячі розважальні заклади і центри (те�

атри, кіно, стадіони, басейни, зоопарк тощо);

— прискорення запровадження в Україні норм і стандартів

Європейського Союзу, приєднання нашої країни до європей�

ського судочинства, фінансової і ринкової системи, розширен�

ня гуманітарних, спортивних і культурних відносин з європей�

цями.

13 серпня 2012 року Лановий В. Т.

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України 
по виборчому округу № 217 Столара Вадима Михайловича

Представляючи округ у Верховній Раді України, свої депу�

татські обов’язки намагаюсь виконувати добросовісно, про що

свідчать подяки від громадян.

Головним вважаю: підвищення життєвого рівня громадян,

консолідацію політичних сил суспільства.

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 за�

безпечення, охорону здоров’я, судоустрій та зменшення податків.

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 ро�

боти, умов праці, зарплати, та відповідали б прожитковому рів�

ню.

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.

Сприяти поверненню грошових заощаджень, їх реструктури�

зації, включаючи розрахунки за комунальні та соціальні послу�

ги, придбання товарів.

У виборчому окрузі першочерговими завданнями вважаю:
Відродження виробництва, створення нових робочих місць,

першочергове працевлаштування молоді, жінок, одиноких ма�

терів та сиріт; підвищення соціального захисту безробітних.

Зміцнення матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів,

факультету безкоштовної довузівської підготовки; відкриття

комп’ютерних класів.

Проведення ремонту житлових та комунальних споруд, перш

за все за рахунок колишніх власників.

Виконання програми будівництва і ремонту доріг округу.

Оздоровлення екології регіону, усунення шкідливих вироб�

ництв.

Підвищення ефективності роботи органів міліції, особливо з

профілактики злочинності серед неповнолітніх, у боротьбі з

відмиванням брудних грошей, корупцією у чиновницькому се�

редовищі.

Всі питання вирішуватиму, виходячи з головного — інтересів
громадян. Впевнений, разом ми зможемо і далі досягати реальних
результатів в оздоровленні економіки округу, підвищенні добробу�
ту людей.

В. М. Столар

Про тимчасове обмеження руху транспорту на Столичному шосе
Розпорядження № 1181 від 7 липня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", враховуючи розпорядження Кабі>
нету Міністрів України від 10.12.2003 № 755>р "Про будівництво залізнично>автомобільного мостового переходу через р. Дніпро 
в м. Києві на залізничній дільниці Київ>Московський — Дарниця", від 13.07.2004 № 490>р "Про початок будівництва об'єктів Мін>
трансу в м. Києві" та звернення замовника будівництва залізнично>автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві —
Державного територіально>галузевого об'єднання "Південно>Західна залізниця" від 08.06.2012 № Н>3/379 та листа Дирекції з бу>
дівництва залізнично>автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві від 02.07.2012 № ДН>6>4/762, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити замовникові будівництва — Державному територіально�
галузевому об'єднанню "Південно�Західна залізниця" з 22.00 год.
10.07.2012 до 05.00 год. 11.07.2012 та з 22.00 год. 11.07.2012 до 05.00
год. 12.07.2012:

1.1. 0бмежити рух транспорту на Столичному шосе по лівій та серед�
ній смугах руху на ділянці довжиною 300 м від вул. Промислової у на�
прямку руху до селища Конча�Заспа;

1.2. 0бмежити рух транспорту на Столичному шосе по лівій смузі руху
на ділянці довжиною 300 м до вул. Промислової у напрямку руху до ст. м.
"Видубичі".

2. Державному територіально�галузевому об'єднанню "Південно�За�
хідна залізниця" розробити та погодити з управлінням Державної автомо�
більної інспекції ГУ МВС України в м. Києві тимчасову схему організації
дорожнього руху на період виконання робіт.

3. Комунальному підприємству "Київдорсервіс" за замовленням Дер�
жавного територіально�галузевого об'єднання "Південно�Західна залізни�
ця" встановити технічні засоби регулювання дорожнього руху відповідно
до розробленої схеми.

4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями).

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.08.2008 №1126

Розпорядження № 1505  від 29 серпня 2012 року 
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги", статті 34

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", враховуючи протокол наради під головуванням Прем'єр>міністра Ук>
раїни Азарова М.Я. від 19 червня 2012 (№ 27610/0/1>12 від 05.07.2012), з метою покращення руху транспорту у Голосіївському райо>
ні, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 08.08.2008 №1126 "Про
виконання робіт з будівництва з'їздів з вул. Саперно�Слобідської на Сто�
личне шосе у Голосіївському районі", виклавши його в новій редакції :

"Про реконструкцію транспортного вузла на правобережних підходах
до Південного мосту зі з'їздами з вул. Саперно�Слобідської на Столичне
шосе у Голосіївському районі

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух",
статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги", статті 34 Закону Ук�
раїни "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою покращення
руху транспорту у Голосіївському районі, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Здійснити у 2012�2013 роках розробку проектно�кошторисної доку�
ментації та реконструкцію транспортного вузла на правобережних підхо�
дах до Південного мосту зі з'їздами з вул. Саперно�Слобідської на Сто�
личне шосе у Голосіївському районі.

2. Замовником з розробки проектно�кошторисної документації та ре�
конструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південно�
го мосту   зі   з'їздами   з   вул.   Саперно�Слобідської   на   Столичне   шо�
се   у Голосіївському   районі   визначити   комунальне   підприємство
"Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва",

3. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово� тран�
спортних споруд м. Києва":

3.1. Визначити у встановленому законодавством порядку на конкур�
сних торгах генеральні проектну та будівельну організації для проектуван�
ня та реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до
Південного мосту зі з'їздами з вул. Саперно�Слобідської на Столичне шо�
се у Голосіївському районі.

3.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації, провес�
ти її експертизу та затвердити в установленому законодавством порядку.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт,

3.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Киє�
ва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 
№ 1051/1051.

3.5. В установленому порядку розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС
України в м. Києві схему організації дорожнього руху на період реконс�
трукції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного
мосту зі з'їздами з вул. Саперно�Слобідської на Столичне шосе у Го�
лосіївському районі.

4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки
проектно�кошторисної документації та реконструкції транспортного вузла
на правобережних підходах до Південного мосту зі з'їздами з вул. Сапер�
но�Слобідської на Столичне шосе у Голосіївському районі до програм со�
ціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 та наступні роки.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова  О.Попов

Про затвердження змін та доповнень до Положення 
про Національний історико>архітектурний музей “Київська фортеця”

Розпорядження № 1507 від 29 серпня 2012 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про культуру”, статей 8, 21 За>

кону України “Про музеї та музейну справу” та враховуючи звернення Національного історико>архітектурного музею “Київська
фортеця” від 31.07.2012 № 208, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни та доповнення до Положення про Національний істо�
рико�архітектурниЙ музей “Київська фортеця”, затвердженого розпоря�
дженням Київської міської державної адміністрації від 21.07.1998 № 1497
“Про затвердження Положення про Історико�архітектурну пам’ятку�музей

“Київська фортеця” (в редакції розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.07.2012 № 1268), що додаються.

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.08.2012 № 1507

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ 
про НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО>АРХІТЕКТУРНИЙ МУЗЕЙ “КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ”

затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21.07.1998 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 21.07.2012 № 1268)
(Цей документ є невід’ємною частиною Положення про Національний історико�архітектурний музей “Київська фортеця”)

1. Пункт 1.1. розділу 1 Положення викласти в такій редакції:
“1.1. Музей “Косий капонір” відновлено відповідно до Постанови Ради

Міністрів УРСР від 28.09.1967 № 633 “Про відновлення в м. Києві музею
“Косий капонір” — філіалу Державного історичного музею Української
РСР” та відповідно до рішення Київської міської ради народних депутатів
18.12.1991 № 949 “Про перейменування Історико�революційного та архі�
тектурного музею “Косий капонір” на Історико�архітектурну пам’ятку�му�
зей “Київська фортеця”. Згідно з Указом Президента України від
03.05.2007 № 371/2007 “Питання історико�архітектурної пам’ятки�музею
“Київська фортеця” Музей отримав статус національного.

2. Пункт 1.2. розділу 1 Положення викласти в такій редакції:
“1.2. Національний Історико�архітектурний музей “Київська фортеця”

(надалі — Музей) — науково�дослідний, культурно�освітній заклад, призна�
чений для вивчення, зберігання, ефективного використання і популяриза�
ції унікальної історико�архітектурної пам’ятки фортифікаційного мистецтва
Київської фортеці, залучення громадян до української історико�культурної
спадщини, формування національної свідомості українського народу.".

3. Пункт 6.1. розділу 6 Положення викласти в такій редакції:
“6.1. Музейне зібрання поділяється на основний і науково�допоміжний

фонди.

Основний фонд музею складають музейні предмети, відомості про які
занесені до фондово�облікової документації. Зазначені предмети підляга�
ють науковій інвентаризації і належать до державної частини Музейного
фонду України.

Науково�допоміжний фонд — це частина музейного зібрання, що не
належить до основного фонду, складається з науково�допоміжних ма�
теріалів, зібраних або створених музеєм для постійної експозиції або
виставок як допоміжний ілюстративний або інформаційний матеріал
(муляжі, макети, зліпки, реконструкції, копії, плани, карти, схеми, діа�
грами, креслення та інші наочні матеріали, які спеціально виготовлені
або відтворені і використовуються для розкриття експозиційно�виста�
вочної теми).”.

4. Пункт 6.2. розділу 6 Положення викласти в такій редакції:
“6.2. У разі втрати або руйнування музейних зібрань, що належать до

державної частини Музейного фонду України, вони можуть вилучатися з
фондово�облікової документації за лише рішенням Міністерства культури
України на підставі висновків експертно�фондової комісії.”.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження робочого проекту 
"Реконструкція з розширенням просп. П.Григоренка 

(від вул. А.Ахматової до вул. Здолбунівської у Дарницькому р>ні м. Києва)"
Розпорядження № 1514  від 29 серпня  2012 року 

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України > місто>герой Київ", з метою приведення до належного
технічного стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів просп. Петра Григоренка у Дарницькому районі м. Києва, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити робочий проект "Реконструкція з розширенням просп.
П.Григоренка (від вул. А.Ахматової до вул. Здолбунівської у Дарницькому
р�ні м. Києва)", рекомендований до затвердження Державним підприємс�
твом "Спеціалізована державна експертна організація — Центральна

служба Української державної будівельної експертизи" (позитивний екс�
пертний звіт від 25.06.2012 №00�0225�12/ПБ), з такими основними тех�
ніко�економічними показниками:

Найменування показників Од. виміру Кількість

1 2 3

Розрахункова швидкість км/год. 60

Кількість смуг руху шт. 6

Ширина смуги руху м 3,5

Ширина проїзної частини м 2*10,5

Довжина км 1,11

Площа проїзної частини (а/б) м2 32 650,0

Площа тротуару вздовж забудови м2 13 158,0

Площа газону м2 81 858,0

Загальна кошторисна вартість в поточних   цінах станом на 23.05.2012р.,
в тому числі:
� будівельно�монтажні роботи;
� устаткування;
� інші витрати

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

118 496,2922
95 065,224

114,899 
23 316,1692

Тривалість будівництва місяців 14,0

2.Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені
зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється
замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та ре�
зультатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Комунальній корпорації "Київавтодор" при укладанні договору підря�
ду на виконання будівельних робіт обов'язково передбачити умови щодо

надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гаран�
тійні строки експлуатації об'єкта.

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

Голова О. Попов

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

від 23.04.2008 № 597
Розпорядження № 1511 від 29 серпня 2012 року

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою інформацій>
ного забезпечення пасажирів на зупинках громадського транспорту, впровадження нових інформаційних технологій та покращен>
ня надання послуг пасажирських перевезень, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.04.2008 № 597
“Про заходи щодо покращення інформаційного забезпечення пасажирів
на зупинках громадського транспорту”, а саме:

1.1. Пункти 2�4 розпорядження виключити, у зв’язку з чим пункти 5�7
вважати відповідно пунктами 2�4.

1.2. Пункт 2 викласти в наступній редакції:
“2. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подати
у встановленому порядку до Головного управління економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�

ної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо придбання інформаційних
табло до програм соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік
та наступні роки.”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пуза�
нову О.Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

3. 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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ЗМІНИТИ ВЛАДУ! ЗАХИСТИТИ ЛЮДИНУ! 
ЗБЕРЕГТИ КРАЇНУ!

1. ЗМІНИТИ ВЛАДУ
Сьогодні головна небезпека для країни — в тому, що влада та

власність опинилася в руках хапуг і корупціонерів. Таку владу не

цікавлять проблеми, прагнення, надії кожної окремої людини.

Верховна Рада перетворилася на біржу, де все стало това!

ром — популістські закони, природні ресурси, економічні галу!

зі, і навіть прості українці. Український парламент має бути

парламентом, де проходять фахові дебати, відбуваються персо!

нальне голосування, приймаються якісні закони.

Моє кредо — робота на людей, захист виборців. Моя платфор�
ма — відповідальність перед народом України, професійність про�
ти популістичності, увага до проблем кожної людини.

НІ — популізму, ТАК — професіоналізму! ЗА порядних депутатів!
2. ЗАХИСТИТИ ЛЮДИНУ
Три найбільші біди України — несправедливість, корупція, бід6

ність. Головне джерело цих негараздів — влада. Олігархи, мож!

новладці, корупціонери відняли владу і власність у людей, зро!

били їх ресурсом власного збагачення.

Влада і власність знаходиться у руках 1%, а інші 99% зали!

шаються без прав і без власності. Люди бідні, тому що вони не

є повноправним власниками, фактично закріпачені чиновника�
ми, олігархами, прокурорами, податківцями. Демонополізація
власності та створення широкого прошарку масового власника
подолає бідність, зробить людей вільними.

ВЛАДУ — НАРОДУ, ВЛАСНІСТЬ — ГРОМАДЯНАМ!
Першочерговим завданням у разі обрання народним депута!

том буде підготовка законопроектів щодо реформи власності.

Рухоме та нерухоме майно має працювати як дохід громадян.
Для цього потрібна:

— передача у приватну власність на безоплатній основі зе!

мельних ділянок під приватизованими підприємствами;

— передача у приватну власність ОСББ прибудинкових те!

риторій, технічних та підвальних приміщень. Це дасть можли�
вість власникам багатоповерхівок отримувати постійний дохід
від спільного використання цього ресурсу;

— передача земельних ділянок під гаражами відповідним ко!

оперативам;

— легалізація земельної власності, яку де!факто використо!

вують громадянин або організації.

Головною небезпекою для людини є відсутність гарантій за�
хисту її життя та здоров’я. Буду ініціювати та наполягати на

прийнятті закону про капітальний ремонт житлового фонду та ко6
мунальних комунікацій:

— оновлення комунальних мереж міст та ремонт житлового

фонду. Повернення Київенерго у комунальну власність;

— поширення систем автономного опалення житлових бу!

динків з метою запобігання енергетичних криз, особливо в

осінньо!зимовий період;

— підвищення безпеки на дорогах: боротьба з водійської нег!

рамотністю, нехлюйством, мажорством; ремонт та будівництво

сучасних автодоріг та транспортних розв’язок;

— перехід на європейські стандарти якості харчових продук!

тів та жорсткий контроль за їх дотриманням.

ВІД КРІПАКІВ6ГОРОДЯН —
ДО ВІЛЬНИХ ТА ЗАМОЖНИХ ГРОМАДЯН!

3. ВРЯТУВАТИ КРАЇНУ
Сьогодні Україна знаходиться у небезпеці. Влада, власність

та ресурси монополізували олігархи та клептократія. Владна

верхівка переписує Конституцію, корумповані та ручні суди

кидають за грати невинних громадян, з’явилися політичні в’яз!

ні, йде наступ на свободу слова, обмежуються права на мирні

зібрання та вільне висловлювання своїх позицій. Відбувається

підрив підвалин української Незалежності: намагання змінити

державний статус української мови, ліквідувати соборність та

розділити країну на федеральні повіти, зруйнувати громадян!

ський мир, лад та спокій.

Україні потрібно справжнє народовладдя, депутати, які захи�
щають людей, а не свій бізнес.

ДЕПУТАТИ — СЛУГИ НАРОДУ, А НЕ ВЛАДИ.
Я, Вадим Карасьов, звертаюсь до Вас:

Ваш ГОЛОС — Ваш КАПІТАЛ.
ІНВЕСТУЙТЕ його, а не витрачайте на дешеві обіцянки або
на тих, хто йде в депутати захищати не Вас, а свій бізнес.

ОБИРАЙТЕ РОЗУМОМ!

Одномандатний виборчий округ № 217
Передвиборча програма кандидата в народні депутати

Карасьова Вадима Юрійовича

Дана програма спрямована на відродження та повернення

довіри народу до влади та побудову процвітаючої країни. Осо!

бистості, які представляють владу, повинні працювати для на!

роду. Основні принципи, за якими я живу, які я підтримую та

буду підтримувати — це честь, компетентність та щире служін!

ня людям. Я переконаний, що особистості, які мають згадані

якості, зможуть покращити ситуацію в країні, самоорганізува!

ти населення, відновити законність і правопорядок в країні, що

призведе до стрімкого розвитку економіки держави та соціаль!

но!економічного добробуту громадян.

КРАЇНОЮ КЕРУЄ НАРОД, 
А НЕ ОКРЕМІ ОСОБИСТОСТІ

Лише комплексний підхід до реформування українського су!

спільства приведе до оновлення державної політики та еконо!

міки, посилення відповідальності чиновників перед громадя!

нами та зникнення корупції. Для цього необхідно:

— ввести жорстку кримінальну відповідальність чиновників

за хабарництво, якою передбачити лише одну санкцію — по!

збавлення волі

— мінімізація функцій державного регулювання, з метою

спрощення всіх дозвільних процедур

— позбавити недоторканості всі категорії чиновників

— запровадити механізм жорсткого громадського контролю

за використанням місцевих бюджетів

— призначити на керівні посади у владі професіоналів, до!

стойних довіри людей, які працюватимуть для народу та змо!

жуть належним чином захищати його інтереси

— зупинити приватизацію стратегічних підприємств, підго!

тувати та запровадити ефективний державний менеджмент, що

дозволить отримувати постійний, а не разовий дохід від їх про!

дажу

— спростити податкове законодавство шляхом ліквідації не!

обґрунтованих та обтяжливих податків і зборів

СОЦІАЛЬНО6ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ 
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Поліпшення життя людей напряму залежить від соціально!

економічних перетворень в державі. З метою гармонізації жит!

тя кожного громадянина необхідно:

— сприяти розвитку малого та середнього бізнесу

— оптимізувати систему оподаткування, спростити реєстра!

ційні процедури, зменшити обсяги звітності

— створити систему соціального захисту незахищених верств

населення

— надати молодим спеціалістам робочі місця та достойну за!

робітну плату

— сприяти та підтримувати розвиток дитячої творчості

— підтримувати талановиту та творчу молодь

УКРАЇНА — АГРАРНА ДЕРЖАВА
Найбільша цінність України — це родюча земля. З метою від!

родження аграрних традицій поколінь, та повернення Україні

звання аграрного лідера, необхідно:

— повернути селянам віру в можливість самостійно обробля!

ти землю

— впроваджувати новітні технології обробки землі за фінан!

сової підтримки держави

— впровадити систему індивідуального кредитування сіль!

госпвиробників

— впровадити державні гарантії українським сільгоспвироб!

никам стосовно справедливих закупівельних цін на їх продук!

цію

ДІЄВА ДОПОМОГА У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
Зазвичай народні обранці вищих ешелонів влади за партій!

ними списками забувають, а іноді й взагалі не знають, де знахо!

дяться прості люди, які віддали за них свої голоси. Обрання за

мажоритарною системою дозволяє виправити цю ситуацію. З

метою контролю та покращення якості життя людей в окремо

взятому дворі, будинку, районі, необхідно:

— активно співпрацювати з органами міської та районної

влади з метою вирішення соціально!економічних проблем

кожної людини

— впровадити практику надання безкоштовної правової до!

помоги в окрузі

— реформувати комунальне господарство в кожному будин!

ку, співвласники багатоквартирних будинків повинні бути їх

повновладними господарями

— впровадити громадський контроль за якістю наданих ко!

мунальних послуг

— оптимізувати оплату за надані комунальні послуги, плати!

ти треба лише за те, що реально отримуєш

Моя програма не містить обіцянок, це — план дій, реалізація
якого реально покращить ситуацію в країні, відновить законність і
правопорядок, що приведе до стрімкого розвитку її економіки та
рівня життя людей.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 217

ЗАБАВСЬКОГО Дмитра Анатолійовича

Українцям нову державу. Кожний громадянин має право і

водночас зобов’язаний взяти участь у створенні нової держави,

заснованої на рівності перед Законом і на основі принципу не!

відворотності покарання.

Для цього Я, Новицький Олег Олександрович, пропоную:

1. Провести ревізію законодавства України на предмет встанов!

лення рівних прав і можливостей серед усіх верств населення. На!

дати можливість виборцю відкликати народного депутата України

у випадку порушення законодавства або неефективній роботі.

2. Народ має право прямо і безперешкодно контролювати

владу. Референдум повинен стати дієвим інструментом проти

корупціонерів і нероб в парламенті і владі.

3. Я Українець. Українська мова — душа народу. Людина, яка

втратила рідну мову — мову батька і матері, втрачає власну душу.

4. Створення нових робочих місць в малому та середньому

бізнесі завдяки зміні законодавства і зменшенню податкового

навантаження.

5. Посилення ролі приватної власності в Україні. Захист

власника землі — селянина. Робітник — співвласник на під!

приємствах разом із державою.

6. Захист власності незалежно від приналежності до певних

верств населення. Вільний власник — сумлінний власник —

чесний громадянин — сильна держава.

7. Майбутнє молоді в духовній і фізичній освіті. Освічена мо!

лодь — могутня держава. Створення нової мережі і відновлення

мережі високоякісної освіти. Освіта безкоштовна ( з допомо!

гою у працевлаштуванні).

8. Підвищення рівня життя шляхом справедливого розподілу

національного валового продукту завдяки підвищенню ролі

громадськості в контролі за розподілом бюджетних коштів, ви!

користанням народної власності.

9. Вдосконалення податкового законодавства шляхом скасу!

вання пільг підприємствам олігархів.

10. Створення нових робочих місць і збереження існуючих

через прийняття програм стимулювання економіки та через

зменшення податкового навантаження.

Передвиборча програма кандидата в народні депутати 
по 217 виборчому округу громадянина України 

Новицького Олега Олександровича

Про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного
відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві
Розпорядження № 1512  від 29  серпня 2012 року 

Відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Ка/
бінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 “Питання державного фонду регіонального розвитку”, постанови Кабінету Міністрів
України від 27.12.2001 № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва”, наказу Міністер/
ства економічного розвитку і торгівлі України від 07.08.2012 № 902 “Питання оцінки та відбору Інвестиційних програм (проектів),
що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку”, з метою забезпечення ефективного та ці/
льового використання коштів державного фонду регіонального розвитку:

1. Утворити регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалі�
зуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в
м. Києві та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про регіональну комісію з оцінки та забезпе�
чення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів),
що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіональ�
ного розвитку в м. Києві, що додається.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Регіональна комісія утворюється виконавчим органом Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації). Положення про регіо�
нальну комісію та її персональний склад затверджується розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

2. До складу регіональної комісії входять представники виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
можуть залучатися представники районних в місті Києві державних адмі�
ністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
громадських організацій, наукових та інших установ.

До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти.
Регіональна комісія керується у своїй роботі Порядком підготовки,

оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізува�
тися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, за�
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656
(далі — Порядок), та цим Положенням.

3. Засідання регіональної комісії є правомочним, якщо на ньому при�
сутні більше половини її членів.

4. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів) прово�
диться у визначені регіональною комісією строки і закінчується не пізніше
ніж до 1 квітня року, що передує року, протягом якого передбачається
здійснити фінансування інвестиційної програми (проекту) за рахунок дер�
жавного фонду регіонального розвитку.

5. Не пізніше ніж за два тижні до проведення конкурсного відбору ре�
гіональна комісія розміщує оголошення про проведення оцінки та забез�
печення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проек�
тів) на офіційному веб�сайті Київської міської влади www.kievcity.gov.ua
або інформує учасників конкурсу письмово.

В оголошенні зазначаються місце прийому документів для участі в кон�
курсному відборі інвестиційних програм (проектів), умови його проведен�
ня, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються від�

повідні роз’яснення.
6. Для участі у конкурсному відборі заявники подають до регіональної

комісії:
заяву та перелік документів, які визначені пунктом 11 Порядку. Звіт

про стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для реаліза�
ції інвестиційної програми (проекту) надається за формою згідно з додат�
ком 1 до цього Положення;

перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, за формою
згідно з додатком 2 до цього Положення.

7. Регіональна комісія здійснює оцінку і конкурсний відбір інвестицій�
них програм (проектів), пропозиції щодо яких надаються заявниками�
структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районними в місті Києві
державними адміністраціями,— за критеріями, визначеними пунктом 4
Порядку.

8. Рішення регіональної комісії приймається більшістю голосів членів
регіональної комісії, які брали участь у голосуванні, та оформляється про�
токолом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами регіо�
нальної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос го�
лови регіональної комісії.

9. Не пізніше ніж у місячний строк після подання заявником інвестицій�
ної програми (проекту) регіональна комісія інформує заявника про ре�
зультати оцінки та конкурсного відбору.

10. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює:

організаційно�технічне забезпечення роботи регіональної комісії;
підготовку пакетів документів на розгляд регіональної комісії.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 29.08.2012 № 1512

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору 
інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

Крамаренко Руслан заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова регіональної комісії
Михайлович

Довбань Ігор начальник Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
Миколайович (Київської міської державної адміністрації)

Мельник Сергій депутат фракції “Блок Юлії Тимошенко — “Батьківщина” (за згодою)
Миколайович

Галенко Оксана директор КНДУ “Науково�дослідний інститут соціально�економічного розвитку міста”
Миколаївна

Маміна Ольга перший заступник начальника Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу 
Володимирівна Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Батіщева Світлана начальник управління з питань капітальних вкладень та розвитку інфраструктури Головного управління 
Миколаївна економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), виконавчий секретар регіональної комісії
Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 29.08.2012 № 1512

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного

відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

1. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що
можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку в м. КиєвІ, здійснюється регіональною комісією з оцінки та за�

безпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (про�
ектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду ре�
гіонального розвитку в м. Києві (далі — регіональна комісія).

Додаток 1
до Положення про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення 

конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), 
що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

Звіт про стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) 
для реалізації інвестиційної програми (проекту) станом на__________*

____________________________________________________________________________________
(назва проекту)

тис. грн.

* подається станом на 1 число місяця, що передує даті подання заявки

Керівник (посада ПІБ) Підпис МП

Джерело
фінансування

Затверджена
кошторисна

вартість

Освоєно
капітальних

вкладень

ПрофІнансовано
капітальних

вкладень

Залишок 
коштів / Борг 

(+//)

Залишок
кошторисної

вартості

1 2 3 4 5 = 3�4 6=2�3

ВСЬОГО, в т.ч. по
джерелах

Продовження на наступній стор.
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Передвиборна програма кандидата
у народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 217
Похилевича Валерія Андрійовича

Головна мета — працювати для поліпшення умов
життя громадян України.

У разі обрання мене депутатом:
— перш за все поставлю питання про створення дійового ме�

ханізму відкликання депутатів, що не виправдовують довіри

своїх виборців,

— відмовлюсь від депутатської недоторканності та пільг для

депутатів, бо вважаю, що народні обранці мають жити за зако�

нами, за якими живуть їхні виборці,

— буду ініціювати введення кримінальної відповідальності у

разі голосування карткою народного депутата України іншим

народним депутатом України (викорінення так званого кноп�

кодавства),

— сприяти прийняттю закону на розвиток та підтримку

української мови, як державної, в той же час не принижуючи

мови інших національностей,

— приведення цін на квартплату, електроенергію, газ та ін�

ших комунальних послуг у відповідність до реальних затрат на

їх надання з урахування рівня доходів населення,

— сприяти прийняттю законів, що дозволяють зменшити

податковий тиск на виробників українських товарів,

— зменшити звітність та кількість перевірок для малого та

середнього бізнесу,

— домагатися дійової юридичної та фінансової підтримки

для людей, які бажають відкрити свій бізнес, що в свою чергу

дозволить збільшити кількість робочих місць та наповнення

держбюджету і Пенсійного фонду України,

— домагатись популяризації та пропаганди людей, які зайня�

ті в сфері матеріального виробництва,

— сприяти прийняттю рішень, які направлені на викорінен�

ня корупції, особливо в державних структурах.

Похилевич В. А.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА 
У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ

ОКРУГУ № 217, м. КИЇВ,
ФЕЩУКА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА

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. Громадянин України 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 країн?

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 у народні депутати
по виборах народних депутатів України

ЄЛЬЯШКЕВИЧА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА
Кланово�мафіозні владні структури не бажають або неспро�

можні створити людям умови для ефективної гідно оплачуваної

праці, побудувати в Україні демократичну державу із соціаль�

но�орієнтованою ринковою економікою, що забезпечує полі�

тичну стабільність та гарантує всім громадянам життя, гідне су�

часної людини.

Маючи відповідний професійний та законодавчий досвід, я

готовий гідно представляти у Верховній Раді України виборців

Оболоні і поновити свою парламентську діяльність спрямовану

ПРОТИ:
1. того, що більшість здорових, працездатних і працьовитих

людей не можуть знайти гідну роботу і приречені на бідність,

більшість з літніх людей, які все життя тяжко працювали, не

мають за що жити, а колишні та сучасні керманичі держави

казково збагатили свої родини за рахунок українського наро�

ду;

2. того, що господарями життя в країні стали корисливі чи�

новники, кримінальні авторитети та ті, хто їх покриває;

3. того, що всупереч Конституції, в реальному житті грома�

дяни безправні та не можуть захистити себе в тотально корум�

пованих, та контрольованих з гори правоохоронній та судовій

системі;

4. того, що заробітна плата та пенсії не встигають за зростан�

ням цін, а влада планує знову підвищити комунальні тарифи,

що свідомо штучно завищуються, та є непосильні для звичай�

них людей;

5. того, що свідомо проваджуєтся політика створення кон�

фліктів, направлена на посилення конфронтації та розкол в су�

спільстві (зокрема у чутливому мовному питанні) для реалізації

принципу “розділяй та володарюй” та заради підвищення ви�

борчих рейтингів;

6. того, що існуюча система тотальної корупції, якою хроніч�

но хвора країна, вразила й вищий законодавчий орган, що фор�

мується відомими політичними партіями, як закрите акціонер�

не товариство по продажу місць в передвиборчих списках та

подальшому законодавчому забезпеченню розкрадання націо�

нального надбання українського народу;

7. того, що економічні проблеми вирішуються за рахунок ме�

ханічного підвищення пенсійного віку громадян, скорочення

соціальних виплат та інших подібних способів урізання бю�

джетних витрат тоді, коли статки олігархів та їх кланів неуклін�

но зростають;

8. того, що київська міська влада стала ефєктивним механіз�

мом дерибану землі та бюджетних ресурсів, в той час як інфра�

структура столиці знаходиться в жахливому стані, навіть після

величезного фінансування держбюджетом проведення ЕВРО

2012;

НА втілення в законодавство правових норм:
1. що забезпечують створення ефективної, професійної та

недорогої системи державного управління, яка гарантує обо�

в’язкове скорочення чиновників та депутатів в 2�3 рази та сут�

тєве скорочення податкового тиску на громадян, малий та се�

редній бізнес;

2. що змінить виборче законодавство, яке створили існуючі

збанкрутілі політичні сили, як механізм особистого збереження

у владі на довгі роки. Закони про вибори повинні реально за�

безпечити механізм конкуренції для суттєвого якісного онов�

лення влади та унеможливити фальсифікацію волевиявлення

громадян;

3. що законодавчими заходами примусить капітали олігархів

працювати на економіку України та її народ, а не ховати їх в оф�

шори;

4. що гарантує використання механізму місцевого рефе�

рендуму для вирішення головних проблем району, міста та

використання ефективних методів впливу громадськості на

владу. Зокрема, примусити київських монополістів ( Київе�

нерго, Київгаз, Київводоканал та інш.) рахуватися з кияна�

ми;

В разі обрання мене народним депутатом України

Я, особисто, виступаючи з ініціативою безумовної відпові�

дальності народних обранців перед виборцями, зобов’язуюсь:

Одночасно з Президентськими виборами 2015 року провести на
своєму окрузі місцевий референдум з питання довіри народному
депутату України і в разі відсутності підтримки мешканцями Обо(
лоні моєї діяльності, негайно скласти повноваження народного де(
путата.

Про затвердження акта приймання�передачІ 
дошкільного навчального закладу № 383 на вулиці Гарматній, 41 

в місті Києві з державної 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Розпорядження № 1522 від 31 серпня 2012 року

Згідно з Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, на виконання рішення Київської
міської ради від 29.12.2011 № 1022/7258 “Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва дошкільного навчального закладу”, враховуючи розпорядження керівника Державного управління справами
від 13.04.2012 № 105 “Про безоплатну передачу об’єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
06.06.2012 № 963 “Про утворення комісії з питань передачі дошкільного навчального закладу № 383 на вулиці Гарматній, 41 в місті
Києві з державної до комунальної власності територіальної громади міста Києва”, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

Продовження на наступній стор.

Додаток 2
до Положення про регіональну комісію з оцінки та

забезпечення проведення конкурсного відбору
інвестиційних програм (проектів), що можуть

реалізуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку в м. Києві

Перелік
інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися у 20________році 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 
по місту Києву

(найменування регіону)
№ з/п Найменування об'єкта,

його місцезнаходження,
вид робіт

Рік початку і
закінчення

Проект на
потужність, 

ВІДПОВІДНИХ
одиниць

Загальна кошторисна
вартість об'єкта, тис.

гривень

Обсяг фінансування у 20__ році (тис. гривень): Форма
власності

Проект Уведення
в експлуатацію,

відповідних
одиниць

ВІДПОВІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ програми
(проекту) програмним і прогнозним

документам економічного і соціального
розвитку держави, Стратегії розвитку 

м. Києва до 2025 року, державним
цільовим програмам, а також пріоритетам
розвитку регіонів, визначеним державною

та регіо�нальними стратегіями розвитку
регіонів

усього залишок
на 01.01.
20__

Усього в тому числі за рахунок: Наймену�
вання
експертної
організації,
дата, номер
експертизи

Дата затверд�
ження та
найменування
відповідного
органу
державної
влади

Держав�
ного
фонду
регіо�
нального
розвитку

Міс�
цевого
бюджету

Інших
дже�
рел
фінан�
сування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Керівник (посада ПІБ) Підпис МП

1. Затвердити акт приймання*передачі дошкільного навчального за*
кладу № 383 на вулиці Гарматній, 41 в місті Києві з державної до кому*
нальної власності територіальної громади міста Києва, що додасться.

2. Передати до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації об’єкт, зазначений в акті приймання*передачі,
який затверджено пунктом 1 цього розпорядження.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів*

нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт*
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

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

від 04.03.2009 № 238
Розпорядження № 1527 від 31 серпня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва” та Програми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік, затвер�
дженої рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 (із змінами та доповненнями), в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра*
ди (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2009 № 238 “Про
дозвіл на виконання робіт із реконструкції захисних дамб мулових полів
№№ 1, 2 Бортницької станції аерації у Бориспільському районі Київської
області” такі зміни:

1.1. У заголовку та тексті розпорядження слова та цифри “реконструк*
ції захисних дамб мулових полів № № 1, 2” замінити словами та цифра*
ми “реконструкції дамб мулових полів № 1 та № 2”.

1.2. У пункті 1 слова “відкритому акціонерному товариству” замінити
словами “приватному акціонерному товариству”, цифри “30.12.2009” за*
мінити цифрами “30.12.2014”.

1.3. У тексті розпорядження слова “ВАТ “Пересувна механізована ко*
лона № 43” замінити словами “ПрАТ “Пересувна механізована колона
№ 43”.

1.4. Підпункт 2.2 пункту 2 виключити.
У зв’язку з цим підпункт 2.3 пункту 2 вважати підпунктом 2.2. пункту 2.
1.5. У пункті 5 розпорядження слово “захисних” виключити.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ*

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

Голова О. Попов
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Шановні кияни!

Я, Лаврененко Віталій Іванович, кандидат в народні депута�

ти по виборчому округу № 217, звертаюсь до вас за підтримкою.

Я вирішив балотуватить до Верховної Ради України як самови�

суванець, тому, що лише самостійно обраний депутат зможе бу�

ти по�справжньому незалежним і дієво відстоювати інтереси

своїх виборців. Обрання Верховної Ради за партійними списка�

ми призвело до поглиблення прірви між виборцями та депута�

тами.

Змішана система виборів — це наш шанс змінити ситуацію

на краще. Я поставив мету відновити зв’язок між виборцями й

головним законодавчим органом. Робота Верховної Ради по�

винна базуватись на потребах громадян.

У виборчому окрузі постійно працюють мої громадські

приймальні, що забезпечує зв’язок із виборцями. Я розроблю

закони які захищатимуть інтереси мешканців, й буду контро�

лювати їх виконання.

Це важливо для мене, оскільки змалку я живу в Оболонсько�

му районі, тут живе моя родина, друзі. Я зроблю наш район кра�

щим, комфортнішим та більш сучасним.

Багато років я сам щоденно стикаюсь із низкою проблем.

Зокрема, це величезні тарифи на житлово�комунальні послуги

при низькій їх якості. Як депутат Київради я з впевненістю мо�

жу сказати, що вирішити саме цю проблему можна тільки на

рівні парламенту.

Необхідно скористатись прикладом інших країн та дати

можливість приватним компаніям надавати житлово�кому�

нальні послуги. Це збільшить конкуренцію і вплине на якість

послуг. Необхідно законодавчо закріпити максимальний термін

між капітальними та поточними ремонтами житлових будин�

ків, встановити постійний державний контроль за тарифами.

Значна проблема — це злочинність. Наш район знаходиться

на другому місті в столиці по рівню злочинності. Процвітає під�

літкова наркоманія та алкоголізм. Це наслідок відсутності не�

обхідної інфраструктури в районі для правильного соціального

розвитку юнаків.

Щоб не втратити наступні покоління, потрібно розвивати

мережі доступних спортивних закладів, відкривати безкоштов�

ні курси та гуртки. Необхідно затвердити державну програму з

відповідним фінансуванням та постійно контролювати її вико�

нання.

Інший бік проблеми злочинності — міліція, яка дискредиту�

вала себе. В наш час влада думає у яку форму краще вдягти та як

назвати правоохоронців. Але ми бачимо, що хабарництво та на�

сильство процвітає.

Необхідно впровадити державний контроль за правоохорон�

ними органами, який буде здійснювати громада. Зараз немає

довіри у людей ні до міліції, ні до прокуратури, ні до виконав�

чої влади. З досвіду інших країн ми знаємо жахливі сценарії

розвитку цих подій, що призводить до насильства і кровопро�

лиття. Я не можу цього допустити, треба змінювати існуючий

стан речей і повертати довіру людей до уряду.

В жахливому стані знаходяться галузі освіти та медицини.

Проблема у відсутності кваліфікованих кадрів, належної опла�

ти праці та необхідного фінансування. Необхідно підняти прес�

тижність професій лікаря та вчителя за рахунок значного підви�

щення їх заробітної плати, а також залучати молодих спеціаліс�

тів у відповідні галузі та забезпечувати держзамовлення з опла�

тою навчання державним коштом.

Потрібно реалізувати державну підтримку для малого та се�

реднього бізнесу, послабити податковий тиск, надати необхідні

пільги. Створення нових робочих місць надасть нам змогу

збільшити пенсії та соціальні виплати, не за рахунок пенсійно�

го віку, а внаслідок збільшення кількості платників зборів.

Маючи справу з тисячами звернень громадян та вирішуючи

проблеми мешканців, я набув величезний досвід. Я об’єктивно

оцінюю свої сили і можливості і впевнений, що зроблю все не�

обхідне для вирішення проблем громадян. Оболонцям я допо�

магаю багато років та з задоволенням продовжувати робити це

і надалі. Зараз я прошу підтримати мене для того, щоб мою до�

помогу змогли відчути значно більше людей. Тільки разом ми

можемо змінити все на краще!

Передвиборна програма
кандидата в депутати Верховної Ради України

по виборчому округу № 217
ЛАВРЕНЕНКА ВІТАЛІЯ ІВАНОВИЧА

Виконуючи обов’язки народного депутата України, буду керу�
ватися Конституцією України, діючими законами України та пра�
цювати над створенням нових законодавчих актів, які будуть за�
безпечувати добробут та гідне життя громадянам України. Від�
стоювати суверенність та незалежність нашої держави, її терито�
ріальну цілісність.

Пріоритетом у своїй діяльності визначу створення та розви�

ток соціальних програм.

Людям старшого віку — достойне пенсійне забезпечення,

медичне обслуговування та повага від суспільства та органів

влади.

Жінка, мати, молода сім’я повинні мати всі можливості для

достойного життя. Розширення системи оздоровлення та до�

ступного медичного обслуговування жінок та дітей повинно

стати пріоритетом для органів влади.

Створити для громадян з обмеженими фізичними можли�

востями умови для повноцінного життя.

Велику увагу приділити дітям, їх оздоровленню та фізичному

розвитку. Виховувати у підлітків повагу до занять фізкультурою

та спортом. Для цього створити їм необхідні умови.

Відремонтувати дитячі та спортивні майданчики, обладнав�

ши їх сучасним ігровим та спортивним обладнанням. Рекон�

струювати пришкільні стадіони та надати можливість дітям,

підліткам та дорослому населенню займатися на цих стадіонах

спортом у позашкільний та позаробочий час.

Для організації таких занять ввести посади спортивних орга�

нізаторів у кожному житловому мікрорайоні. Залучити до цієї

роботи органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Забезпечити фінансування таких програм на державному та

місцевому рівнях, створити відповідну законодавчу базу.

Захищати права ліквідаторів аварії на Чорнобильській атом�

ній електростанції, воїнів�інтернаціоналістів.

З повагою ставитись до потреб учасників Великої Вітчизня�

ної війни, людей, яким надано статус дітей війни, добиватись

виконання законів України, які надають їм право на покращен�

ня життя.

Сприяти створенню нових робочих місць, зменшенню без�

робіття.

Забезпечити кожного випускника (молодого спеціаліста)

першим місцем роботи, незалежно від того, навчався він за

контрактом чи за державним замовленням.

Киянам — достойне та доступне житло. Підтримати на зако�

нодавчому рівні створення органів співвласників багатоквар�

тирних будинків. Забезпечити не на словах, а на ділі виконання

ремонтних робіт та передачу ОСББ відремонтованих будівель із

справними інженерними комунікаціями, облаштованими при�

будинковими територіями.

Впроваджувати енергозберігаючі технології при проведенні

ремонтів житлових та громадських (школи, дитсадки) будин�

ків.

Брати участь у створенні законодавчої бази по регулюванню

будівельної справи, питань надання земельних ділянок під бу�

дівництво та реконструкцію будівель.

Забезпечити право мешканців прилеглих територій на озна�

йомлення з проектами та надання згоди на будівництво.

Приділити значну увагу питанням екологічної безпеки, впо�

рядкування територій. Посилити на законодавчому рівні відпо�

відальність органів виконавчої влади за утримання прибереж�

них зон ріки Дніпро, озер, паркових зон, лісових територій у

межах міста Києва.

У короткій програмі неможливо викласти всіх питань, які

необхідно вирішувати народному депутатові, але я обіцяю пра�

цювати у Верховній Раді добросовісно, перед прийняттям доле�

носних рішень радитись зі своїми виборцями, забезпечувати,

щоб закони України працювали на благо людей.

Україна — велика, могутня європейська держава. Я буду роби�
ти все можливе, аби Україна отримала такі закони, владу, які да�
дуть можливість подолати кризу, щоб кожна людина — вчитель,
лікар, селянин, працівник, підприємець, студент, пенсіонер,— мог�
ли отримувати гідну зарплату, бути впевненими у завтрашньому
дні, жити краще. Щоб кожен з гордістю сказав: “Я громадянин
України!”, і цим пишались.

Передвиборча програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 217

в порядку самовисування
ТОВСТОГО ВАСИЛЯ ОХРІМОВИЧА

Український народ повинен стати господарем на власній землі
та джерелом влади у своїй країні. Головною ідеологією України
має стати Громадянський Патріотизм

Головне завдання сьогодні — Спасти Україну від продажної

та корумпованої влади олігархів та їх ставлеників. Заставити

владу на містах та в центрі дбати за народ и вірно служити йому

Нас всіх об’єднує стратегічна мета — зробити життя людей

гідним і безпечним, а Україну — сильною і заможною. Земля та

ресурси провині належати і працювати на кожного.

ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ
Справедливе суспільство і добробут для кожного
— забезпечення умов, за яких громадяни України зможуть

заробляти на життя собі та своїм близьким; гарантія рівного до�

ступу всіх громадян України до основних джерел особистого,

професійного і суспільного розвитку: освіти, інформації, фі�

нансових та інших ресурсів.

Рівні права, та рівні можливості для кожного громадянина
— забезпечення рівних можливостей кожному щодо якісної

та безплатної освіти, доступу до інтелектуальних ресурсів, кон�

курентоспроможність на ринку праці та трудитися з вигодою

для себе, повага до кваліфікованої праці.

— забезпечення зростання доходів населення,— забезпечен�

ня юридичного та соціального захисту вразливих верств насе�

лення та не нижче рівня прожиткового мінімуму і виведення їх

з�під загрози соціальної прірви,

— забезпечення громадянам України безплатного та якісно�

го лікування, а також профілактики здоров’я, незалежно від їх�

нього соціально�економічного стану, за рахунок бюджетних,

соціальних, страхових та інших фінансових ресурсів,

— запобігання небезпечним соціальним явищам та хворо�

бам — дитячій безпритульності, епідеміям туберкульозу,

СНІДу, наркоманії, наслідкам чорнобильської аварії, допомога

інвалідам, стареньким, дітям війни,

— забезпечення високих соціальних стандартів захисту мате�

ринства й дитинства, дошкільного виховання, гарантія якісної

середньої освіти, можливості вибору професії та одержання гід�

ного місця праці.

Держава для людини
Моя мета — розбудова держави, якою можна пишатися в

якої кожен буде відчувати себе захищеним. Головний принцип

держави — верховенства моралі та права. Право повинно бути

високоморальним. Національні, духовні, та мовні питання по�

винні бути вирішені в інтересах всіх громадян. Зовнішня діяль�

ність спрямована на забезпечення спокою та ладу з сусідами, та

досягнення рівних партнерських взаємовідношень між держа�

вами.

В житлово�комунальній сфері
— встановити дійсний контроль за виконанням профілак�

тичних, та ремонтних робіт, запобігти

зловживанням в ЖЕКах та ДЕЗах,

— збереження та розвиток парково�зелених зон.

— упорядкування тарифів відповідно до затрат,

— повага до інтересів кожного при розбудовах,

— чиста питна вода, та здорові продукти,

— наведення ладу при оформленні земельних ділянок.

Габер М. О.

Виборча програма
кандидата в народні депутати Габера Миколи Олександровича

1. Встановити ліміти споживання теплової, електричної енергії, при�
родного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бю�
джетних установ, що фінансуються з бюджету, згідно з додатками 1�21.

2. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій, начальни�
кам головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), керівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету
міста Києва, забезпечити дотримання встановлених лімітів споживання
теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водо�
відведення.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової Ін�
формації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків та голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство створене з метою забезпечення суспільних потреб

в здійсненні туристичних та санаторно�курортних послуг, в тому числі для
працівників Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), іншої господарської ді�
яльності та отримання на цій основі прибутку.

3.2. Предметом діяльності Підприємства для реалізації зазначеної ме�
ти є:

3.2.1. Туристична діяльність;
3.2.2. Діяльність санаторно�курортних закладів: діяльність в сфері охо�

рони здоров’я людини, медична практика, інша діяльність у сфері охоро�
ни здоров’я людини, фізкультурно�оздоровча діяльність;

3.2.3. Діяльність готелів та ресторанів;
3.2.4. Діяльність у сфері відпочинку, розваг та інші види рекреаційної

діяльності;
3.2.5. Діяльність ярмарок та атракціонів та інша видовищно�розва�

жальна діяльність, діяльність танцмайданчиків, дискотек, шкіл танців;
3.2.6. Роздрібна торгівля предметами мистецтва;
3.2.7. Діяльність молодіжних туристичних таборів і туристських баз;
3.2.8. Надання послуг у сфері громадського харчування, реалізація

продуктів харчування;
3.2.9. Діяльність спортивних об’єктів;
3.2.10. Надання послуг перукарнями і салонами краси;
3.2.11. Зовнішньоекономічна діяльність;
3.2.12. Впровадження нових видів послуг для суб’єктів господарюван�

ня, а також отримання і використання прибутку в інтересах Засновника.
3.2.13. Надання в установленому порядку в оренду (позичку) примі�

щень, транспортних засобів, обладнання іншим підприємствам, устано�
вам та організаціям, надання платних послуг населенню.

3.2.14. Інші види діяльності, не заборонені законодавством України.
3.3. Якщо здійснення будь�якої вищезазначеної діяльності потребує

спеціального дозволу (ліцензії, патенту тощо), Підприємство здійснює та�
ку діяльність лише за умови отримання в установленому порядку необхід�
ного дозволу (ліцензії, патенту тощо).

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
4.1. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України,

законами України, нормативно�правовими актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішеннями Київської
міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство набуває з дня
його державної реєстрації.

4.3. Підприємство в межах, встановлених законодавством, самостійно
несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому
майна згідно з законодавством. Підприємство не несе відповідальності за
зобов’язаннями Засновника та Уповноваженого органу, а Засновник та
Уповноважений орган не несуть відповідальності за зобов’язаннями Під�
приємства, крім випадків, передбачених законодавством.

4.4. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм най�
менуванням, штампи, бланки, інші реквізити. Підприємство може мати
знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до законодав�
ства.

4.5. Підприємство, від свого імені, виступає у господарських, цивіль�
них та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними

особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем
та відповідачем у судах загальної юрисдикції, несе відповідальність за ре�
зультати своєї господарської діяльності.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Статутний капітал Підприємства становить 10 000 грн (десять ти�

сяч гривень 00 коп.).
5.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної

громади м. Києва і закріплено за Підприємством на праві господарсько�
го відання.

Підприємство має право виключно за згодою власника або уповнова�
женого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в
оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу
нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списува�
ти з балансу основні засоби в установленому порядку.

5.3. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а
також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Під�
приємства.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.4.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.4.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів
господарської діяльності;
5.4.3. Кредити банків та інших кредиторів, капітальні вкладення і дота�

ції з бюджетів;
5.4.4. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій

та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.4.5. Безоплатні та благодійні внески організацій, підприємств і гро�

мадян;
5.4.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.5. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майно�

вих прав громадянами, юридичними особами і державними органами,
відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господар�
ського суду).

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Планувати свою діяльність і основні напрямки розвитку відповід�

но до науково�технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку про�
дукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації, виходячи із укладе�
них договорів на виконання робіт та надання послуг, з урахуванням зав�
дань, визначених власником та Уповноваженим органом.

6.1.2. Створювати в установленому законом порядку філії, представ�
ництва та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і роз�
рахункових рахунків і затверджувати положення про них.

6.1.3. Користуватися банківськими кредитами, в установленому зако�
нодавством порядку.

6.1.4. Брати участь у публічних торгах, аукціонах, конкурсних торгах.
6.1.5. Встановлювати в установленому законодавством порядку ціни

(тарифи) на окремі види робіт та послуг.
6.1.6. Користуватися іншими правами, передбаченими законодав�

ством України.
6.2. Підприємство зобов’язано:
6.2.1. Забезпечувати цільове використання комунального майна та

коштів.
6.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових

платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законо�
давством України.

Продовження на наступній стор.

Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, 
природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік 

для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва
Розпорядження № 805 від 16 травня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 18 рішення Київ+
ської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” та в межах здійснення функцій органу місцево+
го самоврядування:

Про затвердження Статуту комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Дніпро”

Розпорядження № 1503 від 29 серпня 2012 року
Відповідно до статей 57, 58, 78 Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, стат+

ті 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, на виконання рішення Київської
міської ради від 12.07.2012 № 729/8066 “Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації’) “Дніпро””, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Дніп�
ро”, що додається.

2. Управлінню справами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити державну реєс�
трацію комунального підприємства виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) “Дніпро”.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

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

Голова О. Попов

Затверджено розпорядження виконовчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)
від 29.08.2012 № 1503

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) “ДНІПРО”
Київ+2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) “Дніпро”, далі — Підпри�
ємство, засноване на комунальній власності територіальної громади 
м. Києва, створене відповідно до рішення Київської міської ради від
12.07.2012 № 729/8066 “Про створення комунального підприємства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) “Дніпро”.

1.2. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Києва,
від імені якої виступає Київська міська рада.

1.3. Підприємство за своєю організаційною формою є комунальним
унітарним підприємством і безпосередньо підпорядковується апарату ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) (далі — Уповноважений орган).

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. Повне найменування українською мовою: Комунальне підприєм�

ство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) “Дніпро”, скорочене: КП “Дніпро”.

2.1.2. Повне найменування російською мовою: Коммунальное предпри�
ятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской го�
родской государственной администрации) “Днепр”; скорочене: КП “Днепр”.

2.2.Місцезнаходження Підприємства: Україна, АР Крим, 98500, 
м. Алушта, вул. Набережна 16.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України від Оболоні 

по одномандатному виборчому округу № 217
в порядку самовисування Гуреєва Василя Миколайовича

ОБОЛОНЬ — НАШ ДІМ!
Я як кандидат у народні депутати України від Оболоні буду

стояти на захисті інтересів мешканців району.

Я працюватиму заради процвітання нашої Оболоні.

Основною метою моєї праці на благо інтересів людей є:

— збереження надбань Оболонського району та їх примно"

ження;

— зміцнення самоврядування та укріплення позицій терито"

ріальних громад;

— запровадження суворої персональної відповідальності

державних службовців за нецільове використання бюджетних

коштів;

— забезпечення надання якісних та безкоштовних медичних

послуг для жителів Оболоні;

— поліпшення соціального забезпечення пенсіонерів, інва"

лідів, ветеранів, учасників бойових дій, малозабезпечених гро"

мадян та спрямування цільової допомоги одиноким і немічним

людям району;

— вирішення соціальних проблем лікарів, учителів, праців"

ників культури, правоохоронних органів, військовослужбовців;

— заохочення підростаючого покоління до здорового спосо"

бу життя, побудова нових дитячих та спортивних майданчиків,

стадіонів;

— підтримка та розвиток молодіжних програм у галузі науки,

освіти, культури, спорту тощо;

— сприяння в отриманні молодіжних кредитів на житло та

впровадження інших соціальних програм;

— радикальне поліпшення умов для материнства і дитин"

ства;

— посилення контролю за екологічним та санітарним станом

території нашої Оболоні, обладнання парків, берегів Дніпра та

озер, які розташовані на території району;

— поліпшення екологічного стану в районі за рахунок залу"

чення нових екологічно чистих технологій на промислових під"

приємствах;

— підтримка духовного розвитку громадян, свободи совісті

та віросповідання;

— створення механізму жорсткого контролю з боку громад"

ськості за формуванням та використанням державного і місце"

вого бюджетів;

— рішуча боротьба з корупцією, рівність усіх громадян перед

законом, зняття недоторканності з депутатів усіх рівнів;

— створення ефективної правоохоронної системи, яка га"

рантуватиме безпеку кожному громадянину і рівних можливос"

тей захисту своїх прав і свобод через суд незалежно від соціаль"

ного статусу чи майнового стану;

— приділення особливої уваги боротьбі з розповсюдженням

наркотиків та вирішенню проблеми безпритульних дітей;

— сприяння забезпеченню гарантованого права молодих

спеціалістів на перше робоче місце за професією;

— забезпечення ефективної взаємодії органів місцевої влади

з підприємцями та їх громадськими об’єднаннями, підвищення

соціальної відповідальності бізнесу;

— підвищення ефективності взаємодії з організаціями ін"

фраструктури підтримки малого та середнього підприємництва

та сприяння їх подальшому розвитку;

— створення нових робочих місць для малого та середнього

підприємництва за рахунок зменшення рівня оподаткування;

— виведення економіки з тіні з метою збільшення податко"

вих надходжень до місцевого та державного бюджетів;

— проведення постійної роботи щодо об’єднання політич"

них сил у парламенті навколо вирішення соціальних проблем;

— підтримування політики якнайшвидшого повернення

вкладів населення в Ощадбанку СРСР;

— стабільність та обґрунтованість цін і тарифів для населен"

ня, доступність людям якісних продуктів харчування, житлово"

комунальних послуг, безпечних умов життя, чистого довкілля;

— державний контроль над ціноутворенням на соціально

значущі товари, стабільні ціни на основні продукти харчування;

— індексація та зростання доходів громадян (зарплат, пенсій,

стипендій тощо).

— відкликання депутатів усіх рівнів у разі, якщо вони несум"

лінно ставилися до своїх обов’язків та не виправдали довіри ви"

борців.

Моя мета — забезпечення добробуту, соціального та правового
захисту оболонців.

Я обіцяю вам, шановні виборці, використовувати свої знання і
досвід для вирішення ваших проблем, та запевняю, що постійно
відстоюватиму та захищатиму ваші інтереси.

З повагою Василь ГУРЕЄВ

Передвиборча програма кандидата у народні депутати
Новіков Олег Володимирович

Я, НОВІКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, чітко розумію що

поліпшення життя в Україні, формування європейського век"

тору розвитку неможливе без подолання корупції. Як член Ко"

мітету Верховної Ради України з питань боротьби з організова"

ною злочинністю і корупцією, я сприяв прийняттю законів

України спрямованих на запобігання та протидію корупції. Я

зроблю все можливе для створення та ефективного функціону"

вання Державного бюро розслідувань щодо правоохоронців та

вищих посадових осіб Держави.

Впевнений, що подолання корупції — це наша спільна мета,

тому розраховую на ВАШУ підтримку шановні співгромадяни.

Я буду робити все, щоб:
охороняти демократичні засади в державі, сприяти розвитку

сильної та могутньої держави;

зберігати територіальну цілісність України;

зміцнювати імідж країни в світі та сприяти інтеграції України

в систему світових цінностей та розвитку;

стимулювати малий та середній бізнес, активно запроваджу"

ючи реальні програми цільового кредитування разом з подат"

ковими пільгами;

забезпечити достойну заробітну плату, покращення добробу"

ту сім’ї українського народу та забезпечення гідного життя

кожному українцю;

направити зусилля на забезпечення безкоштовній медицині

необхідних ліків, спеціалістів, транспорту, достойної оплати

праці та можливість освоєння і роботи на сучасній діагностич"

ній апаратурі, використання провідних технологій в сфері ме"

дицини;

забезпечити пільгами тих, хто на них має право, а саме по"

терпілі від чорнобильської катастрофи, пенсіонери, інваліди,

учасники бойових дій та особи до них прирівняні;

зміцнити систему соціального захисту дітей"сиріт та малоза"

безпечених сімей;

приєднати Україну до світових лідерів, що борються за збере"

ження природи;

спонукати будівництво високотехнологічних сміттєсорту"

вальних та сміттєпереробних заводів, щоб держава не накопи"

чувала сміття, а з користю переробляла в необхідні матеріали;

забезпечити масовий доступ населенню до новітніх інформа"

ційних технологій;

активізувати здоровий образ життя шляхом зведення за раху"

нок держави нових спортивних майданчиків, секцій, віднов"

лення занедбаних майданчиків, введення в шкільну програму

не тільки уроку футболу, а й інших видів спорту, таких як хокей,

баскетбол та ін. Власним прикладом демонструвати молоді

спортивне та здорове життя;

повернути освіту на рівень, коли вона вважалась найкращою

в світі та не допускати падіння рівня освіченості українців, адже

тільки з розумними людьми можна створити справжню держа"

ву. Сприятиму збільшенню годин по вивченню іноземних мов,

адже як сказав класик: “Скільки мов ти знаєш — стільки раз ти

людина”;

запровадити заходи щодо підвищення іміджу державного

службовця.

Я далі продовжуватиму:
працювати для свого народу та сприяти принципам демокра"

тії та справедливості;

боротися з організованою злочинністю та корупцією;

сприяти заходам залучення іноземних інвестицій та міжна"

родному співробітництву;

боротися за інтереси своїх виборців та протидіяти тим, хто

обкрадає мій народ;

моніторити і не допускати вирубки лісів, занедбання рекре"

аційних зон, знищення культурного спадку нації;

створити державний банк житла, який буде залучати як дер"

жавні так і приватні грошові кошти, які будуть направлені на

будівництво доступного і економічного житла;

направити зусилля на розвиток спорту та його інфраструк"

тури, щоб Україна показала, що вона достойна регулярно

приймати змагання світового масштабу не тільки з футболу,

а й хокею та інших видів командних та індивідуальних зма"

гань.

У нас буде:
чиста екологія та чиста країна;

відновлена інфраструктура;

достойне життя і красива старість;

адекватні тарифи на транспорт, бензин, газ та електрику;

доступне житло;

безкоштовна якісна освіта та медицина.

Світ вже знає про нас — доведемо що ми варті гідного життя!
Олег Володимирович Новіков

Я вартий, щоб в мене повірили і за мною пішли,
отож, УКРАЇНО! — ДО СПРАВИ!

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України від “Партії Регіонів”
по мажоритарному виборчому округу № 217 Годунова Ю. Б.

Відповідальність — ціна, яку ми платимо за владу.
I. КИЄВУ НЕОБХІДНА ПЕРЕМОГА ПАРТІЇ РЕГІОНІВ!
Кандидати від Партії регіонів — це команда Президента!
1. Головне завдання — формування політично відповідаль"

ної, ефективної влади. Партія Регіонів вирішує це висуваючи в

народні депутати України найавторитетніших своїх представ"

ників.

2. Тільки єдина вертикаль державної влади побудує нову країну!

3. Ми — єдина партія, що виконує свої передвиборчі обіцян"

ки. Тільки ми беремо на себе відповідальність за реформи і пе"

ретворення в державі.

4. Реалізація Програми Президента України В. Януковича

"Україна для людей!” дозволить нам побудувати суспільство за"

можних і впевнених в собі людей. Оболонцям не буде соромно

за свій вибір!

II. ЗРОБИМО ОБОЛОНЬ КРАЩИМ РАЙОНОМ!
Партія регіонів — впевненість у майбутньому!
На найближчі 5 років ми ставимо перед собою мету — вирі"

шення стратегічних завдань в основних сферах життєдіяльності.

1. Економічна галузь
Реалізувати політику виводу економіки району на інноваційний

шлях розвитку, підвищення її конкурентоспроможності, створен"

ня умов для залучення інвестицій у галузях, що забезпечать посту"

пальний розвиток Оболоні. Це допоможе створити нові робочі міс"

ця, забезпечити стабільне зростання добробуту, забезпечить вико"

нання Програми Президента “Україна для людей” та Програми

сталого розвитку Оболонського району на 2012 — 2017 роки.

— Партнерські стосунки приватного бізнесу та влади.

— Не допустимо проявів корупції та протекціонізму з боку

чиновників.

— Сприятимемо розвитку малого і середнього бізнесу у ви"

робничій сфері, надаватимемо якісні послуги населенню, ство"

римо гідно оплачувані робочі місця.

2. Зовнішня політика
— Євроінтеграція — стратегічний зовнішньополітичний век"

тор України.

— Позаблоковий статус України — гарантія безпеки держави

і громадянина.

2. ЖитловоCкомунальна сфера
— Проведемо реальну реформу ЖКГ. Підвищимо якість по"

слуг для усіх верств населення. Посилимо громадський кон"

троль за ефективністю роботи підприємств ЖКГ. Реалізуємо

програми “Відновлення циркуляції ГВП”, “Питна вода”, “Озе"

ленення”, “Наше подвір’я”.

— Сприятимемо формуванню альтернативного ринку обслу"

говування житла; збільшимо кількість ОСББ з належним їх фі"

нансуванням з бюджету. Модернізуємо комунальну теплоенер"

гетику.

— Забезпечимо адресні субсидії, дотації малозабезпеченим

сім’ям та підтримаємо їх з оплатою за житлово"комунальні по"

слуги.

3. Транспортна сфера
— Відновимо та побудуємо нові зупинки громадського

транспорту.

— Впровадимо програму створення доступних паркінгів.

4. Охорона здоров’я
— Наша мета — високоякісна та доступна медицина для

кожного українця, зниження цін на ліки, захист материнства та

дитинства, забезпечення якості медичного обслуговування,

зниження смертності, створення умов для масового залучення

до занять спортом.

5. Освіта
— Забезпечимо рівний доступ до якісної освіти, що відпові"

дає сучасним вимогам. Створимо умови для отримання дітьми

високого рівня знань.

— Вживатимемо дієві заходи щодо соціального захисту педа"

гогів.

— Розробимо і реалізуємо програму “Школа 2015”, забезпе"

чимо впровадження інноваційних технологій в освітньому про"

цесі.

— Розробимо і забезпечимо виконання програми “Шкільне

подвір’я”.

— Організуємо безкоштовні позашкільні заняття у гуртках,

дитячих, підліткових клубах.

— Забезпечимо умови для отримання першого робочого міс"

ця випускниками.

6. Культура та спорт
— Підтримаємо розвиток театрів, музеїв, бібліотек, студій,

творчих громадських організацій.

— Створимо умови для здорового способу життя.

7. Соціальна галузь
— Забезпечимо дітей, позбавлених батьківської турботи, всім

необхідним для повноцінного життя.

— Збільшимо підтримку дитячих будинків сімейного типу.

— Використання рідної мови на територіях компактного

проживання національних меншин дозволить всім громадянам

України почуватися господарями в своїй країні.

— Відкриємо в кожній лікарні палати для ветеранів.

— Збільшимо бюджетну підтримку ветеранських організацій.

— Забезпечимо визначення механізму реалізації закону “Про

дітей війни”.

— Почнемо реалізацію програми “Доступне житло”.

Завжди з людьми і все для людей!
Віримо в себе — віримо в Україну!

Кандидат в народні депутати України
Годунов Ю. Б.

6.2.3. Здійснювати розвиток основних фондів, забезпечувати своєчас�
ного введення в дію придбаного обладнання, оперативного матеріально�
технічного постачання засобів виробництва.

6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, за�
безпечувати додержання вимог законодавства, про працю, соціальне
страхування.

6.2.5. Здійснювати заходи з удосконалення організації системи оплати
праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як у
результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підпри�
ємства, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Підприєм�
ства, забезпечувати економне і раціональне використання майна та кош�
тів, дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та

звільняється з посади Київським міським головою за поданням заступни�
ка голови Київської міської державної адміністрації — керівника апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та погодженням з головою Київської міської державної ад�
міністрації, на контрактній основі.

7.2. Заступник (заступники) директора Підприємства призначаються
на посади і звільняються з посади директором за погодженням із заступ�
ником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апа�
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

7.3. Приймання та звільнення інших працівників здійснюється у
встановленому законодавством порядку.
7.4. Кількість заступників директора та їх функціональні обов’язки ви�

значає директор Підприємства.
7.5. Директор в межах своїх повноважень:
7.5.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, в межах

своєї компетенції, відповідно до законодавства та цього Статуту.
7.5.2. Несе персональну відповідальність за господарсько�фінансову

діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, дотримання фі�
нансової дисципліни, норм охорони праці, ефективного використання та
охорону комунального майна, закріпленого за Підприємством, за недо�
тримання вимог законодавства України.

7.5.3. Затверджує структуру, штатний розпис, чисельність працівників
Підприємства, Положення про його структурні підрозділи, функціональні
обов’язки працівників підприємства тощо.

7.5.4. Керує роботою Підприємством відповідно до цього Статуту.
7.5.5. Діє від імені Підприємства без доручення, представляє його ін�

тереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відноси�
нах з фізичними та юридичними особами будь�якої форми власності в

межах та порядку, визначених цим Статутом;
7.5.6. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно

до законодавства України, цього Статуту та контракту.
7.5.7. Видає у межах своєї компетенції накази, надає доручення, обо�

в’язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства;
7.5.8. Укладає угоди (договори) від імені Підприємства, вчиняє право�

чини, відповідно до законодавства України, видає довіреності від імені
Підприємства, відкриває в банках поточні та інші рахунки.

7.5.9. Укладає трудові договори з усіма працівниками підприємства,
накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства і укладе�
них з ними трудових договорів;

7.5.10. Забезпечує належну організацію та ефективність внутрішнього
фінансового контролю на підприємстві.

7.5.11. Забезпечує умови виконання Підприємством зобов’язань із
сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів,
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван�
ня та виплати заробітної плати працівникам.

7.5.12. Забезпечує виконання річного фінансового плану, пріоритетне
перерахування частини прибутку до відповідного бюджету, згідно норма�
тивів та у порядку, передбаченому рішенням Київської міської ради, у су�
мі, не менше передбаченої затвердженим річним фінансовим планом.

7.5.13. Погоджує з Уповноваженим органом річний фінансовий план.
7.6. Рішення з соціально�економічних питань, що стосуються діяльно�

сті Підприємства, приймаються директором за участю трудового колек�
тиву та уповноважених ним органів.

8, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які

своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового дого�
вору (контракту).

8.2. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
загальними зборами та їх виборним органом — Профспілковим коміте�
том, члени якого обираються відповідно до статуту профспілки на зборах
або конференціях трудового колективу.

8.3. Профспілковий комітет:
— готує матеріали для розгляду на загальних зборах або конференціях;
— контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах,кон�

ференціях;
— виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами. 
8.4. Право укладання колективного договору від імені власника надає�

ться директору, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним
органу. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і еконо�
мічні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства, пи�
тання охорони праці, соціального розвитку.

9. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Планування фінансово�господарської діяльності здійснюється Під�
приємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначають�
ся виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), річних фінансових планів, які погоджуються Уповнова�
женим органом та затверджуються Головним управлінням комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

9.2. В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір
відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому ро�
ці. Відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва в межах роз�
міру, передбаченого фінансовим планом на поточний рік, здійснюється
першочергово після сплати обов’язкових платежів.

9.3. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового
плану в порядку та за формою, що визначаються Головним управлін�
ням комунальної власності м. Києва виконачого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації). Керівник Підпри�
ємства зобов’язаний спрямовувати діяльність Підприємства на вико�
нання річного фінансового плану, з метою одержання запланованих
сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат
невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим пла�
ном.

9.4. Основним узагальнюючим показником фінансової і господарської
діяльності Підприємства є прибуток.

9.5. Прибуток Підприємства використовується виключно в порядку,ви�
значеному Київською міською радою.

9.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями
і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на
основі договорів.

9.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,
життя та гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового
колективу та їх сімей, вирішуються директором за участю трудового ко�
лективу та уповноважених ним органів.

9.8. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре�
зультатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність
у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність
Підприємства надається Головному управлінню комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

9.9. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідаль�
ність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистич�
ної звітності.

9.10. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансо�
во�господарської діяльності здійснюється згідно з законодавством
України.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
10.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповід�

но до законодавства України.
11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
11.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до законо�

давства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.
12. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
12.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його ліквідації

або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) відповідно
до рішення Київської міської ради, або рішення суду, у випадках, перед�
бачених законодавством України.

12.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією,
яка утворюється власником майна, або органом, що прийняв рішення про
ліквідацію.

12.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви
претензій кредиторів визначається власником або уповноваженим ним
органом, судом, згідно з законодавством України.

12.4. Ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс та
ліквідаційний баланс Підприємства і подає на затвердження власнику або
органу, який утворив ліквідаційну комісію. З моменту призначення лікві�
даційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підпри�
ємством.

12.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у результаті реорга�
нізації чи ліквідації Підприємства, гарантується додержання їх прав та ін�
тересів відповідно до трудового законодавства України.

12.6. Майно Підприємства, що залишилося після задоволення вимог
кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на за�
гальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами,
що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійно�
го фонду України, фондів соціального страхування), використовується за
вказівкою власника.

12.7. У разі реорганізації Підприємства його права та обов’язки пере�
ходять до його правонаступника.

12.8. Підприємство припиняється з дня внесення запису про його при�
пинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Продовження на наступній стор.
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Безпартійний депутат в першу чергу відстоює інтереси жите�
лів Оболоні.

Основні завдання депутата – підвищити рівень добробуту

людей, покращити їх побут, зберегти навколишнє середови�

ще та вирішувати соціальні виклики. Саме тому я не вважаю

за потрібне бути втягнутим у міжпартійні "розборки", які не

спрямовані на рішення нагальних проблем Оболонців. Впев�

нений, що моє самовисування дозволить відстоювати у Вер�

ховній Раді України не чиїсь партійні інтереси, а першочер�

гово виконувати накази своїх виборців.

Захистити право населення Оболоні на екологічно чисте міс�
це життя.

Оболонський район займає перше місце в Києві по утво�

ренню надмірно великої кількості небезпечних відходів 

(I�III класів небезпеки), крім цього в центрі району зосеред�

жені підприємства, які використовують небезпечні хімічні

речовини (аміак та хлор) і є потенційними забруднювачами

місця нашого життя, тому пропоную розробити конкретний

план дій з охорони навколишнього середовища Оболоні.

Влада, громадськість та кожен з нас повинні усвідомити, що

ми не отримали довкілля у спадок, а запозичили його у на�

ших дітей та онуків.

Підвищення рівня добробуту киян.
Кожного року до Києва приїздять сотні тисяч людей у по�

шуках кращої долі, що створює додаткові навантаження на

умови життя мешканців столиці. Тому кияни потребують

прийняття на законодавчому рівні особливого статусу розпо�

ділу матеріального добробуту. В першу чергу такий статус по�

винен захистити робітників бюджетної сфери та малозахище�

ні верстви населення від постійно зростаючих цін і тарифів.

Адресна допомога тим, хто потребує.
Під час роботи депутатом районної та міської ради (з 1998

по 2007 роки) до моєї громадської приймальні звернулося

близько 10 000 оболонців, більшість з яких я прийняв осо�

бисто. Набутий досвід роботи з населенням дозволяє мені

більш дієво включатися у вирішення проблем благоустрою

Оболоні та покращення добробуту її мешканців. 

А для допомоги тим, хто потребує – зобов'язуюсь щомі�

сячно віддавати власну заробітну плату Народного депутата.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА 
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВІЛЬДМАНА ІГОРЯ ЛАЗАРЕВИЧА

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!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 

ВІД ВО "БАТЬКІВЩИНА" 
ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ 

БРИГИНЦЯ ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
№217

Я, Бригинець Олександр Михайлович, підтримую встанов�

лення влади народу над Президентом і депутатами через зако�

ни про імпічмент президента Януковича та закон про відкли�

кання 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 мандата, 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, Чес�
на влада, Гідне життя.

Я зроблю все від мене залежне, щоб звільнити Юлію Тимо�
шенко, Юрія Луценка, усіх політичних в'язнів, припинити полі�
тичні 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 надавати�

муться 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 задекларова�

ним доходам. 

Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а

не порушувати їх. На посади суддів мають прийти молоді, ос�

вічені громадяни.  

Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію ре�

зультатів державних закупівель та приватизації, здійснених

нинішньою владою.

Я зроблю все можливе для захисту української мови як ос�

нови державності. Я бачу Україну повноправним членом Єв�

ропейської спільноти і працюватиму для цього.

Я добре знаю ті проблеми, що турбують жителів міста Києва
загалом, і мого виборчого округу, зокрема. Ставлю перед собою
мету домогтися:

1. Повернення місту реального самоврядування;
2. Скасувати злочинні рішення київської влади щодо розкра�

дання власності муніципальної громади;
3. Стояти на сторожі історичного та культурного обличчя міс�

та;
4. Домагатися скасування вилучень з київського бюджету на

користь державного бюджету податків, які сплачують кияни як
фізичні особи;

5. Боротимусь за покращення екології в м. Києві та на
Оболоні як найбруднішому районі міста, домагатимусь при�
тягнення до відповідальності чиновників КМДА та Мінеко�
логії;

6. Водойми Оболоні – золотий рекреаційний запас району, всі
вони повинні бути доступні для відпочинку киян;

Зобов'язуюсь доповнювати і уточнювати Програму спільно

з громадським організаціями та жителями мого округу.

Передвиборна програма кандидата 
у народні депутати України            

в одномандатному виборчому окрузі № 217
Максима Соболева 

1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про Головне управ�
ління комунального господарства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 07.03.2012 № 369 “Про затвердження Поло�
ження про Головне управління комунального господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та його структури”, виклавши його в редакції, що додається.

2. Зміни до Положення про Головне управління комунального госпо�
дарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), внесені відповідно до пункту 1 цього розпоряджен�
ня, набирають чинності з моменту державної реєстрації припинення
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), які приєднуються до Головного

управління комунального господарства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до під�
пункту 1.6. пункту 1 рішення Київської міської ради від 15.03.2012
№ 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)”.

3. Визнати таким, що втратив чинність підпункт 1.6. пункту 1 розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 12.07.2012 № 1205 “Про затвердження змін та
доповнень до Положень про структурні підрозділи виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін та доповнень 
до Положення про Головне управління комунального господарства 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1357 від 1 серпня 2012 року
Відповідно до статті 10 Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, статті 54 Закону України “Про місцеве само&

врядування в Україні”, частини 12 статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підпри&
ємців”, враховуючи погодження постійної комісії Київської міської ради з питань житлово&комунального господарства та палив&
но&енергетичного комплексу відповідно до вимог рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, на виконання рішен&
ня Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)” (із змінами згідно рішення Київської міської ради від 12.07.2012 № 652/7989) та підпункту 2.1. пункту 2
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500 “Про
здійснення організаційно&правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчо&
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.03.2012 № 369 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 01.08.2012 № 1357 )

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1. Головне управління комунального господарства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), (далі —
Головне управління) є структурним підрозділом виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядко�
вується голові Київської міської державної адміністрації, підзвітним та під�
контрольним Київській міській раді, а з питань виконання функцій держав�
ної виконавчої влади – Міністерству регіонального розвитку, будівництва
та житлово�комунального господарства України і Міністерству енергетики
та вугільної промисловості України.

2. Головне управління є правонаступником реорганізованих відповідно
до рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 “Про діяль�
ність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації)” Головного управління житлового господарства вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), Головного управління енергетики, енергоефективності та енер�
гозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та Управління ритуальних послуг виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та за�
конами України, постановами Верховної Ради України, актами Президен�
та України та Кабінету Міністрів України, наказами відповідних мініс�
терств, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського
міського голови і виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), іншими нормативно�правовими актами,
а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Головного управління є:

4.1. Забезпечення на території міста реалізації державної політики у
сфері житлово�комунального господарства (в частині — житлового госпо�
дарства, водопровідно�каналізаційного господарства, паливно�енерге�
тичного комплексу, санітарної очистки міста, протизсувних підземних ро�
біт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі похо�
вання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначен�
ня пріоритетних напрямків розвитку.

4.2. Аналіз стану житлово�комунального господарства міста і підготов�
ка пропозицій до проекту бюджету міста Києва щодо фінансування місце�
вих програм розвитку цієї сфери.

4.3. Забезпечення в межах повноважень дотримання вимог норматив�
но�правових актів з питань житлово�комунального господарства.

4.4. Організація виконання державних програм, розроблення і реаліза�
ція місцевих програм розвитку житлово�комунального господарства, по�
дання пропозицій до проектів місцевих програм соціально�економічного
розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення
та благоустрою міста, охорони навколишнього природного середовища,
енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища.

4.5. Виконання функцій управління у сфері житлово�комунального гос�
подарства, координація та організаційно�методичне забезпечення діяль�
ності відповідних структурних підрозділів районних в місті Києві держав�
них адміністрацій, а також роботи підприємств, установ та організацій
житлово�комунального господарства.

4.6. Підвищення рівня та якості житлово�комунальних послуг, що на�
даються населенню міста, ритуальних послуг, забезпечення належного
утримання та експлуатації житлового фонду і об’єктів житлово�комуналь�
ного господарства міста.

4.7. Сприяння розвитку централізованого водопостачання і водовідве�
дення, системи протизсувних заходів, комплексного комунального (гро�
мадського) сервісу, санітарно�екологічної чистоти та культури поводжен�
ня з відходами.

4.8. Виконання функцій замовника з капітального будівництва, проек�
тування, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово�кому�
нального господарства міста і капітального ремонту житлового фонду.

4.9. Регулювання у межах своєї компетенції діяльності суб’єктів при�
родних монополій у сфері житлово�комунального господарства.

4.10. Здійснення державного контролю за додержанням правил кому�
нального обслуговування та благоустрою, у тому числі прибудинкових те�
риторій.

4.11. Розроблення та здійснення заходів з підвищення енергоефектив�
ності у бюджетній, соціальній сфері та житлово�комунальному господар�
стві міста; популяризація ефективного і ощадливого споживання паливно�
енергетичних ресурсів.

4.12. Сприяння вирішенню в установленому законодавством порядку
питання про відведення земельних ділянок для організації місць похован�
ня; забезпечення будівництва, утримання в належному стані та охорони
місць поховань і надання пропозицій щодо створення ритуальних служб.

4.13. Вирішення питання про надання за рахунок коштів бюджету міс�
та Києва ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ве�
теранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених грома�
дян; про надання допомоги на поховання померлих громадян в інших ви�
падках, передбачених законом.

4.14. Здійснення контролю за дотриманням законодавства стосовно
захисту прав споживачів у частині надання суб’єктами господарювання
ритуальних послуг та реалізацією ними предметів ритуальної належності.

4.15. Здійснення на кладовищах, у колумбаріях державного контролю
за додержанням санітарних правил, архітектурно�будівельних норм, пра�
вил і стандартів, а також правил благоустрою.

4.16. Сприяння соціальному захисту працівників підприємств, установ
та організацій у сфері житлово�комунального господарства.

4.17. Вирішення інших питань у сфері житлово�комунального госпо�
дарства відповідно до законодавства.

5. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово�кому�

нального господарства, організації та здійснення заходів з його реформу�
вання і розвитку, формування та реалізації відповідних державних, за�
гальноміських і галузевих програм.

5.2. Готує пропозиції до проекту бюджету міста Києва щодо фінансу�
вання капітального ремонту та реконструкції житлових будинків та інших
об’єктів житлово�комунального господарства, міських програм розвитку
житлово�комунального господарства та подає їх на розгляд виконавчому
органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

5.3. Організовує виконання державних програм та розроблення і реалі�
зацію місцевих програм розвитку житлово�комунального господарства,
подає пропозиції до проектів місцевих програм соціально�економічного
розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населен�
ня та благоустрою території міста, охорони навколишнього природного
середовища, енергозабезпечення та енергозбереження, стану безпеки,
умов праці та виробничого середовища.

5.4. Готує і подає в установленому порядку виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо:

5.4.1. Удосконалення структури управління житлово�комунальним гос�
подарством міста та його розвитку.

5.4.2. Розвитку підприємництва, конкуренції, демонополізації житло�
во�комунального господарства та формування ринку послуг у цій сфері.

5.4.3. Розвитку водопровідно�каналізаційного господарства, санітарної
очистки, системи комунального (громадського) сервісу та захисту тери�
торій міста від зсувів.

5.4.4. Вносить пропозиції щодо порядку функціонування та охорони
кладовищ, крематорію та колумбаріїв та порядку здійснення із цим витрат.

5.4.5. Проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, рекон�
струкції і капітального ремонту об’єктів житлово�комунального господар�
ства та інженерного захисту території міста.

5.4.6. Відведення земельних ділянок для організації місць поховання.
5.4.7. Створення ритуальних служб та спеціалізованих комунальних

підприємств для організації, будівництва, утримання в належному стані та
охорони місць поховання.

5.4.8. Відселення громадян із житлових будинків, що перебувають в
аварійному стані чи на зсувних ділянках і підлягають зносу у зв’язку з ві�
дводом земельних ділянок для суспільних потреб.

5.4.9. Удосконалення системи соціального захисту населення (спожи�
вачів житлово�комунальних послуг) та встановлення соціальних нормати�
вів у сфері житлово�комунального обслуговування.

Продовження на наступній стор.
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Програма 
кандидата в народні депутати України 

виборчого округу № 217
Силантьєва Дениса Олеговича

Сліпа віра у різноманітні політичні гасла і заклики

лише роз'єднує суспільство. Поділивши усе на "чорне" і "біле",

вона посилює підозрілість та недовіру один до одного. Обіцян�

ки, якими щедро нас "обдаровують", нічого не варті без об'єд�

нання, кропіткої праці, віри в успіх і власні сили. 

Настав час змін! Кожен, хто небайдужий до долі рід�

ного міста, мікрорайону та будинку, сьогодні це чітко усвідом�

лює. Україна потребує нової якості політики. Відносини між

громадянином і державою повинні будуватись на принципах

взаємної довіри, поваги та відповідальності. Лише завдяки цьо�

му можлива плідна співпраця між людьми та досягнення ре�

зультатів, які принесуть впевненість і добробут кожному. 

Я пройшов непростий, тернистий шлях до вершин

олімпійського спорту. Зі свого власного досвіду я знаю, що го�

ловна запорука кожної перемоги, � це робота команди. Моя ме�

та � принести це розуміння в політику. Держава повинна об'єд�

нувати громадян, а не ділити їх за ідеологічною, економічною

чи соціальною ознаками. Лише об'єднавшись ми зможемо по�

долати корупцію, байдужість влади, свавілля та бездуховність.

Власними зусиллями ми здатні навести лад у Києві

та Оболоні. У мене є чіткий план дій, який дозволить це реалі�

зувати. Він простий і зрозумілий для кожного. 

Киянам – ефективне самоврядування! Для реального

оновлення київської влади замало змінити мера чи депутатів

міської ради. Києву потрібен новий Закон "Про столицю Ук�

раїни � місто�герой Київ", який дозволить сформувати в сто�

лиці дієву систему місцевого самоврядування, підконтрольну

міській громаді. Її основним елементом має стати відроджен�

ня районних рад, наділення їх реальними повноваженнями та

фінансовими ресурсами для вирішення нагальних проблем

киян. 

Чиновників – під контроль громади! Київ – це не аре�

на для політичних інтриг та особистого збагачення чиновників.

Міська громада повинна отримати реальний механізм контро�

лю над тими, кого вона обирає. Депутат будь�якого рівня має

бути позбавленим своїх повноважень у разі висловлення йому

недовіри з боку виборців шляхом проведення місцевого рефе�

рендуму. Києву потрібні ефективні управлінці, а не політичні

балакуни і пустодзвони. Більше ніхто не буде безкарно і нахаб�

но розбазарювати столичні землі. 

Пенсіонерам – підтримка бізнесу! В українських еко�

номічних реаліях бізнес повинен нести соціальну відповідаль�

ність перед суспільством. Пенсіонери мають користуватись

пільгами для придбання життєво необхідних товарів. Дитячі

садки, школи та лікарні мають отримувати допомогу не тільки

від держави, але й від бізнесу. Я знаю чимало підприємців, які

поділяють цю ідею і готові брати участь у соціальних програмах.

Ми розуміємо, що спільне благо нерозривно пов'язане із доб�

робутом кожного жителя нашого міста.

У здоровому тілі – здоровий дух! Фізична культура є

важливим засобом підвищення соціальної і трудової активнос�

ті людей, розвитку дружніх стосунків та популяризації здорово�

го способу життя. Моя мета – зробити басейни, спортивні зали

та майданчики доступними для кожного. Спортивна інфрас�

труктура Оболоні буде відремонтована та реконструйована. Ді�

ти з соціально�незахищених сімей отримають можливість без�

коштовно займатись плаванням. Для інвалідів з вадами зору та

опорно�рухового апарату будуть впроваджені спеціальні прог�

рами реабілітації та підтримки.

Без спільних зусиль, які об'єднують людей, немож�

ливо побудувати справедливе та заможне суспільство. Лише ра�

зом ми зможемо довести нашу правоту: сила країни в людях, які

працюють, і цим людям потрібно об'єднуватися та допомагати

одне одному. Я переконаний, що успіх не може бути одноосіб�

ним. Моя перемога – це перемога усіх, хто серцем і душею вбо�

ліває за Оболонь та Київ. 

Разом – до перемоги!
Силантьєв Денис Олегович

Передвиборна програма 
кандидата у народнi депутати України від партії "УДАР

(Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка"

по одномандатному виборчому округу № 217
Крикунова Юрія Володимировича

Я, мешканець Оболоні, корінний киянин та патріот, не можу

без болю дивитися як корумпована влада руйнує нашу суверенну

державу. Як фахівець з соціального захисту, який сповідує прин�

ципи справедливості, я добре розумію, що від цього страждають

не лише найбільш незахищені верстви населення � пенсіонери,

багатодітні родини, інваліди. Корупція та недотримання законів

загнали в глухий кут усі складові життя українського суспільства.

Розкрадання державного бюджету, безвідповідальність чи�

новників і безправ'я громадян гальмує нормальний розвиток

Оболонського району, міста Києва та країни в цілому. Без сис�

темних змін неможливо дати Україні перспективу розвитку. І

саме з партією УДАР я пов'язую можливість кардинальних змін

та досягнення європейських стандартів життя.

Для того, щоб у складі фракції партії УДАР у Верховній Раді

України змінити цю ганебну ситуацію, я зобов'язуюсь:

І. ЗЛАМАТИ ДІЮЧУ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Сприяти проведенню антикорупційної люстрації та звільненню

корумпованих та непрофесійних чиновників, правоохоронців,

суддів і прокурорів.

Створити умови для спрямування бюджетних коштів на потре5
би людей – як малозабезпечених мешканців,  так і  середнього

класу. 

Створити механізм жорсткого контролю з боку громадськості за

використанням державного і місцевого бюджетів.

Запровадити персональну відповідальність державних службов5
ців за нецільове використання бюджетних коштів.

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖА5
ВОЮ

Сприяти запровадженню:
Народної законодавчої ініціативи, згідно з якою законопро�

ект, підтриманий 150 тисячами громадян, першочергово роз�

глядатиметься Верховною Радою. 

Народного вето, згідно з яким громадяни шляхом референду�

му зможуть скасовувати рішення органів влади та місцевого са�

моврядування. 

Народного вотуму недовіри, який дозволить відправляти у від�

ставку чиновника будь�якого рангу.

Програми "Єдине вікно", яка знизить рівень бюрократії при

отриманні будь�яких документів як мешканцями мікрорайонів

Києва, так і всім громадянам України. 

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць для молоді на підприємс�

твах 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 за�

безпечувати фінансування всіх потреб громади. Нульова ставка

податку на прибуток � для новостворених підприємств на 3 ро�

ки; для створених на депресивних територіях � на 5 років.

За рахунок отриманих коштів зобов'язуюсь:
5 сприяти реформуванню ЖКГ шляхом створення конкурен�

тного середовища та реконструкції аварійного житлового фон�

ду;

5 вимагати повернути профільність дитячих закладів та спри�

яти їх матеріальному забезпеченню; 

5 вирішити проблему поганого стану покриття вулиць та дво�

рів району;

5 сприяти перенесенню Кільцевої дороги за місто згідно з Ген�

планом Києва.

V. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
Гідні доходи. Кожен працюючий, не економлячи на харчах та

одязі, на місячну зарплату зможе купити холодильник або праль�

ну машину; пересічна сім'я протягом 3 років матиме змогу прид�

бати автомобіль, протягом 10 – житло у місцевості проживання.

Реалізувати програму "Доступне житло"– забезпечити якіс�

ним і недорогим житлом молоді сім'ї Оболонського району;

Сприяти вдосконаленню медичних послуг для мешканців міста

та оболонців.

Швидка, пожежники та міліція будуть приїздити за 355 хвилин
– я знаю, як це зробити!

Всі говорять, що необхідно змінити країну. Разом це зробимо!
Настав час УДАРу!

ПРОГРАМА КАНДИДАТА
1. "Передвиборна програма кандидата у депутати в одно�

мандатному виборчому окрузі № 217 Ільницького Сергія

Васильовича"

Покращення прилеглих ділянок біля будинків, віднов�

лення ліфтів в будинках, побудування майданчиків для дітей

з обмеженими можливостями, відкриття безкоштовних

спортивних секцій, дитячих кружків, допомога малозабез�

печеним сферам населення, допомога матерям одинакам,

розширення мережі соціальних магазинів для малозабезпе�

чених, реконструкція дитячих садків, та збільшення міст у

садках та яслах, безкоштовна юридична підтримка населен�

ня. 

5.4.10. Зміни статусу гуртожитків, житлових будинків, жилих примі�
щень і квартир.

5.5. Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово�кому�
нального господарства відповідно до державної І місцевої програм на за�
садах прозорості та гласності.

5.6. Розглядає інвестиційні програми та бізнес�плани розвитку підві�
домчих підприємств, готує висновки з цих питань для Київської міської
ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації).

5.7. Проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та
науково�технічних програм, дебіторсько�кредиторської заборгованості
підприємств, що належать до сфери його управління.

5.8. Вживає заходів до прискорення прийняття у комунальну власність
об’єктів відомчого житлового фонду та інших об’єктів житлово�комуналь�
ного господарства.

5.9. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на за�
безпечення сталої роботи житлово�комунального господарства міста в
осінньо�зимовий період, а також об’єктів галузі в умовах виникнення сти�
хійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніто�
ринг підготовки житлово�комунального господарства до роботи в осін�
ньо�зимовий період.

5.10. Забезпечує:
5.10.1. Контроль за виконанням рішень центральних і місцевих органів

виконавчої влади з питань, що стосуються житлово�комунального госпо�
дарства.

5.10.2. Координацію діяльності та контроль за виконанням довгостро�
кових проектів з енергоефективності та енергозбереження.

5.10.3. Організацію робіт з проведення енергетичних обстежень, роз�
роблення проектів з енергоефективності та енергозбереження, здійснен�
ня енергоефективних і енергозберігаючих заходів з метою зменшення
енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та підприєм�
ствами житлово�комунальної сфери, а також для ефективного викорис�
тання паливно�енергетичних ресурсів міста.

5.10.4. Роботу комісій з питань, що віднесені до повноважень Головно�
го управління.

5.11. Координує вирішення питання про надання за рахунок коштів
бюджету міста Києва ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх
громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпе�
чених громадян; про надання допомоги на поховання померлих громадян
в інших випадках, передбачених законодавством.

5.12. Сприяє проведенню науково�технічних досліджень з метою під�
вищення якості надання житлово�комунальних послуг, зниження їх ресур�
со� та енергоємності, забезпечення екологічної безпеки, пропагує досяг�
нення передового досвіду, сприяє використанню на підприємствах сучас�
них інформаційних технологій.

5.13. Вживає заходів до поліпшення роботи підприємств, установ з
енергозбереження та оснащення об’єктів житлово�комунального госпо�
дарства і наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання спо�
живання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та ре�
гіональних програм.

5.14. На підставі аналізу стану і тенденцій економічного та енергетич�
ного розвитку міста бере участь у визначенні його пріоритетів, проведен�
ні структурних змін суспільного виробництва і готує відповідні пропозиції
щодо підвищення ефективного використання паливно�енергетичних ре�
сурсів, залучення місцевих енергоресурсів до енергетичного балансу міс�
та.

5.15. Забезпечує відповідно до законодавства України організацію ро�
біт з нормування питомих витрат паливно�енергетичних ресурсів на під�
приємствах міста, проводить аналіз використання паливно�енергетичних
ресурсів на виробництво продукції.

5.16. Здійснює:
5.16.1. Контроль за додержанням вимог нормативно�правових актів у

сфері житлово�комунального господарства та станом експлуатації і утри�
мання житлового фонду, об’єктів комунального господарства.

5.16.2. Контроль за додержанням житлово�комунальними підприєм�
ствами міста вимог законодавства в частині надання пільг з оплати жит�
лово�комунальних послуг.

5.16.3. Контроль за якістю надання послуг з вивозу відходів та вчасним
проведенням розрахунків за надані послуги; проводить облік та аналіз
кількості відходів, що утворюються, утилізуються та захоронюються з ме�
тою запобігання порушенням встановленого в місті порядку поводження
з відходами.

5.16.4. Моніторинг стану розрахунків за спожиті енергоносії, природ�
ний газ, воду і водовідведення у місті.

5.16.5. Моніторинг та аналіз цін і тарифів на ритуальні послуги та
предмети ритуальної належності відповідно до законодавства.

5.16.6. Організаційно�технічне забезпечення роботи ліцензійних комі�
сій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності із цен�
тралізованого водопостачання та водовідведення та з питань проваджен�
ня господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім певних
видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова
енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних уста�
новках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваль�
них джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової
енергії.

5.17. Бере участь:
5.17.1. У реалізації державної політики з питань ціноутворення у сфе�

рі житлово�комунального господарства, погоджує в установленому по�
рядку розрахунки щодо оптимізації цін і тарифів на продукцію, роботи і
послуги в житлово�комунальному господарстві.

5.17.2. У реалізації державної політики у сфері охорони навколишньо�
го природного середовища та раціонального використання природних
ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення санітарного стану міста,
якості питної води, поліпшення технічного стану внутрішньобудинкових та
централізованих систем тепло�, водопостачання та водовідведення, запо�
бігання підтопленню об’єктів міста та ліквідації його наслідків.

5.17.3. В обстеженні житлових приміщень з метою визначення відпо�
відності їх технічним і санітарним нормам, веде облік аварійного житло�
вого фонду, будинків, що підлягають знесенню, а також облік громадян,
що проживають у цих будинках.

5.17.4. У розробленні та здійсненні заходів щодо ефективного вико�
ристання природного газу і додержання дисципліни газоспоживання; роз�
робляє заходи щодо економії паливно�енергетичних ресурсів, впрова�
дження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, раціонального
використання вторинних ресурсів і відходів виробництва.

5.18. Проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, рекон�
струкції І капітального ремонту об’єктів житлово�комунального господар�
ства та інженерного захисту території міста у разі покладення на нього
функцій замовника.

5.19. Організовує і контролює роботу з обстеження територій міста, де
спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси, підготовки
схем їх інженерного захисту, проводить моніторинг надзвичайних ситу�
ацій техногенного та природного характеру у житлово�комунальній сфері
і оцінку їх соціально�економічних наслідків.

5.20. Проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на ре�
алізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захис�
ту працівників житлово�комунального господарства.

5.21. Здійснює заходи з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників у сфері житлово�комунального господарства міс�
та, проведення тематичних семінарів з питань ціноутворення, бухгалтер�
ського обліку та звітності, ресурсе� та енергозбереження тощо.

5.22. Спрямовує і контролює роботу підрозділів житлово�комунально�
го господарства районних в місті Києві державних адміністрацій, пого�
джує в установленому порядку призначення на посаду і звільнення з по�
сади їх керівників, здійснює методичне забезпечення їх діяльності.

5.23. Здійснює координацію діяльності підприємств, установ та органі�

зацій у сфері житлово�комунального господарства, що перебувають у
сфері управління, незалежно від форм власності.

5.24 Готує пропозиції щодо визначення умов укладення (розірвання)
контрактів з керівниками житлово�комунальних підприємств, установ та ор�
ганізацій, що належать до сфери управління виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також погоджує
призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих підприємств.

5.25. Виконує функції замовника з капітального будівництва, рекон�
струкції і капітального ремонту об’єктів житлово�комунального господар�
ства, проводить закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для вико�
нання своїх завдань; здійснює забезпечення виконання робіт з облашту�
вання та утримання окремих територій міста Києва.

5.26. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконален�
ня системи обліку, звітності та державної статистики у житлово�комуналь�
ній сфері.

5.27. Надає організаційно�методичну допомогу будинковим, кварталь�
ним і вуличним комітетам, об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків, асоціаціям власників житлових будинків, громадським організа�
ціям з питань утримання І збереження житлового фонду, реалізації захо�
дів щодо поліпшення санітарного стану та благоустрою житлових будин�
ків і прибудинкових територій.

5.28. Готує проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень Київ�
ського міського голови та розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що на�
лежать до його компетенції.

5.29. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, під�
приємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає
відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

5.30. Інформує населення через засоби масової інформації про про�
грами реформування та розвитку житлово�комунального господарства
міста, організовує їх громадське обговорення.

5.31. Надає в установленому порядку пропозиції з відзначення праців�
ників підприємств, установ та організацій житлово�комунального госпо�
дарства державними нагородами та відзнаками.

5.32. Здійснює координацію заходів щодо будівництва, утримання в
належному стані та охорону місць поховань.

5.33. Вживає заходи щодо забезпечення контролю за дотриманням за�
конодавства стосовно захисту прав споживачів у частині надання суб’єк�
тами господарювання ритуальних послуг та реалізацією ними предметів
ритуальної належності.

5.34. Бере участь в межах компетенції у контролі за виконанням воле�
виявлення громадян.

5.35. Координує роботу щодо встановлення тарифів на оплату риту�
альних послуг та предметів ритуальної належності в межах, визначених
законодавством.

5.36. Координує роботу щодо перепоховання останків померлих.
5.37. Вживає заходи щодо забезпечення контролю за дотриманням

умов праці протягом усього терміну ведення робіт під час перепоховання
останків.

5.38. Вносить пропозиції із забезпечення планування та впорядкуван�
ня території кладовищ, крематорію та колумбаріїв згідно з генеральними
планами забудови та іншої містобудівної документації з дотриманням
обов’язкових містобудівних, екологічних та санітарно�гігієнічних вимог.

5.39. Координує відведення у місцях поховання секторів для почесних
поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори
військових поховань), а також секторів для поховання померлих за націо�
нальною чи релігійною ознакою.

5.40. Сприяє у проведенні почесних поховань.
5.41. Вносить пропозиції щодо відведення земельних ділянок поза те�

риторією місць поховання для почесних поховань, на яких створювати ме�
моріальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави.

5.42. Вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоуст�
рою кладовищ, крематорію та колумбаріїв на відповідній території.

5.43. Сприяє виявленню місць невідомих поховань.
5.44. Бере участь в обстеженні, вивченні та обліку місць невідомих по�

ховань та їх охороні.
5.45. Вносить пропозиції щодо надання місцям невідомих поховань

статусу кладовища з подальшим упорядкуванням його території згідно із
законом.

5.46. Організовує у разі відсутності спеціалізованого комунального під�
приємства реєстрацію встановлених намогильних споруд, склепів у книзі
обліку намогильних споруд.

5.47. Організовує у разі відсутності спеціалізованого комунального під�
приємства реєстрацію кожного поховання та перепоховання померлих у
книзі реєстрації поховань.

5.48. Координує питання передачі на зберігання до архіву кладовища
книги реєстрації поховань померлих у разі ліквідації кладовища, колумба�
рію.

5.49. Координує роботу із утримання кладовищ, військових кладовищ,
військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних
могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а та�
кож могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного міс�
ця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць
поховань знайдених невпізнаних трупів.

5.50. Здійснює моніторинг та проводить аналіз функціонування та охо�
рони кладовищ, крематорію та колумбаріїв, а також здійснення пов’яза�
них з цим витрат.

5.51. Здійснює координацію роботи ритуальних служб,
5.52. Вносить пропозиції щодо встановлення зручного для населення

режиму роботи ритуальних служб.
5.53. Готує матеріали та пропозиції Київській міській раді та виконав�

чому органу Київської міської ради (Київській міській державній адмініс�
трації) з інших питань у галузі поховання.

5.54. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові
Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення
законодавства.

5.55. Виконує Інші функції, передбачені законодавством.
6. Головне управління має право:
6.1. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, устано�

вами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нор�
мативних актів з житлово�комунальних питань.

6.2. Вносити виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) пропозиції про припинення будівництва І
реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення у разі пору�
шення вимог законодавства та правил житлово�комунального обслугову�
вання населення.

6.3. Скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до
його компетенції.

6.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням
з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.5. Одержувати в установленому порядку від інших структурних під�
розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), підприємств, установ та організацій інформацію,
документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на ньо�
го завдань.

6.6. Виступати замовником реконструкції і капітального ремонту об’єк�
тів житлового фонду, житлово�комунального господарства та науково�до�
слідницьких робіт у сфері житлово�комунального господарства.

6.7. За дорученням представляти інтереси Київської міської ради та
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в судових органах.

Продовження на наступній стор.
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Позитивні зміни в житті громадян можуть здійснити люди,

які ставлять інтереси держави вище, ніж особисті інтереси,

люди, які мають та сповідують відповідні цінності. 

На сучасному етапі до влади рвуться представники бізнес�

еліт, які на жаль пріоритетом зробили особисті інтереси, а не

інтереси багатомільйонної країни. 

Настав час запропонувати модель, за якої професіонали, які

є патріотами України, зроблять з нашої держави

самодостатнього і рівного гравця на світовій арені.

Тому, висуваючи свою кандидатуру в народні депутати

України, ставлю перед собою наступні пріоритети у діяльності:

ДУХОВНА СФЕРА
Все розберіть... та й спитайте

Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?

Т.Г.Шевченко
� захист української ідентичності;

� забезпечення реальної свободи віросповідання; 

� сповідування моральних цінностей нації;

� пропагування культури свідомого громадянина.

Я бачу в Україні УНІКАЛЬНУ країну для КОЖНОГО. 

Знайди себе в СВОЇЙ країні!
СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

Захищений громадянин 1 підтримка держави!
� жорсткий контроль за розподілом бюджетних

коштів, виділених на програми центрів зайнятості;

� належне забезпечення реалізації програм "Перше

робоче місце" для молоді;

� захист прав людей віком 45 років і старше під час

працевлаштування;

� забезпечення конституційних прав громадян,

зокрема, на безкоштовну медичну допомогу та освіту, що

передбачатиме максимум безоплатних послуг;

� покращення якості середньої освіти через

підвищення самостійності загальноосвітніх шкіл (кошти на

утримання шкіл мають надходити адресату під жорстким

контролем, завдяки чому буде скасовано побори з батьків);

� повернення до системи професійної освіти,

підвищення соціального статусу робітника, майстра�

професіонала;

� реальне створення умов життєзабезпечення для

людей з обмеженими можливостями.

Активний громадянин спонукає державу до взаємодії!
НАУКОВА СФЕРА 

Наука має бути прикладною!
� підтримка інноваційних розробок на державному

рівні, популяризація ідей молоді;

� налагодження нових систем комунікацій між

науковцями, винахідниками та підприємствами;

� забезпечення захисту авторських прав у галузі науки

та інновацій;

� створення нової системи ефективного використання

наукового потенціалу країни.

ЕКОНОМІЧНА СФЕРА
Я за інвестиційну привабливість країни!

� створення умов для ведення малого та середнього

підприємництва (зокрема, максимальне скорочення кількості усіх

видів дозвільних документів, оптимізація податкового

навантаження, створення умов та забезпечення активної участі

підприємців у процесі прийняття важливих рішень органами влади);

� забезпечення державного кредитування

підприємництва (мікрокредитування);

� підтримка та захист вітчизняного виробника,

забезпечення його професійними кадрами;

� створення постійно діючої національної виставки�

ярмарки для вітчизняних виробників.

Ми маємо пишатися українськими виробниками за їх якісну
продукцію!

ПОЛІТИЧНА СФЕРА
Я за самостійні, багаті та відповідальні регіони!

� перерозподіл повноважень між центральними та

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого

самоврядування (передача частини повноважень на місця);

� створення умов для забезпечення самоокупності

областей; 

� повернення місцевого самоврядування в райони

столиці.

Я за компетентних, вихованих та патріотично
налаштованих державних службовців!

� повернення довіри до державних службовців через

підвищення їх морально�етичних та професійних якостей;

� сприяння участі громадськості в прийнятті

державницьких рішень.

Я за яскравих, розумних та мудрих громадських діячів!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

АНДРЄЄВА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА

Історія – це зміна поколінь. Ми – покоління синів, дочок і

онуків Переможців, які, зламавши хребтину німецькому фа�

шизму, дали людству шанс, а сама Велика Перемога нашого на�

роду над фашизмом стала основою сучасного світового поряд�

ку. 

У кожного покоління є шанс піти непоміченим чи зміни�

ти світ. Ми – всі ті, хто став Переможцем обравши Прези�

дентом країни Віктора Федоровича Януковича і наша Пере�

мога, це вибір нашого покоління, покоління спадкоємців ге�

роїв�визволителів, вимагає від нас зосередити всі свої зусил�

ля на втілення в життя Програми Президента "Україна для

людей".

Я вірю у майбутнє України і вважаю, що її доля в наших ру�

ках. 

Ми перемогли, але це не означає, що ми маємо намір почи�

вати на лаврах і зупинятися на досягнутому. Попереду ще дуже

багато роботи. 

Я впевнений в тому, що Україна повинна бути сильною і не�

залежною від нав'язуваних нам ззовні моделей демократичного

розвитку. 

Основа розвитку держави – легітимна президентська влада,

чітко функціонуюча вертикаль виконавчої влади, працююча

партійна система, неухильне виконання обраною владою соці�

альних гарантій і зобов'язань перед громадянами, кадрова та

економічна модернізація, торжество закону. 

Активна робота щодо розвитку інноваційного потенціалу

країни, залучення інвестицій, удосконалення інфраструктури,

співпраця з політичними і громадянськими інститутами – це

механізми втілення програми "Україна для людей" в життя. 

Я вірю, що діти країни – це наше майбутнє, як і молодь, що

бачить та й має перспективу. Переконаний, що високі соціаль�

ні стандарти у житті пенсіонерів – це повага і пошана старшо�

му поколінню. Вірю, що доступна освіта, безумовно, дозволить

забезпечити робочим місцем та високим рівнем і якістю сучас�

ної української медицини кожного громадянина. Забезпечення

найвищих екологічних стандартів життя при високому рівні за�

робітної плати не тільки дозволить вести успішний бізнес, але й

дасть можливість мати рентабельну промисловість, інфрас�

труктуру, сільське господарство та ефективну енергетику. Роз�

виток місцевого самоврядування з метою розширення прав

місцевих громад, мовна політика, що дозволить використання

рідної мови на території компактного проживання національ�

них меншин та буде відповідати світовим стандартам, боєздат�

на армія, що гарантує безпеку держави та громадянина при по�

заблоковому статусі України, реформована правоохоронна сис�

тема, що захистить права людини, виважена міжнародна полі�

тика, де стратегічним зовнішньополітичним вектором України,

безумовно, постає євроінтеграція – все це є програмою моєї ді�

яльності, яка спрямована на виконання Програми Президента

"Україна для людей".

Як член Партії регіонів, я зосереджу свої зусилля на прагнен�

ні пересічних громадян України та громадських неурядових ор�

ганізацій щодо підтримки розгорнутої державною владою сис�

темної боротьби з корупцією, внаслідок якої казнокрадство та

хабарництво будуть знищені як ганебні явища в суспільному

житті країни, дозволять консолідувати наявний потенціал гро�

мадянського суспільства країни на шляху поступового рефор�

мування та наближення до європейських стандартів всіх, без

виключення, сфер життєдіяльності, зокрема, й системи дер�

жавного управління.

Я, Олег Калашніков, член Партії регіонів, як і мої однопар�

тійці, беру на себе громадянський обов'язок разом з вами допо�

могти Президенту, обраній нами владі, відсторонити від управ�

лінських функцій казнокрадів, хабарників, пораженців. Всіх

тих, хто не вірить не тільки в майбутнє України, але і в самих се�

бе, подовжуючи використовувати корупцію як засіб власного

мислення та особистого збагачення.

Головним підсумком моєї діяльності має стати повне вико�

нання програми Президента "Україна для людей" і кардинальна

модернізація країни. Я зроблю все, щоб наше покоління не за�

лишилося осторонь від цієї великої та важливої роботи. 

ПОСЛУЖИМО ВІТЧИЗНІ РАЗОМ!

ПРОГРАМА
кандидата від Комуністичної партії України 
по одномандатному виборчому округу № 218

Мирончука Володимира Назаровича
Повернемо країну народу!

Балотуючись в народні депутати від Комуністичної партії

України, буду добиватися виконання передвиборної програми

партії, а також особистої програми, направленої на поліпшен�

ня життя і праці трудового народу.

Для цього пропоную:

1. Ліквідувати недоторканість депутатів, суддів і скасу�

вання пільг для них.

2. Розширити повноваження місцевих рад.

3. Прийняття на Всеукраїнських референдумах рішень

з найважливіших питань для держави.

4. Для боротьби з корупцією терміново відродити сис�

тему народного контролю.

5. Скоротити видатки на утримання апарату Президен�

та України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів. 

6. Припинити необгрунтоване закриття дошкільних

закладів, шкіл, ПТУ. 

7. Заборонити купівлю�продаж землі сільськогоспо�

дарського призначення.

8. Повернути землю трудівникам�селянам.

9. Посилити роль держави як власника. Забезпечення

повернення державного контролю над підприємствами страте�

гічних галузей економіки;

10. Державна підтримка модернізації підприємств.

11. Залучення грошових накопичень населення для ви�

конання антикризових заходів під тверді державні гарантії.

12. Ввести програму розвитку національного оборонно�

промислового комплексу.

13. Спростити процедуру реєстрації приватних підпри�

ємств, сприяти розвитку приватного підприємництва.

14. Створити високооплачувані робочі місця в промис�

ловості та сільському господарстві;

15. Забезпечити підтримку відродження колективних та

державних підприємств.

16. Укріплення продовольчої безпеки держави, забезпе�

чення стабільності цін на базові товари та послуги.

17. Забезпечити рівень оплати працівників медичної,

освітньої та військової галузей на рівні не менш ніж середньо�

му по державі.

18. Ввести державне регулювання цін на товари першої

необхідності, ліки та житло.

19. Націоналізувати базові галузі промисловості.

20. Ввести систему централізованого планування роз�

витку економіки  в державі, з урахуванням різних форм влас�

ності.  

21. Реалізувати програму заходів по боротьбі з бідністю.

22. Добитися відміни антинародної пенсійної рефор�

ми 2011 року, та повернутися до пенсійних норм радянського

часу.

23. Відновити добросусідські відносини з державами�су�

сідами, вступ до митного союзу з Росією, Білорусією, та Казах�

станом.

24. Переглянути укладені Україною нерівноправні між�

народні угоди, що роблять беззахисними вітчизняного вироб�

ника.

Разом ми повернемо країну народу!

"ЗМІНИМО ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!"

6.8. Здійснювати координацію діяльності підпорядкованих Головному
управлінню комунальних підприємств.

6.9. Уповноважені працівники Головного управління мають право:
6.9.1. Контролювати стан утримання житлових будинків, прибудинко�

вих територій, а також правил благоустрою на території кладовищ.
6.9.2. Вносити приписи з вимогою усунення порушень Закону

України “Про благоустрій населених пунктів” і Правил благоустрою
міста Києва та складати протоколи про адміністративні правопору�
шення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопо�
рушення та за порушення порядку проведення санітарної очистки
міста, в тому числі за відсутність затверджених відповідно до уста�
новленого порядку схем санітарної очистки і прибирання території
міста.

7. Головне управління у процесі виконання покладених на нього зав�
дань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органа�
ми місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаці�
ями, об’єднаннями громадян та громадянами.

8. Головне управління очолює начальник, який призначається на поса�
ду і звільняється з посади головою Київської міської державної адмініс�
трації за поданням заступника голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків та погодженням з Міністерством ре�
гіонального розвитку, будівництва та житлово�комунального господар�
ства України і Міністерством енергетики та вугільної промисловості Укра�
їни.

Кваліфікаційні вимоги до начальника Головного управління: вища осві�
та відповідного професійного спрямування за освітньо�кваліфікаційним
рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній служ�
бі (органах місцевого самоврядування) на керівних посадах не менше 3
років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах еко�
номіки не менше 5 років.

Начальник Головного управління може мати першого заступника та за�
ступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою
Київської міської державної адміністрації за поданням начальника Голов�
ного управління, погодженим з заступником голови Київської міської дер�
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та Міністерством ре�
гіонального розвитку, будівництва та житлово�комунального господар�
ства України (для заступника начальника з питань енергоефективності —
погодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості Укра�
їни).

Кваліфікаційні вимоги до першого заступника та заступників начальни�
ка Головного управління: вища освіта відповідного професійного спряму�
вання за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж
роботи за фахом у державній службі (органах місцевого самоврядування)
на керівних посадах не менше З років або стаж роботи за фахом на керів�
них посадах в інших сферах економіки не менше 4 років,

9. Начальник Головного управління:
9.1. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління; пред�

ставляє Головне управління у відносинах з державними органами, уста�
новами і організаціями незалежно від форм власності, а також у відно�
синах з вітчизняними і закордонними юридичними та фізичними особа�
ми; несе персональну відповідальність перед головою Київської міської
державної адміністрації за виконання покладених на Головне управління
завдань.

9.2. Затверджує положення про підрозділи Головного управління, роз�
поділяє обов’язки між заступниками начальника Головного управління,
керівниками підрозділів і визначає ступінь їх відповідальності; затверджує
посадові інструкції працівників Головного управління.

9.3. Подає на затвердження в установленому порядку штатний розпис
працівників Головного управління в межах граничної чисельності і фонду
оплати праці його працівників.

9.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установлено�
му порядку кошторису Головного управління, несе персональну відпові�
дальність за їх цільове використання.

9.5. Видає у межах своєї компетенції накази та укладає договори, ор�
ганізує і контролює їх виконання.

Накази начальника Головного управління, які зачіпають права, свобо�
ди та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підля�
гають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у м. Києві в ус�
тановленому порядку.

9.6. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Головного
управління в установленому законодавством порядку.

9.7. Вносить на розгляд виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) проекти розпоряджень з питань,
що належать до компетенції Головного управління.

9.8. Скасовує накази начальників управлінь (відділів) житлово�кому�
нального господарства районних в місті Києві державних адміністрацій,
що суперечать законодавству та нормативно�правовим актам.

9.9. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками
комунальних підприємств, що належать до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва та підпорядкованих Головному управлін�
ню, вносить пропозиції щодо призначення та звільнення їх керівників.
Відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладення контрактів
з директорами підпорядкованих підприємств. Здійснює аналіз виконан�
ня умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підпри�
ємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрак�
тів.

9.10. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівни�
ків комунальних підприємств, діяльність яких належить до компетенції Го�
ловного управління та які передані до сфери управління районних в місті
Києві державних адміністрацій.

9.11. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади началь�
ників управлінь (відділів) житлово�комунального господарства, з питань
енергетики, енергозбереження районних в місті Києві державних адмініс�
трацій та координує їх діяльність.

9.12. Забезпечує дотримання працівниками Головного управління тру�
дової дисципліни, охорони державної і комунальної власності та збере�
ження державної таємниці.

9.13. Вживає заходів щодо заохочення працівників Головного управ�
ління, накладає на них дисциплінарні стягнення; надає в установленому
порядку пропозиції щодо відзначення працівників підприємств, установ та
організацій житлово�комунального господарства відомчими відзнаками
та державними нагородами.

9.14. Здійснює прийом громадян з питань, що належать до компетенції
Головного управління, розглядає їхні звернення і вживає необхідних заходів.

10. У Головному управлінні для погодженого вирішення питань, що на�
лежать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі началь�
ника Головного управління (голова колегії), заступників начальника Го�
ловного управління (за посадою), інших відповідальних працівників Го�
ловного управління.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради, ке�
рівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), інших установ та гро�
мадських організацій.

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за подан�

ням начальника Головного управління. Рішення колегії провадяться в жит�
тя наказами начальника Головного управління.

11. Для розгляду науково�технічних та економічних рекомендацій і
пропозицій щодо поліпшення функціонування житлово�комунального
господарства міста і вирішення інших питань у Головному управлінні
можуть утворюватися науково�технічні та економічні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник
Головного управління,

12. Головне управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.
Гранична чисельність працівників Головного управління затверджуєть�

ся розпорядженням Київського міського голови.
Кошторис і штатний розпис Головного управління затверджується Ки�

ївським міським головою після попередньої їх експертизи у Головному фі�
нансовому управлінні (Департаменті фінансів) виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Структура Головного управління затверджується розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації).

13. Майно Головного управління є комунальною власністю терито�
ріальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного
управління.

14. Головне управління є юридичною особою, має самостійний ба�
ланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зоб�
раженням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Місцезнаходження Головного управління: м. Київ, вул. Велика Жито�
мирська, 15�а.

15. Припинення Головного управління здійснюється за рішенням Київ�
ської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження 
Статуту комунального підприємства "Печерськ�Інвест”

Розпорядження № 1327 від 27 липня 2012 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в

Україні”, “Про місцеві державні адміністрації””, "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, на
виконання рішення Київської міської ради від 27.10.2011 року № 405/6621 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств,
установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управ�
ління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації”, враховуючи зміну власника комунального майна районів в міс�
ті Києві, з метою приведення Статуту комунального підприємства "Печерськ�Інвест” у відповідність до законодавства України:

1. Затвердити Статут комунального підприємства "Печерськ�Інвест”,
що додається.

2. Комунальному підприємству "Печерськ�Інвест” подати Статут у
встановленому законом порядку на реєстрацію у відділ державної реєс�
трації.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження у засобах масової інформації.

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 27.07.2012 р. № 1327

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПЕЧЕРСЬК — ІНВЕСГ’
ідентифікаційний код № 30782546

Київ — 2012 рік

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство "Печерськ — Інвест” (далі — Підприєм�

ство) засновано на комунальній власності територіальної громади міста
Києва.

1.2. Власником та Засновником підприємства (далі — Власник, Засно�
вник) є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Ки�
ївська міська рада та уповноважені нею органи.

1.3. Органом управління Підприємства є Печерська районна в місті Ки�
єві державна адміністрація (далі — Орган управління).

1.4. Комунальне підприємство “Печерськ — Інвест” створено на підста�
ві розпорядження Печерської районної у місті Києві державної адміністра�
ції від 16.03.2000 № 292 “Про створення комунального підприємства “Пе�
черськ — Інвест”.

1.5. Цей Статут викладається у новій редакції у зв’язку із зміною Влас�
ника, Засновника підприємства.

1.6. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту.
Розділ 2 НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Повне найменування Підприємства — комунальне підприємство

“Печерськ — Інвест”. Скорочене найменування: КП “Печерськ — Інвест”.
2.2. Місцезнаходження підприємства: вул. Суворова, 15, м. Київ, 01010.
Розділ З МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Метою діяльності Підприємства є організація проектування та бу�

дівництва, реконструкція житла, об’єктів соціально�побутового та кому�
нального призначення і реалізація програм соціально�економічного та
культурного розвитку міста Києва, залучення інвестицій на будівництво
культурного розвитку міста Києва, залучення інвестицій на будівництво
житла, об’єктів соціально�побутового та комунального призначення за ра�
хунок залучення вільних коштів суб’єктів господарської діяльності, фізич�
них осіб, а також бюджетних коштів.

Продовження на наступній стор.
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Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України,

самовисуванця в одномандатному виборчому окрузі № 218,
Парцхаладзе Льва Ревазовича

НАВЕДЕМО ЛАД РАЗОМ!
Я, Лев Парцхаладзе, кандидат у народні депутати України.

Впевнений, що на виборах до Верховної Ради України виборці

нашого округу підтримають людину не за кольором партійного

стягу, а за виконані справи та якісну виборчу програму. Я не

представляю жодної партії і маю надію, що надалі буду підзвіт&

ним тільки виборцям мого мажоритарного округу. У разі пере&

моги на виборах до Верховної Ради України протягом п'яти ро&

ків я планую зробити наступне:

Головні цілі:
1) Ввести Святошинський район у трійку лідерів серед райо&

нів Києва за рівнем якості життя (зараз 9&те місце). Зробити Ку&

ренівку, Водогін, Пущу&Водицю одними з найкращих мікрора&

йонів Києва у сфері благоустрою, охайності та інфраструктур&

ної самодостатності;

2) Забезпечити повний контроль над використанням коштів,

які платять мешканці мого виборчого округу за комунальні

послуги;

3) Зробити Святошинський район, мікрорайони Куренівку,

Водогін та Пущу&Водицю безпечними, комфортними, чистими

і престижними.

Зайнятість

1) Підвищити рівень зайнятості в окрузі з 65% до 75%;

2) Збільшити середню заробітну плату в окрузі до 7000 грн; 

3) Регулярно, щонайменше 4 рази на рік, проводити "Ярмар&

ку вакансій" для того, щоб молоді спеціалісти могли швидко

працевлаштуватись.

Житлово�комунальне господарство
1) Забезпечити зменшення квартплати для мешканців старих

будинків за рахунок зміни принципу нарахування комунальних

платежів;

2) Провести капітальний ремонт у 50% будинків округу (ре&

монт під'їздів, покрівель, підвалів, утеплення будинків та інші

види робіт), а також обладнати 75% дворів в окрузі сучасними

дитячими майданчиками;

3) Модернізувати систему освітлення вулиць в окрузі (ви&

конати проект забезпечення округу енергозберігаючими лам&

пами для вуличного освітлення) та освітлити 90% вулиць ок&

ругу;

4) Відремонтувати та забезпечити стабільну роботу бюветів

на території виборчого округу.

Будівництво та торгівля
1) Облаштувати спеціальні зони для торгівлі біля станцій

метро замість стихійної торгівлі; 

2) Побудувати нові соціальні продовольчі ринки у місцях, де

цього потребують мешканці;

3) Оберігати територію округу від незаконної та хаотичної за&

будови шляхом популяризації громадського контролю за ново&

будовами.

Промисловість
1) Збільшити частку транспортних літаків, виготовлених на

державному авіабудівному концерні "Антонов" (у склад якого

входить наш "АВІАНТ"), на ринку авіаперевезень України до

20%;

2) Створити сприятливий інвестиційний клімат в окрузі,

щоб привернути фінансові ресурси до стратегічних об'єктів

промисловості в окрузі;

3) Відстоювати інтереси промислових компаній на міському

та національному рівні у Верховній Раді України.

Соціальна підтримка населення
1) Добитися збільшення розміру мінімальної пенсії з 850 грн.

до 1600 грн. з урахуванням інфляції;

2) Ввести у дію "Соціальну картку" для малозабезпечених сі&

мей, інвалідів та пенсіонерів;

3) Збудувати низку соціальних магазинів для мешканців Свя&

тошинського району,  Куренівки, Водогону та Пущі&Водиці, у

яких товари будуть продаватись за цінами  виробників. 

Охорона здоров'я
1) Реформувати роботу медичних закладів базуючись на

принципах швидкості і якості діагностики ("медицина швидко&

го реагування");

2) На 30% збільшити кількість видатків на утримання паці&

єнта у стаціонарному відділенні;

3) Побудувати 3 додаткових пункти швидкої та невідкладної

допомоги.

Освіта
1) Відкрити 3 нових школи та 7 дитячих садків на території

округу (добудувати вже існуючі об'єкти);

2) Провести капітальні ремонти та реконструкцію старих бу&

дівель ЗОШ;

3) На 50% збільшити об'єми фінансування ПТУ за рахунок

зацікавлених інвесторів.

Екологія
1) Збільшити кількість зелених насаджень на одну людину з

16 м2 до 24 м2;

2) Провести очистку усіх водоймищ в окрузі та обладнати ку&

пальні зони на них;

3) Облаштувати 8 нових парків на території округу.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА 
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 212, м. КИЇВ,
ЧЕРНИШУК ТЕТЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

Чому я вирішила брати участь на 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 визначилася з пріоритетними напрямками своїх дій,

які дозволять зробити цю загальну мрію реальністю завтраш&

нього дня.

Першочергова увага – особистості. Громадянин України 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 ефективності

– 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 науки

– забезпечити доступність освіти для громадянина та умов для

прискореного розвитку науки, збереження та примноження ін&

телектуального потенціал україни. 

Необхідно запровадити єдині гарантовані соціальні стандар&

ти на засадах справедливості, а також рівності громадян перед

законом, однакові можливості для самореалізації та покращен&

нявласногодобробуту. 

Я покладу всі сили на те, щоб добитися:
– Підвищення якості життя людей і вирішення нагаль&

них соціальних проблем;

– Активного розвитку систем охорони здоров'я та осві&

ти, молодіжних програм

– Вдосконалення державної влади та обмеження сва&

вілля бюрократії;

– Звільнення підприємницької ініціативи та забезпе&

чення економічного зростання на основі кращих європейських

прикладів

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 функці&

онування державної машини, її оздоровлення та осучаснен&

ня.

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&

нана, що нам вдасться спільними зусиллями добитися достой&

ного майбутнього – для кожної родини, для кожного громадя&

нина нашої держави.

Я готова брати на себе відповідальність, і знаю, як і що треба

робити, щоб наша спільна мрія здійснилася. Я йду на вибори,

щоб втілити в життя свої принципи та ідеї, спрямовані на бла&

го України.

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України від партії "УДАР 

(Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка" по 218 одномандатному виборчому округу

Сергієнка Олександра Івановича
Сьогодні в Україні народ і влада живуть немов у паралельних

світах. 

У світі можновладців усе покращується, реформується та

зростає.  Можновладці, їхні синки – мажори та мільйонери,

охоронці та слуги мають все. Написані ними закони захищають

їх від гніву громадян та відповідальності за скоєні злочини. 

Натомість 99% українців живуть іншому світі – мізерних зар&

плат, жебрацьких пенсій та непомірних тарифів. Кордон між

цими світами охороняється жорстокими міліціонерами, про&

дажними суддями та інтелектуальними лакеями при владі.

Ми, представники партії "УДАР (Український Демократич&

ний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" об'єдналися для того,

щоби зламати цю систему і створити нові, обов'язкові для всіх

правила. 

Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чинов&

ників і безправ'я громадян стримує нормальний розвиток Киє&

ва та країни загалом.

Щоби змінити цю ситуацію, у фракції партії УДАР у Верхов&

ній Раді я спрямую зусилля на такі напрямки:

І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Очистити державний апарат – звільнити корумпованих та неп&

рофесійних чиновників, правоохоронців, суддів і прокурорів.

Відкрити для громадян дані про доходи і витрати бюджетів всіх
рівнів – кошти підуть не в кишені чиновників, а на розвиток

громади. Ми повинні контролювати, куди витрачаються бюд&

жетні гроші.

Перекласти на чиновника обов'язок збирати усі необхідні

довідки.

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖА�
ВОЮ

Запровадити:
Народну законодавчу ініціативу. Законопроект, підтриманий 150

тисячами громадян, першочергово розглядатиметься парламентом. 

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.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць для молоді на підприємс&

твах 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 за&

безпечувати фінансування всіх потреб громади. Нульова ставка

податку на прибуток – для новостворених підприємств на 3 ро&

ки; для створених на депресивних територіях – на 5 років.

Необхідно повернути людям чисту питну воду. В Києві лише

17% багатоквартирних будинків забезпечено лічильниками

тепла та гарячої води. Комунальники брутально обкрадають

киян. Боротимусь за те, щоб за рахунок комунальних підпри&

ємств&монополістів забезпечити всіх лічильниками.

За 2006–2010 роки до Генерального плану Києва було внесе&

но 1143 зміни на знищення зелених зон та історичного центру

міста. Виступатиму за те, щоб киянам були повернуті ці землі.

Повернути киянам право на самоврядування – передати всена&

родно обраному меру Києва повноваження голови КМДА та

надати Київраді право утворювати власний виконавчий орган.

V. 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 змо&

гу придбати автомобіль, протягом 10 & житло у місцевості про&

живання.

Навчати дітей української мови з дитячого садочка. Для дітей,

що не знають української, навчання в початковій школі вести

рідною мовою. Середня, старша та вища школа мають бути ук&

раїнськими.

Запровадити вступ до ВНЗ винятково за результатами зов&

нішнього незалежного оцінювання.

Всі говорять, що необхідно змінити країну. А ми це зробимо.
Настав час УДАРу!

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
3.2.1. Підготовка пропозицій до проектів програм соціально�еконо�

мічного розвитку, які готуються за дорученням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на підста�
ві затвердженої містобудівної документації, в тому числі Генерального
плану міста Києва, і подаються на розгляд виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації).

3.2.2. Виконання функцій замовника з проектування, будівництва, ре�
конструкції та проведення капітальних ремонтів будинків, будівель, спо�
руд та приміщень в межах коштів, виділених району для виконання цих
робіт в бюджеті міста Києва, а також залучених інвестиційних коштів.

3.2.3. Виконання функцій замовника об’єктів житла, соціально�побу�
тового та комунального призначення, починаючи з підготовки вихідних
даних на проектування до завершення будівництва об’єкта, відповідно
до затвердженої проектно�кошторисної документації, з введенням його в
експлуатацію та передачею завершених будівництвом основних фондів
на баланс експлуатуючої організації.

3.2.4. Забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва.
3.2.5. Надання на договірних засадах послуг замовника підприєм�

ствам і організаціям незалежно від форми власності та окремим грома�
дянам.

3.2.6. Виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених
на Печерську районну в м. Києві державну адміністрацію завдань у сфе�
рі будівництва.

3.2.7. Надання консультаційних, маркетингових, посередницьких та
різноманітних комерційних послуг.

3.3, У випадках, передбачених чинним законодавством, Підприємство
одержує ліцензії на право заняття певними видами діяльності.

3.4. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які
сприяють досягненню цілей Підприємства, за винятком діяльності, яка
прямо заборонена чинним законодавством України.

Розділ 4 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно,

самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, Інші печатки,
штампи, бланки. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набу�
ває з дня його державної реєстрації.

4.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і закона�
ми України, постановами Верховної Ради України, указами та розпоря�
дженнями Президента України, декретами, постановами та розпоря�

дженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради,
розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоря�
дженнями Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та
цим Статутом.

4.3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної госпо�
дарської самостійності.

4.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

4.5. Власник та Орган управління не відповідають за зобов’язаннями
Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Власни�
ка та Уповноваженого органу управління, крім випадків, встановлених за�
конами України.

та приміщень в межах коштів, виділених району для виконання цих
робіт в бюджеті міста Києва, а також залучених інвестиційних коштів.

3.2.3. Виконання функцій замовника об’єктів житла, соціально�побу�
тового та комунального призначення, починаючи з підготовки вихідних
даних на проектування до завершення будівництва об’єкта, відповідно
до затвердженої проектно�кошторисної документації, з введенням його в
експлуатацію та передачею завершених будівництвом основних фондів
на баланс експлуатуючої організації.

3.2.4. Забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва.
3.2.5. Надання на договірних засадах послуг замовника підприємствам

і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам.
3.2.6. Виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених

на Печерську районну в м. Києві державну адміністрацію завдань у сфе�
рі будівництва.

3.2.7. Надання консультаційних, маркетингових, посередницьких та
різноманітних комерційних послуг.

3.3, У випадках, передбачених чинним законодавством, Підприємство
одержує ліцензії на право заняття певними видами діяльності.

3.4. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які
сприяють досягненню цілей Підприємства, за винятком діяльності, яка
прямо заборонена чинним законодавством України.

Розділ 4 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно,

самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, інші печатки,
штампи, бланки. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набу�
ває з дня його державної реєстрації.

4.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і закона�
ми України, постановами Верховної Ради України, указами та розпоря�
дженнями Президента України, декретами, постановами та розпоря�
дженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради,
розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоря�
дженнями Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та
цим Статутом.

4.3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної госпо�
дарської самостійності.

4.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

4.5. Власник та Орган управління не відповідають за зобов’язаннями
Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Власни�
ка та Уповноваженого органу управління, крім випадків, встановлених за�
конами України.

Розділ 5 МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно підприємства належить до комунальної власності терито�

ріальної громади міста Києва і закріплено за ним на праві господарсько�
го відання.

5.2. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти,
а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному ба�
лансі Підприємства.

5.3. Статутний капітал Підприємства становить 5 000 гривень (п’ять
тисяч гривень) і сформований за рахунок грошового внеску Власника.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:
— грошові та матеріальні внески Власника або уповноваженого ним

органу;
— доходи одержані від реалізації продукції, послуг, а також інших ви�

дів господарської діяльності;
— кредити банків та інші кредити;
— інші джерела, що не заборонені законодавством України;
— дотації з бюджету.
5.5. Підприємство має право виключно за згодою Власника або упов�

новаженого органу відчужувати закріплене за ним майно, здавати в
оренду або використовувати на інших умовах за цивільно — правовими
угодами, передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та
інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установлено�
му порядку.

Розділ 6 ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Господарська діяльність Підприємства здійснюється відповідно

до Програми соціально�економічного розвитку міста Києва, яка затвер�
джується рішенням Київської міської ради та відповідно до фінансового
плану, затвердженого Головним управлінням комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), та погодженого Печерською районною в місті
Києві державною адміністрацією.

6.2. Основним узагальнюючим показником результатів діяльності Під�
приємства є прибуток.

6.3. Прибуток Підприємства використовується виключно в порядку
визначеному Київською міською радою.

6.4. Відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва здійсню�
ються в порядку, визначеному Київською міською радою.

6.5. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності і надає фінансову статистичну та іншу
звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Фінансова звітність Підприємства надається Головному управлінню
комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому
порядку.

6.6. Планування фінансово�господарської діяльності здійснюється
Підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визна�
чаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською місь�
кою державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затвер�
джуються Головним управлінням комунальної власності міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

6.7. Керівник підприємства зобов’язаний спрямовувати діяльність
Підприємства на виконання річного фінансового плану з метою одержан�
ня запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при
цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінан�
совим планом.

6.8. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового пла�
ну в порядку та за формою, що визначаються Головним управлінням ко�
мунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

Продовження на наступній стор.
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Відповіді на сканворд 

1) Розвиток АПК –  наша країна має величезний потен�

ціал в даній сфері, ми здатні вийти на передові позиції у вироб�

ництві сільськогосподарської продукції, особливо зараз, коли в

світі спостерігається продовольча криза і на даний товар є суттє�

вий попит. Потрібно сприяти інвестуванню в АПК, шляхом

зменшення податків та надання певних преференцій для аграріїв.

2) Підтримка малого та середнього бізнесу. Малий та се�

редній бізнес це фундамент зросту економіки. Треба суттєво

зменшити кількість контролюючих установ. Зниження податків.

Продумана система кредитування малого та середнього бізнесу.

3) Реформування системи охорони здоров’я – поступове

введення обов’язкового страхування життя, яке дозволить під�

няти нашу систему охорони здоров’я на рівень вище. Абсолют�

ний контроль з боку держави за рухом виділених з бюджету

коштів та їх цільовим використанням.

Приходько М. С.

Передвиборна програма 
кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі № 218

Приходька Миколи Сергійовича 

Зміст моєї програми

1. Створити умови для народу України, щоб він жив і

працював в своїй Країні на рівні, кращих країн Світу, і жив, в

середньому, не менше 70�ти років кожний громадянин.

2. Відновити чисельність тваринництва у нашій країні,

щоб український народ мав вдосталь корисних молочних про�

дуктів для свого здоров`я, а наші поля одержували необхідні їм

органічні  добрива.

3. Буду вести рішучу боротьбу для зниження бажаючих

зловживати спиртними напоями і подолання наркоманії, особ�

ливо серед української молоді.

4. Обіцяю приймати всі можливі заходи і зусилля для

того, щоб у нас запрацювала на високому рівні промисловість:

машинобудування загальне і сільськогосподарське, електронна

техніка і прилади, хімічне устаткування, верстатобудування, лі�

такобудування і кораблебудування.

5. Послідовно і наполегливо буду вести роботу для понов�

лення і розширення виробництва військової техніки, щоб підняти

до високого рівня забезпечення усім необхідним нашу армію.

6. Хочу і буду добиватися від продовольчої промисло�

вості  країни забезпечення українців натуральними продуктами

харчування і їх повної стандартизації.

7. Буду вести роботу і пропагувати в пресі про необхід�

ність і значення високого рівня культури для нашого народу,

щоб росли наші Блага, свобода, взаєморозуміння і продовжен�

ня Життя на Землі.

8. Зараз, куди не глянь, потрібне втручання Держави в

наше Життя і діяльність суспільства по всім напрямкам хазяй�

нування і буття. Тож буду сприяти Державницького підходу у

вирішені питань на високому рівні.

Негативних прикладів цього є багато.

С. Шабатин  

Передвиборна програма кандидата 
у народні депутати України

ОСЬКІНА ОЛЕКСІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА
Завдання, які стоять сьогодні перед Україною, можуть бути

вирішенні за наявності політичної волі у тих, хто буде обраний

до Верховної Ради України. Я бачу такі пріоритети у своїй ді�

яльності в статусі народного депутата України:

� повернення українській владі поваги до Конституції

та законів; 

� створення дієвого механізму громадського контролю

за формуванням та використанням державного та місцевого

бюджетів;

� децентралізація державних фінансів з метою забез�

печення фінансової самостійності територіальних громад;

� недопущення підвищення житлово�комунальних та�

рифів та вартості проїзду у міському транспорті без значного

випереджаючого зростання доходів громадян;

� підвищення соціального статусу працівників освіти,

науки та охорони здоров'я;

� забезпечення права на безкоштовне навчання. У сег�

менті надання платних освітніх послуг впровадження викорис�

тання довгострокових безвідсоткових кредитів;

� підтримка розвитку підприємництва, зокрема мало�

го і середнього бізнесу. Дерегуляція та спрощення дозвільних

процедур для бізнесу.

� заборона розміщення на території України шкідли�

вих виробництв, відходів та інших  руйнівних для екологічної

системи об'єктів.

� зобов'язання підприємств забезпечити європей�

ський рівень очищення промислових стоків і викидів через

систему  штрафів  порушників та заохочень підприємств, що

виконують міжнародні нормативи захисту довкілля та модерні�

зують виробництво; 

� здійснення постійного контролю за якістю питної

води; 

� впровадження обов'язкової системи роздільного

збирання сміття. Оптимізувати збирання вторинної сировини,

придатної для використання, та її подальшу переробку. Розши�

рення системи пунктів збирання вторинної сировини в містах,

зокрема в столиці;

� розробка та впровадження системи очищення міст

від вихлопних газів. Надання пріоритету екологічним видам

транспорту, зокрема тролейбусам, трамваям і метро. 

� законодавчі гарантії безкоштовної медичної допомо�

ги для соціально вразливих категорій громадян та забезпечення

належної якості і доступності медичного обслуговування для

усіх верств населення; 

� підвищення ефективності амбулаторного лікування.

Встановлення жорсткого контролю за реалізацією права грома�

дян на безкоштовну медичну допомогу;

� розвиток сімейної медицини, упорядкування ціно�

утворення на лікарські засоби та забезпечення їх належної дер�

жавної сертифікації; 

� протидія поширенню наркоманії та токсикоманії.

Законодавче посилення відповідальності за виготовлення і по�

ширення наркотичних речовин; 

� у Києві та інших великих містах перехід від політи�

ки забудови берегів до політики створення паркових зон

вздовж усіх водних об'єктів. Розширення існуючої зони зеле�

них насаджень та організованих зон відпочинку, забезпечен�

ня їх постійного прибирання та підтримання у належному

стані;

� законодавче забезпечення відновлення існуючого

заповідного фонду, запобігання використання земель заповід�

ного фонду для приватних потреб окремих громадян;

� запровадження проведення постійного екологічного

контролю за якістю харчової продукції, стимулювання розвит�

ку землеробства у адекватній ринковій економіці формах із

дотриманням природоохоронних норм. Раціональне та еколо�

гічно доцільне використання хімічних засобів у сільськогоспо�

дарському виробництві. Створення мережі лабораторій з кон�

тролю за генно�модифікованими організмами.

Зазначені пріоритети – лише невелика частина з того, що я

можу зробити і зроблю для громадян України.

У разі підтримки мене на виборах обіцяю бути надійним

представником Києва та киян у Верховній Раді України. Пере�

конаний, що зможу реалізувати програми соціального і еконо�

мічного розвитку Києва.

Я йду на вибори з вірою у перемогу та надією на Вашу підтримку.

Передвиборна програма
кандидата у депутати в одномандатному окрузі 

Шабатина Степана Івановича, при виборах у Верховну Раду України
28 жовтня 2012 року

6.9. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, ор�
ганізаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійсню�
ються на основі договорів.

6.10. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів Під�
приємства, їх граничні розміри та порядок формування і використання вста�
новлюються законодавством України.

Розділ 7 ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Підприємство має право:
7.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і визначати за погодженням

з Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією перспекти�
ви розвитку, виходячи із укладених договорів на виконання робіт та послуг.

7.1.2. Самостійно планувати основні напрямки свого розвитку відповідно
до науково�технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції,
товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

7.1.3. Укладати договори та угоди, набувати майнові права та особисті не�
майнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем, відповідачем чи тре�
тьою особою у судах України.

7.2. Права Підприємства реалізуються ним відповідно до законодавства
України.

7.3. Обов’язки Підприємства:
7.3.1. Першочергове виконання функцій і завдань, покладених на Підпри�

ємство.
7.3.2. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до

державного та місцевого бюджетів згідно з законодавством України.
7.3.3. Створення належних умов для продуктивної праці своїх працівників,

забезпечення додержання вимог законодавства про працю, соціальне стра�
хування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

7.3.4, Здійснення заходів щодо підвищення матеріальної зацікавленості
працівників, забезпечення економного і раціонального використання фонду
споживання, своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства.

7.3.5. Суворо дотримуватись фінансової (бюджетної) та штатної дисцип�
ліни.

Розділ 8 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВО�
ГО КОЛЕКТИВУ

8.1. Підприємство очолює Директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади розпорядженням голови Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації за погодженням із заступником голови Київ�
ської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків на умовах кон�
тракту.

8.2. Директор Підприємства:
8.2.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах ком�

петенції відповідно до цього Статуту.
8.2.2. Забезпечує виконання розпоряджень Власника або уповноважено�

го ним органу в межах наданих повноважень.
8.2.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Під�

приємство завдань, визначених цим Статутом, виконання фінансових планів,
дотримання державної фінансової дисципліни, ефективне використання та
охорону майна, закріпленого за Підприємством, додержання порядку веден�
ня і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності, дотриман�
ня законодавства України.

8.2.4. Затверджує структуру і штатний розпис Підприємства за погоджен�
ням Органом управління,

8.2.5. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні
обов’язки працівників Підприємства.

8.2.6. Оперативно керує роботою на основі єдиноначальності відповідно
до цього Статуту в межах законодавства України.

8.2.7. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє інтереси
Підприємства в органах державної влади і органах місцевого самоврядуван�
ня, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

8.2.8. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до
законодавства України та цього Статуту.

8.2.9. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
розрахунковий та інші рахунки.

8.2.10. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та перевіряє
їх виконання.

8.2.11. Організує виконання завдань статутної спрямованості.
8.2.12. Призначає і звільняє з посади працівників підприємства.
8.2.13. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам

конкретні розміри посадових окладів, премій і надбавок, передбачених від�
повідною галузевою угодою та колективним договором.

8.2.14. Затверджує порядок періодичного проведення атестації всіх пра�
цівників.

8.2.15. Організовує в установленому порядку періодичне проведення
атестації всіх працівників Підприємства.

8.2.16. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення.
8.3. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які своєю

працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (кон�
тракту, угоди), а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини
працівників з Підприємством.

8.4. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються за�
гальними зборами і їх виборним органом — радою трудового колективу, чле�
ни якого обираються голосуванням на зборах трудового колективу строком
на два роки ( не менш як 2/3 голосів ).

8.5. Рада трудового колективу:
— готує матеріали для розгляду на загальних зборах;
— контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах;
— виконує інші функції, делеговані їй загальними зборами.
8.6. Трудовий колектив Підприємства на загальних зборах: 
— розглядає і затверджує проект колективного договору з Підприєм�

ством;
— розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
— визначає і затверджує перелік та порядок надання працівникам Підпри�

ємства соціальних пільг;
— розглядає питання поліпшення умов праці, життя і здоров’я працівни�

ків Підприємства.
8.7. Право укладання колективного договору від імені адміністрації Під�

приємства надається директору Підприємства.
Розділ 9 ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Підприємство припиняє свою діяльність в результаті передання всьо�

го свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам — правонаступ�
никам (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або в результаті ліквіда�
ції за рішенням Власника, рішенням суду, а також у інших випадках, що пе�
редбачені чинним законодавством України.

9.2. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка
призначається Власником або уповноваженим ним органом. Порядок і стро�
ки припинення підприємства, а також строк для заяви претензій кредиторів
визначається Власником або уповноваженим ним органом, судом згідно з
законодавством України.

9.3. Комісія з припинення складає ліквідаційний баланс (передавальний
акт, розподільчий баланс) Підприємства і подає його Власнику або органу,
який призначив комісію з припинення.

9.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у результаті реорганіза�
ції чи ліквідації Підприємства, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.

9.5. Майно Підприємства, що залишається після задоволення вимог кре�
диторів і членів трудового колективу, використовується за визначенням
Власника або уповноваженого ним органу.

9.6. Підприємство вважається припиненим з дня внесення запису до Єди�
ного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців про йо�
го припинення.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про проектування та будівництво 
Центру з надання послуг, пов’язаних із використанням 

автотранспортних засобів, УДАІ ГУ МВС України 
в місті Києві по вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі

Розпорядження № 1344 від 1 серпня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення ефективності використання

бюджетних коштів та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві

26.07.2012 р. за № 51/968

Про внесення змін до Положення про щорічні міські стипендії 
видатним діячам культури і мистецтва та Положення про довічні 

міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва
Розпорядження № 1232 від 17 липня 2012 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про захист персональних да>
них”, Указу Президента України від 20 жовтня 1998 року № 1152/98 “Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні”, по>
станови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 р. № 731”, з метою приведення нормативно>правового акта виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у відповідність до законодавства:

1. Унести зміни до Положення про щорічні міські стипендії видатним ді�
ячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21
грудня 2011 року № 2425, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у
місті Києві 18 січня 2012 року за № 1/918, виклавши абзаци 5, 6 пункту 6 в
такій редакції:

“копію паспорта кандидата у стипендіати (за попереднім погодженням з
кандидатом у стипендіати);

копію документа в якому зазначений реєстраційний номер облікової карт�
ки платника податків або копію сторінок паспорта із відповідною відміткою
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офі�
ційно повідомили про це відповідний орган державна податкової служби) (за
попереднім погодженням з кандидатом у стипендіати)”.

2. Унести зміни до Положення про довічні міські стипендії видатним ді�

ячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21
грудня 2011 року № 2425, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у
місті Києві 18 січня 2012 року за № 2/919, виклавши абзаци 5, 6 пункту 6 в
такій редакції:

“копію паспорта кандидата у стипендіати (за попереднім погодженням з
кандидатом у стипендіати);

копію документа, в якому зазначений реєстраційний номер облікової
картки платника податків або копію сторінок паспорта із відповідною відміт�
кою (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офі�
ційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби) (за
попереднім погодженням з кандидатом у стипендіати.

3. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

1. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установ�

леному порядку передати комунальному підприємству з утримання та екс�
плуатації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”

функції замовника проектування та будівництва Центру з надання послуг, по�
в’язаних із використанням автотранспортних засобів; УДАІ ГУ МВС України в
місті Києві по пул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі м. Києва.

2. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати та
передати комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД” документацію щодо
проектування та будівництва Центру з надання послуг, пов’язаних із викорис�
танням автотранспортних засобів, УДАІ ГУ МВС України в місті Києві по вул.
Жулянській, 5 у Голосіївському районі м. Кисва (а саме: проектно�кошторисиу
документацію та іншу документацію, пов’язану з проектуванням, договори,
акти виконаних робіт, акти звірки та інші наявні документи по об’єкту).

3. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”:
З.1. Визначити у встановленому порядку генеральну проектну організацію

та генеральну підрядну організацію для здійснення робіт, пов’язаних з вико�
нанням п. 1 цього розпорядження.

3.2. Відкоригувати та затвердити в установленому порядку проектно�кош�
торисну документацію.

3.3. Оформити у встановленому порядку право користування земельного
ділянкою для будівництва Центру з надання послуг, пов’язаних із викорис�
танням автотранспортних засобів, УДАІ ГУ МВС України в місті Києві по вул.
Жулянській, 5 у Голосіївському районі м. Києва.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку вико�

нання будівельних робіт.
4. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установле�
ному порядку подати до Головного управління економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) інвестиційні пропозиції щодо;

4.1. Внесення змін до Програми соціально�економічного розвитку міста
Києва на 2012 рік, пов’язаних з виконанням пункту 1 цього розпорядження.

4.2. Включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до про�
ектів програм соціально�економічного розвитку міста Києва на 2013 рік та на�
ступні роки.

5. Взяти до відома, що до комунального підприємства з утримання та екс�
плуатації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”
переходять права і обов’язки замовника об’єкта, зазначеного у пункті 1 цьо�
го розпорядження, в обсязі і на умовах, що існували на момент видання цьо�
го розпорядження.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
25.11.2011 № 2179 “Про проектування та будівництво Центру з надання по�
слуг, пов’язаних із використанням автотранспортних засобів, УДАІ ГУ МВС
України в місті Києві по вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі м. Києва”.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов
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Спортивні новини

Київ спортивний. У столиці відбудуться відкриті
міжнародні змагання з туризму
22 та 23 вересня, з на оди відзначення Всесвітньо о дня т ризм та

Дня т ризм в У раїні Києві заплановано ці аві заходи. Зо рема, пер-
ші від риті Міжнародні зма ання "Верти альний шт рм" прово-
дитим ться на тролеї — анатном тросі, натя н том над Дніпром,
я ий вперше почав працювати столиці цьо о літа. 22 вересня, с бо-
т , з 11.00 до 19.30 пройд ть відбір ові зма ання на орот ій дистанції
до 100 метрів, я і визначать шість фіналістів. Перший день завершить-
ся онцертною про рамою та зап с ом свят ових ліхтарів. 23 вересня з
09.00 до 14.00 відб деться фінальна частина т рнір на дистанції 600
метрів від Тр ханово о острова до ар и Др жби Народів. Після завер-
шення зма ань відб деться церемонія на ородження переможців "Вер-
ти ально о шт рм " рошовими подар н ами я а завершиться свят о-
вим салютом із повітряних льо . Очі ється, що боротьбі за приз
братим ть часть близь о 100 спортсменів-е стремалів

Боротьба. Вітчизняні спортсмени  здобули
4 нагороди на юніорському ЧС
У місті Паттайя (Таїланд) завершився Чемпіонат світ з вільної бо-

ротьби серед юніорів. У різних ате оріях зма алися я чолові и, та і
жін и. У раїнсь а оманда Таїланді здоб ла чотири на ороди. Срібні
медалі вибороли Ілона Семен ів (ва ова ате орія 44 ) та М радин
К ш ов ( ате орія 120 ), а бронза дісталася Лілії Горшиній ( ате орія
51 ) та О сані Гер ель (ва ова ате орія 59 ). Всьо о на т рнір при-
їхали 590 борців, я і представили 56 національних федерацій

Біатлон. Українська збірна завоювала 
перше "срібло" на літній світовій першості
У четвер в Уфі (Росія) старт вав літній чемпіонат світ з біатлон .

Перший омпле т медалей розі рали юніори в змішаній естафеті
2х6 м + 2х7,5 м з вісьмома во невими р бежами. Кращий рез льтат
по азала оманда Росія-1, я а вист пала поза он рсом. "Золото" за-
воювала оловна російсь а збірна с ладі Оль и Подч фарової, Оль и
Калини, Оле сія Корнєва та Антона Бабі ова. Команда У раїни — Юлія
Бри инець, Ірина Вавринець, Оле сандр Дахно, Дмитро Підр чний з
третім рез льтатом здоб ла срібні медалі. Бронзові на ороди — че-
хів. Др а раїнсь а оманда юніорів фініш вала сьомою

Хокей. Зірки НХЛ на час локауту виступатимуть
за європейські клуби
Нападаючий "Детройта" Павло Дацю і воротар "Філадельфії" Ілля

Бриз алов на час ло а т в НХЛ вист патим ть за ЦСКА. У серед 34-
річний Дацю підписав офіційний онтра т з л бом, а з 32-річним
Бриз аловим дося н то попередньої домовленості, до овір б де оста-
точно оформлено по приб тті Іллі в Мос в , повідомляє офіційний
сайт армійців. Тим часом один з лідерів російсь ої збірної і зао еан-
сь о о "Вашин тон Кепіталз" Оле сандр Овєч ін б де захищати о-
льори мос овсь о о "Динамо". 27-річний хо еїст вже пройшов медо -
ляд і взяв часть трен ванні сво о ново о л б . Та ож ви онавцями
з НХЛ поповнився й раїнсь ий л б. У серед до донець о о "Дон-
бас " приєднався Оле сій Поні аровсь ий. Та ож очі ється, що за
донеччан зі рає інший вітчизняний представни в НХЛ Р слан Федо-
тен о

Температура +13°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +20°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +15°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 82 %

Прогноз погоди на 22 вересня 2012 року

ОВНИ, ви райливі, привабливі, б дете с різь затреб вані, і це
ч дово! Я що мальовнича ява заводить д же дале о, тримайтеся
за шлюбних, ділових партнерів, вони міцно стоять на землі і не до-
зволять вам зависн ти поза хмарами. Ваша ініціативність, творча
ори інальність плюс пра матизм ділово о оточення — пре расний
сплав для б дівництва мостів співпраці на майб тній рі .
ТЕЛЬЦІ, тиждень наповнений армічними подіями, не вдавайте-

ся до вольових ардинальних заходів, змиріться і терпляче пливіть
за течією обставин, творч ініціатив дозволяється проявляти ли-
ше в роботі і тіль и тоді, оли вас попросять.
БЛИЗНЯТА, виходьте на романтичне полювання, презент йте

себе на п бліці, ваша яс рава зовнішність приваблюватиме проти-
лежн стать, том вип щені ам рні стріли неодмінно дося н ть ці-
лі. В професійній сфері старт вали про ресивні зміни (на півтора
ро и).
РАКИ, а цент йте ва на інтимном аспе ті в партнерстві, де,

щоб запал пристрасті не з ас, потрібно в лючити взаємн винахід-
ливість. Зараз ви володієте се с альною ма ією, тож заманити в
полон серця бажан жертв тр днощів не с ладе.
ЛЕВИ, ваш девіз: "хай живе різноманітність!" На одном місці ні-

чо о не висидіти, р хайтеся, міняйте обстанов , знайомтеся з ці-
авими людьми, наповнюйте д шевні с дини свіжими враженнями.
Світ для вас зіт аний з витончених милозв чних вібрацій, де мож-
на розчинитися в любовном е стазі з с п тни ом серця, зловити
творчий айф від роботи чи б дь-я о о заняття, отримавши ма си-
м м задоволення від життя, де особиста чарівність є золотим о-
зирем!
ДІВИ, живіть повно ровним б ттям, пле айте в серці радість,

реалізація потаємних зад мів набирає спішних обертів, де ваше
"хоч " свят ватиме перемо . На роботі отримаєте все, що засл -
жили, цьо о ро вас очі є ар’єрне процвітання та матеріальний
достато , стос н и "бать и-діти" ся н ть щасливо о апо ею.
ТЕРЕЗИ, життя набирає шалених обертів, де с ромність на

ш од . Презент йте себе, поп ляриз йте дося нення, природні та-
ланти і б дьте в центрі ва и! На ділових та шлюбних теренах віє
д х змін, де, с оріше за все, вам б де важ о пристос ватися до
вибри ів бла овірних, армонійно вписатися в поворот сімейної
долі зв'яз з планомірністю, онсерватизмом.
СКОРПІОНИ, армічна см а триває, навіть на д майте влашто-

в вати бой от обставинам, а смиренно робіть те, що від вас вима-
ається, частіше самітнюйтеся і правильно ви ористов йте ре-
с рс парних взаємин. В б дь-я ом союзі ви р льовий! На сл жбі
все непередбачливо, пристосов йтеся до оле , не драт йте ше-
фа, б дьте старанні.
СТРІЛЬЦІ мають шанс продемонстр вати себе митцем інтим-

них фантазій, я ом відч ття пасії зовсім не байд жі, вас охають,
і це стим л, аби зробити половин найщасливішою в світі, прихи-
лити небо до її ні ! Ваші обранці ся н ли пі роз віт , тож не зир-
айте по сторонах, а постарайтеся не під ачати і с ласти їм ідн
пар !
КОЗОРОГИ, дім та робота — два арячі епіцентри, де потрібно

вірт озно лавір вати, щоб с різь всти н ти. У сімейних стінах
б дьте милосердними і лас авими, на сл жбі жодних емоцій, т т,
я що хочете поліпшити матеріальний стан і триматися на завойо-
ваних фахових позиціях, необхідне перевтілення в працелюбно о
робочо о оня.
ВОДОЛІЇ, натис айте на фахові педалі, любіться з шефом,

ар’єрні пра нення є домін ючими, а сімейні лопоти відходять на
др ий план. Я що хочете розре лам вати себе, дося ти наміче-
них цілей, живіть раючись і в процесі розважальних дійств хваліть-
ся і демонстр йте все, чим ба аті. До липня 2013 р. ви пест н до-
лі на любовній арені, знайти ідеал охання тр днощів не с ладе,
налашт йтеся на хвилю взаємних поч ттів із с п тни ом і влашто-
в йте особисте життя!
РИБИ, я що вас захльост ють б рхливі пориви і бажання, д ша

т жить від незадоволено о "хоч ", а пра матична реальність не
п с ає в рай блаженства, ш айте золот середин . Нині ви за-
лежні від раціонально о оточення, я е, на щастя, отове на щедрі
жести, але за мови, що ви їх засл жили. Отже, с місне ділове
процвітання і се с альна армонія в лебединій парі реальні всіх,
хто сво о час не байди вав, а по лав сили, д ш , серце, роші
на олтар сімейно о бла опол ччя

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Шахтар" удома переміг 
данський "Нордшелланд"
Донецький футбольний клуб з тріумфу розпочав 
виступи у Лізі чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Відб вся др ий і ровий
день розі раш р пово о
т рнір найпрестижнішо о
європейсь о о ф тбольно-
о л бно о чемпіонат .
Після пораз и иян вітчиз-
няні вболівальни и че али
арних новин з Донець а,
де місцевий "Шахтар"
приймав чинно о чемпіона
дансь ої першості "Нор-
дшелланд". У підс м
матч за інчився перемо-
ою " ірни ів" — 2:0.
Обидва м’ячі на свій рах -
но записав Генріх Мхіта-
рян.

Матч проти "Нордшелланда" усі

прихильники "Шахтаря" чекали з де�

якою пересторогою. Адже цей клуб

ніколи не хапав зірок з неба і за всю

свою історію не брав участі у євро�

кубках. Навіть для данських вболі�

вальників перемога "Нордшелланда"

у внутрішній першості стала повною

несподіванкою. Тому гра в Донецьку

стала дебютною для підопічних Кас�

пера Юльмана в Лізі чемпіонів.

Мабуть, певна необізнаність із су�

перником і вплинула на стартові

хвилини гри. Досить несподівано

гості взяли ініціативу в свої руки. І

хоча гравцям "Нордшелланда" важ�

ко було щось створити в атаці, але

разом з тим вони вміло діяли у за�

хисті. "Шахтар" в свою чергу здиву�

вав своєю пасивністю, протягом

майже 20 хвилин біля воріт данців не

виникло жодного гострого моменту.

Але поступово територіальна пере�

вага перейшла на бік "гірників" і во�

ни все впевненіше йшли вперед.

Щоправда, було помітно, що донеч�

чани дещо нервують, і це неабияк

вливало на атакуючі дії. Лише під за�

вісу першого тайму господарям поля

вдалося притиснути суперника до

його воріт і відкрити рахунок у мат�

чі. Підопічні Мірчи Луческу прове�

ли швидку атаку по правому краю.

Луїс Адріано з флангу прострілив на

Генріха Мхітаряна, а той з восьми

метрів пробив у ворота данців. Пер�

ший тайм так і закінчився мінімаль�

ною перевагою донецького клубу.

На другий тайм футболісти "Шах�

таря" вийшли більш зібраними, що

одразу ж позначилося на їхній грі. На

51 хвилині Даріо Срна з лінії штраф�

ного потужно пробив по воротах,

голкіпер "Нордшелланда" Йеспер

Хансен відбив м'яч перед собою. На

добиванні першим виявився Томаш

Хюбшман, але удар чеха прийшовся

на воротаря. Потім дубль міг офор�

мити Генріх Мхітарян. Після діаго�

нальної передачі гравець збірної Вір�

менії бив у дотик, але Йєспер Хансен

встиг трохи вийти назустріч і знову

врятував ворота. Згодом Мірча Луче�

ску випустив на поле Марко Девіча.

Логічно, що господарі все ж забили

другий гол у ворота данського клубу.

Донеччанам вдалося створити стрім�

ку атаку, в якій все той же Генріх Мхі�

тарян з другої спроби відправив м’яч

у ворота гостей. Одразу після цього

Вілліан міг забити і третій гол, однак

Хансен не дав відзначитися бразиль�

ському нападнику "Шахтаря". У під�

сумку "гірники" перемогли з рахун�

ком 2:0. 

Початок групового етапу для до�

нецького клубу вийшов не таким

легким, як сподівалися вболівальни�

ки, але головне, що він виявився пе�

реможним. Після матчу наставник

"Шахтаря" Мірча Луческу проко�

ментував зустріч: "Це був важкий

матч. Напевно, сьогодні всі побачи�

ли, що не все так легко. На такому

рівні команди дуже добре організо�

вані. "Нордшелланд" будував свою

гру на хорошому контролі м'яча й у

такий спосіб намагався контролюва�

ти хід зустрічі. У першому таймі у су�

перника це дуже добре виходило.

Поки їхній фізичний стан дозволяв,

вони це робили, але після перерви

позначилася відсутність належної

підготовки. У другому таймі ми дуже

добре пресингували у середині поля,

відбирали велику кількість м'ячів у

суперника і створювали гострі

контратаки. На жаль, не реалізували

чимало моментів. Втім, я задоволе�

ний здобутими трьома очками"

Результати матчів 
ігрового дня Ліги чемпіонів:

"Брага" — ЧФР "Клуж" 0:2
"Манчестер Юнайтед" — "Галата�

сарай" 1:0
"Селтік" — "Бенфіка" 0:0
"Барселона" — "Спартак" (М) 3:2
"Лілль" — "БАТЕ" 1:3
"Челсі" — "Ювентус" 2:2
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Цей день в історії 22 вересня

В У раїні відзначається
День партизансь ої слави

1784 — засн вання російсь и-
ми першопрохідцями першо о
поселення на Алясці
1791 — народився Май л Фа-

радей, ан лійсь ий винахідни ,
фізи і хімі
1835 — народився Оле сандр

Потебня — раїнсь ий філоло -
славіст, автор чення про вн т-
рішню форм слова
1900 — народився Сер ій

Оже ов, лін віст, ладач словни-
а російсь ої мови, ле си о раф
1937 — творені Кам'янець-

Подільсь а, Полтавсь а, Жито-
мирсь а, Ми олаївсь а області
1955 — біля Бахчисарая від-
рита найбільша в СРСР астро-
фізична обсерваторія

Відповіді на с анворд на 30-й стор.

С К А Н В О Р Д

р. етьман
(1687—1709) Х

навчальна
робота

ощадливість

система
мовних зна ів

вели ий мішо
з р бої
т анини

ц льсь ий
народний
м зичний
інстр мент Р

знаряддя для
оран и землі

(заст.)

рісло монарха

іспансь .
парний танець

жанр
п бліцистичної
літерат ри Е

де оративна
рослина, терен

на орода
рибал и

либомір (мор.)
а тор

пантоміми Щ
пальмова,

рисова оріл а

пил, попіл

"вільний бій" —
фехт ванні

чолові Єви

ерівництво
(заст.)

світильни

нім. хімі ,
біохімі , Ноб.
премія (1938 р.) А

б нт, за олот

шаф а для і он

д ша людини
(є ип. міф.) Т

вис шена
трава

мот зо , на
я ом оняють
оней по р

ф тбольні
череви и И

відомий р.
х дожни 19 ст.

рослина
родини
бобових

святилище в
інд. храмі

плем’я східних
слов’ян К

Захисни "Нордшелланда" Жорес О оре не змі протидіяти нападни "Шахтаря" Генріх Мхітарян , я ий відзначився двічі


