
Столичних школярів навчать берегти довкілля
Волонтери проведуть низку тренінгів з енергозбереження та сортування
сміття в освітянських закладах міста
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

КП “Київ ом нсервіс” разом із ромад-
сь ими ор анізаціями започат ов є про-
е т “Др зі Землі”. Ним передбачено низ-

просвітниць их занять та тренін ів се-
ред столичних ш олярів. Десят и волон-
терів разом з е оло ами роз аж ть юним
иянам про те, нас іль и важливо береж-
но ставитися до Землі та її рес рсів.

Як зазначив “Хрещатику” директор КП “Київкомун�

сервіс” Сергій Мельник, з минулого року підприємство

почало активно займатись просвітницькою діяльністю

серед школярів. “До нашої роботи долучилися й громад�

ські організації, щоб об’єднати зусилля й розширити ко�

ло тематичних тренінгів”,— розповів Сергій Миколайо�

вич.

“Ми переконані в тому, що зміна суспільної свідомо�

сті починається з дітей, і тому хочемо охопити якомога

більше київських школярів та розказати їм про те, що

люди є частиною екосистеми Землі”,— наголошує пред�

ставник екологічного клубу “Еремурус” Ася Шандра.

Зауважимо, до реалізації проекту планується залучити

волонтерів, які пройдуть відповідне навчання. Проект

“Друзі Землі” передбачає інформаційно�просвітницьку

діяльність за трьома напрямами — обмеженість ресурсів,

сортування сміття та енергоефективність. Ековолонтери

обіцяють, що дітям буде цікаво й повчально. Адже для їх

роботи підготовлено низку матеріалів за різними вікови�

ми групами.

Начальник відділу інформаційного забезпечення КП

“Київкомунсервіс” Вікторія Володькіна курує напрям

сортування сміття. Фахівець зазначила, що для столиці

накопичення відходів і їх нераціональне використання —

це одна з найбільш актуальних екологічних проблем.

“У місті щорічно утворюється близько мільйона тонн

відходів і десь 80 % цього сміття просто захоронюється

на полігонах,— розповідає пані Володькіна.— Наше зав�

дання — повернути з полігонів вторинний ресурс і таким

чином їх розвантажити, що сьогодні можливо тільки

шляхом запровадження системи роздільного збору не�

потребу. Саме для цього ми проводимо рекламні кампа�

нії, інформаційно�просвітницькі заходи та залучаємо

волонтерів”. До речі, незважаючи на те, що школа еко�

волонтерів тільки розпочала роботу, охочих долучитися

до акції уже чимало

Київ стане екологічно 
чистим
З міста вже вивезли токсичні відходи берилію, на черзі санація території
ВАТ "Радикал"

Замість токсичних приміщень —
промислові склади

Результати вражають — протягом чо�

тирьох місяців цього року з території

Державного науково�виробничого під�

приємства “Захід” було вивезено 111

контейнерів з берилієвмісними відхо�

дами.

Як повідомила “Хрещатику” началь�

ник ГУ промислової, науково�технічної

та інноваційної політики КМДА Людми�

ла Денисюк, ще 19 червня всі контейне�

ри вагою по 5 тонн кожен були вивезені

за межі України, а 16 липня вони були

прийняті для захоронення на спеціально

облаштованому полігоні. На здійснення

таких робіт із бюджету міста було виділе�

но майже 14 млн грн, які сплачені в пов�

ному обсязі.

“Цієї події місто чекало майже 20 років.

Наразі на очищеній території підприєм�

ства працюють фахівці ГУ екології та при�

родних ресурсів, однак вже зараз можна

говорити, що вона є абсолютно безпеч�

ною і тепер наше основне завдання ви�

значити: як правильно використати ці 2,5

га, щоб вони принесли користь місту і ки�

янам”,— розповіла Людмила Денисюк.

За словами начальника ГУ комуналь�

ної власності Дмитра Парфененка, у

липні цього року Київрада прийняла рі�

шення “Про надання згоди на прийнят�

тя до комунальної власності територі�

альної громади міста Києва майна Дер�

жавного науково�виробничого підпри�

ємства “Захід”. Наразі тривають роботи

з підготовки відповідного розпоряджен�

ня уряду. Тож найближчим часом завод

перейде у власність територіальної гро�

мади столиці.

Після отримання відповідного рішен�

ня територію підприємства можна буде

використовувати для потреб міста та ки�

ян. За словами голови Святошинської

РДА Сергія Рюмшина, вже є пропозиції

від інвесторів щодо налагодження тут ви�

робництва меблів чи виготовлення виро�

бів із деревини.

Як зауважив голова КМДА Олександр

Попов, подальше використання цієї те�

риторії як промислової зони дозволить

не лише поповнити столичний бюджет, а

й створити нові робочі місця.

“Ця територія є абсолютно безпечною

і нам потрібно в подальшому ефективно

використовувати її потенціал. Тим біль�

ше, що тут наявні всі необхідні інженер�

ні комунікації: тепло, вода, електрика —

тож буде зручно організувати виробничі

площі. А це не лише нові надходження у

міський бюджет, а й багато нових робо�

чих місць. Наразі ми вже ведемо попе�

редні переговори з потенційними інвес�

торами”,— зазначив Олександр Попов.

Територія ВАТ “Радикал” стане
безпечною

У планах міської влади: провести сана�

цію території ще одного підприємства —

ВАТ “Радикал”. Раніше тут виробляли

каустичну соду шляхом електролізу. Тож

будівельні конструкції та підлога цехів,

де відбувалися ці роботи, підлягають

очистці від ртуті, а в деяких випадках —

демонтажу та вивозу за межі держави.

Закінчення на 2	й стор.

У міста вже є пропозиції від інвесторів ор аніз вати на очищеній території підприємства "Захід" виробництво меблів

"Київенерго" збільшило обсяги 
із заміни тепломереж до 75 км 
Ре онстр ція 30 додат ових діляно мереж цен-
тралізовано о опалення завершиться до почат
сезон

СТОР. 2 

Другий перинатальний центр
з’явиться у місті до кінця
наступного року 
Про це зазначають ГУ охорони здоров'я КМДА

СТОР. 2 

Школа для ерудитів та білінгвів 
У спеціалізованій ш олі № 20 чні опанов ють пред-
мети раїнсь ою та франц зь ою мовами

СТОР. 4

У номері

Новини

Місто підготує план(схему збору 
та вивезення великогабаритних
відходів
Комісія з бла о строю, озеленення та поліпшен-

ня санітарно о стан міста проінспе т вала тери-
торії Солом’янсь о о та Святошинсь о о районів.
Під час об’їзд начальни ГУ онтролю за бла о ст-
роєм Сер ій Садовой на олосив на незадовільном
санітарном стані міста, зо рема, на несвоєчасно-
м вивезенню вели о абаритних відходів. “Необ-
хідно розробити план-схем збор та вивезення
вели о абаритних відходів. Зо рема визначити
відповідальних за це підприємств-перевізни ів та
розмістити на приб дин ових територіях щити, я і
інформ ватим ть меш анців про день і час збор
сміття”,— с азав Сер ій Садовой та додав, що
разі недотримання правил бла о строю, до пор ш-
ни а вживатим ть заходи адміністративно о впли-
в . Та ож він дор чив вжити не айних заходів що-
до ремонт , очищення зливоприймачів та о лядо-
вих олодязів інженерних мереж, а тивіз вати ро-
бот зі зняття с хостійних дерев та не айно відно-
вити бла о стрій після аварійних розриттів. Наразі

місті прострочено 216 аварійних онтрольних
арто .
Крім то о, терміном до 1 жовтня райони повинні

прозвіт вати щодо розроблення та за ріплення
встановленом поряд меж земельних діляно
приб дин ових територій б дин ів із визначенням
площі їх заб дови, проїздів та трот арів, озелене-
них територій, дитячих, спортивних, осподарчих
майданчи ів, стояно автомашин

На Співочому полі відбудеться 
виставка хризантем “Ілюзії осені”
Урочисте від риття вистав и хризантем “Ілюзії

осені” відб деться 29 вересня Печерсь ом лан-
дшафтном пар . Уже традиційно на иян та ос-
тей міста че ає справжнє віт ове свято з онцер-
том. Зо рема омпозиції Дарниць о о район —
“Золота чарівниця” — ви ористано понад 1000
хризантем, а омпозиція Шевчен івсь о о райо-
н — “Барвистий подар но осені” — зібрана із
2500 вітів. Творчі роботи із 20 тисяч хризантем
різних сортів доповнять 250 тисяч інших видів де-
оративних рослин. Під час онцерт творчі оле -
тиви продемонстр ють льт рні традиції Японії,
Китаю і Кореї. Крім то о, для прис тніх по аж ть
свої здібності представни и ш іл східної боротьби.
А в неділю — 30 вересня — серед ольорово о різ-
номаніття осінніх хризантем на честь відродження
Дня святих Віри, Надії, Любові відб деться онцерт
зіро раїнсь ої естради, ініціатором я о о вист -
пила співач а Світлана Тарабарова. На адаємо,
щос боти і щонеділі на відвід вачів віт ової ви-
став и “Ілюзії осені” че атиме ці ава он рсно-
розважальна про рама.
Вартість вит а ошт є 20 рн, для дітей до 7 ро-
ів та пенсіонерів — вхід без оштовний

“Візз Ейр Україна” відкрила 
авіарейс “Київ — Кутаїсі”
Авіа омпанія “Візз Ейр У раїна” 27 вересня від-
рила перельоти за маршр том “Київ (міжнародний
аеропорт “Київ” (Ж ляни) — К таїсі (Гр зія)”. Про це
с азано в роз ладі рейсів на сайті міжнародно о
аеропорт “Київ” (Ж ляни). Перший рейс напрям-

К таїсі відлітає о 6.45 за иївсь им часом з термі-
нал А. Про свій намір від рити авіарейс “Київ — К -
таїсі” “Візз Ейр У раїна” заявила ще в червні. За да-
ними авіа омпанії, мінімальна вартість перельот в
одн сторон з рах ванням зборів становить 261
ривню. До за інчення літньо о роз лад перельоти
б д ть здійснюватися двічі на тиждень — по четвер-
ах і неділях. З почат ом зимово о роз лад (29
жовтня) іль ість перельотів збільшиться до 3 — по
понеділ ах, середах і п’ятницях, повідомляють У ра-
їнсь і новини
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Місь а влада продовж є роботи з по ращення техно енно-е о-
ло ічної безпе и столиці. Та , за часів СРСР на території Києва
б ло зб довано де іль а підприємств, побічним явищем робо-
ти я их б ло творення то сичних та радіоа тивних відходів. Їх
збері ання на території міста несло за роз не лише е оло ії
столиці, а й її меш анцям. Вирішити цю проблем взялися
Київсь ий місь адміністрації, причом роблять це досить
спішно. Учора а т альн тем об оворювали на території
ДНВП “Захід” під час виїзної наради під ерівництвом олови
КМДА Оле сандра Попова.
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Новини
У столиці вшанують пам’ять жертв Бабиного Яру
Сьо одні столиці відб д ться заходи до 71-ї річниці тра ічних подій
Бабином Яр та вічнення пам’яті жертв нацизм . У церемонії по ла-

дання вітів до Мон мент жертвам Бабино о Яр , я а відб деться о
10.00, візьм ть часть представни и державної та місь ої влади. Крім
то о, з ініціативи Єврейсь ої ради У раїни, Фонд "Пам'ять Бабино о
Яр " 30 вересня об 11.00 від пам’ятно о зна на перехресті в лиць
Мельни ова та Доро ожиць ої до пам’ятни а "Мінора" відб деться
тра рна хода "Доро ою смерті". Об 11.30 розпочнеться мітин пам'яті
біля пам’ятни а "Мінора" та по ладання вітів до пам’ятних зна ів і
місць, пов’язаних із тра едією Бабино о Яр . Та ож 4 жовтня Колон-
ній залі КМДА відб деться прийом Праведни ів Бабино о Яр , я і ря-
т вали євреїв та війсь овополонених від за ибелі під час ВВВ

"Київенерго" збільшило обсяг заміни 
тепломереж до 75 км
ПАТ "Київенер о" збільшило запланований на 2012 рі обся заміни теп-

лових мереж 1,5 рази — до 75 м (в однотр бном вимірі). Ре онстр -
ція 30 додат ових діляно мереж централізовано о опалення та арячо о
водопостачання завершиться до почат опалювально о сезон . Їхня за-
альна протяжність становить понад 20 м. Усі ці ділян и б ли обрані ом-
панією через висо ий рівень зношеності. Значна частина обраних мереж
обсл ов є споживачів малих отелень. Додат ові ошти на їхню ре он-
стр цію б ло виділено напри інці серпня. За альна вартість оновлення
всіх діляно становить 23,8 млн рн. Під час заміни мереж централізова-
но о опалення "Київенер о" вперше ви ористов є полімерні тр бопрово-
ди "Ізопрофле с". Це — с часна техноло ія, я а поля ає підвищеній ан-
ти орозійній стій ості, н ч ості та міцності мереж. До то о ж, та і тр бо-
проводи простіше монт вати. За алом ре онстр ція охоплює 5 районів
столиці — Голосіївсь ий, Святошинсь ий, Подільсь ий, Оболонсь ий,
Шевчен івсь ий. На 5 ділян ах роботи вже заверш ються

У "Київській Фортеці" відбудеться свято у стилі
українського бароко
29 вересня на території істори о-архіте т рної пам’ят и-м зею "Київ-

сь а фортеця" за підтрим и КМДА відб деться фестиваль "Осінь Серед-
ньовіччя". У та ий ори інальний спосіб раїнсь і митці запрош ють сіх
охочих відсвят вати візантійсь ий Новий рі . У про рамі заход : оло-
ритна м зи а та середньовічні танці, ори інальні презентації і спеціальні
мистець і а ції. Відвід вачів вітатим ть знавці стародавньої иївсь ої до-
би: джаз-бенд "Забава", Тарас Компанічен о, Ан еліна Моня , Назар
Сав о і Годо. Крім то о, т т можна б де посл хати ансамбль стародав-
ньої м зи и Костянтина Чечені, оле тив "Хорея озаць а", Ілларію, Оле-
а С рип та Нін Матвієн о. "У древні часи саме вересні в Києві влаш-
тов вали вели е місь е свято, я е означало за інчення літа, завершення
тор ів і ладання онтра тів і символіз вало почато Ново о ро . На
ньо о сходились цехові братства зі своїми хор вами, стя ами, піснями.
Учасни и приносили вели вос ов свіч й проводили обряд "Весілля
свіч и", або, я азали народі, "Женіння свіч и". Усі співали, танцювали,
а опівночі ожна людина на площі запалювала свою малень свічеч ,
приносила додом й ставила перед образами",— розповідає ініціатор та
х дожній ерівни фестивалю Оле С рип а

Другий перинатальний центр з’явиться у місті
до кінця наступного року
Про це повідомила перший заст пни начальни а ГУ охорони здо-

ров'я КМДА Валентина Залесь а: "Ми розрахов ємо, що до інця на-
ст пно о ро перинатальний центр б де ведено в е спл атацію". Із її
слів, центр б де від ритий на базі Київсь о о місь о о центр репро-
д тивної та перинатальної медицини. Посадовець та ож за важила,
що всьо о в Києві план ється ор анізація роботи 3 перинатальних цен-
трів. Третій, найбільший з них, столична влада розрахов є від рити до
інця 2014 ро на базі Київсь о о місь о о поло ово о б дин № 5

Два дні в столиці ярмаркуватимуть
Я повідомили "Хрещати " в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о об-

сл ов вання населення КМДА, 28 та 29 вересня столиці відб д ться
традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема 28 вересня, п’ятни-
цю, иян запрош ють на тор овись а, я і відб д ться в Голосіївсь ом
районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровсь ом — на в л. Алма-
Атинсь ій, 109; Печерсь ом — на розі в л. Первомайсь о о та Мечні-
ова, на розі в л. О. Вишні та Др жби Народів; Подільсь ом — на
просп. Правди, 5—11; Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62—64; Со-
лом’янсь ом —на в л. Освіти (в межах в л. В зівсь ої та Кривоноса);
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2—4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я і-
ра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. О рім цьо о,
29 вересня, с бот , ярмар и відб д ться Голосіївсь ом районі на в л.
Конєва; Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; Деснянсь ом — на в л.
К рчатова; Дніпровсь ом — на в л. А. Малиш а, 5—15; Оболонсь о-
м — на просп. Оболонсь ий, 23—43; Печерсь ом — на в л. Л м м-
би, 23/35; Подільсь ом — на в л. Світлиць о о, 25; Святошинсь о-
м — на в л. М. Б л а ова, 2-а; Солом’янсь ом — на в л. Стадіонній;
Шевчен івсь ом — на в л. В. Василевсь ої, 1—17

Цифра дня

60 386 900 000 
гривень, на таку суму було надано різних видів послуг мешканцям
столиці підприємствами сфери послуг протягом січня—липня 2012 року 
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Мати для восьми дітей
Лише завдяки таким киянам місто зможе подолати проблему сирітства
Олександра ГУНІНА,
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Нині Києві наліч -
ється майже 2,5 ти-
сячі дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
бать івсь о о пі л -
вання. Разом із тим
столиця залишається
лідером за іль істю
синовлених дітей
серед інших міст
держави. Учора з на-
оди Дня синовлен-
ня відб лася з стріч
олови КМДА Оле -
сандра Попова з
бать ами, я і взяли
свої сім'ї дітей з ін-
тернатів. З однією із
та их родин — опі -
ном шести дітей —
поспіл вався "Хре-
щати ".

Уже чотири роки поспіль

30 вересня українці відзна�

чають свято — День усинов�

лення. "Напередодні ще раз

хочеться подякувати нашим

шановним батькам, які

прийняли непросте, але ду�

же гуманне і патріотичне рі�

шення — усиновити дітей.

Ми щиро вдячні за те, що ви

виконуєте таку важливу мі�

сію для нашого суспільства.

Безумовно, ми намагаємося

зробити так, щоб допомага�

ти вам. І держава у цьому є

саме тим партнером, який

щороку надає все більше і

більше допомоги", — звер�

нувся з вітальним словом до

присутніх очільник КМДА.

Він додав, що у планах

міської влади — розвивати

програми, якими надається

соціальна та консультативна

підтримка родинам з усинов�

леними дітьми. "Найближ�

чим часом на сесії міської ра�

ди буде розглянута програма

"Діти столиці", яка, на нашу

думку, вирішить питання

усиновлення дітей за три на�

ступні роки",— додав Олек�

сандр Попов.

За інформацією Служби у

справах дітей, упродовж

останніх шести років у Києві

спостерігається стійка тен�

денція до зменшення чи�

сельності посиротілих дітей,

що свідчить про ефектив�

ність профілактики соціаль�

ного сирітства. Так, за мину�

лий рік у Києві було усинов�

лено 136 дітей, а цього року

нову сім’ю знайшли понад 80

сиріт. Наразі 85 % дітей пере�

бувають у закладах сімейної

форми виховання — при�

йомних сім'ях, дитячих бу�

динках сімейного типу. І ли�

ше 9 % сиріт проживають у

державних сирітських закла�

дах. До кінця року плануєть�

ся відкриття ще двох дитячих

будинків сімейного типу.

Столичні усиновлювачі

переконані: щоб узяти дити�

ну в свою родину, доведеться

пройти багато сходинок, але

головне — щоб при цьому

збереглося бажання допо�

могти сирітці та терпіння.

"Для усиновлення потрібно

зібрати чималий пакет доку�

ментів і відповідати певним

вимогам: мати житло, по�

стійне місце роботи, задо�

вільний стан здоров'я. Зага�

лом, вся процедура оформ�

лення у нас тривала дев'ять

місяців (символічно)",— за�

значає Євгенія Білан. Наразі

родина Біланів виховує двох

дітей — рідну 12�річну Аню�

ту та 4�річного Юрчика,

який проживає з новою

родиною вже два роки. А

цього літа молоді батьки

взяли під опіку шість (!) дів�

чат — випускниць дитячого

будинку "Родина", щоб до�

помогти їм зі вступом у вищі

навчальні заклади.

"Тані 15 років — вона при�

їздила до нас і раніше. А ось

Юля, Катя (17 років), Аня,

Оля і Настя (18 років) потра�

пили до нас уперше. Ми хоті�

ли допомогти їм пройти

вступну кампанію, аби вони

отримати освіту. Із вибором

майбутньої професії визна�

чилася лише Юля. Дівчинка

хоче працювати дизайнером

інтер'єру. Вона дійсно дуже

гарно малює. Ми з нею бага�

то займалися, купували фар�

би, малювали. Проте під час

іспитів у Національний уні�

верситет технологій та дизай�

ну виявилось, що для вишів

необхідна більш ґрунтовна

підготовка. Тому подали до�

кументи в технікум готельно�

го господарства, де Юля за�

раз навчається. Проте на цьо�

му не зупиняємося — знай�

шли спонсорів, які виплачу�

ють для дівчини щомісячно

стипендію у 300 гривень.

Збираємо кошти і вже в на�

ступному півріччі знайдемо

їй курси з дизайну інтер’єрів,

щоб Юля могла реалізувати

себе у тій сфері, в якій хоче",

— розповідає Євгенія.

З іншими дівчатками було

складніше — жодна з них не

знала, чим займатися у жит�

ті. Опікуни методом проб

з'ясовували їхні вподобання.

У результаті вони вже опа�

новують фах оператора теле�

комунікаційних послуг та

касира. "Найсумніше ви�

йшло з Ольгою. Вона склала

успішно іспити і вступила до

технікуму. Та коли поїхала

додому збирати речі, не по�

вернулася і повертатися не

бажає", — зі співчуттям за�

значає пані Білан.

Після завершення вступ�

ної кампанії підтримка дів�

чат родиною Біланів не при�

пиняється. "Вони приходять

до мене в офіс готувати ре�

ферати, практикувати на�

вички роботи з комп'юте�

ром. Коли необхідно, йдемо

з ними в магазини і купуємо

черевики, одяг, зошити",—

додає Євгенія.

Дивлячись на цю милу

жінку, і не скажеш, що саме

завдяки їй семеро дитячих

сердець отримують стільки

уваги, тепла та турботи. За�

лишається лише подякувати

батькам за їх надзвичайно

добру душу та побажати на�

снаги й терпіння у нелегкій,

але такій необхідній справі

Закінчення. Початок на 1�й стор.

Наразі фахівці ГУ промислової, на�

уково�технічної та інноваційної полі�

тики спільно з експертами в цій галу�

зі приступили до розробки технічних

умов проекту щодо вивезення цих ма�

теріалів та проведення лабораторного

контролю стану будівель підприєм�

ства. На ці роботи в поточному році з

міського бюджету виділили 5 млн грн.

За словами експерта Іллі Марчев�

ського, всі відходи ртутного похо�

дження, які знаходяться на території

ВАТ "Радикал", необхідно вивозити

за кордон, адже в Україні досі немає

ні можливостей для переробки не�

безпечних матеріалів, ані полігонів

для їх захоронення. "Прямо на заво�

ді можна буде провести першу

очистку, а вже потім шкідливі відхо�

ди необхідно вивезти за кордон та

залишити на території підприємства

лише екологічно чистий грунт та

приміщення", — зазначив "Хреща�

тику" Ілля Марчевський.

За словами Олександра Попова,

роботи з санації території "Радикалу"

планують виконати протягом на�

ступних двох років. "Зараз ми активі�

зували роботу з демеркуризації тери�

торії заводу "Радикал". Загалом дер�

жавна програма з утилізації небез�

печних відходів цього підприємства

розрахована на 2013—2017 роки та

передбачає виділення на це 134 млн

грн",— повідомив очільник КМДА.

До речі, за виконання робіт вже го�

това взятися компанія, яка займала�

ся вивезенням берилієвмісних відхо�

дів із території заводу "Захід" (у разі

перемоги у відповідному тендері) —

ТОВ "С. І. Груп Консорт Лтд".

Відходи з “Радону” 
захоронять 
в Чорнобилі

Ще у грудні 2006 року розпочався

підготовчий етап заходів щодо вилу�

чення та вивезення радіоактивних

відходів з аварійних сховищ Київ�

ського міжобласного спецкомбінату

ДК УкрДО "Радон".

Фінансування здійснювалося за

рахунок коштів Київського міського

природоохоронного фонду. Також у

2007 році з міського бюджету було

виділено близько 5 млн грн на при�

дбання 268 герметичних контейне�

рів для зберігання вилучених із ава�

рійних сховищ радіоактивних відхо�

дів. За словами начальника ГУ з пи�

тань надзвичайних ситуацій КМДА

Віталія Пшеничного, планується

вивезення радіоактивних відходів із

території комбінату в 10�кілометро�

ву Чорнобильську зону. "Наразі для

подальшого виконання цих заходів

необхідне належне фінансування з

державного бюджету", — зауважив

"Хрещатику" Віталій Пшеничний

Олександра ГУНІНА, 
“Хрещатик”

Київ стане екологічно 
чистим

О рім опі и над шістьма дівчат ами, родина Біланів вихов є двох дітей — рідн 12-річн Анют
та 4-річно о Юрчи а

Цього літа молоді батьки взяли під опіку
шість (!) дівчат – випускниць дитячого
будинку "Родина", щоб допомогти їм зі

вступом у вищі навчальні заклади

Після отримання відповідно о рішення ряд територію підприємства "Захід" можна б де ви ористов вати
для потреб міста та иян
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Тенденції

Ділові новини

Горілка може подорожчати
на 9,2 %
Мінфін ініціює підвищення міні-

мальної роздрібної ціни на оріл-
чан прод цію на 9,2 % або на
2,4 ривні — до 28,5 ривні/пляш-
а. Про це с азано в розроблено-
м Мінфіном прое ті постанови
ряд . Водночас міністерство
пропон є понизити мінімальні оп-
тові ціни на орілчан прод цію з
17,7 рн до 17,52 ривні/пляш а.
Та ож Мінфін пропон є підвищи-
ти мінімальн роздрібн цін на
вино з 18 рн до 19,6 рив-
ні/пляш а 0,7 літра або інша тара
ємністю 1 літр. Ці ціни пропон є-
ться встановити на стро до лю-
то о 2013 ро . Після цьо о Мін-
фін пропон є підвищити міні-
мальні роздрібні ціни на оріл
на 5,6 % або на 1,6 рн — до 30,1
ривні/пляш а, оптові мінімальні
ціни на оріл — на 20,4 % або
на 3,58 рн — до 21,1 рив-
ні/пляш а, роздрібні ціни на ви-
но — на 5,6 % або на 1,1 рн —
до 20,7 ривні/пляш а 0,7 літра
або інша тара ємністю 1 літр, по-
відомляють “У раїнсь і новини”

Податкова: 
КВЕД необхідно замінити 
до 1 січня

З першо о січня поточно о ро-
наб в чинності національний

ласифі атор У раїни ДК
009:2010 “Класифі атор видів
е ономічної діяльності”, затвер-
джений на азом Держспожив-
стандарт від 11 жовтня 2010 р.
№ 457 (із змінами від
29.11.2010 р. № 530). З ідно із
зазначеним на азом старі КВЕД
(ДК 009:2005) діють до першо о
січня 2013 р., після чо о сі с б’-
є ти підприємництва зобов’язані
замінити їх на нові. З метою по-
передження вини нення чер та
проблемних сит ацій щодо зміни
КВЕД, ДПС Києва звертає ва
платни ів подат ів на необхід-
ність я найшвидшої заміни КВЕД
(ДК 009:2005) на нові (ДК
009:2010). Тож подат івці про-
сять не зволі ати та завчасно
звертатись до відділів державної
реєстрації юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців район-
них державних адміністрацій

місті Києві за місцезнаходженням
юридичної особи або за місцем
проживання фізичної особи-під-
приємця

Найбільш рекламовані 
ліки підробляють 
найчастіше
Про це повідомив олова Дер-

жавної сл жби У раїни з лі ар-
сь их засобів Оле сій Соловйов.
“Фа тично, оли пацієнт п є
а тивно ре ламовані лі арсь і
препарати, він витрачає роші
даремно. Це — серйозні речі. Я -
що людина б де часто вживати
різні ферментні препарати, то
ціл ом можливо, що через іль а
ро ів неї просто перестане пра-
цювати підшл н ова залоза. У
той же час нас є позитивні зр -
шення, а саме: за он про обме-
ження подібної ре лами, я ий
б в прийнятий Верховній Раді і
підписаний президентом. Нещо-
давно МОЗ оп блі вав перелі
лі арсь их препаратів, я і забо-
ронені до ре лами в ЗМІ. Без-
мовно, це б ло зроблено тіль и

з однієї причини, що без он-
трольний прийом цих лі ів може
б ти небезпечним для здоров’я
он ретно о пацієнта”,— розпо-
вів він. Крім то о, Оле сій Соло-
вйов підтвердив інформацію про
те, що найчастіше підробляють
саме ті лі и, я і найбільше ре ла-
м ють

Аеропорт “Бориспіль” 
передадуть у концесію

Міжнародний аеропорт “Бо-
риспіль” потрапив до спис
держоб’є тів, що мож ть пере-
дати в онцесію. Про це йдеться
повідомленні Мінінфрастр т -

ри. У відомстві повідомили, що
для то о, аби реаліз вати зал -
чення інвестора, ряд прийняв
постанов , з ідно з я ою аеро-
порт в лючено до перелі об’є -
тів права державної власності,
я і мож ть надаватися в онце-
сію. “Бориспіль” б де трансфор-
мовано міжнародний хаб, для
чо о план ється зал чити профе-
сійно о е спл атанта з міжна-
родним досвідом роботи. З ідно

із постановою, онцесіонера
обер ть на від ритом он рсі.
Та ож передбачається, що он-
цесіонер спрям є розвито об-
’є та в найближчі два ро и не
менше 2,3 млрд рн. “При цьом
(до овори онцесії ладаються
на термін не менше 10 ро ів) очі-
ється, що лише за перші де-

сять ро ів бюджет отримає не
менше 1,5 млрд ривень онце-
сійних платежів”,— повідомили
міністерстві  

Електронну систему 
державних закупівель 
запровадять 
з 2013 року
Про це заявив віце-прем’єр-

міністр, міністр соціальної полі-
ти и Сер ій Ті іп о. “Д же важли-
вий ро , я ий ми повинні зроби-
ти в 2013 році, стос ється дер-
жавних за півель. Ми маємо пе-
рейти на еле тронн форм ”,—
с азав Ті іп о. Він зазначив, що в
У раїні необхідно прийняти я іс-
ний за он щодо держза півель,
відпрацьований з міжнародними

е спертами. Віце-прем’єр зазна-
чив, що Міністерство е ономіч-
но о розвит і тор івлі в даний
час заверш є розроб еле -
тронної системи держза півель.
На йо о д м , вона додасть
державі прозорості, он рент-
ності та е ономії бюджетних ош-
тів

Обрано компанію 
для будівництва 
тролейбусної лінії 
“Київ — Бровари”
Відділ апітально о б дівництва

Броварсь ої місь ради (Київсь а
область) вибрав омпанію “Пів-
деньзахідшляхб д” (Вінниця) для
б дівництва 1 і 2 чер тролейб с-
ної лінії “Бровари — Київ”. Про це
с азано “Вісни державних за-
півель”. За альна вартість до-
овор 131,551 млн рн (з рах -
ванням ПДВ). На адаємо, 14 ве-
ресня ряд схвалив техні о-е о-
номічне обґр нт вання б дівниц-
тва тролейб сної лінії “Брова-
ри — Київ” на за альн с м
528,51 млн рн

Україна 
переходить 
з газу 
на вугілля
Новітню технологію
планується перейняти
у компанії Shell
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У раїна взяла рс на заміщення ім-
портно о аз альтернативними
джерелами енер ії, зо рема, в іл-
лям, обся и видоб т я о о а тив-
но нарощ ються. О рім то о, вітчиз-
няні ТЕЦ та ож б д ть переводити з
бла итно о палива на в ілля. Е с-
перти за важ ють, що рішення про
змін джерела енер ії для ожної
ТЕЦ слід приймати о ремо.

За словами міністра енергетики та вугільної

промисловості України Юрія Бойка, для України

сьогодні вкрай важлива енергетична безпека та

забезпеченість власними енергоносіями в ситу�

ації, коли практично з кожним кварталом дорож�

чає імпортний газ. І від залучення вугільної галу�

зі залежить безпека економіки країни.

“З огляду на певні ризики, реформування

ринку електроенергії доцільно розпочинати з

упровадження прозорих, конкурентних умов

роботи об’єднаного ринку електроенергетики

та дієвих механізмів з залучення інвестицій”,—

зазначає провідний експерт енергетичних про�

грам Центру Разумкова Сергій Дяченко. На йо�

го думку, це можна зробити, впровадивши ме�

ханізм гарантування інвестицій в потужності

вітчизняних підприємств, який дасть змогу дер�

жаві здійснювати політику зваженого розвитку

різних видів виробництва електроенергії та

частково подолати проблему монополізації ак�

тивів компаній, що виробляють електроенер�

гію.

Окрім того, уряд також планує перевести укра�

їнські ТЕЦ з газу на вугілля. Для цього будуть за�

лучені кошти Держбанку розвитку Китайської

Народної Республіки у розмірі 3,6 млрд дол.

Виконуючий обов’язки директора енергетич�

них програм Центру Разумкова Володимир

Омельченко вважає, що з газу на вугілля варто

переводити саме ТЕЦ, які розташовані близько

до вугільних запасів. “При ухваленні рішення

про перехід ТЕЦ на вугілля потрібно розглядати

кожну ТЕЦ окремо. Якщо ці підприємства на�

ближені до вугільних ресурсів (розташовані в Лу�

ганській, Донецькій, Львівській, Волинській об�

ластях), то це може бути правильним рішен�

ням”,— зазначив пан Омельченко.

Нагадаємо, що в Україні планується будівниц�

тво трьох підприємств із газифікації вугілля, 2 з

них — у Луганській області: завод із переробки

вугілля й перетворення його в синтез�газ, а також

Сіверськодонецька ТЕЦ, переоснащена для ро�

боти з використанням водовугільного палива, що

є альтернативою природному газу в промисловій

і комунальній сфері. Як стверджують фахівці, ви�

користання цієї технології дозволить забезпечи�

ти економію паливно�енергетичних ресурсів цієї

області, заміщати щорічно до 140 млн куб. м при�

родного газу.

Міністр енергетики та вугільної промисловості

України Юрій Бойко зазначає, що сьогодні гази�

фікація вугілля для України є одним із пріоритет�

них напрямів розвитку паливно�енергетичного

комплексу. “При сучасному рівні цін на газ гази�

фікація вугілля є для України найбільш еконо�

мічно вигідним виходом із ситуації”,— зауважив

Юрій Бойко.

До речі, технологію з газифікації вугілля пла�

нується перейняти у компанії Shell, яка вже була

випробувана в Китаї і позитивно себе зарекомен�

дувала. Окрім того, очікується, що реалізація цих

пілотних проектів дозволить створити близько 5

тисяч нових робочих місць
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Місто допоможе киянам 
придбати "доступне житло"
На компенсацію першого внеску за квартиру можуть розраховувати 
працівники комунальної сфери

Спрощення у програмі 
“Доступне житло”

За час дії програми до регіональних

управлінь Державного фонду сприяння мо�

лодіжному житловому будівництву подали

заявку та повний пакет документів 1436 гро�

мадян. Із них 1272 включені до переліків,

що спрямовуються банкам для розгляду що�

до надання кредитів. Про це повідомив го�

лова правління Фонду Леонід Рисухін.

За його словами, наразі значно спроще�

ні умови доступу населення до програми.

Отримати компенсацію тепер мають право

не тільки громадяни, які перебувають на

квартирному обліку. Достатньо надати до�

відку про забезпеченість житловою пло�

щею, яка не перевищує 9 кв. м, або довід�

ку про реєстрацію у гуртожитку.

“Змінами до Постанови № 343 зняті об�

меження на максимальну площу, закладені

механізми на зменшення початкового

внеску відповідно до внутрішніх правил

банку, розширено обсяг пропозицій жит�

ла — до реалізації програми залучено об�

’єкти, які введено в експлуатацію після

2007 року. Крім цього, видатки на програ�

му віднесені до захищених статей Бюджет�

ного кодексу. Все це має стати запорукою

зміцнення довіри до цієї програми серед

громадян”,— додав Леонід Рисухін.

Згідно з держпрограмою, до пільгових

кредитів установлюються наступні вимо�

ги: надання позики в гривнях; строк кре�

дитування — до 15�ти років; відсоткова

ставка на момент видачі кредиту встанов�

люється в межах 16 % річних; обов’язко�

вий власний внесок позичальника не пе�

ревищує 25 % суми кредиту.

Нормативна площа житла до 1�го січня

2013 року встановлюється на рівні 40 кв. м

загальної площі на одну особу чи сім’ю з

двох чоловік та 18 кв м — на кожного на�

ступного члена родини. Придбати кварти�

ру більшою площею — можливо, кажуть

розробники документа. Однак за переви�

щену нормативну площу доведеться спла�

тити власні кошти або взяти кредит без на�

рахування часткової компенсації відсотків.

Розрахункова вартість житла встанов�

люється з урахуванням місця проживання

громадян у розмірі: 7 тис. грн за 1 кв м —

для Києва; 5 тис. грн за 1 кв м — для міст

Київської області, обласних центрів, Се�

вастополя та Сімферополя; 4 тис. грн за 1

кв м.— для інших населених пунктів.

Щоб стати учасником програми, потріб�

но звернутися за консультацією до Іпотеч�

ного центру. Попередньо радимо підготу�

вати такі документи: копію паспорта (усіх

дорослих членів сім’ї); копію реєстрацій�

ного номера облікової картки платника

податків (ідентифікаційний номер); довід�

ку про склад сім’ї; копію свідоцтва про

шлюб; копію свідоцтва про народження

дитини; довідку про доходи всіх членів ро�

дини за останні 6 місяців.

Київ допоможе 
бюджетникам придбати квартири

Столична влада визначила дві категорії

осіб, які можуть претендувати на повну

або часткову компенсацію від міста пер�

шого внеску за пільгову квартиру. Так, ки�

янам, які перебувають на квартирному об�

ліку не менше трьох років і стільки ж про�

працювали на підприємстві бюджетної або

комунальної сфери, місто компенсуватиме

10 % від вартості квартири. А киянам, які

перебувають на квартирному обліку 5 і

більше років і пропрацювали на бюджет�

ному підприємстві не менше 10 років —

20 %.

Наприклад, якщо квартира площею 

40 кв. м коштуватиме 280 тис. грн, то пер�

шій категорії громадян місто компенсує 28

тис. грн (10 % вартості житла); другій кате�

горії — 56 тис. грн (20 % вартості житла).

“У місті близько 102 тисяч сімей, які

давно очікують на житло. І всі ми, я впев�

нений, хотіли б, щоби ця справа зрушила з

місця. Відомо, що зараз реалізовується со�

ціальний проект, який ініційований Пре�

зидентом України. Відповідно до нього,

людина, яка перебуває на черзі, може от�

римати на 15 років іпотечний кредит під

3 % річних. Коли ми почали впроваджува�

ти цей механізм у Києві, то зрозуміли, що

багато людей, які працюють у бюджетній

сфері, не зможуть собі дозволити придбати

пільгове житло. Сьогодні, на жаль, бю�

джетники достатнього доходу не мають.

Тому ми вирішили з міського бюджету

сплатити частково або повністю перший

внесок за квартиру працівникам бюджет�

ної сфери”,— пояснив голова КМДА

Олександр Попов.

Серед цих громадян: педагогічні та ме�

дичні працівники; працівники служб соці�

ального захисту; підприємств житлово�ко�

мунального господарства; закладів культу�

ри; працівники КП “Київпастранс”, КО

“Київзеленбуд”, КП “Київський метропо�

літен”, “Київміськсвітло”, “Плесо”, КК

“Київавтодор”, а також ПАТ “Київхліб”;

працівники підприємств Київської міської

організації Українського товариства слі�

пих (УВП�1, 2, 3 та 4) та Київського до�

слідно�виробничого підприємства “Кон�

такт” Українського товариства глухих

(важливо, що надалі перелік категорій

планується розширити).

Особам, які претендуватимуть на ком�

пенсацію першого внеску за житло, по�

трібно також звернутися за консультацією

та оформленням договорів до Іпотечного

центру в Києві.

Відповідно до прийнятого Київрадою

рішення “Про деякі заходи здешевлення

вартості іпотечних кредитів для забезпе�

чення доступним житлом громадян, які

потребують поліпшення житлових умов у

місті Києві”, до загального переліку доку�

ментів за програмою “Доступне житло”

потрібно додати до ГУ житлового забезпе�

чення ще декілька. Це — заява про надан�

ня часткової компенсації вартості житла;

довідка про перебування на квартирному

обліку; довідка з місця роботи; копія дого�

вору часткової компенсації відсотків пози�

чальнику. В Іпотечному центрі повідомля�

ють: точний механізм надання компенса�

ції з міського бюджету ще перебуває у про�

цесі розробки.

Заступник директора Іпотечного центру

Віталій Лисенко одразу заспокоює потен�

ційних претендентів на доступне житло —

ходити численними інстанціями не дове�

деться. Частину цієї роботи візьме на себе

Іпотечний центр. “Оформлення усіх доку�

ментів відбуватиметься за принципом

“Єдиного вікна”. Потрібно зібрати необ�

хідні папери і прийти до Іпотечного центру.

Тут є представники і самого центру, і забу�

довника, і банку. Ми допоможемо в

оформленні документів, надамо консуль�

тацію”,— зазначив “Хрещатику” Віталій

Лисенко.

Разом з тим, експерти припускають, що

можливі також зміни до рішення Київради

про здешевлення вартості іпотечних кре�

дитів. Зокрема обговорюються механізм і

терміни отримання коштів із міського бю�

джету безпосередньо на рахунок учасника

програми. У рішенні прописано “компен�

сацію” внеску, тобто гроші прийдуть після

того, як людина вже заплатить забудовни�

ку. Але зважаючи, що працівники кому�

нальної сфери можуть не мати потрібної

суми, кошти з бюджету, можливо, виділя�

тимуть попередньо на основі поданих до�

кументів.

Щоб отримати вичерпні відповіді на всі

питання стосовно участі в програмі “До�

ступне житло”, радимо звертатися до Іпо�

течного центру за адресою у Києві: вул.

Максима Кривоноса, 2�А, корпус 3, кабі�

нет 406; тел.: (044) 249�36�95. Години при�

йому: понеділок — 12.00�17.00; вівторок�

четвер — 9.00�17.00; п’ятниця — 9.00�

16.00
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Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Київрада підтримала ініціатив олови КМДА Оле сандра Попова і
про олос вала за омпенсацію иянам, я і працюють бюджет-
ній сфері 50 або 100 % першо о внес за державною про ра-
мою “Дост пне житло”. Вичерпн онс льтацію фахівців та пере-
лі потрібних до ментів для реалізації даної піль и можна отри-
мати в Іпотечном центрі.
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Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

"Хрещати " продовж є
знайомити читачів з час-
ни ами місь о о о ляд -
он рс на ращ ласн
імнат , і роте та і ро-
вий майданчи для чнів
перших ласів, я ий від-
б вся в столиці вересні.
Сьо одні центрі ва и —
спеціалізована ш ола
№ 20. Вона б ла поб до-
вана в 1979 році, а з
1998- о наб ла стат с
спеціалізованої з по либ-
леним вивченням фран-
ц зь ої мови з 1- о лас ,
ан лійсь ої з 2- о.

Для наймолодших школярів
створено сучасний 
навчально�розвивальний
комплекс зі спортивно�
оздоровчим майданчиком

У школу діти йдуть з 6 років. Тому

для учнів молодших класів потрібно

створити особливі, комфортні умо�

ви, щоб граючись, вони навчалися і

здобувати знання, при цьому не пе�

ревтомлювалися. Тож в рамках ре�

алізації проекту "Дай руку, першо�

класнику", директор, педагогічний

колектив та батьки майбутніх пер�

шокласників спеціалізованої школи

№ 20 захопилися ідеєю створення

навчально�розвивального комплек�

су, до якого входять сучасно облад�

нані класні та ігрова кімнати та

спортивно�оздоровчий майданчик.

Якщо перші мали достатню базу і

лишилося дещо поновити, допов�

нити, усучаснити їх, то роботу по

створенню майданчика необхідно

було розпочинати заново. Його зро�

били за два місяці у внутрішньому

дворику, де раніше був куточок для

господарських потреб. На радість

діткам до початку навчань в школі

з’явився чудовий зелений острівець.

Майданчик включає 4 умовні зо�

ни. Перша створенна для активного

відпочинку, оснащена 4 сучасними

гімнастичними стінками з кільця�

ми, турніками, гойдалками та ру�

коходом. Заняття тут сприяють роз�

витку та зміцненню м’язів рук, ніг

та спини. Для виконання вправ

школярі використовують гімнас�

тичні палиці, скакалки, м’ячі, обру�

чі, кільця для попадання в ціль.

В іншій зоні — природничо�есте�

тичного виховання — розташова�

ний куточок природи з казковими

персонажами, де діти пізнають нав�

колишній світ, спостерігають за

природою, досліджують її.

Ще в одній зоні — інтелектуаль�

ного розвитку — розташовано маг�

нітну дошку, столи для гри у шашки

та шахи, а на стінах розміщені ілюс�

трації улюблених героїв мультфіль�

мів та казок.

У наступній зоні — релаксації —

є намет з м’якими іграшками,

кругла лава для дружніх розмов,

гойдалки. Тут учні мають змогу

психологічно відпочити, помилу�

ватися квітами.

Випускники школи 
продовжують навчання 
у Франції та Бельгії, 
Швейцарії і Люксембурзі

У 2008�му спеціалізована школа

№ 20 розпочала науково�іннова�

ційний проект "Створення моделі

білінгвального загальноосвітнього

навчального закладу". Досвідчений

колектив вчителів розробив під�

ручники, глосарії, портфоліо, роз�

датковий матеріал з предметів, які

викладаються французькою мо�

вою.

Традиційно вчителі та вихованці

навчального закладу беруть участь у

Всеукраїнських та міжнародних

конференціях, семінарах, які дуже

часто проходять на базі рідної шко�

ли. Її випускники  продовжують на�

вчання у Франції і Бельгії, Швейца�

рії і Люксембурзі.

Головною запорукою ґрунтовних

знань, успіхів учнів цього навчаль�

ного закладу є високий професій�

ний рівень педагогічного колективу.

У школі працюють 73 вчителя, з них

2 — Заслужені працівники освіти

України, 56 — фахівці вищої катего�

рії; мають звання "Вчитель — мето�

дист" — 25 вчителів, звання "Стар�

ший вчитель" — 15 педагогів, 3 мо�

лодих спеціалісти.

Для школярів проводять 
інтелектуальні конкурси

Учні спеціалізованої школи № 20

беруть участь у конкурсах "Всезнай�

ко" (2—4 класи), "Найкмітливіший"

(5—7 класи), "Ерудит" (8—11 класи).

Також вже доброю традицією ста�

ло щорічне підведення підсумків

роботи навчального закладу, а саме

проведення свята "Грані таланту", в

якому визначаються кращі за номі�

націями "Найерудованіший учень",

"Майбутній державний діяч", "Зірка

мистецтва", "Олімпійська надія".

Переможці отримують премії, сти�

пендії батьківського комітету, пік�

лувальної ради, призи та подарунки

від громадських організацій.

Окрім цього школа налагодила

партнерські зв’язки та обмін учня�

ми та студентами навчальних закла�

дів Франції, Росії, Туреччини; лис�

туються учні з однолітками з Ки�

таю, Швеції, Індії, Грузії.

Цікавою для учнівської громади є

участь у конкурсі "Як стати зіркою",

в якому діти мають можливість про�

демонструвати свої таланти за різ�

ними жанрами та напрямками.

У школі працюють три музеї

Традиції школи сприяють розвит�

ку громадянських, моральних, пат�

ріотичних якостей її вихованців.

Так, у школі діють три музеї — Зраз�

ковий музей українського побуту

"Світлиця", Музей Віктора Близне�

ця (українського дитячого письмен�

ника), Музей історії школи.

Тож у навчальному закладі створе�

но всі умови для всебічного розвит�

ку учнів. І чи не найголовнішу роль

у цьому відіграє спрацьованість пе�

дагогічного колективу школи.

"Коли є творчий згуртований ко�

лектив вчителів, дружня єдина сім’я

вчителів, батьків, учнів, сучасні ком�

фортні умови, тоді учні мають можли�

вість розвивати свої здібності, нахили,

таланти, реалізовувати власний по�

тенціал з максимальною віддачею і

вирости самодостатніми та конкурен�

тоспроможними громадянами Укра�

їни",— переконана директор спеціалі�

зованої школи № 20, Заслужений

працівник освіти Ольга Руденко

Слухаючись святої матері, доньки досягали успіху в

духовному житті, зростали красиві й мудрі. Чутка про

їхню премудрість і красу дійшла й до начальника облас�

ті Антіоха, він же відразу переконався, що вони христи�

яни, і повідомив про це царя Андріана. Останній по�

слав слуг за премудрими дівами. Помолившись і покло�

нившись Господу Богу, всі четверо — мати і доньки —

пішли до царя, часто споглядаючи на небо і таємною

молитвою вручали себе допомозі Того, Хто повелів не

боятися "тих, що вбивають тіло, а душі не можуть уби�

ти" (Мф. 10, 28).

Побачивши їх благородні, світлі і безстрашні облич�

чя, цар почав запитувати, якого вони роду, як їх звуть і

яка їхня віра. Будучи премудрою, мати відповідала роз�

судливо. Розповівши коротко про своє життя, вона по�

чала сповідувати Христа. "Я християнка, ось це дорого�

цінне ім'я, яким я можу похвалитись",— говорила вона.

Цар, побачивши перед собою таку мудру жінку, від�

клав цю справу на три дні, відіславши їх до однієї жінки

на ім'я Палладія для спостереження за благочестивою

сім'єю. Очікуючи імператорського суду, Софія день і ніч

навчала доньок богонатхненими словами: "Доньки мої

улюблені, нині час вашого подвигу... коли мученицьким

вінцем ви увінчаєтесь з улюбленим своїм Нареченим.

Для мене буде торжество, радість і честь, і слава серед

усіх віруючих, якщо я удостоюся іменуватися матір'ю

мучениць".

Коли настав третій день, їх привели до беззаконного

царя на суд, де він запропонував поклонитись ідолові.

На що отримав відповідь: "Отець наш Бог, який живе на

небесах, поклоняючись Йому, на богів твоїх плюємо, а

твоїх погроз не боїмося...". Здивований Андріан спробу�

вав спокусити дочок почергово, але віра їхня не похит�

нулась і не піддалась хитрощам імператора.

Спершу старшу дочку Віру за непослух цареві роздяг�

нули і нагу били, вона ж у свою чергу мовчки терпіла

страждання. Побачивши це, цар повелів відрізати їй

груди, але замість крові на подив усім потекло молоко.

Після цього були принесені розжарені залізні грати,

слуги поклали на них Віру. Дві години лежала вона на

цих гратах і зовсім не обгоріла. Мучитель, не знаючи що

робити, засудив її на усічення мечем. Віра нітрохи не су�

мувала, промовляючи до сестер "нехай я буду для вас

прикладом, щоб і ви обидві ішли за мною до нашого На�

реченого, Який кличе нас". Після цього свята Віра була

усічена і відійшла до Христа�Бога.

Прийшов час для мук Надії, яка також не погоджува�

лась поклонитись богині Артеміді. Слуги після довгого

побиття кинули її у вогонь, де вона залишилась неушко�

дженою, прославляючи Бога. Після цього її повісили і

стругали великими кігтями, тіло падало шматками і

кров лилася потоком. Але від ран виходили дивні пахо�

щі і на обличчі була усмішка. Цим свята посоромила му�

чителя, що він не в силах перемогти малолітньої отро�

ковиці. Не бажаючи терпіти ганьбу, цар засудив святу на

усічення мечем. Вона, сказавши сестрі: "Не залишайся і

ти тут, сестро, постанемо разом перед Святою Трій�

цею",— схилила голову і віддалась на усічення.

Велика любов до Господа не згасала й у третій отроко�

виці Любові. Вона говорила словами апостола: "Хто від�

лучить нас від любові Божої: скорбота чи утиски, чи го�

ніння, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Але

все це переборемо силою Того, Хто полюбив нас"

(Рим.8, 35�37). Мучитель наказав розтягнути її по коле�

су і бити палкою. Вона була розтягнута так, що члени ті�

ла її відокремилися від суглобів, і вона покрилася, як

багряниця, кров'ю, якою була напоєна земля, ніби від

дощу. Після ще однієї спроби переконати поклонитись

ідолові жорстокий правитель наказав негайно вкинути її

в розпалену піч. Але свята сама поспіхом пішла у вогни�

ще і неушкоджена ходила, ніби у холодному місці, спі�

ваючи і прославляючи Бога.

Тоді мучителі за наказом царя пробили члени її заліз�

ними свердлами, але Бог підкріплював святу Своєю до�

помогою і Любов не померла. Розгублений мучитель

повелів нарешті усікти святу мечем. Вона ж, почувши

це, раділа і говорила: "Господи Ісусе Христе, Який по�

любив рабу твою Любов, оселяєш мене разом із сестра�

ми, сподоби і мене перетерпіти те, що і вони перетерпі�

ли". І відразу ж свята Любов була усічена мечем.

Мати поховала дочок на високому пагорбі, плачучи

від радості. Перебувши на їхній могилі три дні, ревно

молилася і сама спочила у Господі. Віруючі поховали її

разом із доньками. Таким чином і вона не позбавилася з

ними участі в Царстві Небесному і мученицького він�

чання тому, що якщо не тілом, то серцем своїм і вона

страждала за Христа

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української православної церкви

Школа для ерудитів 
та білінгвів
У спеціалізованій школі № 20 учні опановують предмети 
українською та французькою мовами

Віра, Надія, Любов та мати їх Софія

У Голосієво проведуть суботник
В с бот , 29 вересня, в Голосієво відб деться

перший за альнорайонний с ботни . Про це
йшлося під час розширеної наради в Голосіїв-
сь ій РДА, присвяченій ор анізації заходів, я і
відб д ться в рам ах осінньо о місячни а з бла-
о строю. Я відомо, захід розпочався в понеді-
ло і триватиме до 26 жовтня. Районн омісію з
проведення місячни а з бла о строю очолює
перший заст пни олови РДА Володимир Ж -

ов. У районі затверджено план заходів з проведення сезонно о
прибирання, визначені перелі робіт та відповідальні. Підприємства-
ми, становами та ор анізаціями та ож розроблені заходи з бла о-
строю приле лих територій, зо рема заплановані ремонт фасадів,
прибирання та вивіз сміття, ремонт асфальтно о по риття, рон -
вання та зрізання с хих дерев.
Ком нальними сл жбами б де проведено санітарн очист терито-

рій та об’є тів районної інфрастр т ри; поточний ремонт житлово о
фонд , ре онстр цію та ремонт дорі , переходів, зовнішньо о освіт-
лення, водопостачання і водовідведення, створення та облашт вання
нових зелених зон. Особлив ва очільни район Оле сандр Незнал
приділив питанню бла о строю територій нав оло рин ів і МАФів та ще
раз на олосив на персональній відповідальності ерівни ів за стан під-
поряд ованої території

У Дніпровському районі 
з’являться безкоштовні 
велостоянки
У Дніпровсь ом районі столиці незабаром

з’являться три без оштовні велосипедні стоян-
и. Саме стіль и їх заплановано в перелі роз-
міщення подібних об'є тів Києві (за алом сто-
лиці — 200 велостояно ), облашт вання я их

план ють завершити цієї осені. Відповідне розпорядження підписав
олова КМДА Оле сандр Попов. З ідно з до ментом,
впоряд ов ватиме столичні велопар ін и КП "Київтранспар сервіс".
Три велопар ов и, ожна з я их розрахована на 6 місць, облашт ють
на Р санівсь ій набережній навпроти б дин ів № 1; 2/8; 12. Кожен із
пар ін ів розрахований на 6 місць. Схем розміщення велопар ово
та їх зовнішній ви ляд з оджено з Асоціацією велосипедистів Києва
та ДАІ. На адаємо, нині місь а влада працює над реалізацією про ра-
ми облашт вання 17 велосипедних доріжо на основних ма істралях,
а та ож велосипедних трас пар ах і с верах. Разом з тим, на всіх
в лицях і автошляхах, я і зараз апітально ремонт ються, б д ються
або прое т ються, в обов’яз овом поряд передбачаються велоси-
педні см и

Подільський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
взяв участь у акції "Юнь Києва 
запрошує!"
За альномісь а соціо льт рна а ція "Юнь

Києва запрош є!" традиційно відб вається в
третю с бот вересня на території Центрально-
о пар льт ри та відпочин "Маріїнсь ий".

Учасни и заход збираються разом задля пропа анди здорово о
способ життя, безпечної поведін и в дитячом та молодіжном се-
редовищі, поп ляризації волонтерсь о о р х серед дітей та моло-
ді, форм вання а тивної ромадсь ої позиції та зал чення дітей та
молоді до соціально орисної діяльності. А тивн часть в а ції взя-
ли і представни и Подільсь о о центр соціальних сл жб для сім’ї,
дітей та молоді.
За часті партнерсь их ор анізацій МГО "В ли ідей" та МБФ

"СОС — Дитяче Містеч о" для остей свята проводились майстер-
лас "Свят овий рим" щодо розвит творчих здібностей дітей та
і рова розважальна про рама. Творчі оле тиви л бів за місцем
проживання Подільсь о о район "Вино радар", "Б ревісни ",
"Юність" взяли а тивн часть онцертній про рамі "Юнь Києва
запрош є!". Учасни и свята та ерівни и творчих оле тивів б ли
на ороджені подя ами Київсь о о місь о о центр соціальних сл жб
для сім’ї, дітей та молоді. Усі часни и заход отримали солод і по-
дар н и

На Оболоні відзначили 
День партизанської слави
Оболонсь а РДА ор аніз вала для ветеранів Ве-

ли ої Вітчизняної війни — часни ів партизансь о-
о р х — е с рсію до національно о м зею-за-
повідни а "Битва за Київ 1943 році" в селі Нові
Петрівці. Разом із ветеранами заході взяли
часть заст пни олови Оболонсь ої РДА Надія
Отро та представни и стр т рних підрозділів.
Під час е с рсії м зеєм відвід вачам розпові-

ли про події, що роз ортались на Лютізь ом плацдармі в ро и ВВВ.
Після поїзд и відб лось традиційне по ладання вітів до меморіал
за иблих воїнів- ероїв, по завершенню я о о ветерани мо ли
с шт вати солдатсь ої аші, випити "нар омівсь і сто рамів" та по-
спіл ватися

Новини районів

Благовіст

30 вересня Православна Цер ва вшано-
в є пам'ять святих м чениць Віри, Надії,
Любові і матері їх Софії. Жили вони в
Римі за царювання імператора Андріана.
Софія, б д чи чесном шлюбі, народи-
ла трьох доньо , я им дала імена, відпо-
відні трьом християнсь им чеснотам, і
пра н ла навчити їх тих чеснот.

Для першо ласни ів спеціалізованої ш оли № 20 обладнано навчально-розвивальний омпле с, до я о о входять с часні
ласні та і рова імнати, спортивно-оздоровчий майданчи

Учням молодших ласів навчальном за ладі створили особливі, омфортні мови, щоб раючись, навчалися і здоб вали
знання, при цьом не перевтомлювалися
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Про надання одноразової адресної 
соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям населення 

міста Києва з нагоди відзначення Міжнародного дня 
людей похилого віку та Дня ветерана у 2012 році

Розпорядження № 1610 від 14 вересня 2012 року
Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 16.02.2012

№ 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової
програми "Турбота. Назустріч киянам” на 2011–2015 роки” та фінансування її заходів у 2012 році”, з метою подальшого захисту со

ціально незахищених верств населення міста Києва та з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня вете

рана у 2012 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надати одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу окремим
категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва з нагоди відзначен�
ня Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана у 2012 році, а са�
ме:

у розмірі 500 грн:
— сім’ям загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганіс�

тані, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів вій�
ни, гарантії їх соціального захисту”;

у розмірі 300 грн:
— одержувачам відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування” пенсійної виплати у зв’язку з втратою году�
вальника на дІтей�сиріт, в яких померли або загинули обоє батьків;

— одержувачам відповідно до Закону України "Про державну допомогу
сім’ям з дітьми” державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування;

— малозабезпеченим сім’ям, у тому числі багатодітним, які перебувають
на обліку в органах праці та соціального захисту населення як одержувачі,
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабез�
печеним сім’ям” державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

— сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли в мирний час під
час проходження строкової військової служби, на яких поширюється чинність
законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

— ветеранам підпільно�партизанського руху відповідно до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

у розмірі 200 грн:
— одержувачам відповідно до Закону України "Про державну соціальну

допомогу інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам” державної соціальної до�
помоги інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам;

— одержувачам відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечен�
ня” соціальної пенсії інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам;

— одержувачам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 № 189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати тим�
часової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати алі�
ментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не�
відоме” тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати алі�
ментів;

— особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок пси�
хічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу по�
требує постійного стороннього догляду, та одержують згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 "Про надання щомісячної
грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи вна�
слідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним” щомі�
сячну грошову допомогу на догляд за ним;

— інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує
1400,0 грн; 

у розмірі 100 грн:
— інвалідам II групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1400,0

грн;
— непрацюючим інвалідам III групи, розмір пенсійної виплати яких не пе�

ревищує 1400,0 грн;
— непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не переви�

щує 1400,0 грн;
— працюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не перевищує

900,0 грн;
— одержувачам відповідно до Закону України "Про державну допомогу

сім’ям з дітьми” державної допомоги на дітей одиноким матерям;

— одержувачам відповідно до Закону України "Про державну допомогу
сім’ям з дітьми” державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку з урахуванням доходів;

— одержувачам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення та виплати ком�
пенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” компенсації за на�
дання соціальних послуг;

— одержувачам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26.07.96 № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим ка�
тегоріям громадян” компенсації по догляду за інвалідом І групи або преста�
рілим, який досяг 80�річного віку;

— одержувачам відповідно до Закону України "Про державну допомогу
сім’ям з дітьми” державної допомоги при усиновленні дитини.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва
на 2012 рік на виконання рішення Київської міської ради від 16.02.2012
№ 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбо�
та. Назустріч киянам” на 2011–2015 роки” та фінансування її заходів у 2012
році”, надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги на за�
гальну суму коштів 39080,53 тис. грн окремим категоріям малозабезпечених
верств населення м. Києва, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Виплату допомоги проводити:
— особам, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захис�

ту населення та Пенсійного фонду України, відповідно до Порядку виплати
пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомо�
ги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 30.08.99 № 1596, та Інструкції про виплату та доставку
пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, за�
твердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства
праці та соціальної політики України 28.04.2009 № 464/156 та постановою
правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 № 14�1, зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 2 липня 2009 р. за № 592/16608;

— особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні Пенсійного
фонду України в м. Києві, пенсія яким призначена відповідно до Закону Укра�
їни "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та де�
яких інших осіб” згідно зі списками, наданими Головним управлінням Пенсій�
ного фонду України в м. Києві.

3. При наданні допомоги враховувати, що розмір пенсійної виплати вклю�
чає: розмір основної пенсії, пенсію за особливі заслуги перед Україною, а та�
кож інші надбавки, доплати, в тому числі доплати індексації та підвищення
згідно з законодавством України.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своє�
часно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі
смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого у порядку, перед�
баченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіонера, а також враху�
вати те, що особам, які одночасно належать до кількох категорій, надається
одна виплата у більшому розмірі. Одноразова адресна соціальна матеріаль�
на допомога не виплачується особам, які перебувають на повному держав�
ному утриманні.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про забезпечення зберігання 
програмно
апаратних комплексів системи відеоспостереження, 

відеозапису і трансляції зображення в приміщеннях 
для голосування звичайних виборчих дільниць

Розпорядження № 1611 від 14 вересня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних де


путатів України 28 жовтня 2012 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.2012 № 583
р “Про питання виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2012 № 764”, протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 № 66,
враховуючи звернення Центральної виборчої комісії від 28.08.2012 № 21
38
2614, з метою забезпечення встановлення та зберіган

ня програмно
апаратних комплексів системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення в приміщеннях для голо

сування звичайних виборчих дільниць, визначених постановою Центральної виборчої комісії від 12.04.2012 № 66 “Про утворення
звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі”:

1. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. Забезпечити прийняття від Центральної виборчої комісії України
на безоплатне відповідальне зберігання програмно�апаратних комплексів
системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення з ме�
тою встановлення зазначеного обладнання в приміщеннях для голосуван�
ня на звичайних виборчих дільницях, утворених у межах міста Києва шля�
хом укладення відповідного договору.

1.2. Здійснити передачу на безоплатне відповідальне зберігання про�
грамно�апаратних комплексів системи відеоспостереження, відеозапису і
трансляції зображення районним в місті Києві державним адміністраціям
з метою встановлення зазначеного обладнання в приміщеннях для голо�
сування на звичайних виборчих дільницях, утворених у межах району
шляхом укладення відповідного договору.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
2.1. Забезпечити прийняття від Головного управління транспорту та

зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) на безоплатне відповідальне зберігання програмно�
апаратних комплексів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, шля�
хом укладення відповідного договору.

2.2. Забезпечити організацію виконання робіт із встановлення, налаго�
дження, тестування, функціонування та зберігання у приміщеннях для го�
лосування на звичайних виборчих дільницях, утворених у межах району,
програмно�апаратних комплексів, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

2.3. Визначити відповідальних осіб за прийняття програмно�апаратних
комплексів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, та послуг з їх

встановлення й налагодження на кожній звичайній виборчій дільниці, ут�
вореній у межах району.

2.4. Визначити відповідальних осіб за зберігання програмно�апаратних
комплексів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, на кожній зви�
чайній виборчій дільниці, утвореній в межах району.

2.5. Забезпечити облаштування приміщень для голосування електрич�
ним живленням напругою 220 вольт на відстані не більше 3 метрів від міс�
ця встановлення програмно�апаратних комплексів,

2.6. Забезпечити доступ до приміщень, у яких будуть розташовувати�
ся звичайні виборчі дільниці, фахівцям монтажних бригад приватного ак�
ціонерного товариства “Сітронікс інформаційні технології Україна” для
встановлення й налагодження програмно�апаратних комплексів, сприяти
їм у наданні таких послуг.

2.7. Забезпечити охорону приміщень для голосування звичайних ви�
борчих дільниць, утворених у межах району, з моменту встановлення в
них програмно�апаратних комплексів системи відеоспостереження до
припинення їх функціонування.

3. Відповідальність за зберігання програмно�апаратних комплексів
системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення по�
класти на голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

Про виконання повноважень 
заступника голови Київської міської державної адміністрації 

Новохатька Л. М. на час його відсутності
Розпорядження № 1603 від 12 вересня 2012 року

У зв’язку з тривалою відпусткою заступника голови Київської міської державної адміністрації, кандидата у народні депутати
України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, включеного до виборчого списку Партії регіонів, Новохать

ка Леоніда Михайловича та з метою забезпечення виконання завдань, визначених у тимчасовому розподілі обов’язків між голо

вою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської міської державної
адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київ


ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженому розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2012 № 1515:

Тимчасово на період відпустки з 11 вересня по 26 жовтня 2012 року
встановити, що заступники голови Київської міської державної адмініс�
трації Голубченко А. К., Крамаренко Р. М. та заступник голови Київської
міської державної адміністрації — керівник апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанов
О. Г. спрямовують, координують та контролюють діяльність структурних
підрозділів безпосереднього підпорядкування заступника голови Київ�
ської міської державної адміністрації Новохатька Л. М., а саме:

1. Голубченко А. К.:
— Головного управління освіти і науки;

— Служби у справах дітей;
— Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та мо�

лоді.
2. Крамаренко Р. М.:
— Головного управління праці та соціального захисту населення;
— Головного управління охорони здоров’я.
3. Пузанов О. Г.:
— Головного управління культури;
— Головного управління охорони культурної спадщини.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 23.06.2011 № 1043

Розпорядження № 1608 від 14 вересня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто
герой Київ”, на вико


нання рішень Київської міської ради від 02.04.2009 № 144/1200 “Про затвердження заходів щодо розвитку сфери побутових послуг
у м. Києві на 2009—2013 роки”, від 23.12.2010 № 412/5224 “Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку мало

го та середнього підприємництва на 2011—2012 роки” та у зв’язку з необхідністю уточнення термінів підготовки та проведення місь

кого конкурсу
огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1043 “Про
міський конкурс�огляд суб’єктів господарювання сфери побутового об�
слуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві” такі зміни:

Підпункт 7.1. пункту 7 викласти у такій редакції; “7.1. щорічно, до 15
вересня розробляти та подавати на затвердження голові міської конкурс�

ної комісії план заходів з проведення районних та міського конкурсу�огля�
ду".

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

Голова О. Попов

Про створенняштатної спортивної команди 
резервного спорту міста Києва

Розпорядження № 1627 від 14 вересня 2012 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 35 Закону України “Про фізичну культу


ру і спорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1115 “Про затвердження Порядку створення штатних спортивних
команд резервного спорту”, Міської комплексної цільової програми “Київ спортивний: 2011–2015 роки”, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 17.02.2011 № 7/5394 та з метою розвитку олімпійських видів спорту в місті Києві, в межах функцій місце

вого органу виконавчої влади:

1. Створити при Головному управлінні у справах сім’ї, молоді та спор�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) штатну спортивну команду резервного спорту міста Києва
(з олімпійських видів спорту) (далі — штатна команда) чисельністю 40
спортсменів�інструкторів.

2. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції):

2.1. Забезпечити дотримання Порядку створення штатних спортивних
команд резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.12.2010 № 1115.

2.2. Сформувати та погодити в установленому порядку склад штатної
команди з урахуванням спортивних досягнень спортсменів:

з літніх олімпійських видів спорту — з 1 січня; із зимових олімпійських
видів спорту — з 1 червня.

2.3. Проводити видатки на утримання штатної команди в межах за�
гальних асигнувань, затверджених в бюджеті міста Києва на 2012 рік та
наступні роки по галузі “Фізична культура і спорт”.

3. Надати право Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спор�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) відповідно до законодавства, укладати трудові договори
(контракти) на поточний рік із спортсменами�інструкторами, які включені
до складу штатної команди.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподлом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М. 

Голова О. Попов

Про перерозподіл видатків 
розвитку бюджету міста Києва, 

передбачених апарату виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
на 2012 рік

Розпорядження № 1566 від 6 вересня 2012 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону

України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 “Про затвердження Поряд

ку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету”, рішення Київської міської
ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” та з метою забезпечення виконання заходів Міської цільової
програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 —2014 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
10.11.2011 № 601/6837, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перерозподіл видатків розвитку бюджету, передбачених
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) на 2012 рік у спеціальному фонді бюджету міста Ки�
єва в межах загального обсягу бюджетних призначень, шляхом зменшен�
ня видатків розвитку бюджету по коду тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів 010117 “Органи виконавчої влади в м.
Києві” та збільшення видатків розвитку бюджету по коду тимчасової кла�
сифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 180410 “Інші захо�
ди, пов’язані з економічною діяльністю”, що додається.

2. Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити подання на погодження перерозпо�
ділу видатків розвитку бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпо�
рядження, до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести відповідні
зміни до розпису бюджету міста Києва на 2012 рік після погодження в ус�
тановленому порядку перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1
цього розпорядження, з постійною комісією Київської міської ради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку.

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

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 06.09.2012 № 1566

Перерозподіл видатків розвитку, 
передбачених апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2012 рік, у спеціальному фонді бюджету міста Києва 
в межах загального обсягу 

бюджетних призначень

№
з/п

Код
тимчасової

класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Назва коду
тимчасової

класифікації
видатків та

кредитування
місцевих бюджетів

Код
економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення

(грн)

Сума
збільшення

(грн)

1 010117 Органи виконавчої влади в 
м. Києві

2110 257 700

3 180410 Інші заходи, пов’язані 
з економічною діяльністю

2110 257 700

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов
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ВИБОРИ"2012
Хрещатик 28 вересня 2012 року

Центральна виборча комісія
Постанова № 1098 від 26 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 внесен�

ня кандидатур до складу окружних вибор�

чих комісій з виборів народних депутатів

України 28 жовтня 2012 року про заміну

членів окружних виборчих комісій, відпо�

відно до пункту 1 частини другої статті 13,

частин першої — третьої, п’ятої — сьомої

статті 26, частин п’ятої — сьомої, десятої,

одинадцятої статті 27, пункту 2 частини

третьої, частин четвертої, п’ятої, сьомої,

десятої статті 37, підпункту 1 пункту 4 роз�

ділу XV Закону України “Про вибори на�

родних депутатів України”, керуючись

статтями 11 — 13, пунктом 17 статті 19,

частиною другою статті 27 Закону України

“Про Центральну виборчу комісію”, Цен�

тральна виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних де�

путатів України 28 жовтня 2012 року, ут�

ворених відповідно до постанови Цен�

тральної виборчої комісії від 26 серпня

2012 року № 604 “Про утворення окруж�

них виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року”,

згідно з додатками 1 — 10.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими комі�

сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії. 

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 10

до постанови Центральної виборчої 

комісії

від 26 вересня 2012 року1 № 1098

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з

виборів народних депутатів України
28 жовтня 2012 року

місто Київ
Окружна виборча комісія з виборів на"

родних депутатів України 
одномандатного виборчого округу

№ 211
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Чмих Валентина Олексіївна, 1945 року

народження — від депутатської фракції

“Наша Україна — Народна Самооборо�

на” (у зв’язку із внесенням подання про

заміну члена виборчої комісії суб’єктом,

за поданням якого кандидатуру такого

члена було включено до складу виборчої

комісії).

Включити до складу комісії:
Дудник Іван Миколайович, 1954 року

народження — від депутатської фракції

“Наша Україна — Народна Самооборо�

на”.

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Про затвердження Статуту 
комунального підприємства "Шкільне”

Розпорядження № 1619 від 17 вересня 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 ви

конання рішення Київської міської ради від 27.10,2011 № 405/6621 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, уста

нов, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації”, враховуючи зміну власника комунального майна районів в місті Ки

єві, з метою приведення Статуту комунального підприємства "Шкільне” у відповідність до законодавства України, в межах функ

цій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут комунального підприємства "Шкільне”, що додається.
2. Комунальному підприємству "Шкільне” подати Статут у встановленому законом порядку на реєстрацію.
3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього

розпорядження у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17.09.12 № 1619

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ШКІЛЬНЕ”

ідентифікаційний код № 19130066
Київ�2012 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство "Шкільне" (надалі — Підприємство) нале�

жить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та на під�
ставі рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питан�
ня комунальної власності територіальної громади міста Києва” віднесено до
сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
(надалі — Орган управління).

1.2. Власником та Засновником підприємства (надалі — Власник, Засно�
вник) є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська
міська рада.

1.3. Державне комунальне підприємство "Шкільне” створено розпоря�
дженням Представника Президента України у Печерському районі міста Ки�
єва від 22.10.1992 № 485 "Про державну реєстрацію підприємств громад�
ського харчування Печерського району” під назвою підприємство "Шкільне”.
На підставі розпорядження Печерської районної державної адміністрації від
14.05.2001 № 639 "Про перереєстрацію державного комунального підпри�
ємства "Шкільне” з метою приведення організаційно�правової форми під�
приємства у відповідність до законодавства України було змінено наймену�
вання підприємства на комунальне підприємство "Шкільне”.

1.4. Підприємство є правонаступником майна, прав і обов’язків держав�
ного комунального підприємства "Шкільне”.

1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, само�
стійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, блан�
ки.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, за�
конами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рі�
шеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського
міського голови, а також цим Статутом.

1.7. Найменування Підприємства:
Повна назва: комунальне підприємство “Шкільне”, скорочена назва: КП

“Шкільне”.
1.8. Місцезнаходження підприємства: вул. Миколи Раєвського, 28, м. Ки�

їв, 01042.
РОЗДІЛ 2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Підприємство згідно з чинним законодавством несе відповідальність

за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна.
Власник та Орган управління не несуть відповідальності за зобов’язання�

ми Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання�
ми Власника або Органу управління.

РОЗДІЛ З МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою створення Підприємства є організація торговельно�

виробничої діяльності (громадського харчування) у середніх загальноосвітніх
навчально�виховних закладах, насичення споживчого ринку товарами народ�
ного споживання та задоволення соціальних і економічних потреб трудового
колективу Підприємства та отримання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
3.2.1. Організація громадського харчування в середніх загальноосвітніх

навчально�виховних закладах;
3.2.2. Надання послуг у сфері громадського харчування.
3.2.3. Роздрібна торгівля продовольчими товарами власного виробниц�

тва.
3.2.4. Оптова та дрібнооптова торгівля товарами народного споживання.
3.2.5. Інші види діяльності, що не заборонені законодавством.
3.3. На усі види діяльності, що підлягають ліцензуванню, дозвіл (ліцензія)

отримується у порядку, визначеному законодавством України.
3.4. Підприємство для здійснення видів діяльності, що потребують отри�

мання попереднього дозволу (ліцензії), отримує у встановленому порядку
відповідні документи (дозвіл, ліцензії тощо).

РОЗДІЛ 4 ФОНДИ ТА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіаль�

ної громади міста Києва і закріплено за ним на праві господарського відан�
ня.

4.2. Майно Підприємства складають основні та оборотні активи, а також
інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприєм�
ства.

4.3. Розмір статутного капіталу Підприємства становить 50000 (П’ятдесят
тисяч) грн.

4.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

4.4.1. Грошові та матеріальні внески Власника.
4.4.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів гос�

подарської діяльності.
4.4.3. Кредити банків та інших кредиторів.
4.4.5. Капітальні вкладення та дотації з бюджетів.
4.4.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
4.5. Підприємство має право виключно за згодою Власника або уповно�

важеного органу відчужувати закріплене за ним майно, здавати в оренду або
використовувати на інших умовах за цивільно�правовими угодами, переда�
вати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а та�
кож списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

4.6. Виконання зобов’язань перед бюджетом Підприємство здійснює са�
мостійно.

РОЗДІЛ 5 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Підприємство має право:
5.1.1. Самостійно у межах, передбачених Статутом, здійснювати госпо�

дарську діяльність, виходячи з реального попиту та завдань Власника або
уповноваженого ним органу.

5.1.2. Створювати у встановленому порядку фонди, структурні підрозділи
і затверджувати Положення про них та відкривати поточні рахунки в устано�
вах банків України.

5.1.3. Самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці
працівників Підприємства згідно з чинним законодавством та на умовах, ви�
значених колективним договором.

5.1.4. Організовувати роботи з нормування праці на Підприємстві та його
структурних підрозділах, встановлювати технічно обгрунтовані норми праці,
переглядати їх, складати та затверджувати штатний розпис Підприємства на
кожний фінансовий рік або по мірі необхідності.

5.1.5. Регулювати чисельність працюючих згідно з нормативними доку�
ментами.

5.1.6. Залучати при потребі для виконання робіт та надання послуг інші
підприємства, організації, установи та окремих спеціалістів.

5.1.7. Отримувати кредити з дозволу Власника.
5.1.8. Установлювати для своїх працівників соціальні гарантії, які не супе�

речать чинному законодавству;
5.1.9. Здійснювати заходи для поліпшення умов праці і відпочинку праців�

ників Підприємства.
5.1.10. Мати на праві повного господарського відання, без права відчу�

ження, майно (машини, механізми, обладнання, інші основні засоби, оборот�
ні кошти), що забезпечує виконання Підприємством його діяльності. Відчу�
ження майна Підприємства здійснюється за рішенням Власника.

5.1.11. Здійснювати закупівлю і продаж товарів, робіт і послуг у юридич�
них та фізичних осіб за готівку або по безготівковому розрахунку, у тому чис�
лі в іноземній валюті, в порядку, визначеному законодавчими та норматив�
ними актами України.

5.1.12. За рішенням Власника чи уповноваженого ним органу входити в
асоціації, корпорації та інші об’єднання за галузевими та іншими принципа�
ми відповідно до законодавства України.

5.1.13. Реалізовувати товари, роботи, послуги за цінами та тарифами, що
встановлюються самостійно або на договірних засадах, крім тих, що встанов�
лені законодавством України.

5.1.14. Мати інші права, передбачені законодавством України.
5.2. Підприємство зобов’язано:
5.2.1. Забезпечувати виконання функцій Підприємства, що визначені цим

Статутом, рішеннями Власника та чинним законодавством України.
5.2.2. Забезпечувати своєчасну і у повному обсязі сплату податків та ін�

ших обов’язкових платежів згідно з чинним законодавством.
5.2.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпе�

чувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони пра�
ці, техніки безпеки.

5.2.4. Запроваджувати нові системи оплати праці з метою посилення ма�
теріальної зацікавленості працівників як в результатах особистої праці, так і в
загальних підсумках роботи.

5.2.5. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природ�
ного середовища.

РОЗДІЛ 6 КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВОМ ТА САМОВРЯДУВАННЯ ТРУ�
ДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

6.2. Підприємство очолює Директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади розпорядженням голови Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації за погодженням з заступником голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків на умо�
вах контракту.

6.3. Директор:
6.3.1. Зобов’язаний спрямовувати діяльність Підприємства на виконання

річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів та
чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого харак�
теру, не передбачених річних фінансовим планом.

6.3.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком
тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Власника чи уповноваженого
ним органу.

6.3.3. Несе повну відповідальність за стан та господарську діяльність Під�
приємства.

6.3.4. Визначає структуру Підприємства, затверджує положення про
структурні підрозділи підприємства, встановлює посадові оклади та затвер�
джує штатний розпис згідно з чинним законодавством;

6.3.5. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників підприємства.
6.3.6. Керує роботою працівників Підприємства на основі єдиноначально�

сті.
6.3.7. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтере�

си в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших ор�
ганізаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

6.3.7. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту.

6.3.8. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює
їх виконання.

6.3.9. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах
банків.

6.4. Рішення з соціально�економічних питань, що стосуються діяльності
Підприємства, приймаються директором за участю трудового колективу та
уповноважених ним органів.

6.5. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються за�
гальними зборами (конференцією) та їх виборним органом.

6.6. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю
працею беруть участь у діяльності Підприємства на основі трудового догово�
ру (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини
працівника з Підприємством.

6.7. Працівники Підприємства мають права та обов’язки, користуються
гарантіями відповідно до законодавства про працю, колективного договору і
цього Статуту.

Колективним договором встановлюються додаткові соціальні гарантії для
працівників в галузі тривалості відпусток, днів відпочинку, робочого часу, ма�
теріального стимулювання праці, матеріальної допомоги.

РОЗДІЛ 7 ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Основним узагальнюючим показником результатів роботи Підприєм�

ства є прибуток.
7.2. Прибуток Підприємства використовується виключно в порядку, ви�

значеному Київською міською радою.
7.3. Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюються в

порядку, визначеному Київською міською радою.
7.4. Планування фінансово�господарської діяльності здійснюється Під�

приємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються
виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управ�
лінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

7.5. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану в
порядку та за формою, що визначаються Головним управлінням комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

РОЗДІЛ 8 ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік резуль�

татів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у поряд�
ку, встановленому чинним законодавством України.

Фінансова звітність Підприємства надається Головному управлінню кому�
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

8.2. Підприємство не рідше одного разу на рік подає звіт органу, уповно�
важеному Власником управляти майном, про результати своєї діяльності за
минулий період.

8.3. Перевірки фінансово�господарської діяльності Підприємства здій�
снюються відповідними контролюючими органами згідно з чинним законо�
давством України та нормативними актами.

8.4. Перевірки фінансово�господарської діяльності підприємства Власни�
ком або Органом управління проводяться по мірі необхідності.

РОЗДІЛ 9 ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення Підприємства відбувається шляхом його реорганізації

(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Влас�
ника, суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка
утворюється органом, що прийняв рішення про припинення.

9.3. У разі припинення Підприємства працівникам, що звільняються, га�
рантуються їх права і інтереси відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, ви�
користовується за рішенням Власника в установленому законодавством по�
рядку.

Заступник голови – керівник апарату
О. Пузанов

Про встановлення меморіальної дошки першому українському 
уряду XX століття — Генеральному Секретаріату на чолі з В. Винниченком

Розпорядження № 1035 від 20 червня 2012 року
Відповідно до Положення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і

подій, встановлення пам’ятних знаків у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.04.04 № 206/1416, та в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити меморіальну дошку на честь першого українського уря�
ду XX століття — Генерального Секретаріату на чолі з В. Винниченком на
будинку по вул. Володимирській, 57.

2. Визначити замовником із виготовлення та встановлення меморіаль�
ної дошки, зазначеної у п. 1, Головне управління охорони культурної
спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

3. Взяти до відома, що фінансування робіт, вказаних у п. 2, буде здійс�

нено за рахунок Програми “Збереження, розвиток, реконструкція та рес�
таврація пам’яток історії та культури” в межах затверджених асигнувань
головному розпоряднику коштів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови — керівника апарату Київської міської державної адміністра�
ції Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Київської міської Ради

народних депутатів від 24.10.91 № 743
Розпорядження № 1231 від 17 липня 2012 року

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови пара

фіяльної ради, голови парафіяльних зборів Воскресенської парафії (релігійної громади) Української православної церкви в Пе

черському районі м. Києва від 31.05.2012 та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 29.05.2012 № 1, в ме

жах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту Воскресенської парафії (релігійної
громади) Української православної церкви в Печерському районі м. Ки�
єва, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Київської міської
Ради народних депутатів від 24.10.91 № 743, виклавши його в новій ре�
дакції, що додається.

2. Внести зміни до заголовку та абзацу першого рішення виконавчого
комітету Київської міської Ради народних депутатів від 24.10.91 № 743

“Про реєстрацію статуту Воскресенської парафії (релігійної громади)
Української православної церкви в Печерському районі м. Києва” замінив�
ши слова: “Воскресенської парафії (релігійної громади) Української пра�
вославної церкви в Печерському районі м. Києва” словами: “релігійної
громади Української Православної Церкви на честь Воскресіння Христо�
вого у Печерському районі м. Києва”.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
святителя Феодосія Чернігівського 
Української Православної Церкви 

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 870 від 25 травня 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 10.04.2012
та протокол загальних зборів засновників релігійної громади святителя Феодосія Чернігівського Української Православної Церк

ви у Шевченківському районі м. Києва від 10.04.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади святителя Феодосія Черні�
гівського Української Православної Церкви у Шевченківському районі м.
Києва, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо�

відно до розподілу обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засо�
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 28 вересня 2012 року

У столиці презентували підручник 
"Вивчаю азербайджанську мову"
Видання безкоштовно розповсюджуватиметься серед недільних
шкіл України, Європи та Росії

Як розповів “Хрещатику” автор

підручника Шаміль Садіг, книга

складається з двох частин — перша

стосується початкової граматики

азербайджанської мови і слугує по#

повненням словарного запасу, дру#

га є інформативною і розповідає про

Азербайджанську Республіку.

“Ідея створити підручник виник#

ла давно, адже в діаспорі багато

азербайджанців і вони погано зна#

ють рідну мову. Особливо це сто#

сується молодих людей, тому на#

самперед хочеться, щоб саме вони

досконало знали мову та вільно

нею спілкувались”,— каже Шаміль

Садіг.

Зауважимо, більшість азербай#

джанців, які живуть в Україні, закін#

чили російськомовні школи й рід#

ною мовою добре не володіють.

“Ми з друзями, звичайно, розмов#

ляємо азербайджанською, але не

так, як хотілося б. Маючи такий під#

ручник, ми зможемо поглибити свої

знання і вдосконалити вимову”,—

відзначає представник у Києві Орга#

нізації студентів і випускників, що

навчаються в Східній Європі Рухан#

гиз Алієва.

На думку фахівців, ця книга —

значний крок уперед на шляху ви#

вчення рідної мови для азербай#

джанської діаспори. Адже нині ця

спільнота працює над популяриза#

цією своєї культури та мови, в пер#

шу чергу, серед самих азербайджан#

ців. “Кожен народ має любити і бе#

регти свою мову, адже, як казав відо#

мий письменник, безсмертя наро#

ду — у його мові! Ми, проживаючі в

Україні азербайджанці, намагаємося

всіляко розвивати як свою мову, так

і українську. Для Конгресу азербай#

джанців України пріоритетна про#

світницька сфера. Тільки освічена

нація може бути успішною”,— вва#

жає Хікмет Джавадов.

Книга “Вивчаю азербайджанську

мову” — один із найвдаліших проек#

тів МГО “Пульс Демократії”. Як на#

голошує віце#президент цієї органі#

зації Дмитро Кулібаба, підручник

справді унікальний через свою бага#

томовність. “Тепер ще більше дітей

мають можливість ознайомитись з

культурою і хоча б трохи вивчити

азербайджанську”,— зазначив пан

Кулібаба.

Зауважимо, видання буде безкош#

товно розповсюджуватися Конгре#

сом азербайджанців України серед

недільних шкіл України, Європи та

Росії

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Голова Кон рес азербайджанців У раїни Хі мет Джава-
дов спільно з МГО “П льс Демо ратії” днями презент -
вав посібни з вивчення азербайджансь ої мови. Підр ч-
ни “Вивчаю азербайджансь мов ”, виданий ба ин-
сь им видавництвом “H d f”, є ні альним, ос іль и пе-
ре ладений одраз на чотири мови — азербайджансь ,
раїнсь , ан лійсь та російсь .

е е

Г П Т А С Т І

Х Р Е Щ А Т И К Т В В

Р Е Д У Т П О С У Д О

О Б Е Р О Н В И П У С К

М І М К К И Б А Л К А

Н П А Ч У Л І Я Р Л

А К У Т Р А Л І Е

А Д А П І С А К С І

Відповіді на сканворд 

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

"Товариство з обмеженою відповідальністю
"У раїнсь ий промисловий бан "

в стадії лі відації ( од ЄДРПОУ 19357325)
Лі відатор Товариства з обмеженою відповідальністю "У раїнсь ий промисловий

бан " (У рпромбан ), відповідно до Рішення Комісії Національно о бан У раїни з
питань на ляд та ре лювання діяльності бан ів від 21.09.2012 р. № 733, о олош є
про проведення Національним бан ом У раїни он рс з визначення юридичної
особи - правителя непроданих а тивів У рпромбан , я а має намір за до овором
прийняти в правління непродані а тиви У рпромбан з метою продовження
по ашення забор ованості редиторам У рпромбан після завершення процед ри
йо о лі відації за рах но отриманих а тивів бан .

Управителем може б ти юридична особа, я а відповідає вимо ам нормативно -
правових а тів Національно о бан У раїни щодо правління а тивами лі відовано о
бан з метою задоволення вимо редиторів цьо о бан .

Юридичною особою ( правителем), я ій за до овором передаватим ться в
правління а тиви У рпромбан , може б ти:
- бан , я ий надає посл и з довірчо о правління оштами і цінними паперами за

до оворами з юридичними та фізичними особами, за мови, що він здійснює
беззбит ов діяльність, дотрим ється е ономічних нормативів, забезпеч є в
повном обсязі форм вання резервів за а тивними операціями та не є об'є том
застос вання заходів вплив щодо обмеження, з пинення чи припинення
здійснюваних бан ом операцій;

- юридична особа, я а здійснює професійн діяльність щодо надання а диторсь их,
юридичних, онсалтин ових, фінансових посл не менше трьох ро ів, веде
беззбит ов діяльність і не має забор ованості перед Державним бюджетом
У раїни та місцевими бюджетами.

Управителем не може б ти юридична особа, я а:
- є редитором У рпромбан ;
- є пов'язаною особою або часни ом/а ціонером У рпромбан ;
- не ви онала зобов'язань перед У рпромбан ом;
- є стороною с довій справі за частю У рпромбан .

Юридична особа, я а не є бан ом і має намір за до овором прийняти в правління
непродані а тиви У рпромбан (претендент), подає до Національно о бан та і
до менти:
- заяв про намір прийняти в правління непродані а тиви бан з метою

задоволення вимо редиторів. У заяві юридична особа має зазначити, що вона
не є редитором, часни ом/а ціонером бан , не б ла пов'язаною особою бан ,
не має неви онаних зобов'язань перед цим бан ом і не має онфлі т інтересів;

- інформацію лі відатора У рпромбан про те, що претендент не є редитором,
часни ом/а ціонером бан , не б в пов'язаною особою бан , не має
неви онаних зобов'язань перед цим бан ом і не має онфлі т інтересів (для
отримання та ої інформації претендент необхідно зверн тися до лі відатора
У рпромбан з письмовою заявою);

- нотаріально засвідчені опії своїх становчих до ментів; опію паспорта ерівни а
юридичної особи;

- фінансов звітність за останній звітний період (рі , вартал) з ідно із
за онодавством У раїни, засвідчен підписами ерівни а і оловно о б х алтера,
відбит ом печат и юридичної особи, а та ож підтверджен а дитором;

- до мент, що підтвердж є відс тність забор ованості за подат ами, зборами та
іншими обов'яз овими платежами до державно о та місцево о бюджетів. Я що
юридичною особою, я а має намір за до овором прийняти в правління непродані
а тиви У рпромбан , є бан івсь а станова, то вона подає Національном бан
У раїни лише відповідн заяв .

До менти, направлені для часті он рсі, претендентам не повертаються.

У разі подання неповно о па ет до ментів претенденти до часті он рсі
не доп с аються.

Кінцева дата подання до ментів до Національно о бан У раїни — 16 жовтня
2012 ро (в лючно).

Заяви та до менти надсилати поштою Національном бан У раїни (адреса:
01601, м. Київ, в л. Інстит тсь а, 9).

Телефон для отримання більш детальної інформації: (044)537-47-26 або (044)537-47-13.

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень б дин №23 по
в л. Урлівсь а!
З 11 вересня 2012 ро розпочинається обсл ов вання новоб дівлі №23 по

в л. Урлівсь а Дарниць ом районі м. Києва ом нальним підприємством з
е спл атації і ремонт житлово о фонд "Житло-сервіс". Обсл ов вання б де
проводитися з періодичністю та стро ами надання посл відповідно до
розпорядження КМДА від 09.03.2011 №307.
Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з

тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 №869, подано на роз ляд та
затвердження до Управління цінової політи и КМДА та становить 3,61 рн /м2.

Адміністрація КП "Житло-сервіс", т. 281-44-01

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень б дин №23-А по
в л. Урлівсь а!
З 11 вересня 2012 ро розпочинається обсл ов вання новоб дівлі №23-А

по в л. Урлівсь а Дарниць ом районі м. Києва ом нальним підприємством
з е спл атації і ремонт житлово о фонд "Житло-сервіс". Обсл ов вання
б де проводитися з періодичністю та стро ами надання посл відповідно до
розпорядження КМДА від 09.03.2011 №307.
Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з

тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 №869, подано на роз ляд та
затвердження до Управління цінової політи и КМДА та становить 3,54 рн /м2.

Адміністрація КП "Житло-сервіс", т. 281-44-01

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Зайцев
Наталію Володимирівн в інтересах неповнолітньої Барабаш Валерії
Оле сандрівни (б-р Верховної Ради, 23 А, в. 42, м. Київ) по цивільній
справі за позовом Зайцева Андрія Михайловича про визнання особи
та ою, що втратила право на орист вання житловим приміщенням.
С дове засідання відб деться 16.10.2012 ро о 15.00 в приміщенні

Дніпровсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця,
5, аб. № 108.
У разі неяв и в с дове засідання, справа з ідно з вимо ами ЦПК У раїни

б де роз лян та відс тність відповідача.
При п блі ації о олошення про ви ли до с д , відповідач вважається

повідомленим про час і місце роз ляд справи.
С ддя Орда О.О.

ВДВС Виш ородсь о о РУЮ повідомляє, що 02.10.2012р. о 10.00,
б де проводитись прим сове ви онання з ви онавчо о листа
№ 2-1497/2011 від 29.11.2011 р. Виш ородсь о о районно о с д про:
звільнити самовільно занят земельн ділян А сьоновим Геннадієм
Михайловичем, що знаходиться на перехресті шляхів Київ-Виш ород-
Димер площею 0,01 а шляхом знесення спор ди- афе швид о о
харч вання за рах но Виш ородсь ої місь ої ради Київсь ої області.
ВДВС Виш ородсь о о РУЮ зобов'яз є боржни а А сьонова Г.М. б ти

прис тнім при вчиненні ви онавчих дій, в разі відс тності боржни а,
ви онавчі дії б д ть проводитись без часті боржни а.

09.10.12 о 15.30 в приміщенні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва
відб деться с довий роз ляд справи за адміністративним позовом ГО
"Все раїнсь а спіл а працівни ів тор івлі та посл "Тр дова співдр жність" до
Київради про визнання дій не онстит ційними та визнання нечинним рішення
Київради від 27.11.08 № 657/657 "Про розміщення малих архіте т рних форм та
тимчасових спор д м. Києві. С ддя Волошин В.О.

Втрачений державний а т на право приватної власності на землю,

виданий ромадянин У раїни Іващен о В.М., блан І-КВ №141567,

зареєстрований за № 88-2-00249 26.04.1999р., вважати недійсним.

ЖБК "Алмаз-2", в л. Я. Коласа, 6д, повідомляє про надання для
затвердження тариф на тримання б дин розмірі 2,95 рн.
Приймаються за важення на перелі посл , періодичність та стро и
надання.

Втрачено свідоцтво про право власності на житло з ідно
з розпорядженням №18760 від 08.04.1998 р. за адресою: м. Київ,
в л. Г. Ахматової, б д. 5, в. 9 на ім'я Лободи В.М., Лободи Л.Г.,
Лободи І.В., Лободи І.В., вважати недійсним.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Л цен о
Ларис Володимирівн в с дове засідання, я е призначено на 12.30, 30.10.2012 ро
по цивільній справі за позовом Т ач а Б.В. про стя нення бор ( абінет № 9, пр.
Мая овсь о о, 5-в, м. Київ). С ддя Н.Д. Б ша

Втрачене посвідчення дитини з ба атодітної сім'ї № 003776 від
13 жовтня 2010 р. на ім'я Валєєва Вадима Кімовича вважати недійсним.

Втрачений ори інал свідоцтва про право власності на житлов вартир , за
адресою: м. Київ, в л. Т р енєвсь а, б д. 45-49, в. 1, реєстраційний номер
свідоцтва 59589 серія KB від 15 серпня 2001 р. на ім'я Шведа Романа Петровича
вважати недійсним.

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд - 10 робочих днів з дня п блі ації.

Заяви про оренд приймаються за адресою; м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація).

№
з/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаход-
ження

За альна
площа,
в. м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий стро

оренди

Орендна
плата за 1
в. м, рн

Розмір
річної

орендної
плати, рн

Приміт и

1.

Ком нальне не омерційне підприємство
"Центр первинної меди о-санітарної
допомо и № 1 Дніпровсь о о район

м. Києва"

1 поверх,
2 поверх,
3 поверх,
4 поверх

в л. Запорожця,
26

1894,40
розміщення

за лад охорони
здоров'я

2 ро и 364 дні – 1

2.

Ком нальне не омерційне підприємство
"Центр первинної меди о-санітарної
допомо и № 2 Дніпровсь о о район

м. Києва"

1 поверх,
2 поверх,
3 поверх,
4 поверх

просп. Тичини
Павла, 22

1349,00
розміщення

за лад охорони
здоров'я

2 ро и 364 дні – 1

3.

Ком нальне не омерційне підприємство
"Центр первинної меди о-санітарної
допомо и № 1 Дніпровсь о о район

м. Києва"

1 поверх,
2 поверх,
3 поверх

в л.
Червонот аць а,

31
994,10

розміщення
за лад охорони

здоров'я
2 ро и 364 дні – 1

4.

Ком нальне не омерційне підприємство
"Центр первинної меди о-санітарної
допомо и "Р санів а" Дніпровсь о о

район м. Києва"

1 поверх,
2 поверх,
3 поверх

в л. Ент зіастів, 49 1991,00
розміщення

за лад охорони
здоров'я

2 ро и 364 дні – 1

5.

Ком нальне не омерційне підприємство
"Центр первинної меди о-санітарної
допомо и "Р санів а" Дніпровсь о о

район м. Києва"

1 поверх,
2 поверх

в л. Ент зіастів,
13-А

563,10
розміщення

за лад охорони
здоров'я

2 ро и 364 дні – 1

6.
Ком нальне не омерційне підприємство
"Конс льтативно-діа ностичний центр

Дніпровсь о о район м. Києва"

1 поверх,
3 поверх

в л.
Л начарсь о о, 5

286,69
розміщення

за лад охорони
здоров'я

2 ро и 364 дні – 1

7.

Ком нальне не омерційне підприємство
"Центр первинної меди о-санітарної
допомо и "Р санів а" Дніпровсь о о

район м. Києва"

2 поверх,
3 поверх

в л.
Л начарсь о о, 5

509,77
розміщення

за лад охорони
здоров'я

2 ро и 364 дні – 1

8.
Ком нальне не омерційне підприємство
"Конс льтативно-діа ностичний центр

Дніпровсь о о район м. Києва
1 поверх

в л.
Л иачарсь о о, 5

56,10
розміщення

за лад охорони
здоров'я

2 ро и 364 дні – 1

9.
Ком нальне не омерційне підприємство
"Конс льтативно-діа ностичний центр
дитячий Дніпровсь о о район м. Києва

1 поверх,
2 поверх

в л. Тичини Павла,
12

746,70
розміщення

за лад охорони
здоров'я

2 ро и 364 дні – 1

10.
Київсь а місь а лінічна лі арня № 11

Дніпровсь о о район м. Києва
1 поверх в л. Ро озівсь а, 6 330,60

розміщення
за лад охорони

здоров'я
2 ро и 364 дні – 1

Печерсь а районна в м. Києві державна

адміністрація о олош є про намір передати в

оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлове

приміщення площею 24,9 в.м. за адресою:

м. Київ, в л. Підвисоць о о, 13 для розміщення

б фет , я ий не здійснює продаж товарів

піда цизної р пи з розрах н ом орендної

плати в розмірі 1591,60 рн без ПДВ за

перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд —

10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.

Заяви про оренд приймаються за

адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а

районна в м. Києві державна адміністрація

Довід ов інформацію можна отримати за

телефонами: 280-15-39, 280-84-76.

До ва и иян!
Національна омісія, що здійснює державне ре лювання сфері енер е-

ти и (НКРЕ), прийняла постанов від 13.09.2012 №1183 "Про затвердження
змін до тарифів на еле троенер ію, що відп с ається населенню" (зареєстро-
вана Міністерстві юстиції У раїни 14.09.2012 №1583/21895).

Відповідно до постанови з 1 жовтня 2012 ро вносяться зміни до Тарифів
на еле троенер ію, що відп с ається населенню, затверджених раніше поста-
новою НКРЕ від 23.04.2012 №497 (реєстрація Міністерстві юстиції У раїни
від 23.04.2012 №598/20911).

Та им чином, вносяться наст пні зміни:
1. У стовпчи першом абзаців др о о та третьо о підп н т 1.4.2 підп н-

т 1.4 п н т 1 цифри "1800" замінити цифрами "3600".
2. У стовпчи першом абзаців др о о та третьо о підп н т 1.5.2 підп н-

т 1.5 п н т 1 цифри "1800" замінити цифрами "3600".
3. Абзаци перший та др ий приміт и після слів "ба ато вартирних б дин ах"

доповнити словами "та ртожит ах".
ПАТ"КИЇВЕНЕРГО"

Голосіївсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає відповідача: Шилохвост Те-
тян Дмитрівн , останнє відоме місце ре-
єстрації я ої: м. Київ, пров ло Кірово -
радсь ий 5, в с дове засідання на 29
жовтня 2012 ро о 09.30 на роз ляд ци-
вільної справи за позовом Гаспаряна С.Р.
до Шилохвост Т.Д. про визнання неза-
онним та с ас вання державно о а т на
право власності на земельн ділян , я е
відб деться в приміщенні с д : м. Київ,
в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет №27.

Яв а в с дове засідання є обов’яз о-
вою!

Оплат за п блі ацію дано о повідом-
лення по ласти на пред’явни а.

С ддя Н.В. Антонова

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви -
ли ає відповідача Кр пенчи Оле сандра Бро-
ніславовича (в л. Черні івсь а, 38/7, в. 34,
м. Київ) по цивільній справі за позовом Кр пен-
чи Оль и Володимирівни про визнання особи
та ою, що втратила право на орист вання жит-
ловим приміщенням.

С дове засідання відб деться 16.10.2012
ро о 12.00 в приміщенні Дніпровсь о о ра-
йонно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Кошиця, 5, аб. № 108.

У разі неяв и в с дове засідання, справа з ід-
но з вимо ами ЦПК У раїни б де роз лян та
відс тність відповідача.

При п блі ації о олошення про ви ли до
с д , відповідач вважається повідомленим про
час і місце роз ляд справи.

С ддя Орда О.О.

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію,

що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 21.09.2012 № 1223 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів
( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для
споживачів на території У раїни жовтні 2012 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 жовтня 2012 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт та ом нально-поб тових
потреб релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

74,37 14,87 89,24 94,67 18,93 113,60

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові
потреби релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова
НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни
“Про внесення змін до За он У раїни “Про
еле троенер ети ” від 23.06.2005 № 2706 та Постановою
НКРЕ № 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами
час , встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами
час , встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

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

Футбол. Стали відомі учасники 
1/8 фіналу Кубка України
У серед , 26 вересня, в Б дин ф тбол відб лося жереб вання

1/8 фінал розі раш К б а У раїни. Цьо о раз процед р проводив
новообраний олова омітет національних збірних та олова тренер-
сь ої ради ФФУ Михайло Фомен о. За рез льтатами жереб вання
чинний володар К б а У раїни — донець ий "Шахтар" — з стрінеть-
ся в Уж ороді з "Говерлою". На цій стадії сліпий жереб звів ще три па-
ри представни ів Прем’єр-лі и. Отже, в 1/8 фінал К б а У раїни з -
стрін ться: "Карпати" Львів — "Металіст" Хар ів; "У ра ро ом" Голов-
ів а — "Чорноморець" Одеса; "Дніпро" Дніпропетровсь — "Іллічі-
вець" Марі поль; "Ворс ла" Полтава — "Таврія" Сімферополь; "Нива"
Тернопіль — "Севастополь"; "Аван ард" Краматорсь — "Арсенал"
Київ; "Шахтар" Свердловсь — "Волинь" Л ць . Базовий день для
проведення і ор — середа, 31 жовтня. Переможці стадії визначаться
в одном матчі

Спортивний рух. Відбулася ХІV Всеукраїнська
спартакіада серед збірних команд державних
службовців
У місті Ал шта відб лася ХІV Все раїнсь а спарта іада серед збір-

них оманд державних сл жбовців Автономної Респ блі и Крим, об-
ластей, Київсь ої та Севастопольсь ої місь держадміністрацій. Усьо о
544 часни и. Зма ання проводилися з п’яти видів спорт : настільно-
о теніс , шашо , шахів, ф тзал та волейбол . За підс м ами спарта-
іади за ально омандном залі І місце вибороли держсл жбовці
Дніпропетровсь ої області, ІІ місце — Хмельниць ої, ІІІ місце — Пол-
тавсь ої. Столична оманда здоб ла два перших місця зма аннях з
ф тзал та шахів. За алом ХІV Все раїнсь ій спарта іаді взяли
часть 27 збірних державних сл жбовців з сіх ре іонів У раїни, інфор-
м є офіційний сайт Держсл жби сім’ї, молоді та спорт

Баскетбол. Стали відомі кошики посіву 
на Євробаскет%2013
ФІБА Європа оприлюднила оши и посів перед жереб ванням на

Євробас ет-2013. У ожном з шести оши ів знаходяться по 4 оман-
ди, я і не перетн ться між собою на р повій стадії чемпіонат Євро-
пи. 24 збірні- часни и б ли розподілені з ідно рез льтатів їхніх вист -
пів попередньом сезоні. Національна оманда У раїни опинилася
четвертом оши разом зі збірними Фінляндії, Боснії та Герце ови-
ни, Польщі. Власне саме жереб вання, під час я о о і б де визначе-
но с лад р п, відб деться пізніше. На адаємо, що ожній р пі б -
де представлено 6 оманд, по 3 най ращих вийд ть до наст пно о ра-
нд . Чемпіонат Європи проходитиме з 4 по 22 вересня наст пно о
ро в Словенії. Посів ви лядає та им чином: оши № 1: Іспанія,
Франція, Росія, Ма едонія; № 2: Литва, Греція, Словенія, Вели обри-
танія; № 3: Італія, Хорватія, Німеччина, Чорно орія; № 4: Фінляндія,
У раїна, Польща, Боснія і Герце овина; № 5: Гр зія, Бель ія, Латвія,
Т реччина; № 6: Чехія, Сербія, Ізраїль, Швеція

Температура +12°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +19°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 76 %

Прогноз погоди на 28 вересня 2012 року

ОВНИ, емоційне напр ження д же сильне, вас м чать образи,
мин лі моральні рани дають про себе знати, прово ючи онфлі -
ти з оточенням. Знайдіть в собі сили ви реслити з пам’яті все по-
ане і пробачити. Вам під сил с ин ти цей не ативний вантаж і
омфортно облашт вати особисте життя, не спалюючи мости ар-
монійних взаємин.
ТЕЛЬЦІ, я що хочете триматися на ар’єрном олімпі та роз-

ба атіти, пра ніть до творчої ори інальності, а тивіз йте естетич-
ний сма , цьо о ро реалізація ваших потаємних бажань під бла-
ословенною опі ою Творця, до липня 2013 р. отримаєте те, що
хотіли найбільше. Дотрим йтеся сл жбової с бординації, не стря-
вайте в таємні авантюри, б дьте чесними і порядними, підтрим -
ючи теплий мі ро лімат робочом оле тиві.
БЛИЗНЯТА, нестримна пристрасть бажань, що затьмарює здо-

ровий л зд, з бна. Усмиріть власниць і інстин ти, відправте в
но а т ненаситне емоційне "хоч ", все, що вам хочеться, пошле
т рботлива доля, але не задарма — треба засл жити. Б дьте пра -
тичними, раціонально ви ористов йте ожн мить, не реб йте
підробіт ами.
РАКИ, тема плідної ділової співпраці та облашт вання сімейно-

о б ття найа т альніша. Я знайти шлях до омпроміс і з аряч
не підірватися на мінном полі власних ініціатив?.. Вимо и холод-
но ровних омпаньйонів (шлюбних с п тни ів) поставте на чільне
місце, ідіть них на повід , зваж ючи всі "за і проти", любіть їх,
тоді ви раєте і ни нете помило .
ЛЕВИ, бойовий запал б’є з вас фонтаном, одна діяти на влас-

ний розс д не доведеться. Події тижня запро рамовані армічно,
беріть часть бла одійних а ціях, не ц райтеся ролі матері Тере-
зи, жертовність — то "валюта" для оплати доп щених раніш поми-
ло . Лівою беріть, а правою подавайте і не с рміть на п бліці про
свою щедрість!
ДІВИ, пра н чи створити в товаристві тепл зад шевн атмо-

сфер , при от йтеся розщедритися на подар н и, д ховне і мате-
ріальне переплелося в один л бо . Не помажеш — не поїдеш. Хо-
чете пірн ти в шалений вир взаємно о охання — не с піться і
тр сіть аманцем! Е ономити на задоволеннях не слід. За витрати
не переживайте — заробите, ви в фаворі ерівництва, орист й-
теся сл жбовими привілеями, б дь-я і фо си зійд ть з р .
ТЕРЕЗИ, спіх, поп лярність вас с проводж ють в романтичній

сфері та царинах освіти, зате в професійній діяльності в л анічна
обстанов а. Одна заробляти власні роші треба б дь-що, аби не
вини али спори з привод "чий внесо спільний матеріальний а-
зан більший" чи звин ватили в паразитизмі — все порівн !
СКОРПІОНИ, нині відлюдництво — най ращий лі ар і д ховний

наставни . Підводьте підс м и мин ло о ро , славте і дя йте
Всевишньом за все, що маєте, він одаряє за мин лі засл и, ви-
он є прохання і побажання. Ні о о не с діть та не с димі б дете.
У ожно о індивід альна про рама розвит , а ваша мета — з мі-
ти самоствердитися в соці мі.
СТРІЛЬЦІ, вам визначено віч-на-віч зіт н тися з небезпечними

сит аціями, я их дов о ни али, і з честю з них вийти. Я що бізнес
р йн ється, вас обд рили з рошима, иньте зневірятися і не по-
дібнюйтеся до анало ічно о ро , метод "о о за о о, з б за з б"
посилить зло. Переплавте в собі нів на милість, проженіть заз-
дрість, не за лядайте в ч жий аманець і задовольняйтеся тим, що
маєте.
КОЗОРОГИ, шт рм ар’єрно о олімп вінчається лаврами пе-

ремо и. Я фахівець ви сама дос оналість, втім, прибор айте ди -
таторсь о о джина, претензіями та вимо ами тіль и піддасте жар
бойовом ент зіазм он рентів, підсилите протистояння. Втім,
б дь-я ій боротьбі визначена "нічия", адже на роботі серед оле
маєте вірних др зів, я і нізащо вам не на апостять. Над тими, хто
ш ає робот , зрештою форт на змил ється.
ВОДОЛІЇ, піддайте емоційної пари в топ сл жбових дося нень

та ви он йте робот з д шевним трепетом! Мі ро лімат в офісі на-
пр жений, том не перевтомлюйтеся, а беріться за люблене за-
няття, де можна творчо реаліз ватися. Бла о поряд енер ійні парт-
нери-союзни и, з я ими можна розширити р озір, плідно спів-
працювати, штовхаючи віз прое тів потрібном напрям .
РИБИ, життя пре расне, б дьте щедрими і вели од шними з

оханими, дітьми, родичами! Ваше світовідч ття ардинально мі-
няється, йде переоцін а життєвих цінностей, том я що вини н ть
е стремальні сит ації — то на раще, в стресах на опичений не а-
тив переплавляється на позитив.

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  3 0  В Е Р Е С Н Я  —

6  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Срібний успіх киян 
на чемпіонаті світу в Кіштелеку
Вітчизняні танцюристи здобули три нагороди
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цими вихідними низ ою
спішних вист пів від рив-
ся новий сезон для
спортсменів Все раїнсь ої
федерації танцювально о
спорт . Головний трі мф
на наших часни ів че ав в
орсь ом Кіштеле , де

проходив чемпіонат світ
серед юніорів ІІ. У напр -
женій боротьбі з-поміж
найсильніших пар вітчиз-
няні спортсмени здоб ли
3 на ороди — два "золота"
та "срібло".

Цього року чемпіонат світу з тан�

цювального спорту вирішили про�

вести в угорському місті Кіштелек.

Приємно, що позмагатися з най�

сильнішими танцювальними пара�

ми довелося й представникам Укра�

їни. Рахунок медалей на турнірі

розпочав столичний дует Ярослав

Броварський — Єлизавета Гижко у

категорії юніори ІІ (латина). Лише

трохи не вистачило киянам, аби

здобути "золото" чемпіонату, втім,

вони зуміли скласти гідну конку�

ренцію традиційним фаворитам

змагань — росіянам і у підсумку по�

сіли другу сходинку, виборовши

"срібло". Варто зазначити, що бо�

ротьба була досить напруженою,

адже у чемпіонаті брали участь 66

пар з 35 країн світу. А ось інший ки�

ївський дует Ігор Резнік — Крістіна

Годунова порадував вітчизняних

вболівальників "золотом". У зма�

ганнях з латини вони зупинилися

за крок до фіналу, припинивши бо�

ротьбу на 1/2 стадії. Втім, вже на�

ступного дня Ігор та Крістіна трі�

умфували у категорії WDSF юніори

ІІ (стандарт), ставши найкращою

серед 25 пар з 14 країн.

Аналізуючи результати в рейтин�

гових категоріях Всесвітньої феде�

рації танцювального спорту на чем�

піонаті у Кіштелеку, можна сказати,

що вітчизняні спортсмени гідно під�

готувалися до відкриття нового тан�

цювального сезону. Так, золотою на�

городою в рейтингових змаганнях

серед дорослих (латина) відзначили�

ся Артем Лазарев — Катерина Ісако�

вич, обійшовши 68 танцювальних

пар з 17 країн. "Хрещатику" вдалося

поспілкуватися з президентом ВГО

"Всеукраїнська федерація танцю�

вального спорту" Борисом Дейчем,

який підсумував виступи україн�

ських пар на світовій першості у

Кіштелеку: "Вітчизняні танцюваль�

ні пари дедалі частіше підіймаються

на найвищі сходинки п’єдесталу по�

шани. Приємно, що наші дуети де�

монструють й певну стабільність у

результатах, отже в них вже сформу�

вався професійний підхід до своєї

справи. Я, як президент федерації,

дуже радий, що українських танцю�

ристів поважають в усьому світі. Це

означає, що ми на правильному

шляху розвитку танцювального

спорту в Україні"
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Цей день в історії 28 вересня

551 до н. е. — народився
Конф цій, итайсь ий мислитель
1573 — народився італійсь ий

живописець Мі еланджело Кара-
ваджо
1618 — Брюсселі від ритий

перший світі ломбард
1924 — народився Марчелло

Мастроянні (Вінченцо Домені о),
італійсь ий а тор
1934 — народилася Бріжіт

Бардо, франц зь а а тор а
1999 — бразильсь ий ф тбо-

ліст Рональдо призначений пос-
лом мир в Косово
2001 — фінсь ий парламент

прийняв за он про дозвіл одно-
статевих шлюбів
2001— Кофі Аннан став Нобе-

лівсь им ла реатом
2009 — індійсь ий осмічний

апарат Chandrayaan-1 знаходить
вод на Місяці

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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подібних

степова
рослина, тирса
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Київсь а пара І ор Резні — Крістіна Год нова (зліва) здоб ла золоті на ороди ате орії юніори ІІ (стандарт) на
чемпіонаті світ з танцювально о спорт в орсь ом місті Кіштеле

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У серед ерівництво иївсь о о
"Динамо" представило оманді та
пресі ново о оловно о тренера.
Ним став олишній ф тболіст сто-
лично о л б Оле Блохін. Це при-
значення стало можливим після то-
о, я б в звільнений російсь ий
фахівець Юрій Сьомін за низ по-
разо вітчизняном чемпіонаті і
єврот рнірі. Та ож б ли представ-
лені асистенти оловно о тренера.
Ними стали олишні динамівці
Оле сій Михайличен о, Андрій Баль
та Сер ій Ребров. Крім то о, л б-
них воротарів от ватим ть одраз
два фахівця — Юрій Роменсь ий та
Михайло Михайлов.

Призначення Олега Блохіна новим тренером

київського "Динамо" сколихнуло майже увесь

вітчизняний футбольний світ. Терміновість

прийнятого рішення вразила не лише пересіч�

них фанатів, а й новоявленого наставника сто�

личної команди. "Чесно кажучи, все відбулося

так швидко, що зараз думки трохи плутаються.

Повинен був пройти якийсь час, щоб я зміг

очолити такий великий клуб. Зізнаюсь, часом

було прикро, що колишнім динамівцям дово�

дилося керувати командою, а я чомусь не міг

дочекатися запрошення. Мабуть, це моя доля —

прийняти команду у дуже складний час. Але як�

би мені одночасно запропонували очолити "Ре�

ал", все одно прийняв би рішення на користь

"Динамо". Я був у цій команді все життя, нічого

навіть пояснювати не треба. Але разом з тим, це

рішення далося мені не просто",— зізнався

Олег Блохін. За його словами, наразі перед ним

стоять давно відомі завдання — треба вигравати

в усіх турнірах. Але першочерговою задачею

Блохін назвав стабілізацію гри "Динамо". "Най�

ближчі матчі — з "Зорею", загребським "Дина�

мо" і "Дніпром" — будуть для мене ознайомчи�

ми, але ніхто не знімає завдання досягнення в

них позитивного результату",— сказав пан Бло�

хін.

Умови контракту з новим наставником "Дина�

мо" були узгоджені напередодні, згідно з якими

він працюватиме в команді 4 роки. На хвилююче

питання щодо роботи тренера у збірній була чіт�

ка відповідь. "З керівництвом ФФУ досягнута

домовленість, що Олег Володимирович проведе

осінній цикл до кінця. Це означає, що збірна під

його керівництвом зіграє ще два матчі — з Мол�

довою та Чорногорією. Разом з тим, я не впевне�

ний у тому, що вже завтра федерація не назве

ім’я нового тренера національної команди",—

сказав президент клубу Ігор Суркіс.

На запитання про нинішній стан київського

"Динамо" Олег Блохін зазначив: "З точки зору

професійної діяльності мені зараз важко оцінити

гру колективу. Але я скажу як уболівальник,

який спостерігав за матчами збоку. Мені здаєть�

ся, що команді не вистачає організації гри. А во�

на не за один день створюються. Швидкісні

гравці є. Гусєв, Ярмоленко, Ідейє — ці футболіс�

ти мають чудову фізичну підготовку. У збірній

виступають ті ж гравці, що й в "Динамо", і не

сказав би, що серед них не вистачає швидкісних

виконавців. Але, можливо, гра будувалася по�ін�

шому, і ці футболісти просто не могли проявити

свої кращі якості. Втім, я не можу тут нічого

стверджувати, бо не знаю, як будувався трену�

вальний процес у "Динамо", не знаю фізичного

стану гравців, не знаю, як готувалася команда,

якою була установка перед матчем".

Представники ЗМІ запитали у Олега Блохіна,

що б він хотів побажати вболівальникам "синьо�

білих". "Найголовніше — набратися терпіння.

Звичайно, до цього закликають всі тренери. Але

"динамівський" вболівальник — він особливий.

Він не терпітиме фальші, але разом з тим завжди

підтримує команду. Повторюся, швидко налаго�

дити стан в колективі не вдасться. Одне можу

сказати напевно, сумувати — не доведеться",—

запевнив присутніх Олег Блохін

Олег Блохін повернувся 
в "Динамо"
Легендарного гравця призначено 
головним тренером столичної команди
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Новини
Місто підготує план�схему збору 
та вивезення великогабаритних 
відходів
Комісія з бла о строю, озеленення та поліпшення

санітарно о стан міста проінспе т вала території Со-
лом’янсь о о та Святошинсь о о районів. Під час
об’їзд начальни ГУ онтролю за бла о строєм Сер ій
Садовой на олосив на незадовільном санітарном
стані міста, зо рема і на несвоєчасном вивезенні ве-
ли о абаритних відходів. “Необхідно розробити план-
схем збор та вивезення вели о абаритних відходів.
Зо рема визначити відповідальні за це підприємства-
перевізни и та розмістити на приб дин ових територі-
ях щити, я і інформ ватим ть меш анців про день і час
збор сміття”, — с азав Сер ій Садовой та додав, що
разі недотримання правил бла о строю до пор шни-
а вживатим ть заходи адміністративно о вплив . Та-
ож він дор чив вжити не айних заходів щодо ремон-
т , очищення зливоприймачів та о лядових олодязів
інженерних мереж, а тивіз вати робот зі зняття с хо-
стійних дерев та не айно відновити бла о стрій після
аварійних розриттів. Наразі місті прострочено 216
аварійних онтрольних арто .
Крім то о, терміном до 1 жовтня райони повинні

прозвіт вати щодо розроблення та за ріплення вста-
новленом поряд меж земельних діляно приб дин-
ових територій б дин ів із визначенням площі їх заб -
дови, проїздів та трот арів, озеленених територій, ди-
тячих, спортивних, осподарчих майданчи ів, стояно
автомашин

“Візз Ейр Україна” відкрила 
авіарейс “Київ — Кутаїсі”
Авіа омпанія “Візз Ейр У раїна” від рила перельоти

за маршр том “Київ (міжнародний аеропорт “Київ”
(Ж ляни) — К таїсі (Гр зія)”. Про це с азано в роз ла-
ді рейсів на сайті міжнародно о аеропорт “Київ” (Ж -
ляни). Перший рейс напрям К таїсі відлітає о 6.45
за иївсь им часом з термінал А. Про свій намір від-
рити авіарейс “Київ — К таїсі” “Візз Ейр У раїна” за-
явила ще в червні. За даними авіа омпанії, мінімальна
вартість перельот в одн сторон з рах ванням збо-
рів становить 261 ривню. До за інчення літньо о роз-
лад перельоти б д ть здійснюватися двічі на тиж-
день — по четвер ах і неділях. З почат ом зимово о
роз лад (29 жовтня) іль ість перельотів збільшиться
до 3 — по понеділ ах, середах і п’ятницях, повідомля-
ють У раїнсь і новини

У СТОЛИЦІ 

З’ЯВЛЯТЬСЯ 

ДВА УНІКАЛЬНІ ПАРКИ  

СТОР. 1

БІЛИЧАНСЬКИЙ 

ЛІС 

НЕ ЗАБУДОВУВАТИМУТЬ 

СТОР. 3

СПІВПРАЦЮ З МВФ 

БУДЕ 

ПРОДОВЖЕНО

СТОР. 4

"ЗОЛОТІ" ІНВЕСТИЦІЇ — 

ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ 

СТОР. 7
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Місту повернуть будівлю митців 
на Андріївському узвозі 
Про це заявляють столичній про рат рі

СТОР.  3 

Майданчик Чиказької біржі
працюватиме в Україні 

На йо о появ очі ють першом півріччі
наст пно о ро

СТОР. 4 

"Укрзалізниця" потребує понад 
8 мільярдів інвестицій 

Відповідн с м хоч ть витратити на за пілю нових
пасажирсь их ва онів

СТОР. 4

За зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавець

Політична ре лама
За зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавець

Політична ре лама

Мати для восьми дітей
Лише завдяки таким киянам місто зможе подолати проблему сирітства
Олександра ГУНІНА,
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Нині Києві наліч ється майже 2,5 тисячі
дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать ів-
сь о о пі л вання. Разом із тим столиця
залишається лідером за іль істю си-
новлених дітей серед інших міст держа-
ви. У Колонній залі мерії з на оди Дня
синовлення відб лася з стріч олови
КМДА Оле сандра Попова з бать ами, я і
взяли свої сім'ї дітей з інтернатів. З од-
нією із та их родин — опі ном шести ді-
тей — поспіл вався "Хрещати ".

Уже чотири роки поспіль 30 вересня українці відзна�

чають свято — День усиновлення. "Напередодні ще раз

хочеться подякувати нашим шановним батькам, які

прийняли непросте, але дуже гуманне і патріотичне рі�

шення — усиновити дітей. Ми щиро вдячні за те, що

ви виконуєте таку важливу місію для нашого суспіль�

ства. Безумовно, ми намагаємося зробити так, щоб до�

помагати вам. І держава у цьому є саме тим партнером,

який щороку надає все більше і більше допомоги", —

звернувся з вітальним словом до присутніх очільник

КМДА.

Він додав, що у планах міської влади — розвивати

програми, якими надається соціальна та консультатив�

на підтримка родинам з усиновленими дітьми. "Най�

ближчим часом на сесії міської ради буде розглянута

програма "Діти столиці", яка, на нашу думку, вирішить

питання усиновлення дітей за три наступних роки", —

додав Олександр Попов.

За інформацією Служби у справах дітей, упродовж

останніх шести років у Києві спостерігається стійка

тенденція до зменшення чисельності посиротілих дітей,

що свідчить про ефективність профілактики соціально�

го сирітства. Так, за минулий рік у Києві було усиновле�

но 136 дітей, а цього року нову сім’ю знайшли понад 80

сиріт. Наразі 85 % дітей перебувають у закладах сімейної

форми виховання — прийомних сім'ях, дитячих будин�

ках сімейного типу. І лише 9 % сиріт проживають у дер�

жавних сирітських закладах. До кінця року планується

відкриття ще двох дитячих будинків сімейного типу.

Столичні усиновлювачі переконані: щоб узяти дити�

ну в свою родину, доведеться пройти багато сходинок,

але головне — щоб при цьому збереглося бажання до�

помогти сирітці та терпіння. "Для усиновлення потріб�

но зібрати чималий пакет документів і відповідати

певним вимогам: мати житло, постійне місце роботи,

задовільний стан здоров'я. Загалом вся процедура

оформлення у нас тривала дев'ять місяців (символіч�

но)", — зазначає Євгенія Білан. Наразі родина Біланів

виховує двох дітей — рідну 12�річну Анюту та 4�річно�

го Юрчика, який проживає з новою родиною вже два

роки. А цього літа молоді батьки взяли під опіку шість

(!) дівчат — випускниць дитячого будинку "Родина",

щоб допомогти їм зі вступом у вищі навчальні заклади.

"Тані 15 років — вона приїздила до нас і раніше. А ось

Юля, Катя (17 років), Аня, Оля і Настя (18 років) потра�

пили до нас уперше. Ми хотіли допомогти їм пройти

вступну кампанію, аби вони отримати освіту. Із вибором

майбутньої професії визначилася лише Юля. Дівчинка

хоче працювати дизайнером інтер'єру. Вона дійсно дуже

гарно малює. Ми з нею багато займалися, купували фар�

би, малювали. Проте під час іспитів у Національний уні�

верситет технологій та дизайну виявилось, що для вишів

необхідна більш ґрунтовна підготовка. Тому подали до�

кументи в технікум готельного господарства, де Юля за�

раз навчається. Проте на цьому не зупиняємося — знай�

шли спонсорів, які виплачують для дівчини щомісячно

стипендію у 300 гривень. Збираємо кошти і вже в на�

ступному півріччі знайдемо їй курси з дизайну ін�

тер’єрів, щоб Юля могла реалізувати себе у тій сфері, в

якій хоче", — розповідає Євгенія.

З іншими дівчатками було складніше — жодна з них

не знала, чим займатися у житті. Опікуни методом проб

з'ясовували їхні вподобання. У результаті вони вже опа�

новують фах оператора телекомунікаційних послуг та

касира. "Найсумніше вийшло з Ольгою. Вона склала

успішно іспити і вступила до технікуму. Та коли поїха�

ла додому збирати речі, не повернулася і повертатися

не бажає", — зі співчуттям зазначає пані Білан.

Після завершення вступної кампанії підтримка дів�

чат родиною Біланів не припиняється. "Вони прихо�

дять до мене в офіс готувати реферати, практикувати

навички роботи з комп'ютером. Коли необхідно, йде�

мо з ними в магазини і купуємо черевики, одяг, зоши�

ти", — додає Євгенія.

Дивлячись на цю милу жінку, і не скажеш, що саме

завдяки їй семеро дитячих сердець отримують стільки

уваги, тепла та турботи. Залишається лише подякува�

ти батькам за їх надзвичайно добру душу та побажати

наснаги й терпіння у нелегкій, але такій необхідній

справі

О рім опі и над шістьма дівчат ами, родина Біланів вихов є двох дітей — рідн 12-річн Анют та синовлено о 4-річно о
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Кандидат у народні депутати 
України в одномандатному виборчому окрузі № 220
в місті Києві, самовисуванець, у виборчому списку 

мажоритарного округу під № 3 
ВАСИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Я народився у місті Києві. Навчався в Київському націо�

нальному університеті імені Тараса Шевченка, де отримав дві

вищі освіти. Свідоцтво на провадження адвокатської діяльнос�

ті отримав у Київській міській кваліфікаційно�дисциплінарній

комісії адвокатури. Зараз працюю в Адвокатському об`єднанні

«Правова Фундація» керуючим партнером, адвокатом. 

Адвокат — це загострене почуття справедливості, тому я й

обрав цю професію, аби допомагати людям у скрутному стано�

вищі. Тож у складні для держави часи не можу бути осторонь і

дивитися, як чиновники порушують закони, Конституцію та

неналежно виконують свої службові обов`язки, розкрадають

державні кошти. Адже вони зароблені громадянами України і

належать народу, а не купці олігархів, що керують країною. 

Я вірю, що можу змінити ситуацію на краще, тому на прохан�

ня колег адвокатів та багатьох людей різних професій вирішив

балотуватися в народні депутати до Верховної Ради України, щоб

допомагати громадянам України на законодавчому рівні. 

Моя передвиборна програма відрізняється від програм ін�

ших кандидатів тим, що вони лише обіцяють робити, а я вже

роблю добрі справи, і не тільки перед виборами, а протягом

всього свого життя. Я професіонально допомагав, допомагаю і

буду допомагати громадянам, які у складних обставинах пот�

ребують правової допомоги в боротьбі за свої права та інтере�

си. Мною згуртована професіональна команда — це юристи та

адвокати, які працюють в постійно діючих юридичних офісах. 

Протягом багатьох років я допомагаю найменш захищеним

верствам населення, інвалідам, Київському міському товарис�

тву інвалідів «Аліса» – це громадська організація, що об`єднує

інвалідів міста Києва та захищає їхні законні інтереси в дер�

жавних структурах та судах. 

Шановні виборці, я живу поруч з вами, тому добре знаю потре�

би жителів виборчого округу № 220. Це невідремонтовані під`їзди,

ліфти, відсутність освітлення біля житлових будинків, гостра нес�

тача дитячих та спортивних майданчиків. Мені добре знайомі на�

ші розбиті дороги, які потребують негайного ремонту. Окрім того,

гостро стоїть проблема недостатнього фінансування шкіл та дош�

кільних закладів, медичної галузі, а також відсутнє фінансування

та будівництво метро на житловий масив Виноградар. 

Всі ці проблеми потребують термінового вирішення. Тому я

звернувся з відповідними заявами в інтересах мешканців Поділь�

ського району до державних структур про негайне усунення проб�

лем, що існують в районі. В разі неналежного та несвоєчасного ви�

конання держчиновниками своїх службових обов`язків наступ�

ним моїм кроком буде звернення до суду щодо бездіяльності кон�

кретних посадовців про притягнення їх до відповідальності та усу�

нення проблем, які існують у районі, за рішенням суду. 

Програма кандидата у народні депутати України на сайті 
Василенко-Олександр.com.ua. 

Вірю, що разом ми здолаємо всі негаразди. 
Ваш адвокат, кандидат у народні депутати.
З програмою кандидата від округу № 220 можна ознайомитись

на 23 шпальті.
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"Київенерго" збільшило обсяг заміни 
тепломереж до 75 км
ПАТ "Київенер о" збільшило запланований на 2012 рі обся заміни теп-

лових мереж 1,5 рази — до 75 м (в однотр бном вимірі). Ре онстр -
ція 30 додат ових діляно мереж централізовано о опалення та арячо о
водопостачання завершиться до почат опалювально о сезон . Їхня за-
альна протяжність становить понад 20 м. Усі ці ділян и б ли обрані ом-
панією через висо ий рівень зношеності. Значна частина обраних мереж
обсл ов є споживачів малих отелень. Додат ові ошти на їхню ре он-
стр цію б ло виділено напри інці серпня. За альна вартість оновлення
всіх діляно становить 23,8 млн рн. Під час заміни мереж централізова-
но о опалення "Київенер о" вперше ви ористов є полімерні тр бопрово-
ди "Ізопрофле с". Це — с часна техноло ія, я а поля ає підвищеній ан-
ти орозійній стій ості, н ч ості та міцності мереж. До то о ж, та і тр бо-
проводи простіше монт вати. За алом ре онстр ція охоплює 5 районів
столиці — Голосіївсь ий, Святошинсь ий, Подільсь ий, Оболонсь ий,
Шевчен івсь ий. На 5 ділян ах роботи вже заверш ються

У "Київській Фортеці" відбудеться свято у стилі
українського бароко
Сьо одні на території істори о-архіте т рної пам’ят и-м зею "Київсь а

фортеця" за підтрим и КМДА відб деться фестиваль "Осінь Середньовіч-
чя". У та ий ори інальний спосіб раїнсь і митці запрош ють сіх охочих
відсвят вати візантійсь ий Новий рі . У про рамі заход : олоритна м -
зи а та середньовічні танці, ори інальні презентації і спеціальні мистець-
і а ції. Відвід вачів вітатим ть знавці стародавньої иївсь ої доби: джаз-
бенд "Забава", Тарас Компанічен о, Ан еліна Моня , Назар Сав о і Годо.
Крім то о, т т можна б де посл хати ансамбль стародавньої м зи и Кос-
тянтина Чечені, оле тив "Хорея озаць а", Ілларію, Оле а С рип та Ні-
н Матвієн о. "У древні часи саме вересні в Києві влаштов вали вели е
місь е свято, я е означало за інчення літа, завершення тор ів і ладан-
ня онтра тів і символіз вало почато Ново о ро . На ньо о сходились
цехові братства зі своїми хор вами, стя ами, піснями. Учасни и принос-
или вели вос ов свіч й проводили обряд "Весілля свіч и", або, я а-
зали народі, "Женіння свіч и". Усі співали, танцювали, а опівночі ожна
людина на площі запалювала свою малень свічеч , приносила додом
й ставила перед образами",— розповідає ініціатор та х дожній ерівни
фестивалю Оле С рип а
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Київсь а влада продовж є
а тивні роботи з ре он-
стр ції та б дівництва
пар ів і с верів на всій те-
риторії міста. Та , лише
цьо о ро столиці об-
лаштовано близь о 30 зе-
лених зон. У планах —
привести до лад схили
Дніпра, а та ож території
нав оло водної артерії. Го-
лова КМДА Оле сандр По-
пов відвідав дві зелені зо-
ни — "Вербовий ай" та
"Тельбін", де наразі три-
вають роботи зі створення
надс часно о пар ово о
середовища.

Замість пустки — унікальний
фонтан

На більш ніж чотирьох гектарах

парку "Вербовий гай", що в Дніп�

ровському районі, роботи тривають

повним ходом. До кінця жовтня тут

планують обладнати доріжки для

променаду шириною в 6 метрів,

встановити освітлення та дитячі

майданчики. А вже весною завер�

шать роботи з озеленення, встанов�

лять альтанки, ротонди, світлому�

зичний фонтан та пам’ятник видат�

ному українському актору Івану

Миколайчуку.

За словами начальника бюро ти�

пового експериментального проек�

тування КО "Інститут Генерального

плану м. Києва" Тетяни Макогон, во�

дограй буде справді дивовижним та

навіть у зимовий час своїм зовнішнім

виглядом прикрашатиме парк.

"Ця споруда працюватиме в де�

кількох режимах. Так, деякі фор�

сунки імітуватимуть нефи київ�

ських храмів, які добре видно з

цього берега Дніпра. А оскільки ос�

новна тематика зеленої зони —

верби, то за допомогою

спрямованих струменів та підсві�

чення імітуватимуться і крони схи�

лених до води дерев. Також у фон�

тані передбачена функція розпи�

лення, яка утворюватиме водний

екран, на який можна буде спроек�

тувати будь�яке зображення. Чаші

водограю оздоблять староруськими

орнаментами, а між ними встанов�

лять світильники. Тож навіть у хо�

лодну пору року споруда яскраво

виділятиметься на загальному фоні

парку",— розповіла "Хрещатику"

Тетяна Макогон.

Ще однією родзинкою "Вербово�

го гаю" буде пам’ятник легендарно�

му українському актору Івану Ми�

колайчуку, який проживав поблизу,

на вулиці Серафімовича, 5. Наразі

розробляється проект майбутнього

монументу.

Подбали проектанти і про те, щоб

у парку було зручно малечі. Тут

встановлять декілька дитячих май�

данчиків, тренажерний комплекс, а

згодом облаштують і місце для за�

нять екстремальними видами спор�

ту.

Щодо озеленення, то на території

вже висаджено близько 150 дерев.

За словами першого заступника го�

лови КМДА Олександра Мазурча�

ка, вже навесні фахівці за необхід�

ності досадять тут саджанці. А ос�

новний акцент зроблять на квітко�

вому оформленні зеленої зони.

"Тут можна встановити дуже

красиве ампельне озеленення, об�

лаштувати декілька квіткових

клумб. Адже на променаді шири�

ною в шість метрів таке оформлен�

ня буде тільки радувати відвідува�

чів. Однак основна ідея в тому,

щоб облаштувати парк, який не

буде перенасичений кущами та де�

ревами, а матиме вдосталь відкри�

того простору",— зазначив Олек�

сандр Мазурчак.

Помилуватися оновленим пар�

ком мешканці столиці зможуть уже

наступного року, до Дня Києва. Од�

нак на цьому роботи не припинять і

зелена зона буде продовжена

вздовж Дніпра ще майже на 7 гекта�

рів.

Відродження Тельбіна

Оновлять комунальники і терито�

рію навколо озера Тельбін. Першу

чергу реконструкції зеленої зони

планують завершити вже навесні.

На території у понад 2 гектари об�

лаштують верхню частину парку та

центральну алею, укріплять доріж�

ки, реконструюють два дитячі май�

данчики та встановлять тренажер�

ний комплекс.

Також тут з’явиться красиво

оформлена вхідна група та май�

данчик, на якому представлять

змінні експозиції паркової скульп�

тури та квіткове оформлення. За

словами Тетяни Макогон, спо�

рудять на території і два пандуси,

пристосовані для пересування лю�

дей з обмеженими фізичними мож�

ливостями, які з’єднують верхню

частину парку з нижньою кільце�

вою доріжкою.

Як зазначив голова КМДА Олек�

сандр Попов, приведуть до ладу і са�

му водойму та пляжі навколо неї.

Вже найближчим часом тут вста�

новлять земснаряд, який очистить

підземні джерела озера, а згодом —

облаштують місця для відпочинку

біля води.

Знаково, що обидві зелені зони

були створені за ініціативи громад�

ськості, і наразі місцеві мешканці

активно беруть участь у розбудові

парків. Як зазначив голова ОСНу

"Березняки�Тельбін" Валерій Гума�

ненко, всі їх пропозиції були врахо�

вані міською владою, а місцеві

мешканці й надалі допомагатимуть

розвивати та підтримувати порядок

в оновлених зелених зонах.

"У нас глобальні плани щодо на�

ведення ладу на цих територіях та

організації тут сучасних місць для

відпочинку людей. Наразі по всій

столиці відбувається широкомасш�

табна реконструкція парків та скве�

рів. У кожному районі по кілька та�

ких об’єктів. І дуже приємно, що

люди, які проживають поблизу цих

зелених зон, беруть активну участь у

їх розбудові. Ми робимо все, щоб їх�

ні побажання були максимально

враховані. Адже тільки завдяки та�

кій співпраці ми зможемо створити

паркове середовище, у якому буде

комфортно відпочивати всім", — за�

значив Олександр Попов.

Оновлення набережної

У рамках традиційного осіннього

місячника з благоустрою та озеле�

нення міста голова КМДА оглянув

територію поблизу транспортної

розв’язки на примиканні Дніпров�

ського узвозу до Набережного шосе

(частини набережної на території

Старонаводницького парку).

Після закінчення ремонту на цій

території протяжністю 300 метрів

було висаджено 250 дерев — червоні

дуби, липи, катальпи та бузок, а та�

кож створені квіткові композиції,

встановлені лави та урни. Окрім то�

го, тут оновлено паркове освітлен�

ня, аби кияни могли прогулюватись

у вечірній час. До речі, на всій тери�

торії змонтований автоматичний

полив, контролювати який можна

дистанційно за допомогою комп’ю�

тера. "Озеленення та облаштування

зони для відпочинку виконано на

сучасному якісному рівні, що стане

прикладом для подальшої рекон�

струкції набережної Дніпра", — за�

уважив Олександр Попов.

Як розповів "Хрещатику" началь�

ник КО "Інститут генерального

плану м. Києва" Сергій Броневиць�

кий, у планах міської влади ком�

плексно привести до ладу схили

Дніпра та території навколо водної

артерії. А в майбутньому — навіть

поєднати їх річковим трамвайчи�

ком

Місто зроблять 
комфортнішим
У столиці з’являться два унікальні парки, а набережна 
отримає нове життя

Київ має стати ближчим 
для туристів
Закордонних мандрівників приваблюватимуть цікавими 
ярмарками та мовною доступністю
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Під час проведення р -
ло о стол "Київ — т рис-
тичне майб тнє" представ-
ни и столичної влади, по-
сольств, тор ово-промис-
лових палат об оворювали
питання, пов’язані з роз-
вит ом т ристичної ал зі
міста. А приводом до ці а-
во о діало став Міжна-
родний день т ризм , я ий
щорічно відзначають
напри інці вересня.

"Міжнародний день туризму — це

не лише свято, а передусім гарна

нагода поговорити про розвиток

цієї галузі в майбутньому, — заува�

жив перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак. —

Крім того, нам дуже цікаво почути

думку наших закордонних колег,

особливо після проведення Євро�

2012".

Серед питань, які обговорювали

експерти — підготовка кваліфікова�

них фахівців галузі туризму, зокрема

екскурсоводів, які вільно володіють

іноземними мовами, а також розви�

ток туристичної інфраструктури. У

найближчі роки Київ планує реалі�

зувати низку цікавих проектів. Зок�

рема велику увагу буде приділено

інформуванню потенційних закор�

донних мандрівників про Київ через

мережу Інтернет. Про це розповіла

начальник управління туризму

КМДА Тетяна Слишик.

"Сьогодні ми маємо конкретні

плани щодо розвитку туристичної

інфраструктури столиці на най�

ближчі роки, — наголосила пані

Слишик. — Насамперед ми розроб�

ляємо схему руху містом туристич�

них автобусів. Крім того, плануємо

збільшити кількість корисної інфор�

мації про Київ в Інтернеті саме іно�

земними мовами, аби гості могли

через мережу забронювати місця в

готелях, здійснити віртуальні озна�

йомчі мандрівки столицею України".

Важливою складовою розвитку

туризму є організація промо� та

прес�турів для представників закор�

донних і українських ЗМІ, а також

збільшення щорічних івент�заходів

у столиці (виставок, фестивалів, яр�

марків). "Для підвищення турис�

тичної привабливості в більшості

європейських міст із початком зи�

мових свят відкриваються ярмарки,

де не тільки продають сувеніри,

прикраси, їжу та напої, а й створю�

ють казковий настрій та атмосферу

свята. Україна багата традиціями, і

Київ повинен стати туристичним

центром гарних вражень та здійс�

нення мрій. Уже цього року з Дня

Святого Миколая до Різдва ми пла�

нуємо організувати для гостей

столиці "Різдвяне селище" та "Різ�

двяний ярмарок", — повідомила Те�

тяна Слишик.

Керівник Німецького товариства

міжнародного співробітництва GIZ

Матіас Брандт повідомив, що ні�

мецькі фахівці готові взяти активну

участь у розробці туристичної про�

грами для Києва, адже, як свідчать

результати моніторингу, найбільш

відвідувані міста Європи — Лондон

та Париж — мають відповідні про�

грами і докладають чимало зусиль

для реклами своїх вже відомих пам�

’яток. А на думку заступника голови

місії посольства королівства Швеції

в Україні Мортона Енберга, Київ

(як і вся Україна) є дуже цікавим з

точки зору розвитку еко туризму, і

саме на цьому місцевій владі по�

трібно зробити акцент, аби повто�

рити успіх Євро�2012

Повідомлення
Окружна виборча комісія  виборчого округу № 217  повідомляє, що 26

вересня 2012 року, на своєму засіданні, постановою  № 11 на території

виборчого округу утворено 79 дільничних виборчих комісій, за номерами

800471 � 800547; 800577; 800578. Більш детальна інформація щодо складу

кожної дільничної виборчої комісії, їх місцезнаходження і контактних

даних розміщена на веб�сайті Центральної виборчої комісії.

Голова комісії    Савчук М.О.

До інця жовтня пар "Вербовий ай" план ють обладнати доріж и для променад шириною в 6 метрів, встановити
освітлення та дитячі майданчи и
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Цифра дня

60 386 900 000 
гривень, на таку суму було надано різних видів послуг мешканцям
столиці підприємствами сфери послуг протягом січня—липня 2012 року 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві

Другий перинатальний центр з’явиться у місті
до кінця наступного року
Про це повідомила перший заст пни начальни а ГУ охорони здо-

ров'я КМДА Валентина Залесь а: "Ми розрахов ємо, що до інця на-
ст пно о ро перинатальний центр б де ведено в е спл атацію". Із її
слів, центр б де від ритий на базі Київсь о о місь о о центр репро-
д тивної та перинатальної медицини. Посадовець та ож за важила,
що всьо о в Києві план ється ор анізація роботи 3 перинатальних цен-
трів. Третій, найбільший з них, столична влада розрахов є від рити до
інця 2014 ро на базі Київсь о о місь о о поло ово о б дин № 5

Київ та Мальта співпрацюватимуть 
в економічній та гуманітарній галузях
Про по либлення співпраці між Києвом та С веренним Війсь овим

Мальтійсь им Орденом в е ономічній та манітарній сферах домовили-
ся олова КМДА Оле сандр Попов та новопризначений Надзвичайний та
Повноважний Посол Орден в У раїні Па ль Фрідріх фон Ф рхерр. Зо -
рема Мальта отова запропон вати до реалізації в У раїні ціл низ со-
ціальних про рам сферах боротьби з нар оманією, підтрим и молоді,
розвит освіти та соціально о захист . Крім то о, за словами диплома-
та, інвесторам з Мальти Київ ці авий я новий та перспе тивний е оно-
мічний рино . Тож посол пообіцяв сприяти нала одженню діало між
бізнес- олами двох сторін. “Я в захваті від Києва, це надзвичайно ра-
сиве, динамічне місто, я е швид о розвивається. Пере онаний, що т т
ми зможемо реаліз вати чимало плідних і ці авих прое тів. Особисто я
налаштований на онстр тивн співпрацю різноманітних ал зях”,—
запевнив Па ль Фрідріх фон Ф рхерр. Оле сандр Попов привітав посла
із призначенням на посад та запевнив отовності до співпраці із дип-
ломатичною місією та Мальтійсь им Орденом. “Я радий вітати вас на-
шом місті. Готовий запевнити, що ияни чи не най остинніші люди сві-
ті, тож пере онаний, що Київ стане для вас одним із най любленіших
міст світ ”,— зазначив Оле сандр Попов
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Як корінному киянину мені соромно за все, що відбувається у рід�
ному місті. Київ і країна в цілому потребують змін. Я прийняв рішен�
ня балотуватися до парламенту за округом у столиці, тому що знаю —
здійснити їх реально. Разом з опозиційними політиками та політични�
ми силами ми переможемо на виборах 28 жовтня 2012р. Ми створи�
мо демократичну більшість у парламенті. Ми звільнимо Ю. Тимошен�
ко та Ю. Луценка і припинимо політичні переслідування.

Моя мета — збудувати в Україні заможне, демократичне,

правове суспільство, яке базується на засадах. Насамперед це:

— робочі місця і зарплати, які дозволяють гідно жити, году�

вати сім’ю, виховувати дітей;

— пенсії, на які люди не лише гідно житимуть, а й подорожу�

ватимуть та допомагатимуть онукам;

— соціальна допомога кожному, хто її потребує;

— доступна якісна медицина, яка попереджає причини, а не

лікує наслідки;

— можливість отримати освіту та знайти роботу за спеціаль�

ністю;

— якісні дороги, прибрані вулиці, чисті повітря, питна вода і

продукти харчування;

— справедливий суд, який захищає права кожного незалеж�

но від розміру гаманця;

— невтручання держави у бізнес;

— податки, які стимулюють розвиток бізнесу, а не заганяють

його в тінь;

— державна підтримка малого і середнього бізнесу;

— підзвітність влади людям.

Влада підзвітна народу.
Україна загрузла в корупції. Її основа — політична коруп�

ція у владі. Більшість тих, хто на виборах отримує мандат до�

віри, одразу забуває про інтереси людей. Це стосується і Пре�

зидента, і депутатів парламенту та місцевих рад. Подолати

політичну корупцію можливо, запровадивши підзвітність

влади народу.

Як депутат я підтримуватиму:

— повне скасування недоторканості народних депутатів і

Президента;

— закон про імпічмент Президента;

— закон про відкликання народних депутатів і депутатів міс�

цевих рад;

— запровадження особистого голосування відбитками паль�

ців депутатами всіх рівнів.

Київ повинен мати владу, обрану киянами, а не призначену

згори. Владу підзвітну громаді, а не високим чиновникам. Як

депутат я ініціюватиму:

— вибори мера у два тури;

— автоматичне призначення виборів мера у випадку його

відставки без рішення парламенту;

— ліквідацію посади голови КМДА — у Києві має панувати

самоврядування;

— щорічний звіт у прямому ефірі на ТБ мера та Київради що�

до використання коштів бюджету.

Разом з киянами!
Я народився і живу в Києві. Тут ростуть і вчаться мої діти.

Влада перетворила столицю на дійну корову державного бю�

джету — 50% надходжень до бюджету міста забирають у цен�

тральну казну. Це — 7 млрд. грн. на рік, майже половина бю�

джету міста.

Гроші громади мають залишатися у місті і працювати на ки�

ян! Як депутат я ініціюватиму:

— зміни до Бюджетного кодексу, які повернуть киянам за�

роблені кошти.

За рахунок цього місто зможе відремонтувати і побудувати

дороги, замінити ліфти, модернізувати систему ЖКГ, запобігти

техногенним аваріям, профінансувати медицину на належному

рівні, забезпечити гідну соціальну допомогу.

Проблемі тарифів маємо знайти адекватну відповідь. Необхідно зу�

пинити їх постійне зростання. Кияни повинні чітко розуміти, як фор�

мується тариф, скільки що коштує і чому. Як депутат я ініціюватиму:

— заходи із забезпечення енергетичної незалежності Укра�

їни: стимулювання видобутку власного газу, виробництва аль�

тернативних джерел палива, програми енергозбереження;

— заборону змінювати тарифи частіше, ніж раз на рік — лю�

ди мають право планувати свій бюджет;

— обов’язковий річний звіт міської влади перед киянами що�

до структури і шляхів формування тарифів.

Шановні кияни! Моя депутатська робота буде відкритою і прозорою,
на основі тісної співпраці з людьми. В окрузі працюватимуть приймальні,
де кожен зможе поділитися думками, висловити побажання, отримати до�
помогу. Сподіваюсь на плідну співпрацю і вірю у нашу спільну перемогу!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА 
У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ 

В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 218, м. КИЇВ,
ТРЕТЬЯКОВА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА

Для України
Проблеми:

Україна є бідною країною. ВВП на душу населення в Україні

в 5�10 разів менше, ніж у розвинених європейських країнах.

Це є головною причиною низьких заробітних плат і пенсій,

низького рівня соціальної захищеності літніх людей, людей з

особливими потребами, дітей.

Україна є хворою країною. В Україні неприпустимо низька

середня тривалість життя громадян, обумовлена поганим ста�

ном здоров’я українців.

Такі галузі медицини, як профілактично�оздоровча і реабілі�

таційно�відновлювальна в Україні практично відсутні.

Україна є інноваційно слабкою і неконкурентоспроможною

країною. В Україні відсутнє державне розуміння безальтерна�

тивності швидкого зростання ВВП за рахунок інноваційного

розвитку економіки та використання інтелектуального потен�

ціалу.

Що робити:

За рахунок використання інтелектуального потенціалу в стислі
строки перетворити бідну і хвору Україну в державу заможних і
здорових громадян.

Як робити:
Втілити в життя розроблену нами Державну програму "Інте�

лект нації", головним завданням якої є відновлення і накопи�

чення інтелектуального потенціалу.

Здійснювати пошук і відбір по всій Україні та серед різних

верств населення талановитих дітей і юнацтва, організовувати

їх навчання за рахунок бюджетних коштів у спеціалізованих

природничих і гуманітарних центрах, в кращих університетах

України і світу, організовувати їх стажування у провідних на�

укових і науково�виробничих центрах.

Законодавчо забезпечити пріоритетність розвитку іннова�

ційного малого та середнього бізнесу. Світова практика свід�

чить, що саме інноваційні ідеї, народжені в малому і середньо�

му бізнесі, є потужним локомотивом прогресивного розвитку

людства.

Для Києва
Проблеми:

Київ є офіційно визнаною найбруднішою столицею Європи.

Повітря Києва забруднено різноманітними викидами, питна

вода столиці має низьку якість, місто має відверто поганий са�

нітарно�епідеміологічний стан — навіть стічні води туберку�

льозних і інфекційних відділень лікарень Києва не знезара�

жуються

Кияни мають низьку середню тривалість життя.

Кияни мають високий рівень захворюваності. У Києві біль�

ше, ніж у регіонах, поширені хвороби цивілізації: онкологічні,

серцево�судинні, діабет, гіпертонія, різноманітні алергії, пси�

хоемоційні розлади, які до того ж значно помолодшали.

Що робити:
Суттєво поліпшити стан здоров’я киян та підвищити середню

тривалість їх життя, що є важливішим за будівництво метро, туне�
лів і розв’язок

Як робити:

Наша інтернаціональна команда володіє комплексом серти�

фікованих в Україні інноваційних "водних" технологій з широ�

кими можливостями в галузях екології, охорони здоров’я, сіль�

ського господарства.

Уже сьогодні ми можемо в стислі строки (до трьох років) суттє�

во покращити санітарно�епідеміологічний стан в Києві, забезпе�

чити киян і вдома, і на роботі якісною питною водою з профілак�

тично�оздоровчими, в т. ч. антиоксидантними властивостями.

Наші дії призведуть до суттєвого зменшення захворюваності

хворобами цивілізації, дозволять підвищити середню трива�

лість життя киян і досягти європейських стандартів довголіття.

Надзавдання передвиборної програми:
Громадяни України повинні усвідомити твердження:
"Поява критичної маси розумних людей — носіїв інтелекту на�

ції — в економічному та політичному житті є основною гарантією
незворотності демократичних процесів у суспільстві, припинення
корупційного свавілля чиновників всіх рангів і перетворення Укра�
їни в справжню європейську державу"

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 218
ГРИЩУКА Валерія Павловича

Я, Тарас Олександрович Кривенко, заявляю, що основні чинни�
ки моєї діяльності повністю збігаються з цінностями та цілями
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" (УМ).

Вступ
У кожного з нас є мрії. У своїх мріях ми живемо у щасті та

безпеці, гармонії з собою та оточуючим світом. Але поверта�

ючись до реальності, знову продовжуємо бігти по колу, що

створене "кимось", у пошуках здобичі, щоб прогодувати свою

родину. Щодня ми стикаємося з несправедливістю існуючої

системи, часто відчуваємо беззахисність та безвихідь. Ми віри�

мо обіцянкам політиків, тому що хочемо вірити. Ми хочемо ві�

рити, що прийде чесний та порядний лідер, та змінить світ на

краще.

Ми, представники ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙ�
БУТНЬОГО", зрозуміли: цих хороших людей можна і не дочека�
тись — треба брати здійснення змін у свої руки.

Свою діяльність та програму ми базуємо на ідеї того, що
СВОБОДА — головний критерій щастя та повноцінного роз�
витку і реалізації людини, на філософських вченнях великого
українського гуманіста Григорія Сковороди та на відповідних
цінностях:

Совість.
О, солодкий шлях життя, коли совість чиста! 

Григорій Сковорода
Це морально�етичний стрижень, який обумовлює наші

вчинки та думки навіть тоді, коли поруч з нами нікого немає.

Це чесність перед собою, а значить і перед суспільством.

Солідарність.
Без ядра горiх нiщо, так само, як i людина без серця. 

Григорій Сковорода
В першу чергу, солідарність — це відсутність байдужості.

Суспільству необхідні діалог і взаєморозуміння. Солідар�

ність — це допомога людині у пошуку роботи, у створенні

умов для перекваліфікації та отримання іншої спеціально�

сті.

Власність.
Безумцевi властиво жалкувати за втраченим i не радiти з того,

що залишилося. 
Г. Сковорода

Власність — це соціальний і економічний фундамент реалі�

зації права людини на життя. Без власності не буває ні процві�

тання, ні свободи. Власність є головною гарантією свободи.

Право людини на життя — це джерело всіх інших прав. Право

власності — це його практичне втілення. Держава має створити

умови, в яких кожний може працювати для примноження своєї

власності.

Держава мого майбутнього — це Україна громадянського,

відкритого, вільного суспільства, заможна, самобутня, безпеч�

на і щаслива. Щасливе майбутнє неможливе без усвідомленого

минулого та надійного сьогодення.

Моє бачення ефективних та послідовних змін:

1. Майбутнє.
Як хто посiє в юності, так пожне в старості. 

Григорій Сковорода
Майбутнє — це наші діти. Якщо сьогодні ми знайдемо в собі

сили вирощувати здорову, виховану на загальнолюдських цін�

ностях в гармонії з природою, освічену, розумну, гуманну на�

цію, то вже за десяток років Україну населятиме нова еліта від�

критих, щирих, освічених, небайдужих людей.

2. Сьогодення.
Бачиш, що свiтло премудростi тодi входить у душу, коли чоло�

вiк два єства пізнає: тлiнне та вiчне. 
Григорій Сковорода

Сьогодення — це стартова точка на шляху перемін. Немож�

ливо побудувати міцний будинок, не маючи надійного фунда�

менту. Забезпечити щасливе майбутнє — це захистити приват�

ну власність сьогодні, створити прозорі та прийнятні умови для

можливості примноження власності чесним шляхом будь�якою

родиною чи особою.

3. Історична спадщина
Бути щасливим — це значить пiзнати, знайти самого себе. Ду�

ховна людина є вільна. В висоту, в глибину, в широту літає без�
межно. 

Григорій Сковорода
Минуле — це грунт, на якому формується фундамент сучас�

ності та майбутнього. Найбільш якісний фундамент не буде

ефективним, якщо не матиме надійної опори. Ми маємо повер�

нути народу почуття господарювання на своїй землі, зв’язок з

предками через відновлення реальної історії та багатовічних

традицій нації, надати можливість ідентифікувати та прийняти

себе.

З любов’ю до України ми зможемо все!

Т. О. Кривенко

Передвиборна програма
Кандидата у народні депутати України мажоритарного округу № 218

Кривенка Тараса Олександровича

У Голосієво активно  впроваджується
проект “Картка киянина”
Управлінням праці та соціально о захист населення

Голосіївсь ої РДА проводиться збір реєстраційних да-
них ромадян, я і мають право на отримання “Карт и
иянина”, а саме: один із бать ів ба атодітної родини,

соціальні працівни и, непрацюючі особи, я і здійснюють до ляд за
дітьми-інвалідами, особи, я і не мають права на пенсію, пенсіонери та
інваліди, я і не мають права на піль овий проїзд метрополітені.
Всьо о на облі в Управлінні переб ває 4211 осіб зазначених а-

те орій. Для ви отовлення “Карт и иянина” зареєстровано 2170
осіб, видано ромадянам 1173 арт и. Станом на 19 вересня розпов-
сюджено 4352 повідомлення з відповідною інформацією. Кожна ба а-
тодітна родина отримала повідомлення про порядо отримання ар-
то . Пенсіонерів та інвалідів, я і не мають права на піль овий проїзд
в метрополітені, запрош ють для отримання “Карт и иянина” по те-
лефон . Інформація про порядо реєстрації для отримання “Карт и
иянина” розміщена на стендах Управління праці та соцзахист насе-
лення, в філіях відділ с бсидій та піль , я і розташовані в житлових
ор анізаціях та на веб-сайті Голосіївсь ої РДА. Та ож ор анізована
робота “Гарячої лінії”, за телефоном 257-23-87 меш анці район ма-
ють змо отримати необхідн інформацію з питань оформлення та
принцип дії арт и

Відбулась акція “Цінуй своє життя. 
Пройди тест на ВІЛ!”
З метою профіла ти и та боротьби зі СНІДом По-

дільсь ом районі відб лася а ція “Цін й своє життя.
Пройди тест на ВІЛ!”, я а б ла ор анізована Київ-
сь им місь им центром соціальних сл жб для сім’ї, ді-

тей та молоді й Київсь им місь им центром профіла ти и та боротьби
зі СНІДом, за часті Подільсь о о районно о центр соціальних сл жб
для сім’ї, дітей та молоді.
Психоло и та фахівці з соціальної праці провели робот щодо моти-

вації меш анців Подільсь о о район пройти тест вання на ВІЛ-інфе -
цію. Мобільна бри ада “Київсь о о місь о о центр профіла ти и та
боротьби зі СНІДом” ор аніз вала в личне тест вання на ВІЛ.
Під час проведення а ції психоло ами та фахівцями з соціальної ро-

боти б ло розповсюджено інформаційні матеріали щодо місць та час
проведення в личних мобільних тест вань на ВІЛ, діяльності Центр

соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді, л бів за місцем проживан-
ня та діяльності добровільних помічни ів сфері надання соціальних
посл Подільсь ом районі

На Подолі відбулося засідання Громадської ради
У Подільсь ій РДА відб лося засідання Громадсь ої ради, на я ом

б ли роз лян ті питання щодо планових заходів осінньо о місячни а з
бла о строю, озеленення і по ращення санітарно о стан , а та ож об-
оворювався прое т Концепції манітарно о розвит У раїни на пері-
од до 2020 ро . Начальни відділ онтролю за бла о строєм Поділь-
сь о о район А. Терновий поінформ вав членів Громадсь ої ради про
планові по азни и ви онання заходів осінньо о місячни а з бла о ст-
рою, озеленення та поліпшення санітарно о стан , зо рема, щодо
стан в лично-шляхово о осподарства, відновлення зовнішньо о ос-
вітлення, озеленення, санітарної очист и та інших по азни ів.
По др ом питанню вист пила олова Громадсь ої ради Т. Гоєн о,

я а зосередила ва на основних цілях, пріоритетах, завданнях та
принципах державної політи и і політи и в ал зі манітарно о розвит-

на період до 2020 ро

У Деснянському районі розпочався
осінній місячник з благоустрою
У Деснянсь ом районі розпочався осінній місячни

з бла о строю, озеленення та поліпшення санітарно о
стан , я ий триватиме до 26 жовтня.
Упродовж місяця в районі проводитим ться роботи

з очищення територій від сміття, опало о листя та ви-
везення йо о до визначено о районі місця для с лад вання. Та ож
заплановано проведення ремонт та очищення в лиць, дорі , трот -
арів, вн трішньо вартальних проїздів та інших елементів бла о строю,
приведення до належно о санітарно-технічно о стан о орож садибної
заб дови приватно о се тор район , б дівельних майданчи ів, в лиць
тощо. На ви онання цих заходів план ється витратити понад 14 млн
ривень, із них — понад 10 млн позабюджетних оштів. О рім наведен-
ня лад на територіях район , здійснюватиметься перевір а за онності
встановлення нових тимчасових спор д (малих архіте т рних форм),
онтролюватим ться терміни ви онання відновлювальних робіт після
с нення аварій на інженерних мережах.
За важення і пропозиції від населення приймаються за тел.:

546-20-87, 515-66-66

Деснянці взяли участь у Марші миру
У рам ах відзначення Міжнародно о дня мир ветерани та чнівсь а

молодь Деснянсь о о район взяли часть традиційном Марші ми-
р , я ий пройшов за частю представни ів місь ої влади, ГО ветеранів
війни, праці, збройних сил, олишніх в’язнів фашистсь их онцтаборів,
дітей війни, інвалідів, воєнних онфлі тів.
Учасни и заход по лали віти до пам’ятни а воїнам-аф анцям і

пройшли свят овою ходою до Національно о м зею історії Вели ої Віт-
чизняної війни 1941—1945 ро ів, під стінами я о о відб вся рочистий
мітин . Ветерани ділилися спо адами про воєнні лихоліття, враження-
ми від перемо и, за ли али бере ти мир.
На адаємо, що Міжнародний день мир відзначається відповідно ре-

золюції Генеральної Асамблеї ООН щоро 21 вересня. Цьо о дня всіх
часни ів воєнних онфлі тів за ли ають припинити во онь і відмови-
тися від насильства. Марш Мир — це можливість для людей сіх на-
ціональностей, льт р та ідеоло ій виразити отовність об’єднати з -
силля для встановлення міцно о мир . У Європі Марш мир підтрим -
ють 25 раїн. В У раїні та а рочиста хода відб вається вчетверте

У Шевченківському районі 
вшанували колишніх партизан
З на оди відзначення Дня партизансь ої слави

Шевчен івсь ом районі вшан вали олишніх партизан
і підпільни ів, сіх, хто зі зброєю в р ах боронив рідн
землю, хто воював на о пованих воро ом територіях.
На розі в лиць Бо дана Хмельниць о о та Олеся

Гончара відб вся “Рит ал пам’яті”, часть я ом взяли Голова Шев-
чен івсь ої РДА Сер ій Зімін, ветерани — олишні партизани та під-
пільни и ро и ВВВ 1941—1945 ро ів, ромадсь ість район , ш олярі.
О рім цьо о, частина ветеранів-шевчен івців поб вала на місь их захо-
дах Пар партизансь ої слави на Дарниці.
Учасни и районно о свят вання по лали віти до пам’ятни а Зої Кос-

модем’янсь ої та пом’ян ли олишніх побратимів хвилиною мовчання.
“Ми нама аємося, щоб ці дні ніхто не залишився заб тим чи обді-

леним. Том при от вали подар н и для Вас. У цей день Ви можете
поспіл ватися один з одним, з адати фронтових др зів, побратимів. У
територіальних центрах меди о-соціальної допомо и район для Вас
влаштовано вистав и, ор анізовано пере ляд фільми воєнної темати-
и. Ми робимо і робитимемо се від нас залежне, щоб Вам жилося
раще”,— зазначив, звертаючись до ветеранів, Сер ій Зімін

Новини районів за тиждень
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Дорогі кияни!

Переконаний: переважна більшість людей не задоволена

своїм сьогоднішнім днем, не всі з вас вірять у те, що кращим бу�

де й завтрашній день. Але завтрашній день буде кращим, якщо

ми спробуємо змінити наше майбутнє.

Змінити майбутнє? Це не фантастика — це єдиний шлях для

нас, наших дітей та внуків. Наша доля в наших руках в букваль�

ному розумінні цього слова. Бюлетень — це потужній інструмент,

який здатний змінити майбутнє. Ми завжди маємо пам’ятати про

це. Це засіб, який може змінити хід історії. Якого майбутнього ми

прагнемо і на яке майбутнє ми не можемо погодитися?

Ми не можемо погодитися на майбутнє, в якому лише погір�

шується наше становище, нехтуються наші права, країна відда�

ляється на узбіччя цивілізації.

Ми можемо погодитися на майбутнє, де створені гідні умови

для життя всім громадянам України, де кожний отримує від

держави захист та необхідну підтримку, а держава є інструмен�

том захисту прав та свобод своїх громадян.

Ми можемо погодитись на майбутнє, де Україна гідно буде

представлена в світі, який, виявляється, не такий і великий, де

Україну поважатимуть і вважатимуть за честь співробітничати з

нею. Заради таких змін необхідно прийти до виборчої скринь�

ки та проголосувати.

Зараз ми дивуємося, чому люди в інших країнах мають знач�

но вищий рівень життя, чому там людина не залишається

наодинці зі своїми проблемами.

Відповідь одна — все залежить від нас. Чи здатні ми прийти

на дільниці і проголосувати? Чи здатні ми обрати краще життя

і захищати свій вибір?

Переконаний, що так.

Ми — головний ресурс країни, а завдання народного депута�

та України — створити умови для розкриття внутрішнього по�

тенціалу народу, дати людям можливість чесно працювати з ви�

годою для себе і користю для країни. Я обіцяю рішуче бороти�

ся у парламенті за створення законодавчої бази для легалізації

економічних відносин, викорінення корупційних явищ, ство�

рення дійсно суверенної і незалежної, демократичної, соціаль�

ної, правової держави — України.

Я розраховую на діалог з вами: між нами має бути більше

розуміння і спільного усвідомлення проблем округу і країни.

І тоді ми вже напевне змінимо на краще наше спільне май�

бутнє.

10 серпня 2012 року

ВТІЛИМО МРІЮ В РЕАЛЬНІСТЬ!
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ 

ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ШЕВЧЕНКА ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА
Місто Київ, одномандатний виборчий округ № 218

Сьогодні уряд каже нам, що грошей немає, тому що в країні

криза. Але хто створив цю кризу? Невже робітники, що працю�

ють на виробництві? Невже лікарі, що нас лікують? Невже вчи�

телі, що навчають наших дітей? Невже люди, що торгують на

ринку? 

Ні, кризу створили чиновники та банкіри. Її створили капі�

талісти. Але вони не постраждали від кризи — навпаки — двіс�

ті найбагатших родин за час кризи збільшили свої доходи більш

ніж вдвічі.

Поки політики сперечаються про мовні та геополітичні пи�

тання, вони замовчують головне. Те, що левова частка націо�

нального доходу дістається 1 % громадян, в той час як 99 % зму�

шені тяжко працювати, щоб забезпечити себе і свої родини.

Оскільки олігархія не може забезпечити зайнятість та до�

стойну заробітну плату, а її панування призвело до руйнування

промисловості та занепаду сільського господарства, перетво�

ривши Україну на сировинний придаток заможних країн, слід

вилучити у олігархічного капіталу стратегічні підприємства —

заводи, електростанції, шахти, а також банки — та зробити їх

власністю всього народу.

Перерозподіл доходів від цих підприємств та банків дозво�

лить вирішити багато соціальних проблем нашого суспільства.

Націоналізація стратегічних виробництв та державне регулю�

вання фінансового сектору — єдина реалістична відповідь на

питання: звідки взяти кошти на зарплати та пенсії, освіту та ме�

дицину, житло та інфраструктуру.

Наші люди сьогодні не вірять у можливість таких корінних

змін на краще. Не вірять, бо думка про неможливість таких змін

нав’язана їм продажними політиками та так званою “опози�

цією”, що насправді нічим від влади не відрізняється. Треба ро�

зірвати це порочне коло, треба дати нашим людям надію та кра�

ще, справедливе майбутнє.

Настав час сказати: зміни можливі! Разом ми посунемо тих,

хто вважає себе господарями країни! Ми втілимо в життя те, чо�

му опирається 300 мільйонерів у Верховній Раді та олігархічний

уряд.

Ні влада, ні “опозиція” сьогодні не підтримують заходи в ін�

тересах трудової більшості. Саме тому у Верховній Раді необхід�

ні нові сили, не пов’язані з олігархією та політичними парті�

ями, що зганьбили себе.

Зобов’язуюсь довести, що інша Україна можлива. Україна не

для чиновників та олігархів, а для людей, які працюють, на�

вчаються, мислять! Для всіх, хто чесно заробляє свій хліб.

Зміни можливі!

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України 
за виборчим округом № 218

Киричука Сергія Леонідовича

Чи відомо Вам, що з 24 серпня 1991 року Верховна Рада

України прийняла майже 4900 законів, з яких діючими є більше

4000? Тобто щороку Верховна Рада України приймала в серед�

ньому 230 законів.

Чи відомо Вам, що з 24 серпня 1991 року було прийнято біль�

ше 51000 постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів Укра�

їни? Тобто на кожен день приходиться більше, ніж по шість по�

станов чи розпоряджень. Додамо сюди ще різного роду норма�

тивні акти міністерств та відомств, органів місцевого самовря�

дування, і ми побачимо величезний масив законодавства.

Впевнений, що в Україні немає жодної людини, яка доско�

нало володіє всім цим масивом нормативних актів. Більше то�

го, в багатьох посадових осіб немає жодного бажання їх вико�

нувати.

Наявність такої великої кількості нормативних актів, які

часто суперечать один одному, є однією з причин, яка породжує

корупцію, дозволяє уникати відповідальності, породжує сва�

вілля влади, дозволяє трактувати закон на свою користь.

Чи відомо Вам, що до Податкового кодексу України, який

набрав чинності з 1 січня 2011 року, зміни та доповнення вно�

силися вже більше, як 25 разів?

Чи відомо Вам, що до Цивільного кодексу України зміни та

доповнення вносилися близько 70 разів?

Простий громадянин сам не може захистити свої права, не

може отримати те, що йому належить за законом.

Своїм головним завданням на посаді народного депутата

України бачу:

— спрощення законодавства, що підвищить його ефектив�

ність;

— створення умов для неухильного дотримання законодав�

ства.

Окремим напрямком свої діяльності бачу забезпечення ре�

ального втілення в життя всіх без виключення прав людини і

громадянина, закріплених в Конституції України та законах

України. Вважаю, що особливу увагу слід приділити наступним

правам людини і громадянина:

— рівність людей у своїй гідності та правах;

— рівність конституційних прав і свобод громадян, рівність

перед законом;

— право кожної людини на життя;

— право кожного на повагу до його гідності;

— гарантія кожному недоторканності житла;

— гарантія кожному права на свободу думки і слова, на віль�

не вираження своїх поглядів і переконань;

— право кожного на свободу світогляду і віросповідання.

— право громадян України на свободу об’єднання у політич�

ні партії та громадські організації;

— ПРАВО ГРОМАДЯН БРАТИ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ

ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ, У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТА

МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ, ВІЛЬНО ОБИРАТИ І БУТИ

ОБРАНИМИ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГА�

НІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ;

— право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися

своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої

діяльності;

— право кожного на підприємницьку діяльність, яка не забо�

ронена законом;

— право кожного на працю, що включає можливість зароб�

ляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку

вільно погоджується;

— право кожного, хто працює, на відпочинок;

— право громадян на соціальний захист, що включає право

на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втра�

ти працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалеж�

них від них обставин, а також у старості та в інших випадках,

передбачених законом;

— право кожного на житло;

— право кожного на достатній життєвий рівень для себе і

своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло;

— право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу;

— право кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля;

— право кожного на освіту;

— гарантія кожному права знати свої права і обов’язки;

— особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не

може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не

буде доведено в законному порядку і встановлено обвинуваль�

ним вироком суду.

Шановні виборці!

Всі ВАШІ помисли, побажання, пропозиції — це суттєве до�

повнення до моєї програми, яку я готовий реалізувати разом з

ВАМИ!

9 серпня 2012  р.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

ГЛУЩЕНКА ОЛЕКСІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА
Одномандатний виборчий округ № 218, м. Київ

У столиці стартував осінній місячник 
із благоустрою
На почат цьо о тижня столиці старт вав осінній місячни із

бла о строю, озеленення та поліпшення санітарно о стан міста.
Перше виїзне засідання, під час я о о відповідна омісія інспе т ва-
ла Солом’янсь ий та Святошинсь ий райони, відб лося — 26 верес-
ня. У день об’їзд олови районних омісій з проведення осінньо о
місячни а спільно з представни ами ом нальних сл жб озна-
йомили членів омісії з основними проблемами в ал зі бла о ст-
рою районів та прозвіт вали щодо проведених робіт. Серед най-
більш важливих завдань, що мають б ти ви онані під час місячни а
з бла о строю: відновлення в лично-шляхово о осподарства та
зовнішньо о освітлення, роботи з озеленення, санітарна очист а
міста, а та ож ремонт вхідних р п (піддаш ів, сходів, дверей), ди-
тячих і спортивних майданчи ів, очищення бере ових см тощо. До
часті ви онанні запланованих заходів зал чатим ть працівни ів
підприємств, станов та ор анізацій районів, а та ож ромадсь ість.
На адаємо, що 3 жовтня інспе т ватим ть Дніпровсь ий і Деснян-
сь ий; 10 жовтня — Оболонсь ий і Подільсь ий; 17 жовтня — Голо-
сіївсь ий та Дарниць ий; 24 жовтня — перевірятим ть Шевчен ів-
сь ий та Печерсь ий райони. Підс м ове засідання відб деться 14
листопада, під час я о о омісія із бла о строю затвердить рез ль-
тати рейтин ів районних держадміністрацій, оловних правлінь та
ом нальних підприємств

Місту повернуть будівлю митців 
на Андріївському узвозі
Про рат ра столиці до Господарсь о о с д м. Києва заявила позов

про повернення ом нальн власність двоповерхової б дівлі площею
245 м2 на Андріївсь ом звозі, 22-а, повідомили "Хрещати " відді-
лі зв'яз ів зі ЗМІ відомства. Я відомо, з 2004 ро та до цьо о час не-
житлові приміщення ви ористов ються ГО "Асоціація арт алерей У ра-
їни" та БФ "Асоціація діячів с часно о мистецтва У раїни" на підставі
ладено о з КМДА до овор оренди.
Я з’яс валося, 2007 році б дівля б ла неза онно відч жена без відо-

ма КМДА та з одом ще тричі перепродана омерційним стр т рам. На-
разі її власни ом є іноземна омпанія "Бредал Холдин Лімітед" (Вели о-
британія). Вищим осподарсь им с дом У раїни за асаційною с ар ою
про рат ри Києва од півлі-продаж ом нально о майна визнано
недійсною. Наст пним ро ом про рат ри стало звернення до с д з по-
зовом до омпанії про повернення приміщення столичній ромаді

"Київенерго" замінила майже три кілометри
тепломереж на вул. Сабурова
Фахівці ПАТ "Київенер о" замінили 2,8 м мереж централізовано о

опалення та арячо о водопостачання Деснянс ом районі столи-
ці. Вони проля ають від ЦТП до житлових б дин ів на в л. Саб рова,
5, 11 і 11-а. Ре онстр ція розподільчих мереж (діаметром від 57 до
219 мм) поля ала їхній повній заміні з ви ористанням с часних тех-
ноло ій. Зо рема, мережі арячо о водопостачання пере ладені
пласти овими тр бами, опалення — попередньо ізольованими тр -
бами (ПІТ-техноло ія). За альна вартість робіт становить понад 6,5
млн ривень (без ПДВ). На приб дин ових територіях же част ово

відновлений бла о стрій. Мережі до цих 3-х б дин ів б ли про ладе-
ні в інці 1980-х ро ів період масової заб дови Троєщини. Засто-
совані тоді техноло ії про ладення інженерних ом ні ацій та намив-
ні піщані ґр нти призвели до швид ої орозії та зношеності тр б. Та ,
протя ом 2008—2011 ро ів на них за алом сталося 82 пош одження.
"Критичний стан мереж на в л. Саб рова особливо виявився під час

старт мин лорічно о опалювально о сезон . Тоді при зап с тепло-
носія пош одження траплялися по де іль а разів на доб . Компле сна
заміна мереж, я омпанія здійснила цьо оріч, дасть позитивний ре-
з льтат, я ий ияни відч ють же за іль а тижнів", — пере онаний
перший заст пни технічно о дире тора — оловний інженер ПАТ "Ки-
ївенер о" Юрій Гладишев

За продаж неповнолітнім пива та цигарок 
податківці анулювали понад 90 ліцензій 
на торгівлю
У січні — серпні поточно о ро працівни и ре іонально о правління

Департамент онтролю за виробництвом та обі ом спирт , ал о ольних
напоїв і тютюнових виробів ДПС У раїни Києві виявили 95 пор шень із
продаж ал о ольних напоїв та тютюнових виробів особам, я і не дося -
ли 18-річно о ві . Про це повідомила Голова ДПС м. Києві Ірина Но-
сачова під час з стрічі з представни ами бізнес , а саме — власни ами
тор овельних мереж. "Особливо небезпечними є наслід и вживання о-
рілчаної та тютюнової прод ції молоддю, том вітчизняне за онодав-
ство забороняє її продаж особам, я і не дося ли 18-річно о ві . Проте
це не стає на заваді підприємцям, я і свідомо пор ш ють за онодав-
ство, спричиняючи за роз життю та здоров’ю підліт ів. За в азані пра-
вопор шення с б’є тів осподарювання оштрафовано на 639 тис. рн та
ан льовано 91 ліцензію на право роздрібної тор івлі ци ар ами та ал о-
ольними напоями", — зазначила оловний подат івець столиці

Будівельні роботи  на станції метро “Іподром” 
ідуть за графіком
Керівни и сл жб КП “Київсь ий метрополітен” провели спільн виїз-

н нарад з фахівцями ПАТ “Київметроб д” на станції “Іподром”, я а
переб ває на завершальній стадії б дівництва.
Я інформ ють КП “Київсь ий метрополітен”, фахівці перевірили

стан отовності об’є та в цілом та о ремих йо о приміщень і систем.
"У частині нес чих онстр цій роботи завершені. Залишилося ви она-
ти архіте т рні й монтажні роботи, під лючити майб тню станцію до
зовнішніх мереж — еле троживлення, водопровод , аналізації тощо.
Та ож б ло прийнято рішення зробити два вестибюлі замість одно-
о”,— зазначив олова правління ПАТ “Київметроб д”, Володимир Пет-
рен о. Керівництво метрополітен висловило б дівельни ам свої за-
важення та внесло пропозиції щодо ефе тивнішої під отов и станції
до від риття. Зо рема піднімалися питання налашт вання освітлення
та диспетчерсь о о зв’яз , монтаж ліфтів, постачання т рні етів для
др о о вестибюлю станції тощо. “Виріш валися питання спільної ро-
боти з під отов и станції “Іподром” до введення її в е спл атацію. Б -
ли роз лян ті всі елементи техноло ічно о ланцю а, визначені терміни
монтаж та налад и основно о обладнання”,— зазначив начальни КП
“Київсь ий метрополітен”, Володимир Федорен о. Та ож фахівці під-
приємств спільно роз лян ли прое т з бла о строю наземної території

майб тньої станції “Іподром” та внесли свої оре тиви. Наводити лад
на поверхні б дівельни и почн ть же з наст пно о тижня. На адаємо,
станція “Іподром” продовжить К ренівсь о-Червоноармійсь лінію
метрополітен в бі Одесь ої площі. Її від риття заплановане на інець
жовтня поточно о ро

У столиці вшанували пам’ять  всесвітньо 
відомого співака  Анатолія Солов’яненка
Представни и ряд , місь ої влади та творчої інтелі енції по лали ві-

ти до пам’ятни а видатном співа Анатолію Солов’янен о. Мон мент
встановлений на в л. Інстит тсь ій біля б дин № 16, в я ом останні
20 ро ів життя меш ав всесвітньо відомий раїнсь ий співа , видат-
ний тенор, народний артист СРСР та ромадсь ий діяч, Герой У раїни.
У церемонії по ладання вітів взяли часть олова КМДА Оле сандр
Попов, міністр льт ри У раїни Ми ола К линя , начальни ГУ льт -
ри КМДА Світлана Зоріна, вдова тенора Світлана Солов’янен о та йо-
о син — народний артист У раїни, оловний режисер Національної
опери У раїни Анатолій Солов’янен о.
Вели ом раїнцю, видатном співа Анатолію Борисович Соло-

в’янен о мало б виповнитися 80 ро ів. І хоча йо о вже тринадцять ро-
ів немає з нами, він до цьо о час живе нашій пам’яті, наших сер-
цях. І я пере онаний, що ще ба ато століть раїнсь ий народ пам’ята-
тиме йо о, адже творчість талановито о співа а відома в сьом світі й
наві и залишиться д ховним символом і ордістю раїнсь ої льт -
ри”,— с азав Оле сандр Попов під час церемонії по ладання вітів до
пам’ятни а вели о о оперно о співа а

Біличанський ліс забудовувати не будуть
Про рат ра Києва заявила до с д 15 позовів про с ас вання рі-

шення Гостомельсь ої селищної ради щодо надання власність фі-
зичним особам земельних діляно Біличансь ом лісі Святошин-
сь о о лісопар ово о осподарства. Зо рема Святошинсь им
районним с дом же задоволено 3 позови, а роз ляд інших розпоч-
неться з 27 вересня, повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів із
ЗМІ столичної про рат ри. У позовах про рат ра заявила лопо-
тання про на ладення с дом заборони на проведення б дь-я их
під отовчих та б дівельних робіт на виділених земельних ділян ах
до прийняття остаточно о рішення. За онність інших рішень Госто-
мельсь ої селищної ради перевіряється. Крім то о, про рат рою
Святошинсь о о район столиці с асовано постанов районної мілі-
ції, я а відмовила в пор шенні римінальної справи за фа том ви-
р б и дерев. Матеріали поверн то правоохоронцям для проведен-
ня додат ової дослідчої перевір и

Директор Київського зоопарку звільнився 
за власним бажанням
Гендире тор КП “Київсь ий зооло ічний пар за альнодержавно о

значення” Оле сій Толсто хов звільнився із займаної посади за влас-
ним бажанням. Наразі йо о обов’яз и ви он є заст пни енерально о
дире тора Михайло Іванов. Представлення ново о ерівни а столично-
о зоопар відб деться найближчим часом. На адаємо, що на посад
енерально о дире тора Київсь о о зоопар Оле сія Толсто хова б -
ло призначено 15 жовтня 2010 ро

Новини міста за тиждень
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Воля киян – доля Києва
Я народився, навчався і майже все життя працював у Києві,

живу тут і зараз. Мені особливо прикро, що за останні роки моє

рідне місто так багато втратило. Зокрема, найголовніше " владу

самих киян, територіальної громади. Столицю віддали "на від"

куп" політиканам і чиновникам, переважно заїжджим, які роз"

глядають її лише як "золоту жилу" для власного збагачення.

Саме тому, на моє переконання, вже зараз необхідно повернути:
" реальне самоврядування як на рівні міста, так і районів;

" столичний бюджет і джерела його наповнення;

" чітке розмежування функцій між містом і його районами з

розмежуванням їхніх бюджетів;

Водночас у Верховній Раді буду відстоювати для Києва:
" фінансування і реалізацію програм енергозбереження та

використання альтернативних джерел енергії, що має стабілізу"

вати тарифи на комунальні послуги;

" здешевлення найнеобхідніших продуктів харчування за ра"

хунок фермерських ярмарків, функціонування яких не повин"

но залежати від забаганок влади;

" продовження будівництва метро та розвиток транспортної

інфраструктури міста;

" запровадження екологічно чистого транспорту та реаліза"

цію програм, пов'язаних із чистотою довкілля, безпечністю для

вживання продуктів харчування та води;

" припинення незаконного та не погодженого з громадами

мікрорайонів, кварталів, вулиць будівництва, збереження непов"

торного архітектурного стилю міста, його історичної забудови;

" відтворення найвизначніших пам'яток історико"культурної

спадщини, зруйнованих чи занехаяних як минулою владою, так

і нинішньою;

" розбудову фізкультурно"спортивної інфраструктури міста з

максимальним наближенням її до кожної родини.

Першочерговими для мого округу проблемами, над вирішенням
яких працюватиму одразу після обрання депутатом, вважаю:

" розв'язання транспортних проблем масивів з урахуванням

думки громади;

" будівництво дошкільних закладів (зокрема на Сахаліні, Ку"

ренівці та Мінському масиві);

" створення сучасних рекреаційних зон та зон відпочин"

ку;

" будівництво сучасних спортивних майданчиків за місцем

проживання виборців та фізкультурно"спортивного комплексу

в районі Біличі"Новобіличі.

Кожен виборець округу безпосередньо від мене одержить:
" мережу громадських приймалень, в яких можна буде отри"

мати необхідну інформацію та правову допомогу, доступ до ін"

формаційних систем, фахові консультації з приводу написання

заяв, звернень тощо;

" особистий регулярний прийом громадян;

" представництво інтересів виборців у судах за справами, що

мають суспільний резонанс;

" захист у випадках незаконних посягань з боку представни"

ків влади та службових осіб;

" сприяння у допомозі малозабезпеченим громадянам, бага"

тодітним родинам, дітям"сиротам та інвалідам.

НА ЦЬОМУ СТОЮ
Я – українець. Я щиро люблю свою країну та вірю в її краще

майбутнє. Сьогодні Україна йде нелегким шляхом свого ста"

новлення та утвердження у світі. Та реальний поступ можливий
тільки тоді, коли всі разом повернемо свою країну на демокра"

тичний шлях розвитку, із неухильним дотриманням конститу"

ційних прав і свобод громадян всіма без винятку державними

інституціями.

Вважаю, що реальний економічний підйом України можливий
тільки за умов демонополізації, державної підтримки малого,

середнього бізнесу, підприємницької ініціативи людей та за"

хисту національного виробника, який створює робочі місця.

Соціальна та гуманітарна сфери повинні стати пріоритетами
для влади не лише перед виборами. 

Упевнений, що людина, яка береться представляти інтереси
громадян у найвищому законодавчому органі держави, повинна
бути, насамперед, відповідальною: перед Богом, власною совістю
та людьми. До такої відповідальності та напруженої роботи вва"

жаю себе готовим.

Переконаний, що за вашої, шановні виборці, підтримки все,

що задумано і заплановано, вдасться втілити в життя.

ПРОГРАМА
Кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому

окрузі № 218  на чергових виборах народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року

АСАДЧЕВА ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА

Я, Сидоренко Олексій, 1972 року народження, народився в

сім'ї робітників. Виховую доньку та також як усі громадяни хо"

чу змінити країну на краще, допомогти тим, хто цього потре"

бує. Працюю директором навчального закладу, є Почесним

Президентом Благодійного фонду "Вчасно", що допомагає лю"

дям з обмеженими можливостями здобути робітничу професію

та адаптуватися в суспільстві, очолюю Центр соціально"психо"

логічної адаптації, підготовки і перепідготовки молоді з обме"

женими можливостями.

Пройшовши трудовий шлях від майстра виробничого

навчання до директора навчального закладу, я як ніхто ін"

ший розумію усі проблеми простих громадян в Україні. В

країні залишається великим число безробітних, процвітає

бідність, а рівень пенсій, зарплат є одним з найнижчих в Єв"

ропі. В цих умовах вважаю за необхідне взяти курс  на побу"

дову справедливого суспільства. Першочерговими завдан"

нями вважаю підвищення рівня життя громадян нашої краї"

ни, що повинно бути досягнено закрема за вирішенням та"

ких проблем:

3 відмінити мораторій на ріст заробітної плати для працівників
бюджетних установ, студентів, введення в дію в повному об'ємі
єдиної тарифної сітки;

3 прийняття нового Соціального Кодексу, заміна прожиткового
мінімуму на соціальний стандарт (враховує витрати не лише на
харчування, але й на утримання житла, освіту, лікування);

3 масове будівництво соціального житла для малозабезпечених,
молоді, бюджетників;

3 максимальна частка витрат на оплату житла та комунальних
послуг не повинна перевищувати 10 % сукупного доходу сім’ї; 

3 президент і прибиральниця повинні отримувати пенсію за од3
ним законом;

3 підвищення пенсій на 50 % тим, кому виповнилося 70 років;
3 право ветеранів, інвалідів на безоплатне пільгове медичне та

санаторно3курортне обслуговування.

Неосвічена нація – це деградуюча нація. Якісна освіта – це

майбутнє нашої країни, тому проблеми освіти в Україні також

потребують негайного вирішення: підвищення рівня заробітної
плати освітянам, забезпечення молодих спеціалістів освіти жит3
лом за допомогою молодіжних програм та передбачення коштів в
бюджеті на придбання житла для вчителів; заснування при місце3
вих Радах Фондів розвитку освіти в обсязі не нижчому ніж 335 %
розміру місцевого бюджету, залучати до їх формування підприєм3
ців; постійно опікуватися закладами освіти; всіляко стимулювати
творчо працюючих педагогів; щорічно звітувати про роботу в цій
галузі, ініціювати освітянські збори, громадські слухання; активна
підтримка молодих спеціалістів, виплата їм підйомних коштів для
організації домогосподарств, виділення педагогам, які мешкають в
сільській місцевості, земельних паїв і наділів, створення стійкого
позитивного іміджу до праці освітян. 

Ми живемо у непростий час. Сьогодні ніхто не впевнений у

завтрашньому дні. Так не повинно бути. Якщо виборці округу 

№ 218 висловлять мені довіру та оберуть депутатом, я обіцяю ви3
рішувати конкретні проблеми мешканців округу, намагаючись вті3
лити в життя стратегію справедливості. Наша задача прийти на

виборчу дільницю та віддати свій голос дійсно представнику

народу, і  якщо хтось з нас зазіхне за гроші або кульок з крупою,

або іншу подачку і продасть свій голос якомусь "добродійнико"

ві" (або проголосує за того, прізвище кого цей "добродійник"

назве), той зрадить весь народ. Можливо, саме його голос вия"

виться вирішальним і приведе в черговий раз до парламенту

олігарха, а не народного представника, і все залишиться так са"

мо або стане ще гірше. Істинно Народні депутати зможуть від"

разу ж змінити існуючий порядок обрання і формування влади,

сьогодні пристосований під олігархів, і надалі влада буде істин"

но народною, такою, що відстоює інтереси людей. 

Відкриються подальші можливості перебудови суспільства на
принципах справедливості – того суспільства, де житимемо не ли3
ше ми, а і наші діти і внуки.

Передвиборна програма кандидата 
у народні депутати України Сидоренка О.М.

ЗА ЧЕСНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ПРАВО НА ГІДНЕ

ЖИТТЯ!

Шановні виборці!
Головне завдання народного депутата України, якого обрано до

вищого законодачого органу країни по одномандатному (мажори3
тарному) округу – відстоювання законних інтересів своїх виборців
та захист їх прав.

Досвід довголітньої професійної та громадської діяльності,

отримані знання, освіта і життєва позиція дають мені підста"

ви вважати себе спроможним ефективно реалізувати на прак"

тиці зазначені завдання у вищому законодавчому органі на"

шої держави, якщо виборці висловлять мені свою високу до"

віру.

Основні зусилля буду зосереджувати на сприянні вирішенню
наступних завдань.

1. Наданні допомоги найбільш соціально вразливим верствам
населення, а саме: 

3 щодо людей похилого віку 
підвищення рівня мінімальної пенсії та адресної соціальної

допомоги тим, хто її потребує, до рівня, при  якому людина бу"

де зберігати свою гідність громадянина і повноправного члена

суспільства;

впровадження ефективного механізму повернення вкладів,

акумульованих на  ощадних книжках часів СРСР, соціально  не"

захищеним верствам населення;

забезпечення медичних закладів всіх рівнів сучасним облад"

нанням та безкоштовними препаратами для соціально незахи"

щеної частини населення, пенсіонерів, одиноких громадян, ін"

валідів війни та Чорнобильської  катастрофи;

3 щодо молоді 
вдосконалення чинного законодавства та суспільних відно"

син з питань отримання вищої, спеціальної та професійно"тех"

нічної освіти; 

ініціювання та впровадження ефективних програм будівниц"

тва житла для молодих сімей;

законодавчого сприяння соціальному захисту і організації

дозвілля молоді, працевлаштування молодих спеціалістів та

всебічної підтримки сім'ї;

3 щодо дітей 
відновлення повноцінної системи дошкільних закладів,

створенні умов для якісного безкоштовного медичного обсте"

ження, лікування та оздоровлення;

здійснення державного дотування власного виробництва

дитячого і дієтичного  харчування та медичних препаратів  для

дітей;

облаштування дитячих майданчиків та місць відпочинку на

прибудинкових територіях.

2. Розвитку і вдосконаленні виробничої та побутової інфрас3
труктури в межах виборчого округу:

залучення інвестицій для створення додаткових робочих

місць, відновлення повноцінної роботи підприємств, розташо"

ваних на території виборчого округу, продукція яких буде ко"

ристуватись попитом на сучасному ринку України;

вдосконалення системи оплати праці та соціального захисту

працівників бюджетної галузі, насамперед вчителів, лікарів, мі"

ліціонерів, військових тощо.

ремонт шляхів, тротуарів та вуличного освітлення; 

розвиток громадського транспорту, здешевлення його послуг;

проведення своєчасних планових та капітальних ремонтів

житла і комунікацій, облаштування прибудинкових територій.

3. Як людина, що присвятила більшу частину свого життя
службі у військових та правоохоронних формуваннях, в питаннях
оборони та національної безпеки України буду виступати за:

формування професійної дієздатної  армії;

вирішення болючих проблем соціального  захисту  військо"

вослужбовців та членів їх сімей;

безкомпромісну боротьбу з організованою  злочинністю, яка

становить основну загрозу національній безпеці України;

викорінення корупції серед представників правоохоронних

органів.

Якщо я буду обраний народним депутатом, своє головне  зав�
дання вбачатиму в розв'язанні економічних, транспортних і соці�
ально�побутових проблем територіальної громади округу, забез�
печення юридичного та соціально�правового захисту кожного йо�
го мешканця.

Зобов'язуюся щомісяця (не менше двох разів) проводити  прийо�
ми виборців. Звітуватиму про свою роботу після кожної сесії Вер�
ховної Ради України.

Телефонуйте мені особисто за номером (050) 701"93"33

Ваш Віктор Семенюк

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
по виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року 

в одномандатному окрузі № 218
СЕМЕНЮКА ВІКТОРА ЛЕОНІДОВИЧА

Ділові новини за тиждень

Київрада виділила землю
під будівництво житла 
для олімпійців

Київрада хвалила рішення що-
до виділення спортсменам- и-
янам, я і стали чемпіонами й
призерами ХХХ літніх Олімпій-
сь их і ор і ХIV літніх Паралімпій-
сь их і ор, що пройшли в Лондо-
ні, 1,3 а землі для б дівництва
житла. За хвалення відповідно о
рішення про олос вали 78 деп -
татів. Це рішення прийнято з ме-
тою заохочення видатних иїв-
сь их спортсменів. Зо рема зем-
ділян и виділено 5 чемпіонам і
призерам Олімпіади й 8 чемпіо-
нам і призерам Паралімпіади,
ожном — по 10 сото землі

Андрій Головач 
став Головою 
Координаційної ради 
органів податкових 
розслідувань країн СНД
Перший заст пни олови ДПС

У раїни — начальни подат ової
міліції Андрій Головач очолив
Координаційн рад ор анів по-
дат ових (фінансових) розслід -
вань раїн СНД (КРОПР). Рішен-
ня б ло хвалене під час засі-
дання ради в Одесі.
“Я вважаю це вели ою пере-

мо ою У раїни. Наше олов ван-
ня — це визнання авторитет
раїнсь ої подат ової міліції не

лише в раїнах пострадянсь о о
простор , а й серед провідних
раїн Західної Європи,— на оло-
сив Андрій Головач.— Найближ-
чими днями ми вист пимо з

іль ома важливими ініціатива-
ми, я і мають підсилити ефе -
тивність міжнародної співпраці.
Насамперед, ми оворимо про
створення спільної еле тронної
бази даних е ономічних злочин-
ців”.
Та ож, за словами Андрія Го-

ловача, У раїна а тивіз є спіль-
н робот з протистояння злочи-
нам сфері піда цизної прод -
ції, відмивання оштів, виведен-
ня їх до офшорів, правопор -
шень сфері висо их техноло-
ій.
Усі ці ініціативи, за інформа-

цією ерівни а подат ової міліції
У раїни, б ли о олошені під час
Міжнародної онференції
“Спільні з силля омпетентних
ор анів раїн Східної і Західної
Європи боротьбі з фінансови-
ми (подат овими) злочинами”,
я а відб лася рам ах одесь о-
о саміт подат ових міліцій.
За рішенням часни ів засі-

дання, Ви онавчий омітет Ко-
ординаційної ради ерівни ів
ор анів подат ових (фінансових)
розслід вань раїн СНД (КРОПР)
працюватиме в У раїні. Се рета-
рем Координаційної ради обра-
но пол овни а подат ової міліції
У раїни Святослава Д бин

НБУ попереджає банки 
про можливі ризики

Національний бан попере-
джає омерційні бан и про ри-
зи и співробітництва з Bank of
Kunlun (Китай) і Elaf Islamic Bank
(Іра ) через застос вання щодо
них сан цій з бо США. Про це

с азано в листі НБУ № 48-
204/2061-9068 від 19 вересня.
“Відповідно до за он США про
всеосяжні сан ції стосовно Іра-
, США ввели сан ції проти за-

реєстровано о в Китаї бан
“К нл н” і іра сь о о бан
“Елаф Ісламі Бан ”,— зазначає-
ться в листі. НБУ за ли ає бан и
врахов вати цю інформацію в
роботі та звертає їх ва на не-
обхідність забезпечення належ-
но о ви онання вимо За он
“Про запобі ання й протидію ле-
алізації доходів, отриманих
злочинним шляхом” і Положення
про здійснення бан ами фінан-
сово о моніторин , повідомля-
ють У раїнсь і новини

Майданчик 
Чиказької біржі 
працюватиме в Україні
Міністр а рарної політи и та

продовольства Ми ола Присяж-
ню розрахов є на від риття
тор овельно о майданчи а Чи-
азь ої товарної біржі в У раїні
першом півріччі наст пно о

ро . “У першій половині на-
ст пно о ро план ється від-
риття тор овельно о майдан-
чи а Чи азь ої товарної біржі в
У раїні. Пра тично вся р па
зернових льт р, я і вирощ ю-
ться в У раїні, б де представ-
лена на провідній товарно-си-
ровинній біржі світ ”,— с азав
пан Присяжню . На д м мініс-
тра, вдале співробітництво
У раїни із Чи азь ою біржею
мотив є виробництво зернових

раїні

На Теремках з’явиться 
ринковий комплекс
Київрада хвалила рішення що-

до передачі ТОВ “Терем и-2” зе-
мельної ділян и 0,3553 а для об-
лашт вання й ор анізації рин о-
во о омпле с на в лиці Лято-
шинсь о о, 14 Голосіївсь ом
районі. За хвалення відповідно-
о рішення про олос вали 76 де-
п татів. Ділян передано омпа-
нії орот остро ов оренд на 5
ро ів. На ділянці вже розташова-
ні тор овельні павільйони, я і на-
лежать ТОВ “Терем и-2”

Співпрацю з МВФ 
буде продовжено

Голова НБУ Сер ій Арб зов
вважає доцільним продовження
співробітництва з Міжнародним
валютним фондом. Про це він
повідомив за підс м ами з стрі-
чі з першим заст пни ом дире -
тора-розпорядни а МВФ Деві-
дом Ліптоном. "У раїна ні оли
не відмовлялася від співробіт-
ництва із МВФ. Ми завжди плід-
но працювали, триває спільна
робота й зараз. Вона спрямова-
на на подолання дея их розбіж-
ностей, я і по и що є в позиціях
сторін. Упевнений, рішення, що
задовольнить я наш раїн ,
та і фонд, б де знайдено. Від-
повідно б де продовжена про-
рама редит вання stand by",—
зазначив пан Арб зов. Крім то-
о, олова НБУ вважає, що
У раїні с ладно ви онати мови
МВФ про збільшення цін на
природний аз для підприємств
ом нальної теплоенер ети и і

населення. "С ладно з об'є тив-
них причин. Сит ація, я ми
маємо в У раїні в питанні цін,
с ладалася протя ом ба атьох
ро ів, але приведення тарифів
на аз до е ономічно обґр нто-
вано о рівня потрібно робити
плавно і обережно. Ми ш аємо
н ч е рішення, я е має задо-
вольнити обидві сторони",—
під реслив він, повідомляють
"У раїнсь і новини"

"Укрзалізниця" потребує
8,66 млрд грн інвестицій

"У рзалізниця" вже подала на
роз ляд ряд прое т план а-
пітальних інвестицій на наст п-
ний рі , з ідно з я им пропон є
на придбання р хомо о с лад
для пасажирсь их перевезень
2013 році направити з держав-
но о й місцево о бюджетів 8,66
млрд рн",— зазначається по-
відомленні прес-сл жби відом-
ства. Зо рема пропон ється за
бюджетні ошти за пити 200
пейних ва онів, 41 — для пе-

ревезення інвалідів, 7 спеціаль-
них сл жбово-технічних ва онів,
2 міжре іональних поїзда, 22
рей ових автоб си й 53 еле -
тропоїзди. "Самостійно, без
державно о фінанс вання ви о-
нати запропоновані обся и за -
півель р хомо о с лад для пе-
ревезення пасажирів "У рзаліз-
ниця" не зможе, ос іль и рі
рі пасажирсь і перевезення за-
лишаються збит овими",— за-
значається в повідомленні. Зо -
рема, за інформацією "У рзаліз-
ниці", на інець поточно о ро

збит и від пасажирсь их
перевезень очі ються в с мі
7,2 млрд рн

Кабмін встановив 
торговельні надбавки 
до закупівельної ціни ліків
Уряд своєю постановою № 880

від 24 вересня поточно о ро
встановив тор овельні надбав и до
за півельної ціни лі ів. Та , при за-
півельній ціні до 100 рн в лючно

надбав а може становити 25 %,
при ціні від 100 рн до 300 — 23 %,
при ціні від 300 рн до 500 — 20 %,
при ціні від 500 до 1000 рн в люч-
но — 15 %, при ціні від 1000 рн —
10 %. Постанова наб ває чинності
1 січня 2013 ро

Кожен п’ятий 
безкоштовний електронний
ключ отримують столичні 
платники податків
Про це повідомила олова ДПС
м. Києві Ірина Носачова. "На

сьо одні Києві с б’є ти оспо-
дарювання отримали 22 621
еле тронний люч, що с ладає
понад 21 відсото виданих по
У раїні лючів еле тронно о циф-
рово о підпис ",— зазначила Іри-
на Ві торівна. Без оштовна вида-
ча лючів еле тронно о цифрово-
о підпис — це новий сервіс по-
дат ової сл жби, я ий став до-
сить зр чним для платни ів по-
дат ів. Еле тронні лючі можна
отримати в а редитованих цен-
трах сертифі ації, що діють ож-
ном з Центрів обсл ов вання
платни ів подат ів
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ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВІД ОБ'ЄДНАНОЇ ОПОЗИЦІЇ ВО "БАТЬКІВЩИНА"
АР'ЄВА ВОЛОДИМИРА ІГОРОВИЧА

ДЕРЖАВІ � ЗМІНИ, ГРОМАДЯНАМ � ПРАВОЗАХИСТ 

Я, Ар'єв Володимир Ігорович, підтримую встановлення влади

народу над Президентом і депутатами через закони про

імпичмент президента Януковича та закон про відкликання

народного депутата, якщо останній не виконує своїх

зобовязань.  Усвідомлюючи свою відповідальність, беру на себе

такі зобов`язання:

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

Верховній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом дії

мандату, наданого мені виборцем.

2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про

кримінальну відповідальність за голосування картками інших

депутатів.

3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на

виконання 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,

публікувати у ЗМІ регулярно, раз на рік свою декларацію про

доходи та видатки, особисто працювати над зверненнями

громадян до мене, народного депутата. 

У разі невиконання цих зобов'язань присягаюся написати заяву
про складання депутатських повноважень.

Зроблю все від мене залежне, щоб звільнити Юлію Тимошенко,
Юрія Луценка, усіх політичних в'язнів, докласти усіх можливих
зусилль для припинення політичних репресій.  

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

Нищівна боротьба з корупцією. Виступатиму за повернення до

скасованого антикорупційного законодавства, проведення

антикорупційної люстрації.

Кардинальна реформа судової та правоохоронної систем. Без

створення незалежної судової та професійної правоохоронної

системи навіть найкращі закони не працюватимуть. 

Економіка має позбутися тиску. Я підтримую Програму

стимулювання економіки Об`єднаної опозиції.  Податкове

законодавство має бути реформоване на догоду платника

податків. 

Відновлення справедливості. Ми проведемо ревізію

результатів державних закупівель та приватизації, здійснених

нинішньою владою. Закони, ухвалені при нинішній владі в

інтересах розкрадачів держави, буде скасовано

Людина має отримувати зарплату, яка відповідає сучасним
потребам: якщо з влади прибрати бандитів, прожитковий

мінімум і мінімальна заробітна плата будуть доведені до 2400

грн., зарплата бюджетників буде збільшена щонайменше

вдвічі. Сьогодні вони крадуть ваші гроші.

Пенсійне законодавство 6 для захисту громадян. Будуть

встановлені однакові правила нарахування пенсій для всіх та

скасовані спеціальні пенсії. Виступатиму за створення

альтернативних, недержавних пенсійних фондів із захищеними

внесками. 

Соціальна прірва має бути подолана. Ми гарантуємо усім
доступність до якісної, сучасної освіти, встановимо законом

обсяг медичних послуг, які надаватимуться безкоштовно.

Пільги посадовців будуть скасовані, а витрати на утримання

органів влади скорочені удвічі. 

Як і всі мої однодумці по Об`єднаній опозиції, зроблю все
можливе для захисту української мови. Бачу Україну

повноправним членом Європейської спільноти і працюватиму для
цього.

Перед своїми земляками беру на себе зобов`язання домогтися:
� проведення кампанії з благоустрою району 

� зміни роботи ЖЕКів � за такі гроші вони зобовязані

працювати якісно

� запровадження Мораторію на знищення зелених

насаджень у столиці 

� запровадження екологічної програми каталізації вантажних

транспортних засобів 

� громадського обговорення плану розвитку Києва з правом

громади ветувати проекти забудов

Особливу увагу приділялитиму захисту району від варварської
забудови! Київська влада знає, що я можу її змусити працювати на
громаду.

Живу поруч і готовий постійно захищати Ваші інтереси, Ваші
права. Зобов'язуюся особисто проводити прийом громадян.

Докладу всіх зусиль для боротьби з бандитською владою!
Разом ми сила! За нами правда!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
в одномандатному виборчому окрузі № 219

Шишкіна Геннадія Володимировича
Шановні виборці! Вийти з кризи можливо завдяки

об'єднанню спільних зусиль  для розвитку економіки України,

а також консолідацію суспільства за захист Конституційних

прав громадян!

Вихід із цього становища � тільки через активну позицію

кожного громадянина, боротьбу за свої права.  Завжди стояв і

стоятиму на цьому.

Моя передвиборча програма � це ваші накази, які я

зобов'язуюся виконати у випадку обрання мене Народним

депутатом України.

1. За чесну владу, підзвітну народу! За відповідальність

перед народом Президента, Уряду і парламенту України. 

2. Ліквідацію двовладдя, запровадження прямих

виборів керівників областей і районів, їх підконтрольність

населенню України. Очищення влади від корупціонерів і

хабарників.

3. Відродження виробництва, забезпечення людей

роботою,  достатньою зарплатою, пенсією, надійним

соціальним захистом.

4. За рахунок відродження виробництва, зниження

податків, реалізації програм імпортозаміщення.

5. Комунальні платежі � посильні та виправдані!

Обмеження законом комунальних платежів до 12 % доходу

сім'ї.

6. Весь український природний газ, втричі дешевший

за імпортний, електроенергію атомних станцій спрямувати на

потреби населення.

7. Дітям і молоді державну допомогу!

8. Ліквідацію дитячої безпритульності. Встановлення

державної допомоги батькам в розмірі не менше половини

прожиткового мінімуму на дитину.

9. Вчити тих у кого є розум, а не лише гроші. Збільшити

кількість бюджетних місць у всіх вузах, добитися щоб кожен

третій випускник школи міг навчатися за державні кошти.

Зробити усе, щоб були введені в дію всі норми законів про

освіту, щодо соціального захисту учнів і педагогів. Надання

молоді гарантій працевлаштування та доступне житлове

кредитування.  

10. Продовжити рішучу боротьбу із порушенням

конституційних прав і свобод громадян. Ні одне звернення

людини не залишається без моєї уваги. Моє завдання �

допомагати у розв'язанні проблем людей і всього округу.

11. Добиватися збалансованої цінової політики,

державного регулювання цін на товари і послуги.

12. Домагатися підвищення пенсій, які б залежали від

стажу роботи, умов праці, зарплати, та відповідали б

прожитковому рівню.

13. Стояти на захисті прав ветеранів війни та праці,

інвалідів, багатодітних сімей. Зроблю все для спрощення

процедури отримання субсидій.

14. Рішуче боротися із заборгованістю та несвоєчасною

виплатою 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.

15. Сприяти поверненню грошових заощаджень, їх

реструктуризації, включаючи розрахунки за комунальні та

соціальні послуги, придбання товарів.

Всі питання вирішуватиму, виходячи с головного � інтересів
громадян. Впевнений разом ми зможемо  досягати реальних
результатів в підвищенні добробуту Народу України.

Шишкін Г.В.

ПРОГРАМА КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
АНДРІЯ ВОЛОШИНА

Усвідомлюючи свою відповідальність перед усіма

поколіннями українців, я вирішив балотуватись в депутати,

щоб мати реальну можливість змінювати ситуацію на краще.

Найперше, я закликаю молодь не бути байдужими до всього,

що відбувається в державі, працювати над собою та ставати

кращими з кожним днем. Разом ми зробимо кращою і Україну!

Це частина того, що я втілюватиму в життя, ставши Народним

депутатом. Також я прислухаюсь до ваших ідей, пропозицій та

ми разом будемо працювати на благо України, Києва та

Святошинського району. 

Економіка

� Посилення розробок в сфері високих технологій.

Україна має експортувати не сировину, а високотехнологічні

продукти та патенти на ці продукти.

� Інтернетизація державного та приватного сектору.

Скорочення нікому не потрібних бюрократичних посад.

� Сприяння розвитку туризму в Україні. Поліпшення

туристичної інфраструктури.

� Розробити програму розвитку села. Завдяки новим

технологіям зробити життя в селі легшим та працю селян

продуктивнішою. Забезпечувати міста якісними продуктами

харчування. Заборонити ввезення в Україну неякісної

іноземної продукції.

Внутрішня та зовнішня політика

� Земля � не товар і не має продаватись на ринку. Не

можна дозволити олігархам та іноземцям скуповувати землю,

бо в іншому випадку саме існування України опиниться під

загрозою. 

� Збільшити виплату при народженні дитини. Для

багатодітних українських сімей створити належні житлові

умови. Для мам створити нові робочі місця в Інтернеті, які

забезпечували б високий дохід і дозволяли б достатньо часу

надавати дітям.

� Лише українська мова � державна. І будь�які дискусії

на цю тему треба припинити.

� Припинити політичні репресії щодо патріотів.

Амністувати політв'язнів.

� Сприяння створенню та розвитку українського

інтернет�телебачення.

� Україна має стати регіональним лідером в Східній

Європі.

� Сприяти спрощенню та відміні візових режимів для

українців.

� Посилити боротьбу з нелегальною імміграцією.

� В цьому світі поважають лише сильних. Той хто не

годуватиме свою армію � годуватиме чужу. Треба зробити все

для посилення та модернізації Української армії.

� Армію зробити лише контрактною, але успішною і

престижною. 

Освіта і Культура

� Адаптувати освіту в середніх та вищих навчальних

закладах до реалій сьогоденного життя. Зробити освіту більш

практичною та прикладною. Використати всі найсучасніші

технології та запровадити можливість дистанційної освіти. 

� Освіта повинна мати національний, патріотичний

характер.

� Держава повинна надавати перше гарантоване місце

роботи для випускників. 

� Зупинити відтік інтелектуальних молодих кадрів за

кордон, створивши їм всі умови для реалізації в Україні. 

� Скасування податку на україномовну мистецьку

продукцію.

� Створення мистецьких центрів на основі високих

технологій. Створення сприятливих умов для розвитку всіх

талантів у творчих людей.

� Реанімація українських кіностудій та створення

нових. Українське кіно має отримати найбільшу підтримку,

як від держави так і від спонсорів, меценатів. 

Соціальна сфера та Інфраструктура

� Зробити трамвай та автобуси цілодобовими.

Провести освітлення вулиць там, де цього не вистачає.

� Вирішити житлову проблему, особливо для молоді.

Розробити систему кредитування, за якої місячна виплата за

житло не перевищуватиме теперішню "ринкову" ціну

оренди.  

� Створити клуби для літніх людей, пенсіонерів, де

вони могли б спілкуватись між собою та ділитись життєвим та

професійним досвідом з молоддю. Старшим людям потрібна

наша увага та повага, а не пакети з гречкою!

� Сприяння створенню спортивних секцій та

патріотичних організацій, залучення молоді в ці секції.

Створити зв'язок між цими секціями та подальшим

професійним зростанням молоді.

� Київ � зелена столиця і має такою і залишатись.

Заборонити усі забудови, які можуть зіпсувати історичний

вигляд центру міста.

� Запровадити кримінальну відповідальність за

знущання над тваринами.

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У столиці відб лися за-
альні збори омпаній-чле-
нів Конфедерації б дівель-
ни ів У раїни. Учасни и о-
лос ванням обрали ново о
президента КБУ, затверди-
ли зміни до стат т об’єд-
нання, а та ож озв чили
рез льтати своєї діяльно-
сті.

Нагадаємо, 20 квітня цього року

на 74�році пішов з життя Герой

України, президент Конфедерації

будівельників України, почесний

президент ХК “Київміськбуд”, на�

родний депутат України Володимир

Поляченко. Тож новим президентом

Конфедерації будівельників України

(КБУ) було обрано Лева Парцхала�

дзе, який раніше обіймав посаду го�

лови ради директорів. Таке рішення

164�ма голосами було прийнято на

загальних зборах Конфедерації.

“Дякую за довіру. Обіцяю служити

вірою і правдою, відстоювати інте�

реси будівельної галузі”,— зазначив,

коментуючи своє обрання, Лев Пар�

цхаладзе.

У списку претендентів на посаду

президента КБУ також були віце�

президент Конфедерації Анатолій

Беркута, віце�президент Конфеде�

рації, глава правління ВАТ “Домо�

будівний комбінат № 4” Петро Ши�

люк, віце�президент Будівельної па�

лати України Станіслав Сташев�

ський і заступник голови комітету

Верховної Ради з питань будівниц�

тва, містобудування і житлово�ко�

мунального господарства та регіо�

нальної політики Ігор Лисов. До ре�

чі, на засіданні головою ради дирек�

торів КБУ був обраний президент

групи компанії “Герц” Олександр

Ротов.

За рішенням загальних зборів

Конфедерації до статуту організації

також були внесені зміни. За слова�

ми новопризначеного президента

КБУ Лева Парцхаладзе вони поля�

гають у тому, що всі повноваження

президента переведені на раду ди�

ректорів, у її складі наразі перебуває

близько 100 осіб. Нагадаємо, Кон�

федерація будівельників України

об’єднує 304 холдингові компанії,

які включають понад 700 україн�

ських будівельних компаній і вироб�

ників будматеріалів.

Протягом 2011—2012 років КБУ

значну увагу приділяла законо�

творчим процесам, що стосувалися

будівельної галузі держави. Зокре�

ма Конфедерація виступила ініці�

атором і приймала участь в розроб�

ці Закону України “Про регулю�

вання містобудівної діяльності”,

що був прийнятий парламентом у

лютому минулого року. Крім того,

КБУ самостійно розробила декіль�

ка законопроектів, які на даний

час перебувають на етапі розгляду

та обговорень в міністерствах. Мо�

ва йде про документи, які стосую�

ться скорочення строків і процедур

набуття права на землю; змін до за�

конів про реконструкцію “хрущо�

вок” та положень про саморегулю�

ючі організації у сфері будівниц�

тва.

Фахівці Конфедерації також

приймали участь в доопрацюванні

законопроектів “Про енергоефек�

тивність будівель”, “Про внесення

змін до деяких законодавчих актів

України з питань регулювання міс�

тобудівної діяльності” та “Про вне�

сення змін до Закону України “Про

державні закупівлі”. Загалом за цей

період Конфедерація приймала

участь у розробці 11�ти законопро�

ектів.

За словами президента КБУ Лева

Парцхаладзе, до кінця поточного

року Конфедерація поставила перед

собою конкретні цілі. “Перш за все,

це сприяти ухваленню законів, які

підуть на користь галузі, збільшува�

ти кількість учасників Конфедера�

ції. Крім того, ми маємо розробити

нові пропозиції щодо покращення

інвестиційного клімату у сфері бу�

дівництва”,— повідомив президент

КБУ.

Окрім іншого, будівельники ма�

ють намір налагодити роботу тре�

тейського суду при Конфедерації,

створити базу недобросовісних

учасників ринку — “чорний спи�

сок”, і на противагу йому список до�

бросовісних компаній — “білий

список”. На думку авторів ідеї, це

самоочистить ринок від “тіньових”

учасників і вбереже інвесторів від

будівельних афер

Обрано президента Конфедерації 
будівельників України  
Лев Парцхаладзе обіцяє сприяти ухваленню законів,
які підуть на користь галузі
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В рамках роботи над реалізацією своєї програми прошу:

— створити таку державу, що визначатиме наукові, культур�

ні, соціальні галузі розвитку на основі вивчення громадської

думки та реалізації соціально�економічної програми, що відпо�

відатимуть інтересам більшості населення, зокрема:

Сприятиму здійсненню соціально�економічної програми

яка відповідає інтересам більшості населення, в якій:

— соціальна справедливість стає головною умовою розвитку

держави і суспільства, а всі соціальні блага однаково доступні

для всіх громадян України;

— державна політика економічного розвитку направлена на

створення умов для зростання добробуту більшості населення

України;

— передбачається підвищити соціальну програму сім'ї, мате�

ринства і дитинства;

— передбачається підвищити соціальну програму реформу�

вання освіти і охорони здоров'я;

— створюються умови для зайнятості населення;

— заробітна плата, пенсії, стипендії й інші соціальні випла�

ти.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 219 

на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012
Гуменюк Наталії Володимирівни

Я готовий докласти максимум зусиль, щоб сприяти вирішенню

найголовніших соціально!економічних проблем, зокрема:

— підвищенню заробітної плати працівників підприємств,

установ бюджетної сфери, доведенню її до рівня, що дозволяє

людині почуватися гідно;

— прискоренню етапів впровадження пенсійної реформи в

Україні, встановленню розмірів пенсії з урахуванням трудового

стажу, умов праці, конкретного внеску кожного;

— наданню за рахунок держави гарантованого медичного об�

слуговування соціально незахищеним верствам населення, в

тому числі пенсіонерам, учасникам війни, інвалідам, запрова�

дженню медичного страхування для працездатних громадян;

— встановленню державного регулювання ринку освітніх

послуг з огляду на потреби народного господарства, з гаранто�

ваним робочим місцем для кожного випускника.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 219 

на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012
Духоти Івана Миколайовича

Шановні співвітчизники!

Найближчі п’ять років роботи будуть визначені прийняттям

та втіленням у життя законів, розробка яких потребує від депу�

татів професіоналізму найвищого рівня.

В своїй передвиборній програмі я враховую інтереси як кра�

їни в цілому, так і кожного її громадянина, кожного з вас. Я вва�

жаю, що втілення у життя нижчевикладеного принесе Україні

та її жителям благополуччя.

Соціальна сфера: піклування про кожного громадянина
Обравши Президентом України Віктора Федоровича Янукови$

ча, ставши його командою, ми зосередили всі свої зусилля на вті$
ленні в життя Програми Президента "Україна для людей". Повні$
стю підтримуючи політику реформування, позитивних змін, намі$
чених в Програмі Президента, та основуючись на вагомих попе$
редніх результатах цієї діяльності, я ставлю перед собою наступні
цілі:

— розвиток євроінтеграції як стратегічного зовнішньополі�

тичного вектора України, укріплення позаблокового статусу

країни — гарантії безпеки держави і громадянина.

— модернізація системи освіти, внесення відповідних по�

правок, прийняття законодавчої бази для організації захисту

прав дітей, гарантуючих кожній дитині якісну дошкільну та

шкільну освіту.

— використання рідної мови на території компактного про�

живання національних меншин.

— виконання соціальних зобов’язань, підвищення заробіт�

них плат, пенсій, в тому числі продовження виплати вкладів

Ощадбанку СРСР.

— збільшення середньої заробітної плати шляхом модерніза�

ції економіки України і досягнення сталого економічного зрос�

тання.

— високоякісна і доступна медицина для кожного українця.

Зниження цін на ліки.

— піклування про здоров’я людей шляхом захисту від нега�

тивних наслідків техногенного впливу.

Економіка та промисловість: благополуччя країни — благопо$
луччя кожного громадянина.

Особливу увагу у своїй передвиборній програмі я приділяю

рішенню проблем державної промисловості, виробництва, еко�

номіки та розвитку інфраструктури.

Основні цілі, які я ставлю перед собою, в удосконаленні еко�

номіки, інфраструктури української держави, а особливо в роз�

витку промисловості та виробництва, наступні:

— модернізація економіки, технічне переобладнання про�

мисловості, покращення інвестиційного клімату, створення ін�

фраструктури для інновацій, підвищення рівня виробництва та

безпеки праці з метою забезпечення більших прибутків грома�

дян України та бюджетів всіх рівнів.

— сприяння розвитку авіації України як найбільш перспек�

тивної галузі науки та виробництва.

— максимальне сприяння інвестуванню в розвиток вітчиз�

няної фундаментальної науки, передових дослідницьких розро�

бок, що сприяють розвитку інфраструктури транспорту, авіа�

транспорту, а також енергетики та зв’язку.

Впровадження реформ і законів, що сприяють кардинально�

му оновленню та створенню робочих місць в промисловості та

бюджетному секторі.

— зростання прибутків підприємців та найманих робітників

шляхом створення комфортних умов для розвитку бізнесу в

Україні.

— зменшення собівартості промислової продукції шляхом

втілення інноваційних технологій виробництва.

— імпортозаміщення та захист інтересів вітчизняних вироб�

ників.

— модернізація транспортної інфраструктури — інвестиції в

економіку України, нові робочі місця, комфортні та доступні

поїздки для кожного українця.

— розширення прав місцевих рад, перерозподіл коштів на

користь місцевих бюджетів. Модернізація місцевої інфраструк�

тури, якісні послуги ЖКГ.

— створення ефективної правоохоронної системи, яка га�

рантує безпеку кожному громадянину.

Моя програма сформована на основі народних ініціатив. На

основі пропозицій виборців. Спираючись на це народне замов�

лення, я планую працювати, вирішувати задачі, які ставить пе�

ред нами наше суспільство, проблеми, які хвилюють наших лю�

дей, та досягати видимих результатів у наступних п’ять років.

Я прагну того, щоб кожна людина в нашій країні могла реалі�

зувати себе, щоб кожен був впевнений в своєму майбутньому та

майбутньому для своїх дітей.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 219
на чергових виборах народних депутатів України

28 жовтня 2012 року від Партії регіонів
ТРОШИНА Сергія Михайловича

Олександр ТЕРЕЩУК: 

"Нашим Управлінням розроблено законопроект
щодо посилення відповідальності у сфері 
незаконного обігу наркотиків"

— Олександре Дмитровичу, розкажіть, будь
ласка, чим закінчилася спецоперація "Мак"?

— Органами внутрішніх справ з метою ви�

явлення незаконних посівів маку та коно�

пель обстежено понад 93 тисячі присадиб�

них ділянок, територій організацій і установ

та сільськогосподарських підприємств. Ви�

явлено 1387 незаконних посівів маку та 2522

конопель, у тому числі 1 незаконний посів

маку та 26 незаконних посівів конопель на

території сільгосппідприємств. Додатково

виявлено 4 випадки дикоростучого маку та

91 — конопель. Окрім цього, здійснено 58

обльотів території, за результатами яких ви�

явлено 28 незаконних посівів маку та 29

фактів незаконних посівів конопель. Зага�

лом станом на 13 вересня працівниками ор�

ганів внутрішніх справ знищено понад 572

тисячі рослин маку та 929 тисяч конопель.

— Зазвичай в літній період активізуються
наркомани, роблячи вилазки на дачні ділянки
в пошуках нарковмісних рослин. Із отримано$
го вони кустарним способом виготовляють
препарати, що містять наркотичні речовини.
Чи проводите ви попереджувальну роботу, на$
приклад, з дачниками?

— Правоохоронці вважають своїм обо�

в'язком попередити дачників та інших влас�

ників земельних ділянок про те, що неза�

конне культивування заборонених рослин,

їх обробка і невжиття заходів по їх знищен�

ню несе за собою відповідальність згідно з

чинним законодавством. Адже, як відомо,

незнання закону не звільняє від відповідаль�

ності.

— Скільки кримінальних справ було пору$
шено за цей період?

— За фактами порушень вимог законо�

давства щодо культивування нарковмісних

рослин за ознаками злочину, передбачено�

го ст. 310 КК України (незаконний посів

або вирощування снотворного маку чи ко�

нопель), органами внутрішніх справ пору�

шено 2289 кримінальних справ та 2 кримі�

нальні справи за ознаками злочину, перед�

баченого ст. 308 КК України (викрадення,

привласнення, вимагання наркотичних за�

собів, психотропних речовин або їх анало�

гів чи заволодіння ними шляхом шахрай�

ства або зловживання довірою). Складено

1081 протокол про адміністративні право�

порушення, а саме: 508 протоколів за ст.

106�1 КУпАП, 502 — за ст. 106�2 КУпАП та

71 — за ст. 164 КУпАП. Сума накладених

адміністративних стягнень становить по�

над 185 тисяч гривень.

— Відповідальність за розповсюдження
наркотиків досить велика. Але чи достатня во$
на? Адже наркоманів і наркоторгівців, на
жаль, не меншає...

— Управлінням БНОН розроблено зако�

нопроект щодо посилення як адміністратив�

ної, так і кримінальної відповідальності у

сфері незаконного обігу наркотиків. Зазна�

чений законопроект 06.10.2011 було прий�

нято Верховною Радою України та внесено

зміни до Кримінального кодексу України і

посилено відповідальність за збут наркотич�

них засобів (ст. 307 КК України) від чоти�

рьох до дванадцяти років покарання у ви�

гляді позбавлення волі (раніше було — від

трьох до дванадцяти років). До Кодексу

України про адміністративні правопору�

шення внесено зміни до ст. 44 "Зберігання

наркотичних засобів у невеликій кількості",

посилено відповідальність у вигляді штрафу

від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів до�

ходів громадян (була відповідальність — від

18 до 43). Із початку року за розповсюджен�

ня та збут наркотичних засобів до кримі�

нальної відповідальності притягнуто 4,9 ти�

сячі збувачів наркотиків. Одним із дієвих ва�

желів щодо стримання наркозлочинності є

арешт активних учасників наркобізнесу, а

саме — наркозбувачів. Цього року обрано

запобіжний захід узяття під варту відносно

3,3 тисячі збувачів наркотиків, тобто за�

арештовано 67,4 % наркоділків.

— Якщо люди, які проживають у селах, по$
бачили поблизу поле, засіяне коноплею, мож$
ливо, самонасіяне, або знають, що на городі
сусіда ціла плантація... У першому випадку во$

ни бояться звертатися до міліціонерів, щоб
останні не подумали на них, а в другому — щоб
потім не зіпсувати стосунки із сусідами. Що
робити в таких випадках?

— На сьогодні в мережі Інтернет працює

сайт МВС України (http://mvs.gov.ua/), на

якому той, хто бажає, може розмістити пові�

домлення або заяву про здійснення протиза�

конних дій, зокрема і про незаконний збут

наркотичних засобів. Повідомлення, які роз�

міщуються на вказаному сайті, ретельно

опрацьовуються працівниками органів внут�

рішніх справ, і по кожному з них відповідно

до Кримінально�процесуального кодексу

України проводиться перевірка, після якої

слідчий орган приймає рішення, передбачене

статтею 97 УПК (Обов'язковість прийняття

заяв і повідомлень про злочини і порядок їх

розгляду). Крім того, такі повідомлення мо�

жуть присилатися на адреси органів внутріш�

ніх справ поштою, а також повідомлятися на

спеціальні телефони довіри. Активна позиція

громадян, що вчасно інформують про місця

розповсюдження наркотиків, дозволить пра�

воохоронцям більш цілеспрямовано прово�

дити перевірки, виявляти наркозбувачів і

сприяти збереженню здоров'я наших дітей

Розмову вела Юлія МУСТАШ, 
спеціально для "Хрещатика"

В У раїні старт вала щорічна вели омасштабна оперативно-профі-
ла тична операція "Ма ", мета я ої — виявлення, припинення і роз-
риття злочинів, пов'язаних з неза онним поширенням нар отичних
засобів рослинно о походження. Захід проходить два етапи. Під
час першо о співробітни и нар о онтролю мають виявити і знищити
неза онні посіви і ди орослі рослини. Др ий етап операції — пере-
риття аналів надходження нар оти ів в У раїн та за її межі. Про
рез льтати проведених спецзаходів "Хрещати " розповів началь-
ни УБНОН МВС У раїни Оле сандр Терещ .
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Гідне життя українців — понад усе!
Моя робота як народного депутата України буде спрямована

на забезпечення добробуту громадян та на вирішення конкретних
проблем округу і моїх виборців.

Ми бачимо, що нинішня влада використовує державу не для
спільного блага, а для збагачення своєї верхівки. Внаслідок полі�

тики влади:

— гнобиться все українське — українська мова, історія, куль�

тура, мораль;

— на цій основі розквітає корупція і казнокрадство на тлі

зростання бідності та злиденності переважної більшості грома�

дян, поглиблюється соціальна нерівність та несправедливість;

— деградує економіка, зростає масове безробіття, яке руйнує

людину, сім’ю та народ в цілому;

— підвищено пенсійний вік жінок, які й так мають тягар на

своїх плечах;

— пригнічується мале і середнє підприємництво;

— здійснюється кланова кадрова політика, що позбавляє

українців можливості брати участь в управлінні країною;

— блокується зближення України з Європою.

Тому в загальнонаціональній політиці відстоюватиму такі цілі:

— Сфера духовності: утвердження християнських принципів,

єдність українського православ’я, розвиток української мови

як єдиної державної, підтримка вітчизняної культури;

— Добробут громадян: формування широкого середнього кла�

су шляхом розвитку економіки і масового створення робочих

місць, збільшення зарплат, пенсій, соціальної допомоги інвалі�

дам, сиротам, багатодітним сім’ям, малозабезпеченим, реаль�

ний доступ до якісної освіти і медицини, екологічна безпека;

— Розвиток національної економіки: підтримка українського

виробника, пріоритет внутрішнього ринку, сприяння малому та

середньому бізнесу, ліквідація офшорних схем ухиляння від

сплати податків, реформа системи оподаткування (вищий рі�

вень оподаткування багатіїв, скорочення кількості податків, в

Україні їх найбільше у світі � 135, справедливі податки для всіх

фізичних та юридичних осіб, окрім неприбуткових організацій);

— Народовладдя: контроль за діяльністю влади, очищення

влади від казнокрадів і корупціонерів та невідворотність їх по�

карання, запровадження виборів за відкритими списками, ска�

сування пільг високопосадовців;

— Правосуддя: формування правоохоронної системи, що за�

безпечить справжній захист прав і свобод громадян, незалеж�

ний та справедливий суд;

— Європейське майбутнє: інтеграція відродженої України до

Європейського Союзу, рівноправні відносини з Росією, запобі�

гання нелегальній міграції в Україну.

В окрузі працюватиму на забезпечення інтересів його жите�

лів. Моїми пріоритетами будуть:

1. Виділення максимально можливих бюджетних коштів на

розвиток округу.

2. Депутатський контроль за дотриманням прав жителів

округу.

3. Розв’язання проблеми безробіття та забезпечення зайня�

тості жителів округу, зокрема молоді, шляхом сприяння залу�

ченню інвестицій і створенню нових робочих місць, а також

відновленню роботи існуючих промислових підприємств, під�

тримки малого і середнього бізнесу.

4. Підтримка місцевих громад у вирішенні конкретних проб�

лем: покращенні стану доріг, роботи закладів медицини, освіти,

культури, транспорту.

5. Боротьба за утвердження чесної та відповідальної влади в

окрузі — в місцевій адміністрації.

6. Допомога в контролі за якістю і вартістю комунальних по�

слуг, недопущенні необґрунтованих підвищень тарифів.

Прикінцеві положення
Як кандидат в народні депутати України я засуджую депута�

тів, що здійснюють відкриту антиукраїнську політику у Верхов�

ній Раді України: заперечують голодомор 1929�1933 рр.— най�

більшу трагедію української нації XX ст.; вихваляють комуніс�

тичних катів українського народу і державних терористів між�

народного масштабу — Леніна, Сталіна, Кагановича, Петров�

ського, Косіора та інших більшовицьких бандюг. Я категорич�

но виступаю проти тих лже�політиків, які сіють розбрат, здійс�

нюють наклепи на борців за незалежність України, ділять народ

на сорти. Я не можу погодитися з тими, що голосували за упо�

слідження української мови в українській державі. Я висло�

влюю рішучий протест українофобській діяльності у стінах

українського парламенту й заявляю, що входження з такими ді�

ячами у парламентську більшість чи меншість для мене є не�

можливим.

Обіцяю:
НЕ красти!

Не продаватись ОЛІГАРХАМ!

Буду боротись за:
Заборону “дерибану землі”!
зупинити будь�яку “приХватизацію” чи виділення в

оренду земель, річок, лісів та озер!

Повернення берегів річок та морів народу!
Садити в тюрми за самозахоплення чи за виділення в

користування олігархам берегів річок, озер, морів!

Ввести податки на паркани.

Ввести шалені податки на розкішні авто та маєтки!
Придбав олігарх собі Феррарі? хоче хизуватись на�

краденим? — нехай заплатить бідним стільки ж!

Повернути людям та державі електростанції, обленерго, нафто4
ві та газові родовища!

Підтримку тільки Українських продуктів!
Купуй та підтримуй тільки українські товари, ходи в

українському. Як в Китаї, скасувати податки для будь�

яких заводів, які починають робити нову продукцію.

Розвиток державних підприємств!
припинити “закопувати” гроші в стадіони, дороги та

іноземні поїзди! Державні гроші витрачати лише на

власні товари та компанії! на власні поїзди та літаки! на

пільгове фінансування державних підприємств! Звіль�

няти директорів, які не приносять Україні прибутків!

Повернути Україні ядерну зброю
Все державне листування вести публічно через оприлюднення

в Інтернеті!

Повернути людям нічні поїзди!

Заборону “понтів у владі”
чиновникам, суддям, прокурорам та членам їх сімей

заборонити користуватися дорогими автомобілями

та предметами побуту!

Скасування “Черг”, “Довідок” та “Справок”!
всі реєстри вести лише по паспорту або коду! Геть всі

соціальні картки, пенсійні довідки і черги на їх отри�

мання!

Інвестиційно4інноваційний шлях розвитку України.
Україна знаходиться в стані соціально�економічної деграда�

ції. Основні фонди підприємств зносилися фізично і морально,

більшість збанкрутувало, не витримавши конкуренції. Після

розвалу СРСР Україна продовжувала по інерції їхати на старо�

му, але якісно зробленому, радянському поїзді, який вже прак�

тично зупинився. Країну може врятувати тільки інвестиційно�

інноваційний ривок.

Україні потрібні прогресивні ідеї та люди, здатні втілювати їх

у життя!

Податки: Пропоную ввести для населення та підприємств за�

мість діючих 135 податків — один податок з обороту в розмірі 1%.

Прораховано Всеукраїнським союзом вчених�економістів

http://vsve. ho. ua/, що це оптимальна система оподаткування

для України, яка щорічно даватиме додатково 80 млрд. грн. до

бюджету України. Це виведе економіку з тіні, призведе до ін�

вестиційного буму, і як наслідок — до суттєвого підвищення за�

робітної плати і зниження цін.

Приватизація: Повна “ревізія” підприємств, приватизованих

нижче ринкової вартості, починаючи з 1991 року. Доплата різ�

ниці між ціною купівлі та ринковою вартістю.

Верховна Рада: Зменшити кількість депутатів в 3 рази. Знят�

тя депутатської недоторканності. Вибори тільки мажоритарні.

Проста система відкликання депутатів виборцями. Голосуван�

ня в Верховній Раді відбитком долоні.

Дерегулювання бізнесу: Наявність паспорта та ідентифікацій�

ного коду — достатньо для початку ведення будь�якої діяльно�

сті. Скасувати обов’язковість отримання підприємствами будь�

яких ліцензій і дозволів, крім діяльності, яка може нести загро�

зу здоров’ю та життю людей. Скопіювати досвід Сінгапуру і

Гонконгу в заходах з легкості ведення бізнесу.

Збройні сили України: Підвищення зарплати військовим до

рівня сусідніх країн: Росія, Польща і т. д.

Самозабезпечення продовольством, виділивши армії в без�

коштовну оренду сільськогосподарські землі.

Укладення з однією з “ядерних” країн договору про взаємну

військову допомогу, як альтернатива вступу до НАТО.

Корупція: Пропоную референдум про припинення морато�

рію на смертну кару за особливо тяжкі злочини, в тому числі

корупційні. В самих економічно потужних державах: США і

Китай вона існує.

Встановити просту систему відкликання суддів за неправо�

мірні рішення.

”Online�бюджет” — Інтернет сайт, на якому будуть оприлюд�

нені усі фінансові переміщення, що здійснюються урядом, і ко�

жен платник податків зможе дізнатися, на що конкретно були

направлені його кошти.

Демократія: Перехід від представницької до прямої демокра�

тії (за Швейцарським зразком) — проведення всенародних ре�

ферендумів з найбільш важливих питань країни.

Програма дій для Святошинського району м. Києва:
1. Освітлення у будинках та дворах.

2. Капітальний ремонт підвалів, заміна тепломереж і труб во�

допостачання. Як це зробити?: — “Залучення приватних інвес�

тицій з подальшою організацією офісів у підвалах” Маю осо�

бистий досвід здійснення таких реконструкцій у підвалах Ки�

єва.

3. Організація охороняємих автопарковок подалі від зелених

зон та жилих будинків. Як це зробити?:� “Практично не потре�

бує ніяких інвестицій, тільки бажання влади організувати пар�

кування на найближчих вільних вулицях, яких у районі біль�

шість, на відміну від центру Києва”.

4. Капітальний ремонт горищ та асфальтування дворів.

5. Лобіювання збільшення відсотку коштів, які мають зали�

шатися у районі, від суми сплачених податків мешканців та під�

приємств району (У 2011 році підприємства та населення на�

шого району перерахувало до бюджету 2,152 млрд. грн.!!! З цих

коштів дуже малий відсоток залишається у нашому районі.

Крім того цей відсоток один із самих маленьких серед усіх

районів Києва).

Савченко В. А.

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України

по одномандатному округу № 219
Сугоняка Олександра Анатолійовича

Передвиборча програма
МИКОЛАЄНКА Тараса Дмитровича

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 219 Савченка Віталія Анатолійовича:

"Золоті" інвестиції — правила 
користування
Дорогоцінні метали захищені від девальвацій, але отриманий прибуток підлягає оподаткуванню

Від 2�ох грамів і більше
Впродовж останніх років спосте�

рігається чітка тенденція зростання

попиту на банківські метали. Криза

в економіці та нестабільність валют

змушують населення шукати надій�

ніші інструменти для вкладів. Купів�

ля золотих злитків значно зменшує

фінансові ризики, пов’язані з ва�

лютним коливанням, при цьому в

середньостроковій перспективі ге�

нерує прибутки. Протягом останніх

3�ох років банківське золото збіль�

шилося в ціні майже в 2,5 разу, що

значно перевищує доходи, отримані

від депозитів в будь�який валюті. А

використання золота в ювелірному

виробництві відкриває додаткові

можливості для інвесторів.

"Саме тому ми пропонуємо клієн�

там інвестувати в банківські метали,

які краще за будь�яку валюту захи�

щені від різкої девальвації,— гово�

рить заступник голови правління

"Ерсте Банку" Світлана Черкай.—

Сьогодні клієнти як з невеликим,

так й істотним статком можуть при�

дбати золоті злитки, починаючи від

2�грамового за ціною 460 гривень за

грам і до, наприклад, 50�грамового,

вартістю 435 гривень за грам золо�

та".

Звернімо увагу, що вартість грама

золота в банках залежить від ваги

злитка. Приміром, ціна 1 грама золо�

та в 100�грамовому злитку буде на

10—18 % нижчою, ніж у злитку вагою

1 грам, купленому в тому ж банку.

Однограмовий злиток у різних

банках сьогодні можна придбати за

ціною 425—530 грн. При цьому рік

тому вартість такого злитка колива�

лася в діапазоні 435—400 грн. Вар�

тість злитка, крім згаданого, зале�

жить також від його типу: найдо�

рожчий — штампований, найдешев�

ший — порошковий.

За інформацією АТ "Ерсте Банк",

при купівлі золотих злитків на суму

до 150 тис. грн (це приблизно 350 г)

банк не здійснює ідентифікацію

особи. Тобто клієнту достатньо буде

декількох хвилин для оформлення

квитанції. Якщо фізична особа ку�

пує золотий злиток на суму від 150

тис. грн, фінустанова зобов’язана

ідентифікувати клієнта. Для цього

особі необхідно пред’явити паспорт

та довідку про присвоєння ідентифі�

каційного номеру.

Нещодавно на українському рин�

ку з’явився ще один інструмент для

отримання прибутків — інвестицій�

на монета. Це своєрідна альтернати�

ва заощадженню грошей в іноземній

валюті і надійний спосіб накопи�

чень, оскільки дорогоцінні метали

мають реальну вартість, кажуть екс�

перти. "Тобто це такий собі золотий

або срібний зливок у зменшеному і

прикрашеному вигляді, який дає

можливість людям, які бояться за

свої кошти, зберігати їх в такий спо�

сіб",— пояснюють банкіри.

Згадані монети можна будь�коли

продавати — їх викуповує Національ�

ний банк України та банки дис�

триб’ютори. Ще однією перевагою

інвестиційної монети є її колекційна

привабливість — саме ця перевага ро�

бить з неї універсальний подарунок.

Інвестуючи в золото, варто пам’я�

тати, що вкладення грошей у доро�

гоцінні метали вважається в Україні

інвестиційною діяльністю, тому от�

риманий прибуток підлягає оподат�

куванню.

Ще одна "золота" незручність —

зберігання злитка, що може потягну�

ти за собою додаткові витрати, на�

приклад, на оренду банківського

сейфу. З іншого боку, фінансисти

пропонують відкрити депозит у золо�

ті.

"Якщо клієнт ставить за мету не

тільки мати на руках заощадження у

вигляді злитка, а ще й хоче отримати

стабільний відсоток з цього заощад�

ження, то є сенс відкрити у банків�

ський установі строковий вклад у

банківських металах. Якщо мета клі�

єнта не примножити свої заощад�

ження, а просто їх зберегти у вигля�

ді злитка банківського золота, то

банки надають послугу оренди інди�

відуальних банківських сейфів. Вар�

тість такої послуги залежить від

кількості днів збереження та розміру

банківського сейфу. В жодному разі

не рекомендовано тримати золоті

злитки вдома",— зазначили "Хреща�

тику" в АТ "RD БАНК".

Рівень дохідності 
дорогоцінного металу

Дохідність інвестицій у золото в

першу чергу залежить від ваги злит�

ка — чим більший розмір, тим ви�

щий прибуток інвестора. Ефектив�

ним інструментом заробітку може

бути вкладання коштів у золотий

злиток від 50 грам, адже в злитках

вагою по 50 та 100 грамів вартість

одного грама золота є найнижчою.

При цьому злитки з меншою вагою

користуються більшим попитом се�

ред вкладників, основним завдан�

ням яких є збереження коштів.

Варто також звернути увагу, що

для купівлі злитка вагою 500 грам

потрібен не лише суттєвий бюджет,

а й готовність довести легальність

його походження — інформацію про

такі інвестиції відслідковують по�

даткові органи.

Строки інвестування в золото та�

кож впливають на дохідність вкладу:

оптимальний варіант — 3 роки. Такий

термін дає можливість не тільки вбе�

регти кошти від знецінення, а й отри�

мати дивіденди, зазначають експерти.

"Для середньостатистичного

українця інвестування в золоті бан�

ківські злитки має сенс у разі довго�

строкового інвестування коштів.

Тобто, коли не планують витрачати

кошти протягом 3�5 років. На жаль,

популярність інвестування україн�

ців в золоті банківськи злитки ниж�

ча, ніж в Європі та Росії. Це пов’яза�

но з бажанням українців доручати

для зберігання в банках короткотер�

мінові кошти (на поточні щоденні

витрати) та середньострокові кошти

(накопичуються та витрачаються

протягом року). Найбільш популяр�

ні інвестиції у вигляді банківського

золота в злитках 50, 100 та 200 гра�

мів",— прокоментувала "Хрещати�

ку" заступник начальника Управлін�

ня неторгових операцій АТ "RD

БАНК" Марина Кохан.

Успіх золотої інвестиції залежить,

зокрема, від вибору банку, оскільки

ціна та різниця між купівлею та про�

дажем у різних фінансових установах

істотно відрізняється. Перш за все,

вкладнику слід провести ретельний

моніторинг банків з метою пошуку

максимально низької ціни на злитки

потрібного номіналу, радять фахівці.

Обов’язково потрібно довідатися, за

якою ціною обраний банк викупить

злиток, який ви хочете придбати.

Важливим моментом при купівлі

золота є тип злитків — литі чи штам�

повані. Справа в тому, що литі злитки

(без ламінованої упаковки та зі злег�

ка полірованою поверхнею) повинні

додатково мати паперові сертифіка�

ти. Це стосується злитків номіналу

від 100 до 1000 грамів. Не всі банки

купують литі злитки або ж ставлять

на них меншу ціну зворотного вику�

пу. В той час як штамповані злитки

(мають чітко означену форму та від�

поліровану поверхню) запаковані у

ламіновану упаковку, яка одночасно

служить сертифікатом.

Важливу роль відіграє афінажна

компанія — тобто компанія, яка про�

водить очищення золота і виготов�

лення злитків. Від її імені та автори�

тету може багато в чому залежати лік�

відність злитка, а, отже, і можливість

в майбутньому конвертувати його в

готівкові кошти. Тому експерти реко�

мендують отримати сертифікат афі�

нажної компанії до злитку, якщо клі�

єнт планує продавати його банку.

Однак зазначимо, що зробити точ�

ний розрахунок доходу досить склад�

но, оскільки золото значно коливає�

ться в ціні. Втім, 3 роки тому вартість

1 гр золота коливалася в межах 400—

435 грн, тепер вартість 1 гр — 425—

530 грн. При цьому, до прикладу, в

період кризи 2008 року вартість золо�

та на світовому ринку виросла майже

вдвічі за досить короткий період.

Щодо можливості продажу злит�

ків — то золото можна продати і

банку, де воно було куплено, або ін�

шому банку. Але в обох випадках

клієнту слід спочатку довідатися про

таку можливість, оскільки купівлю

золота пропонують не всі банки.

Інвестиції в золото 
не страхуються

Приймаючи рішення інвестувати

в золото, необхідно врахувати, що

вклади в дорогоцінні метали не

страхуються Фондом гарантування

вкладів фізичних осіб. Страхові

компанії також "відхрещуються" від

такого виду послуг. Отже, сподівати�

ся залишається лише на себе та,

власне, на "золотий" інвестиційний

ринок.

"До найпоширеніших ризиків по�

трібно віднести те, що вартість золо�

та може впасти. Банк може збанкру�

тувати, а вклади в золотих злитках

не страхуються. Якщо злиток ви

тримаєте у себе вдома, то його мо�

жуть вкрасти",— пояснює Марина

Кохан. Банкіри додають: треба

прийняти до уваги, що курс, за яким

фінустанова продає золото, завжди

буде вищим від курсу, за яким вона

його купує

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Аналіти и називають золотий інвестиційний інстр мента-
рій найбільш надійним на рин . Наразі він дост пний
не лише лієнтам з вели ими стат ами, а й людям із
середнім приб т ом. К п ючи золото, фахівці радять
врах вати іль а нюансів — з доход потрібно б де
сплатити подато , збері ання злит а може потя ти за
собою додат ові витрати, і та ий вид інвестиції не мож-
на застрах вати.
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Як кандидат в народні депутати України, я буду працювати над:

Промисловістю.

Сприяння збільшенню ефективності керівництва підпри�

ємствами всіх форм власності, модернізації виробництва,

впровадженню новітніх технологій, нарощуванню виробниц�

тва, збільшенню числа працівників,  виконанню соціальних зо�

бов'язань, дотриманню екологічних норм, крім того  сприяти

покращенню інвестиційного клімату, створенню нових робо�

чих місць.

Сферою послуг.

Система пасажирських перевезеннь повинна бути максималь�

но зручною для населення та перевізників. Створення та робота

підприємств харчової, сервісної та інших напрямків повинна от�

римувати пільги та компенсації, регламентовані законодавством.

Туристичній галузі.

Розвивати туристичну промисловість, як пріоритетну галузь,

добитися більшого фінансування державою проектів розвитку

туризму та залучення.

Енергетиці.

Розробити та впровадити новітні енергозберігаючі технології

в усіх галузях господарства. Перейти на контрольно�теплові

прилади обліку спожитих енергоносіїв. Впровадити програму

розвитку альтернативної енергетики: біогаз, вітрова та сонячна

електроенергія тощо.

Передвиборна програма кандидата 
у народні депутати України в одномандатному 

виборчому окрузі № 219 на чергових виборах народних депутатів
України 28 жовтня 2012

Курбацької Ніни Іванівни

Центральною постаттю для мене є людина (громадянин) і
завдання:

� надання кожній людині високооплачуваної роботи, ком�

фортного житла, якісного безкоштовного медичного обслу�

говування  і освіти ( включаючи вищу), гідний соціальний

захист.

�  Формування громадянського суспільства,

� Забезпечення організації і оплати праці на основі базово�

го принципу: від кожного по можливості � кожному за ре�

зультатами труда.

� Забезпечення стабільного розвитку села: 

� Розвиток ефективної економіки на інноваційних засадах

без жертвування благополуччям людей заради економічної

доцільності;

� подолання інфляції шляхом регулювання грошової маси 

� запровадження погодинної оплати праці зі збереженням

40� годинного робочого тижня;

� скасування податку на прибуток та заміна ПДВ

� збереження в державній власності стратегічних для наці�

ональної безпеки об'єктів;

� створення державою програми інвестування в малий біз�

нес та умов легального накопичення приватного капіталу 

� впровадження державної програми будівництва соціаль�

ного житла (з подальшим  наданням в оренду)

� Запровадження мінімальних зарплат, пенсій, стипендій

на рівні реального прожиткового мінімуму

� Створення механізму залучення бюджетних і позабюд�

жетних коштів на розвиток сфери культури і мистецтв

�  Пропаганда та державна підтримка мирного співісну�

вання релігійних громад в Україні в цілях зміцнення та роз�

будови держави.

� Підвищення рівня освіти і переорієнтація її на потреби

розвитку української економіки;

� Створення реального народовладдя, механізмом якого

повинна стати мажоритарна система виборів. 

�  Прирівняння корупції до державної зради

� Скасування політичного статусу міністрів

� Розробка стандартів якості державних послуг, які нада�

ють державні службовці.

� Дотримання статусу позаблокової держави, вдоскона�

лення системи воєнної організації національної безпеки,

перш за все її основної складової частини – Збройних

Сил

� Підтримка тісних контактів і співпраці з українцями, які

залишили Батьківщину, з українськими громадами Заходу і

Сходу; культурний і туристичний обмін, створення і розви�

ток культурних центрів України за кордоном.

Дьяконов І.П.

ПРОГРАМА
кандидата в депутати Верховної Ради 

Дьяконова Ігоря Петровича

"ДУМАЙТЕ САМІ, НЕ ДОВІРЯЙТЕ РЕКЛАМІ! БУДЬТЕ
РЕАЛІСТАМИ, НІХТО КРІМ НАС САМИХ НЕ ПОБУДУЄ
НАМ ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ!"

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
Я, Осінчук Остап, йду на вибори, щоб разом із Вами будува�

ти щасливе і гармонійне спільне майбутнє.

Мій життєвий досвід і аналіз  багатьох історичних і релігій�

них джерел інформації переконує, що означеної мети можна

досягнути, за умов духовного самовдосконалення, правильного

розуміння і виконання законів Божих, служіння на благо гро�

мади, збереження довкілля. 

Я, звичайна, така, як і Ви людина, мені боляче від несправед�

ливості та неефективної організованості нашого корумповано�

го суспільства. Завдяки перебуванню на військовій службі в

державних фінансово�економічних та контрольно�ревізійних

органах та активній громадянській позиції, я мав можливість

бачити закриту для широкого загалу, брехливу та нелюдяну сут�

ність багатьох чиновників та політиків. 

Неодноразові мої та Cпілки офіцерів України пропозиції,

спрямовані на покращення справ у армії та в державі, не сприй�

малися владною елітою  в Україні, оскільки у неї не було справ�

жнього бажання дбати про потреби людей. 

Дух служіння народу, жертовності та справедливості після

Майдану 2004 року не утвердився у владі, а лише тимчасово, як

і в 1991 році, полякав чиновників. Посилення нахабності та

брехливості владної еліти, подальша цинічна "прихватизація"

та запланований продаж землі, спонукали мене, як офіцера та

громадянина, до власного пошуку виходу з ганебної ситуації, в

якій опинився наш народ. 

Я пропоную вихід, який полягає у поступовій, організованій та
максимальній передачі влади місцевому самоврядуванню (в т.ч. гро>
мадам багатоквартирних будинків, вулиць) з відповідною децентра�

лізацією бюджетних, майнових та земельних ресурсів і розвитком

кооперативного руху (Інтернет надає унікальні можливості). 
Розумію складність завдання, оскільки корумпованим полі�

тикам і чиновникам, особливо вищим, справжнє місцеве са�

моврядування не потрібне. Причина полягає в тому, що чим
більше буде передано влади зверху на місця, тим менше буде їм
особистої вигоди при розподілі бюджету, майна та землі. 

Маємо те, що маємо. Винним у цьому є не тільки національ�

на політична еліта, але і прості громадяни через те, що ми зни�

зили власну соціальну активність і контроль за владою різних

рівнів та часто хочемо, щоб хтось замість нас прийшов і наво�

див лад там, де ми живемо.

У мене та моїх побратимів є чіткий та зрозумілий план наве�

дення ладу, зміцнення дисципліни і відповідальності на загаль�

нодержавному та місцевому рівні. Зокрема, в Святошинському

районі я, як народний депутат, буду спрямовувати свої зусилля

на створення ефективної системи самоврядування, яка базу�

ється на проведенні звітно�виборчих зборів мешканців  квар�

тир та будинків, обранні будинкових й вуличних рад, їх голів та

виконанні рішень зборів громадян, або їх представників на ви�

щих рівнях самоврядування. На підставі думки громади буде

проводитися взаємодія із керівниками Святошинського райо�

ну, міста Києва та держави. Там, де громадяни більш активні і

свідомі, кардинальні зміни на краще відбудуться швидше. 

При виконанні зазначеного плану значно знизиться рівень

впливовості політичних партій, цих, на моє переконання, олі�

гархічних паразитів нашого суспільства. З того політичного те�

атру абсурду і фальші, що в нас є, я співпрацюватиму з будь

ким, хто готовий втілювати наш план передачі влади місцевому

самоврядуванню та наведення порядку в державі. Позапарла�

ментські партії більш охоче сприймають ці ідеї і тому пропоную

за них голосувати. 

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ПО 219 ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ
ОСІНЧУКА ОСТАПА МИРОСЛАВОВИЧА

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За про нозами розробни-
ів за онодавчих змін,
зростання без отів ових
розрах н ів надасть бан-
ам додат ов лі відність,
зробить редити дост пни-
ми для населення, с оро-
тить тіньовий се тор та
підвищить ефе тивність
боротьби з ор пцією. Ре-
форма та ож вплине на
іль ість бан оматів — їхня
мережа має с ттєво с о-
ротитися.

Переваги непаперових 
грошей

На початку липня цього року Вер�

ховна Рада прийняла в першому чи�

танні законопроект № 10656 “Про

внесення змін до деяких законодав�

чих актів України (щодо функціону�

вання платіжних систем та розвитку

безготівкових розрахунків)”. В доку�

менті також зазначено, що НБУ мо�

же встановити граничну суму розра�

хунку готівкою для фізичних і юри�

дичних осіб та для фізичних осіб�під�

приємців.

Автори документа пояснюють, що

дана норма лише передбачає таке об�

меження, але конкретні терміни та су�

ми в законопроекті не прописані —

вони будуть визначатися пізніше.

“Тобто мова не йдеться про суму,

якою можуть бути обмежені готівкові

розрахунки, чи про термін введення в

дію цієї норми. Більше того, норма,

що стосується готівкової форми роз�

рахунків для юридичних та фізичних

осіб, фактично діє з 2005 року — вона

встановлена постановою НБУ № 32.

І, в першу чергу, стосується юридич�

них осіб і підприємців, які проводять

розрахунки готівкою. Що ж до фізич�

них осіб — ніхто не збирається обме�

жувати права пересічних громадян

використовувати ту чи іншу форму

розрахунків”, — зазначила “Хрещати�

ку” директор Генерального департа�

менту інформаційних технологій та

платіжних систем НБУ Наталія Си�

нявська.

Експерт додала, що гранична сума

розрахунку готівкою і термін, коли ця

норма може бути введена, будуть ви�

значені лише після того, як буде ви�

вчена економічна ситуація в країні.

“Це необхідно для того, щоб введення

цієї норми було максимально ком�

фортним для громадян. Тим більше,

що цей законопроект містить додат�

кові норми щодо захисту прав спожи�

вачів”, — підкреслила Наталія Синяв�

ська.

Банкіри, в свою чергу, акценту�

ють — введення обмежень буде стосу�

ватися лише великих покупок. Ніхто

не заборонятиме, наприклад, купува�

ти продукти, одяг чи інші побутові ре�

чі за готівкові кошти. Водночас екс�

перти кажуть, що масовий перехід на

електронний грошообіг матиме пози�

тивні наслідки для економіки держа�

ви в цілому. Тим більше, що великі

торговельні мережі і частина україн�

ських споживачів готові до цього.

Наразі, за даними НБУ, вже є пози�

тивна тенденція використання пла�

тіжних карток на вітчизняному ринку

(кожна третя транзакція з викорис�

танням платіжної картки відбувається

в торговельній мережі, а ще донедавна

була лише кожна десята). Водночас,

скажімо, у Німеччині тільки 15% обі�

гових коштів за платіжними картками

припадає на банкомати, решта — це

електронні розрахунки.

В Україні великі торговельні ме�

режі використовують безготівкову

форму оплати, що стає нормою.

Наступний крок за маленькими ма�

газинами, де невеликий торговий

обіг. Вже сьогодні вони можуть без�

коштовно встановити POS�термі�

нали і розпочати безготівкову робо�

ту. Хоча експерти погоджуються —

до невеликих районних центрів, а

тим більше сіл, реформа дійде не

скоро.

Електронний грошообіг 
здешевить кредити

Економісти сподіваються, що зрос�

тання безготівкових розрахунків на�

дасть банкам додаткову ліквідність та

зробить кредити більш доступними

для населення. За словами президента

Українського аналітичного центру

Олександра Охріменка, значна части�

на грошей всередині країни існує поза

банківською системою, а відтак — не

працює на економіку. “В Україні в

обігу знаходиться близько 200 мільяр�

дів гривень, і це тільки готівкова грив�

ня, а ще є готівкова валюта, — її обсяг

становить близько 50–70 мільярдів

доларів. Це дуже велика сума грошей,

яка “живе” поза банками. Коли гово�

рять, що в країнах Західної Європи

низькі ставки за кредитами, то забува�

ють сказати: це відбувається тому, що

там дуже мало готівки. У порівнянні з

європейськими банками, українські

просто не мають таких можливостей”,

— каже фахівець.

Таким чином, Нацбанк, який є іні�

ціатором даного законопроекту, вва�

жає, що зростання безготівкових роз�

рахунків збільшить надходження фі�

нансових ресурсів суб’єктів націо�

нальної економіки до фінансової сис�

теми держави та надасть банкам до�

даткову ліквідність.

Крім того, як зазначає член Ради

незалежної асоціації банків України

Віктор Лисицький, “антиготівкова”

пропозиція НБУ призведе до скоро�

чення тіньового сектору, зростання

податкових надходжень до бюджету

та підвищить ефективність боротьби з

корупцією. “Хабарі даються тільки

готівкою, а при розрахунках за карт�

кою — гроші контролюються. Тому

обмеження розрахунків готівкою зав�

дасть нищівного удару по корупції, в

першу чергу, по контрабанді та зар�

платі в конвертах. Це також надасть

змогу скоротити факти приховування

грошей”, — вважає пан Лисицький.

Чи заплатить споживач 
за новації?

Автори законодавчих змін заспо�

коюють споживачів — подорожчан�

ня обслуговування для фізичних осіб

у зв’язку з готівковими обмеженнями

не станеться. Як відомо, за обслуго�

вування терміналу сплачує торго�

вельна мережа, з картки споживача

знімається лише сума покупки. Біль�

ше того, не переводити гроші в готів�

ку, а користуватися безпосередньо

пластиком або рахунком, — заощад�

ливіше.

Так, за зняття готівки в банкоматах

інших банків (а не у банку�емітента

платіжних карток) споживач може

сплачувати комісію, тоді як безготів�

кові розрахунки з використанням

платіжних карток здійснюються без

сплати комісійних. Крім того, банки

запроваджують для своїх клієнтів різ�

номанітні бонусні програми та акції

під час сплати ними вартості товару в

безготівковій формі. “Тобто перехід

споживачів, які використовують пла�

тіжні картки, на безготівкові платежі

буде для них безкоштовним або не ви�

магатиме більших витрат, ніж вони

мають зараз”, — пояснюють банкіри.

У той же час НБУ та банки зацікав�

лені у розвитку інфраструктури з об�

слуговування безготівкових платежів.

Як зауважив голова комітету Націо�

нальної асоціації банків України 

(НАБУ) з питань банківської інфра�

структури та платіжних систем Юрій

Яременко, готівкова форма розрахун�

ків залишається найдорожчою. “Для

забезпечення функціонування готів�

кових розрахунків держава повинна

надрукувати гроші, забезпечити їх

зберігання, захист тощо. Сьогодні

банки проводять значну роботу з пе�

реміщення цих грошей, збереженню

їх в обігу, вилученню зношених ку�

пюр, інкасації, охорони, зберігання.

Не кажучи вже про велику кількість

людей, які задіяні у цій роботі. Вреш�

ті�решт усі витрати покладаються на

споживача. І перехід до безготівкової

форми розрахунків — це не примусо�

вий захід, а нормальний цивілізова�

ний еволюційний шлях”, — зауважує

“Хрещатику” Юрій Яременко.

Голова правління “Укрсоцбанку”

Борис Тимонькін допускає, що запро�

вадження граничної суми готівкових

розрахунків і поступовий перехід на

електронні платежі навіть при дріб�

них покупках здійснить кореляції на

ринку. Йдеться не лише про культуру

споживання фінансових послуг насе�

ленням, каже експерт, а й про саму ін�

фраструктуру. По�перше, відпаде по�

треба у такій великій кількості банко�

матів, які є нині на ринку. По�друге,

можуть відбутися деякі скорочення

банківського персоналу, котрий заді�

яний з численними затратними готів�

ковими операціями

Нацбанк планує обмежити 
готівкові розрахунки
Граничну суму купівлі за паперові гроші визначать після детального аналізу ринку

З ідно із статистичною
звітністю, що надається
фінансовими становами —
членами платіжних систем НБУ,
станом на 1 липня поточно о
ро бан ами емітовано понад
62 млн платіжних арто . На одн
особ в У раїні припадає 1,4
арт и. За даними НБУ, з 62,7
млн арто , що переб вають в
обі в У раїні, а тивними (за
я ими здійснювалися видат и в
останні три місяці) б ло лише
трохи більше половини. За
перше півріччя нинішньо о ро
обся операцій за платіжними
арт ами збільшився в
порівнянні з першим півріччям
мин ло о ро на 26,4% (до
328,3 млрд рн), а іль ість
транза цій зросла на 22,6% (до
507,8 млн шт ).

ЦІКАВО ЗНАТИ
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Передвиборна програма 
кандидата у депутати в  одномандатному виборчому окрузі № 219  

Петрусюка Романа Миколайовича
Шановні співвітчизники!

Всі ми знаємо, що Україна багата та родюча країна. Ми

бажаємо, щоб кожна людина відчувала захищеність та була

щасливою. Ми віримо, що спільними зусиллями ми це

зробимо. Ми повернемо людям віру в те, що зміни можливі. Це

наша мета, побудова в Україні нової моделі економіки, в якій

кожен може реалізувати себе, гідно заробляти і достойно жити.

Ми прагнемо побудувати державу можливостей. 

Свобода, Справедливість, Солідарність для кожного

громадянина, для кожного з вас. Тому, балотуючись, я прагну

змінити країну на краще, враховуючи інтереси як країни в

цілому, так і кожного. 

Всі наші рішення ( повинні відповідати інтересам

абсолютної більшості громадян країни. А значить ( мають бути

справедливими.  Одні податки для того бізнесу, який виключно

живе за рахунок ренти,  продає сировину; інші, нижчі податки

( для тих, хто відкриває нову справу, займається інноваціями і

виробництвом, будує нові підприємства, виробляє товари, що

зажадалися. При цьому податкове навантаження для багатих

має бути більше, ніж для середнього класу, чим для основної

маси громадян. І, перш за все ( за рахунок податків на вжиток,

нерухомість і майно.

Бізнес ( має бути соціально відповідальним. Жити в єдиному

ритмі і єдиними турботами з нашою країною. Активно

інвестувати в освіту і підготовку кадрів, в нові соціальні

проекти, в культуру. Допомагати суспільству в розвитку

добродійних і добровольчих програм.

Переглянути систему розподілу пільг. Відновити пільги для

пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, чорнобильців за рахунок

відміни пільг для чиновників, міністрів, депутатів всіх рівнів.  

Підвищення соціальних гарантій материнства та дитинства в

рамках проекту "Щасливе дитинство". 

Оживити житлове будівництво за допомогою системи

іпотечного кредитування, розстрочок, пільг. Кредити мають

бути доступними і довгостроковими.

Забезпечення достойної оплати праці і високого рівня життя

для зайнятих людей. 

Збільшення середньої заробітної плати шляхом модернізації

економіки України і досягнення сталого економічного

зростання. 

Створення нових робочих місць, особливо для молодих

спеціалістів. 

Подолання демографічної кризи та підвищення якості

життя. Різноманітні державні програми культивування в

суспільстві здорового способу життя. Безкоштовна медична

допомога. 

Всі наші кроки будуть відкриті і прозорі, адже довіра людей є

дар, який цінуємо. Ми прагнемо розвивати країну, а не

навпаки.

У нас одинакові уявлення про майбутнє нашої країни, загальні

плани, загальні відповіді на найбільш істотні виклики, які стоять

перед нашою державою. Цілі, які ми ставимо перед собою, ( це

цілі, які розділяє абсолютна більшість наших людей. Ми єдині в

найголовнішому: ми хочемо щастя нашій країні.

Ми не віддамо нашу країну. Не віддамо тим, хто хоче

зруйнувати її, не віддамо тим, хто обманює людей, роздаючи

порожні і нездійсненні обіцянки.  Україна повинна належати

вільним, порядним і відповідальним людям. 

Разом переможемо!

Передвиборна програма 
кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі № 219

Трофімчика П. І.
Процвітаюча Україна 

Основні тези моєї передвиборної програми:

1. Сильна здорова нація;

2. Збалансована економіка;

3. Чесна влада.

Україна ( це, передусім, кожен українець. Якщо українець

буде здоровий, матиме гарну освіту, міцну сім'ю, гарну роботу

та впевненість в майбутньому, то й Україна буде процвітати. 

Для цього, в разі обрання мені народним депутатом України,

я буду намагатися сприяти:

1. Забезпеченню державної підтримки здорового образу

життя ( відродженню спортивних секцій, шкільних олімпіад,

гуртків тощо, введення в школах щоденних уроків фізичного

виховання; 

2. Забезпеченню можливості отримання вищої освіти

кожному, хто хоче навчатися. Для цього збільшити кількість

бюджетних місць у всіх ВУЗах, ввести додаткові стипендії для

обдарованих студентів;

3. Доступній та кваліфікованій медичній допомозі для

кожного українця ( забезпеченню необхідного фінансування

медичних закладів, введення додаткових програм медичного

страхування;

4. Підтримці села з метою забезпечення рівних можливостей

села та міста ( гарантування селу технічної та економічної

підтримки з боку держави;

5. Забезпеченню впевненості в майбутньому кожного (

реалізація програми підтримки молоді, що реально забезпечить

її роботою, гідною заробітною платою, соціальними пільгами;

6. Відродженню виробництва шляхом введення контролю за

пропозицією та попитом, квотуванням, балансуванням

імпорту та експорту, запровадження державних гарантій;

7. Підсиленню контролю за сплатою податків ( введення

додаткових санкцій за ухилення від сплати податків, боротьбі із

зарплатою в "конверті";  

8. Зняттю депутатської недоторканності, прийняттю

законодавчих актів щодо підсилення контролю за роботою

органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

9.  Укріпленню державності та розвитку України ( плідна

співпраця держави та кожного окремого громадянина є

запорукою процвітання держави.

Я йду до Верховної Ради, щоб покращити життя України.

П. І. Трофімчик

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України 

Данилейко Миколи Віталійовича
по одномандатному виборчому окрузі № 219

на чергових виборах народних депутатів України
28 жовтня 2012 року

"Бог створив людину для того,
щоб вона була здоровою та щасливою"

Проголошення України демократичною, правовою і

соціальною державою вимагає здійснення активної та

послідовної політики, спрямованої на досягнення соціальної

злагоди, миру і спокою у суспільстві та забезпечення високої

якості життя і гідних умов праці. 

Виходячи з вищесказаного, ставлю перед собою наступні цілі:
( Щастя та добробут сьогодні, а не завтра.

( Капітальний та косметичний ремонт під'їздів та будинків.

( Облаштування прибудинкових територій, будівництво

дитячих та спортивних майданчиків. Збереження парків та

скверів, захист їх від забудови.

( Благоустрій доріг, тротуарів для зручності жителів міста.

( Ремонт та заміна інженерних комунікацій, які включають в

себе електричні, каналізаційні та газові мережі, соціально

незахищеним громадянам за рахунок державної та

спонсорської допомоги.

( Будівництво необхідної кількості дитячих садків.

( Безкоштовне харчування дітей в школах та дошкільних

закладах.

( Державне забезпечення житлом молодих сімей та молодих

спеціалістів. 

( Збільшення кількості робочих місць.

( Зменшення пенсійного віку для жінок до 50 років, для

чоловіків до 55 років.

( Впровадження сучасної  конкурентоздатної економіки, яка

забезпечить громадянам середню заробітну плату 7000 ( 10000

грн, пенсію ( від 5000 грн.

( Якісна та безкоштовна освіта.

( Створення системи соціального захисту громадян і дієвої

допомоги пенсіонерам, інвалідам, чорнобильцям,

малозабезпеченим сім'ям, сиротам і одиноким матерям.

( Впровадження якісного та безкоштовного медичного та

діагностичного обслуговування. Доступність фармацевтичних

препаратів.

( Надання безкоштовних путівок для санаторно(курортного

лікування пенсіонерам, чорнобильцям, інвалідам, одиноким

матерям та дітям.

( Зменшення економічного тиску на дрібне та середнє

підприємництво.

( Розумне оподаткування. Швидкий та ефективний розвиток

середнього класу.

( Боротьба зі зловживанням службовим становищем.

( Вирішення питання організації дозвілля дітей та молоді.

( Збереження культури та традицій українського народу.

( Залучення громадськості до вирішення проблем Києва.

Обіцяю виконати свої зобов'язання!
З великою шаною та повагою Ваш кандидат

Данилейко Микола!

Віктор ЛІСОВИЙ
спеціально для "Хрещатика"

Де-юре приватної дете -
тивної діяльності в У раїні
не існ є. А де-фа то? Нині
ціла армія ціл ом профе-
сіональних сищи ів прово-
дить сіля і розслід вання
на замовлення лієнтів.
Знайти вітчизняних "шер-
ло ів" нес ладно — Інтер-
нет переповнений та ими
пропозиціями. Б ли б ли-
ше бажання та роші.

Розшук як підприємництво
Детективні агентства за лічені дні

обіцяють знайти зниклу людину, ви(

крити аферу, встановити факт

шлюбної зради і навіть допомогти

під час розслідування карних справ.

Проте з юридичної точки зору вони

діють поза межами правового поля.

З огляду на це, у парламенті ще два

роки тому розробили законопроект

№ 6288 про приватну детективну

(розшукову) діяльність.

У першій статті документа зазна(

чено: "Приватна детективна (роз(

шукова) діяльність є за своєю сут(

тю підприємництвом. На суб’єктів

приватної детективної (розшуко(

вої) діяльності не поширюється дія

законів, що закріплюють правовий

статус працівників правоохорон(

них органів. Суб’єкти приватної

детективної (розшукової) діяльно(

сті не вправі здійснювати будь(які

оперативно(розшукові заходи, від(

несені законом до виключної ком(

петенції оперативних підрозділів,

передбачених ст. 5 Закону України

"Про оперативно(розшукову діяль(

ність".

Згідно з проектом, "державна ре(

єстрація приватного детективного

підприємства як юридичної особи

здійснюється після отримання його

засновниками дозволу органу внут(

рішніх справ". Під час виконання

своїх обов’язків детектив може за(

стосовувати спецзасоби: пристрої

для відстрілу патронів (несмертель(

ної дії), електрошокові пристрої та

газові балончики. Новоспеченим

"шерлокам" також надається право

отримувати інформацію методами,

які не заборонені законодавством.

Досить цікавою є стаття 17 про(

екту. В ній зокрема сказано: "При(

ватні детективи, приватні детектив(

ні підприємства, їх об’єднання та

філії, які під час здійснення при(

ватної детективної (розшукової) ді(

яльності отримали інформацію про

факти скоєного злочину або про

підготовку до скоєння злочину, зо(

бов’язані невідкладно повідомити

про це відповідний правоохорон(

ний орган".

Досі це сприймалося з точки зору

форс(мажорних обставин, пов’яза(

них з військовими діями, техноген(

ними аваріями, суспільними збу(

реннями чи стихійним лихом (поже(

жі, повені, землетруси). Вочевидь,

йдеться про можливий конфлікт між

вимогами законодавства (про забо(

рону приховування злочину) та зо(

бов’язаннями приватного детектива

щодо нерозголошення відповідних

даних про свого клієнта.

Підтвердженням цієї думки може

слугувати ще одна норма згаданої

статті 17: "Суб’єкти приватної детек(

тивної (розшукової) діяльності ма(

ють право надавати правоохорон(

ним органам допомогу в забезпечен(

ні правопорядку та інші не заборо(

нені законодавством послуги, в тому

числі на договірній основі". Зверні(

мо увагу на сам підхід до цього пи(

тання: приватні детективи не зо(

бов’язані, а лише "мають право" на(

дати правоохоронцям свої послуги,

та ще й на договірній (грошовій) ос(

нові. Тобто в разі отримання офіцій(

ного звернення (скажімо, від орга(

нів внутрішніх справ) приватний де(

тектив може діяти таким чином: а)

відмовити в наданні необхідної ін(

формації, б) вимагати гроші за свої

послуги.

Та чи ж відповідатиме це вимогам

законів про міліцію, прокуратуру чи

СБУ? Окрім того, стаття 17 не узго(

джується зі своєю "сестрою " — стат(

тею 16, що забороняє "приховувати

від правонохоронних органів факти

скоєних злочинів чи злочинів, які

готуються, і стали відомими в про(

цесі проведення приватної детек(

тивної діяльності". На жаль, про такі

"дрібнички" депутати чомусь не по(

думали...

Проблеми з базою даних

Ні для кого не секрет, що україн(

ські детективи (на відміну від право(

охоронних органів) не мають віль(

ного доступу до необхідної інформа(

ційної бази даних. Тоді яким чином

за таких умов детектив надаватиме

допомогу своїм клієнтам?

Щоб хоч якось вирішити цю

проблему, законодавці запропонува(

ли внести ще одне доповнення до

статті 17 законопроекту: "За письмо(

вими запитами суб’єктів приватної

детективної (розшукової) діяльності

органи МВД України можуть нада(

вати їм на договірній основі відомо(

сті, що містяться в адресних бюро,

паспортних підрозділах, облікових

підрозділах ДАІ, а також в облікових

підрозділах обліку осіб, які мають

судимість або притягалися до кримі(

нальної відповідальності, якщо ці

дані затребуються з дотриманням

чинного законодавства".

Отже, органи МВС "можуть нада(

вати" певні відомості. Але вони не

зобов’язані цього робити. Тобто не(

зважаючи на своє звернення, детек(

тив отримуватиме необхідну інфор(

мацію не завжди. Що, у свою чергу,

свідчитиме про певний фінансовий

ризик для клієнтів (гроші, сплачені

за послуги, ніхто не повертатиме).

Окрім того, на варті прав кожної

людини стоїть ст. 32 Основного За(

кону, яку вже розтлумачив Консти(

туційний суд (справа № 1(9/2012 від

20 січня 2012 року): "Збирання, збе(

рігання, використання та поширен(

ня конфіденційної інформації про

особу без її згоди державою, органа(

ми місцевого самоврядування, юри(

дичними або фізичними особами є

втручанням в її особисте та сімейне

життя. Таке втручання допускається

винятково у випадках, визначених

законом, і лише в інтересах націо(

нальної безпеки, економічного доб(

робуту та прав людини".

Таким чином, вимоги Конститу(

ції не узгоджуються з головною ме(

тою проекту № 6288 — про узако(

нення детективних послуг. Досить

сумнівною є й нова редакція статті

18: відомості про особисте життя

людини (якщо вони не пов’язані зі

злочинами) "зберіганню не підляга(

ють і повинні бути негайно знище(

ні". Цікаво, як ця норма виконува(

тиметься на практиці? Де гарантія,

що детектив не зловживатиме цією

інформацією?

А як у них?

Приватна детективна діяльність

визнана на державному рівні в бага(

тьох країнах. Скажімо, в Британії

кількість приватних охоронних й де(

тективних фірм удвічі перевищує

кількість працівників поліції. У

США приватні служби безпеки (по(

над 1,1 млн працівників) мають бю(

джет, що на 50 % перевищує казну

усіх поліцейських органів країни.

Проте в нашій державі ситуація

дещо інша. Наразі в Україні (за не(

офіційними даними) нараховується

кілька тисяч приватних детективів

та детективних агентств: ТОВ

"УДС", "Центр правової допомоги",

"ЛЕГІОН", "Кратос", "Українська

група пошуку", "НЛС", "Спрут" то(

що. Водночас вітчизняні "шерлоки"

(на відміну від закордонних) не

сприяють загальному оздоровленню

криміногенної ситуації у країні. І

проблема не лише у відсутності "їх(

нього" закону.

Головне для приватного детекти(

ва — отримувати прибуток, а не

зменшувати ріст злочинності. До то(

го ж у нас немає середнього класу,

який може із легкістю витрачати

гроші на професійних сищиків. За(

уважимо, що середня зарплата в

країні — менше 3 тис. гривень. Чи

достатньо цього для оплати послуг

детективів? В одному з приватних

агентств нам повідомили, що вар(

тість їхніх розслідувань коштує від

$237 до $1846 (залежно від складно(

сті), встановлення факту подруж(

ньої зради — від $50 до $300 (ціна за

годину стеження), а з’ясування біо(

графічних та інших даних про осо(

бу — від $125 до $450. Коментарі,

як(то кажуть, зайві.

Звісно, ідея щодо удосконалення

роботи приватних детективів має

право на життя. Але в такому разі,

ймовірно, варто дослухатися до

пропозиції Головного науково(

експертного управління Верховної

Ради: "Доцільно було б передбачи(

ти можливість створення при МВС

або разом із МВС координаційно(

го органу, до якого на паритетних

засадах входили б як представники

правоохоронних органів, так і при(

ватних детективних структур з ме(

тою вироблення взаємоприйнятної

політики взаємодії, узгодження

спірних питань, розроблення ре(

комендацій з основних проблем

державної політики у сфері детек(

тивної діяльності, розгляду заяв,

претензій та скарг суб’єктів при(

ватної детективної діяльності на

рішення органів внутрішніх

справ".

Можливо, після створення такого

координаційного органу вдасться

спільними зусиллями створити

більш життєздатний законопроект.

А поки цього немає, до детективних

"контор" треба ставитися з певною

пересторогою: не поспішайте від(

кривати всі свої таємниці. Пам’я(

тайте: ви йдете не на сповідь до па(

нотця, а на бесіду до напівлегально(

го сищика. Отже, інформація в май(

бутньому може бути використана й

проти вас...

Детективний бізнес
Або чому українські "шерлоки" працюють 
напівлегально
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ШАНОВНІ ВИБОРЦІ! МЕШКАНЦІ ОКРУГУ № 219!
Життя нинішнього суспільства неможливе без розвитку на�

уки і сучасного наукоємного виробництва. Отож, наша мета —

не лише зберегти надбання створеної в радянські часи науки та

промисловості, а й примножити потенціал, що передбачає їх

докорінне комплексне реформування відповідно до потреб

сьогодення.

Україні вже зараз потрібна перспективна модель майбутньої

конкурентної економіки, здатної забезпечити стратегічні інте�

реси життєдіяльності населення. Ці інтереси повинні бути по�

літично усвідомлені і оформлені як соціальне замовлення.

Враховуючи вищесказане, я вважаю, що одним з найбільш важ�

ливих і пріоритетних напрямів розвитку країни є реформування

освіти, науки і промисловості, на основі яких буде розвиватися со�

ціальна сфера і покращуватись життєвий рівень населення.

Якщо я буду обраний депутатом, обіцяю:
В галузі освіти та науки:

— збільшення фінансування науки до належного рівня;

— визначення переліку стратегічно важливих для розвитку

України спеціальностей та створення для їхньої фінансової під�

тримки спеціального державного фонду;

— запровадження інноваційних технологій в освіті, ство�

рення мережі електронних бібліотек у вузах, школах, учили�

щах;

— першочергова підтримка дійсно кращих вчених та педаго�

гів, цільова підтримка талановитих молодих вчених та виклада�

чів;

— підвищення соціального та матеріального статусу праців�

ників інтелектуальної праці;

— здійснення заходів щодо доступності освіти, надання сти�

пендій та пільг учням і студентам;

— гарантоване працевлаштування випускників навчальних

закладів.

Забезпечити зв’язок науки та сучасної економіки:

— довести частку від загальних інвестицій до 50% в іннова�

ційні та високотехнологічні галузі економіки;

— ввести податкові пільги для підприємств, незалежно від

форми власності, які освоюють передові технології;

— забезпечити умови для випереджаючого розвитку націо�

нальної економіки;

— забезпечити конкурентоспроможність промисловості че�

рез модернізацію економіки.

Створити виробництво світового рівня:

— ліквідація міжгалузевих перекосів цін і тарифів, встанов�

лення належної фінансової дисципліни на промисловому рин�

ку;

— зменшення податкового тиску, а також спрямованість

оподаткування на стимулювання інвестиційної активності під�

приємств;

— формування нової системи управління промисловим ком�

плексом, удосконалення системи його наукового забезпечення;

— розвиток нових наукомістких галузей і підгалузей промис�

ловості.

Практичні шляхи реалізації моєї програми:
— добиватися повноцінного державного фінансування всієї

науково�технічної галузі, в тому числі фундаментальної науки;

— збільшити в декілька разів обсяг державних наукових сти�

пендій і грантів;

— створити державні інноваційно�промислові та академічні

центри;

— започаткувати інноваційні центри з державною підтрим�

кою, в яких будуть запроваджуватись на комерційній основі су�

часні високотехнологічні виробництва та технології;

— відновити ті, що існують, та побудувати нові сучасні дер�

жавні промислові підприємства, продукція яких буде здатна

конкурувати на ринках України та у Євразійському регіоні.

Вирішуючи вказані завдання необхідно, нарешті, побудува�

ти в Україні демократичне, справедливе, солідарне суспіль�

ство, в якому були б створені умови для органічного поєднан�

ня праці, знання, таланту людини та можливостей для саморе�

алізації кожної особи. Добробут родини безпосередньо зале�

жить від економіки країни, але лише після створення належ�

ного підґрунтя почнеться зростання і покращення життя в

Україні.

На завершення хочу сказати те, що я буду:
— гідно представляти і відстоювати інтереси округа, сприяти

прийняттю на сесіях рішень, спрямованих на реалізацію ре�

формування освіти, науки і промисловості;

— бути доступним для прийому виборців щодо їх особистих

питань, не залишаючи жодного з них без відповідного реагу�

вання.

УКРАЇНА — СУЧАСНА СВІТОВА  ДЕРЖАВА!

О. М. Линник

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ! МЕШКАНЦІ ОКРУГУ № 219!

Дорогі виборці!
Сьогодення вимагає від кожного з нас напруженої праці, рі�

шучих дій та відповідальних вчинків. Врахувавши свій життє�

вий досвід і розуміючи відповідальність громадянина за май�

бутнє нашої країни, я вирішив балотуватися у депутати Верхов�

ної Ради України. Я вважаю своїм обов’язком спрямувати зу�

силля на утвердження у нашому суспільстві

ЗАКОНУ ТА ЗАКОННОСТІ

ПОРЯДКУ ТА ПОРЯДНОСТІ

ЧЕСТІ ТА ЧЕСНОСТІ

Щоб зробити це реальністю, вважаю першочерговими зав�

даннями у якості народного обранця здійснити наступні заходи:

У соціальній сфері
— Приведення розміру пенсій до рівня, не нижчого від ре�

ального прожиткового мінімуму.

— Створення нових дієвих програм працевлаштування.

— Збільшення у державному бюджеті коштів на підтримку

сімей, виховання дітей та забезпечення житлом.

— Удосконалення програм соціальної реабілітації та адапта�

ції осіб, звільнених з місць виконання покарання.

У сфері взаємин держави та громадянина
— На законодавчому рівні створити умови для реалізації

прав та законних інтересів кожного громадянина України та за�

безпечити їх реальне виконання.

Людина повинна чітко знати та вміти відстоювати свої права!

У сфері економічної політики
— За рахунок податкових пільг та кредитування стимулюва�

ти розвиток та державну підтримку національного промисло�

вого виробництва, малого підприємництва та приватних під�

приємців.

У сфері охорони здоров'я
— Забезпечити належне фінансування державних медичних

закладів та своєчасну виплату достойної заробітної плати ліка�

рям.

— Встановити на законодавчому рівні гарантований мінімум

медичної допомоги кожному громадянину з поступовим пере�

ходом до страхової медицини.

— Створити законодавчі та організаційні гарантії безкоштов�

ного медичного обслуговування соціально незахищених верств

населення та людей похилого віку.

У сфері освіти та науки
— Забезпечити підтримку нових вдосконалених програм

правової освіти і виховання в навчальних закладах.

— Стимулювати розвиток науки шляхом втілення розробок

українських науковців у вітчизняне виробництво.

У сфері боротьби із злочинністю
— Запровадити систему профілактичних заходів з метою по�

передження злочинності, наркоманії та інших негативних соці�

альних явищ серед підлітків та молоді.

У житлово=комунальній сфері
— За рахунок демонополізації надання послуг у житлово�ко�

мунальній сфері та зниження їх собівартості зменшити платежі

за комунальні послуги та енергоносії.

У сфері молодіжної політики
— Збільшити кількість державних безкоштовних спортивних

та творчих центрів для гармонійного розвитку особистості.

Вирішивши проблеми кожної людини, ми вирішимо проблеми
держави в цілому!

Роман Слободян

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

Слободяна Романа Богдановича

Кияни! Жителі Святошинського району!
Ми з Вами живемо і працюємо в одному з найбільших і най�

багатших регіонів нашої батьківщини. Наш край багатий при�

родними ресурсами. Але найголовніший ресурс нашого краю —

це ми, кияни. Серед нас багато освічених і талановитих людей,

фахівців високого рівня, зухвалих, здатних на творчий порив,

на втілення своєї мрії.

Чому ж ми живемо так бідно? Чому в нашому місті і в на�

шому краї одне за іншим закриваються колись процвітаючі

підприємства? Чому навіть кваліфікований фахівець не може

дозволити собі придбати квартиру, новий автомобіль, не ка�

жучи вже про більш необхідні речі? Чому наші будинки, дво�

ри, дороги роками не ремонтуються, а коли їх відремонту�

ють — від строків та якості роботи  зриваються не самі цен�

зурні слова.

Відповідь на ці та безліч інших питань проста. Сімнадцять

років тому ми повірили купці базік, які говорили красиві і ро�

зумні слова — "демократія", "гласність", "перебудова", і довіри�

ли їм державну владу. Отримавши владу, вони тут же забули про

свої обіцянки і почали використовувати владу у власних корис�

ливих цілях, начисто забувши про своїх виборців.

Такому стану справ треба покласти край. Наведемо порядок

у владі разом! Для наведення порядку вважаю за необхідне вжи�

ти ряд заходів, які благотворно позначаться на житті людей у

нашому районі.

РЕФОРМА ВЛАДИ
1. Забезпечити високі соціальні стандарти життя громадян.

Необхідно створити районну програму щодо кардинального

поліпшення якості життя громадян, незалежно від віку і соці�

ального стану. В першу чергу програма повинна торкнутися

найменш захищених категорій громадян — лікарів і вчителів,

багатодітних сімей, пенсіонерів.

2. Відтворити систему персональної та колективної відпові�

дальності чиновників. Недобросовісних чиновників до відпові�

ді! Досить свавілля бюрократів!

Посилити контроль над виконанням своїх обов'язків чинов�

никами всіх рівнів, дотриманням законності дій і рішень, що

проводяться владними органами. Створити систему, що сприяє

запобіганню зловживань владою, що забезпечує невідворот�

ність покарання за допущену халатність, викликану як дією,

так і бездіяльністю як окремих чиновників, так і їхнього колек�

тиву.

Де таке можливо — впроваджувати принцип "одного вікна",

щоб виключити біганину громадян по численних інстанціях і

кабінетах.

3. Залучити населення до управління територіями.

Стимулювати розвиток місцевого самоврядування через

проведення широкомасштабної роз'яснювальної роботи з насе�

ленням. Реалізувати систему зворотного зв'язку органів влади з

громадянами, використовуючи можливості Інтернету.

РЕФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
4. Поліпшити демографічну ситуацію.

Створити Фонд майбутніх поколінь для стимулювання наро�

джуваності та підвищення освітнього рівня молоді. Відновити

системи дитячого дошкільного та позашкільного виховання.

Збільшити кількість ясел і дитячих садків.

5. Відтворити систему патріотичного виховання молоді.

Стимулювати створення структур патріотичного виховання мо�

лоді через систему додаткових грантів, що виділяються з бюджету.

Відродити структури ДОСАФ, створити школу юних космонавтів

і авіаторів, відродити систему науково�технічної творчості молоді.

РЕФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
6. Навести жорсткий порядок в ЖКГ та енергетиці.

Посилити контроль над ціноутворенням в системі ЖКГ і

вартістю енергоносіїв. Посилити контроль за витрачанням

коштів бюджетів усіх рівнів, що направляються на дорожнє бу�

дівництво та благоустрій територій. Створити умови для кіль�

кісного та якісного зростання послуг, що надаються на терито�

ріях незалежно від місця розташування, забезпечити їх рівну

доступність для громадян.

7. Надати можливість для кожного почати бізнес з нуля.

Збільшити частку малого та середнього бізнесу в економіці в

сферах промисловості та послуг. Створити венчурний фонд для

фінансування проектів малого та середнього бізнесу.

Без вирішення цих проблем наша з Вами країна, колись ве�

лика і могутня держава, перетвориться у бананову республіку і

стане сировинним придатком Заходу. Тільки енергійна і по�

стійна робота може змінити ситуацію. Саме цим я маю намір

зайнятися в разі обрання мене депутатом Верховної Ради Укра�

їни. Відступати нікуди, від Вашого вибору зараз залежить по�

дальше життя нашої країни. Проголосувавши за мене, Ви даєте

шанс собі і своїм дітям на краще майбутнє.

З повагою, 
кандидат Волковой Леонід

Кияни! Жителі Святошинського району!

Автомобільні ціни зростати не будуть
Новинкою ринку стане транспорт підвищених екостандартів
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

За підс м ами семи місяців
2012 ро обся и виробництва
автотранспорт в У раїні знизи-
лися майже на 20 %. Водночас
спостері алося зростання обся-

продажів автомобілів раїні
на 9,5 %. Е сперти вважають,
що об'є тивних причин для
зростання цін на автомобілі не-
має.

Найпопулярніші авто
Як повідомляють в асоціації "Укравто�

пром", виробництво легкових автомобілів у

липні знизилося на 32 % і становило 6149

одиниць. Комерційних автомобілів було ви�

роблено 207 одиниць (на 41,5 % менше, ніж

у липні 2011 року). Виробництво автобусів

досягло позначки 342 шт., що на 25,7 % біль�

ше липневого показника минулого року.

За підсумками семи місяців обсяги ви�

робництва автотранспорту в Україні знизи�

лися майже на 20 %. Загалом за сім місяців

2012 року було випущено 46 516 автотранс�

портних засобів. З них: легкові автомобі�

лі — 42 691 шт. (�21,7 %); комерційні авто —

1 998 шт. (+10,6 %); автобуси — 1 827 шт.

(+12,6 %).

"На відміну від 2011 року, коли зростання

виробництва автомобілів склало 30 %, в 2012

році відбувся розворот тенденції. За підсум�

ками 6 місяців виробництво легковиків впа�

ло. Скоротили випуск всі підприємства,

крім "Єврокар", який зміг наростити вироб�

ництво на 80 % завдяки успіху Skoda Octavia

на українському ринку",— зауважує аналі�

тик ІГ "Арт Капітал" з машинобудування

Олексій Андрійченко.

У той же час, за перших шість місяців 2012

року спостерігалося зростання обсягу про�

дажів автівок у країні на 9,5 %. Воно вияви�

лося трохи нижчим за прогнози на початку

року, які припускали динаміку в 15—20 %.

"Зростання продажів автомобілів було по�

в'язане з невеликим поліпшенням умов кре�

дитування, зростанням реальних доходів на�

селення і очікуваннями протекціоністських

заходів з боку уряду, які можуть підвищити

ціни на імпортні машини",— вважає Олек�

сій Андрійченко.

Експерт додав, що середня ставка за авто�

кредитами знижувалася у квітні�травні після

підвищення, яке почалося у листопаді 2011

року. Реальний дохід населення на момент 1

кварталу нинішнього року зріс на 10,6 %, а

номінальний на 14,2 %.

За даними експертів, на першому місці в

продажах в Україні залишаються Hyundai з

часткою 10 %, за ними ВАЗ з часткою 9 % і

ЗАЗ з часткою 7 %. При цьому з трьох ком�

паній тільки Hyundai наростив продажі на

2 % у річному вираженні; ВАЗ зменшив

продажі на 40 %, а ЗАЗ — на 10 %. Серед

марок найбільшою популярністю корис�

туються Lanos, Skoda Octavia і Hyundai

Accent.

"Найбільше, як і раніше, продається авто�

мобілів класу С, в дешевому і середньоціно�

вому сегментах. При цьому середня ціна ав�

то зросла на 6 % — до 185 тис. грн в основно�

му через те, що з ринку пішли дешеві моделі

ВАЗ — "дев'ятка" і "сімка", — пояснює Олек�

сій Андрійченко.

Україна підвищує екостандарти
для автомобілів

Президент України підписав Закон "Про

внесення змін до Закону України "Про деякі

питання ввезення на митну територію Укра�

їни та реєстрацію транспортних засобів"

(Про екологічні стандарти Євро — 3, 4, 5, 6).

Відповідно до Закону, в Україні встановлює�

ться наступний графік впровадження підви�

щених екологічних стандартів для автотранс�

портних засобів: Євро�3 — з 1 січня 2013 року;

Євро�4 — з 1 січня 2014 року; Євро�5 — з 1 січ�

ня 2016 року; Євро�6 — з 1 січня 2018 року.

При цьому транспортні засоби більш

низьких стандартів, вироблені в Україні або

імпортовані в нашу державу до зазначених

дат, можна буде продавати і реєструвати піс�

ля настання цих дат.

"Наприклад, автомобілі Євро�2, виробле�

ні в Україні або імпортовані до 31 грудня по�

точного року, можна буде поставити на реєс�

трацію в органах ДАІ в будь�який момент

після 1 січня 2013 року. А ось автомобілі, які

ввозитимуться, починаючи з 1 січня, повин�

ні будуть відповідати стандартам не нижче

Євро�3, інакше митні органи не пропустять

їх на територію України. Автомобілі, вироб�

лені в Україні, починаючи з 1 січня, також

мають відповідати стандартам не нижче Єв�

ро�3",— зазначають фахівці "Укравтопрому".

За словами розробників Закону, положен�

ня документа спрямовані на суттєве поліп�

шення стану навколишнього природного се�

редовища шляхом поетапної гармонізації

національних екологічних вимог до коліс�

них транспортних засобів з міжнародними

(європейськими) вимогами. Додамо, що це є

однією з необхідних передумов для інтегра�

ції України до Європейського Союзу.

Впровадження норм даного закону має за�

безпечити комплексне вирішення природо�

охоронних проблем та зменшення багато�

мільярдних щорічних економічних збитків,

пов'язаних з техногенним впливом транс�

порту на довкілля.

Закон дає змогу виробникам автомобілів

планувати випуск продукції та вдосконалю�

вати технології з урахуванням поетапного

введення міжнародних екологічних норм

для транспортних засобів до 2018 року.

Проте експерти, опитані "Хрещатиком",

зауважують, що суттєвого зростання заці�

кавленості екологічно чистими марками і

моделями на даний момент на українсько�

му автомобільному ринку не спостерігає�

ться.

Продажі автівок зростуть на 10—12 %

На думку експертів, передумов до значно�

го зростання цін на автомобілі зараз немає.

Побоювання про введення мита на імпортні

машини вщухли, євро призупинило своє па�

діння, а попит ажіотажним поки не назвеш,

тому і об'єктивних причин для зростання цін

немає.

Незначні коливання вартості бензину та�

кож не вплинуть на попит на автомобілі. За

словами фахівців, ціна на бензин до кінця

року може зрости на 5—10 % незважаючи на

те, що світові ціни на нафту, скоріше за все,

не зміняться і будуть складати близько $ 110

за барель.

"Поточний прогноз базується на очікуван�

ні того, що мита на імпортні автомобілі все

ж не будуть введені через протистояння

ключових українських торгових партнерів:

Росії, ЄС та Японії. У цій ситуації продажі

автомобілів зростуть на 10—12 %. Більш

значного зростання чекати не варто через

відносно низький рівень кредитування. На

продажі автівок будуть впливати очікування

девальвації гривні та зростання доходів на�

селення, які стимулюватимуть зростання ре�

алізації авто в серпні та вересні",— підсумо�

вує Олексій Андрійченко

Серед марок автомобілів 
найбільшою популярністю в
Україні користуються Lanos,

Skoda Octavia і Hyundai Accent
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"Борітеся — поборете!
Україно, встань з колін!"
ОСНОВНІ ТЕЗИ ПРОГРАМИ:
1. Збереження існування Української держави, як незалежної

самостійної суверенної унітарної європейської держави.

2. Створення необхідних політичних та ідеологічних умов са�

моідентифікації українського народу. Збереження української
мови як єдиної державної мови. Захист української національної

культури та історії.

3. Ухвалення законів України про імпічмент Президенту, від�

кликання народних депутатів, заборону депутатам обиратись

більше 2 разів підряд, особисте голосування депутатом, вста�

новлення кримінальної відповідальності за голосування за ін�

шого.

4. Проведення судової реформи, слідства та органів прокура�

тури, створення слідчого комітету та антикорупційного бюро.

Ліквідація Конституційного суду. Введення в Україні прямих вибо,
рів суддів строком на 5 років. Касаційний перегляд всіх незаконних
судових рішень, ухвалених за останні 10 років.

5. Реформа місцевого самоврядування. Ліквідація місцевих

державних адміністрацій та створення виконкомів рад. Запро,
вадження прямих виборів губернаторів.

6. Проведення адміністративної реформи. Скорочення вдві�

чі міністерств та відомств. Скорочення витрат на утримання ор�

ганів влади. Скасування благ та пільг для можновладців. На,
дання статусу державних службовців вчителям, медикам та пра,
цівникам культури.

7. Рішуча боротьба з корупцією. Проведення антикорупцій�

ної люстрації всіх народних депутатів, державних службовців,

суддів, працівників правоохоронних органів.

8. Реформа податкового законодавства. Скасування ПДВ,

встановлення єдиного соціального внеску — 15 %, податок на

прибуток — 10 % всіх доходів. Спрощена система для всіх під�

приємств, державне кредитування бізнесу.

9. Проведення денаціоналізації (реприватизації) підприємств

по випуску лікеро�горілчаних та тютюнових виробів, енергети�

ки та зв’язку з виплатою власникам протягом 5 років вартості

об’єктів. Запровадження державної монополії на горілку і тю�

тюн, зв’язок, енергетику, залізничний транспорт.

10. Пенсійна реформа. Повернення пенсійного віку для жі�

нок — 55 років та чоловіків — 60 років. Збільшення розмірів

трудових пенсій.

11. Належний правовий захист громадян. Міліція, суди і

прокуратура мають захищати не інтереси великого капіталу,

а інтереси простих громадян та мають не порушувати їх пра�

ва.

12. Забезпечення чесної влади в Україні. Діяльність влади під

контроль народу, створення органів народного контролю.

13. Реалізація програми "доступне житло", пільгові кредити.

Проведення поточного та капітального ремонту житлових бу�

динків, ЖБК, заміна старих ліфтів, ремонт і заміна систем во�

допостачання та теплозабезпечення, альтернативна енергети�

ка.

14. Регулярне надання адресної грошової допомоги пенсіо�

нерам, інвалідам, учасникам війни, "чорнобильцям", одиноким

матерям, багатодітним сім’ям.

15. Суттєве збільшення видатків на медицину та на розвиток

і стимулювання материнства і дитинства в Україні. Обов’язкове
щорічне безкоштовне оздоровлення кожної дитини округу в еколо,
гічно чистих зонах України.

16. Значне збільшення бюджетних видатків на освіту та культу,
ру. Безкоштовне навчання у вузах. Запровадження читання в шко,
лах закону Божого.

17. Будівництво басейну у районі, відновлення діяльності спор,
тивних дитячих закладів. Щорічне виділення на ці цілі не менше 
4 % державного та бюджету міста.

18. Належний правовий захист моїх виборців, створення без,
коштовної юридичної консультації в районі.

19. Прозоре використання коштів державного і місцевих бю�

джетів під депутатським та народним контролем, наведення

порядку у використанні державної і комунальної власності та у

питаннях розподілу землі, заборона масового розпродажу зем�

лі.

20. Зобов’язуюсь бути доступним для своїх виборців, здійсню,
вати постійний особистий прийом виборців та щорічний публічний
звіт про виконання цієї програми та наказів виборців. У разі неви,
конання своїх обов’язків та цієї програми зобов’язуюсь достроко,
во скласти депутатські повноваження.

Співвітчизники! Разом з Вами ми скинемо ненависне ярмо

корупційної і мафіозної влади, влади кланів та бандитів! Не

будьте байдужими до своєї долі. Досить обирати корупціонерів,

політичних шулерів та брехунів, які тільки перед виборами і

"піклуються" Вашими інтересами за вкрадені у держави кошти

шляхом мізерних подачок у вигляді ремонтів фасадів, лавок та

майданчиків. Вірю у Вашу мудрість та сподіваюсь на підтримку.

Разом ми переможемо! Нехай допоможе нам Бог!

З повагою, Микола Грабар

КИЇВ — ЦЕ НАША СПРАВА!
Усі ми любимо наше рідне місто. Всі гості столиці назавжди

залишаються зачарованими стародавнім Києвом. Але ще бага�

то має бути зроблено, щоб столиця України могла насправді на�

зиватися квітучим садом.

Кожен киянин захоплюється красою центральної частини

міста. Але я впевнений, що спальні райони можна зробити та�

кими ж гарними й затишними. Необхідно стерти цей існуючий

розрив за рівнем безпеки й благоустрою вулиць, дворів і під'їз�

дів у різних районах Києва. Дороги на Борщагівці повинні бути

не гіршими, ніж на Хрещатику.

Київ стане комфортним для всіх городян. Для тих, у кого є

автомобіль, хто користується громадським транспортом й тих,

хто любить проводити вільний час у тінистих парках і скверах.

Багато речей уже вдалося виправити, а також зняти найгос�
тріші та наболілі питання, але у нас ще попереду серйозна робо�
та.

За моєї ініціативи більшість шкіл і дитячих садочків Свято�

шинського району щороку отримували матеріальну допомогу

на розвиток. Це були кошти на закупівлю меблів, ремонт при�

міщень, заміну вікон і дверей. Надалі ця діяльність розширюва�

тиметься.

Щорічно район одержував додатково близько 10�15 мільйо�

нів гривень до передбачених у бюджеті. В 2012 році вдалося ви�

ділити на Святошинський район уже 45 мільйонів гривень на

додаток до запланованого. З них — 12 мільйонів виділено на ас�

фальтування.

Реалізовано проект з повної реконструкції швидкісного

трамваю. За моєї особистої участі проведено проектування те�

риторії у Святошинському районі, під моїм контролем відбува�

лося будівництво.

Вирішено питання повної реконструкції "Жулянського шля�

хопроводу". Тепер там абсолютно знята проблема пробок. Так

масштабно й ефективно ми вирішимо всі транспортні пробле�

ми Святошинського району.

За моєї участі повністю відремонтована вулиця Святошин�

ська. Замінено всі магістральні труби, зокрема, гарячої й холод�

ної води, опалення.

Проблеми міста можна швидко й ефективно вирішувати. У

першу чергу, варто просто прислухатися до потреб громадян.

Киян потрібно активно залучати як до процесу виявлення гос�

трих питань, так і шляхів їх вирішення. Основне завдання —

домагатися високої якості життя кожної людини у своєму дво�

рі, місті, країні.

Є ключові напрямки, на яких слід зробити акцент.
Ями у дворах, калюжі на зупинках, бювети без води, занеха�

яні дитячі й спортивні майданчики — на вирішення цих питань

потрібні не надто великі кошти в масштабах міста. Ефектив�

ність роботи люди повинні побачити в кожному дворі й під'їзді.

Я вже 17 років живу на Борщагівці й люблю наш район, тут

ростуть мої діти. Я знаю кожну вулицю й двір, знайомий із

проблемами, що непокоять мешканців. Впевнений, якщо до�

класти зусиль, на Борщагівці можна жити в таких самих умо�

вах, як і на Липках.

Святошинський район має стати доглянутим і безпечним.

Адже Київ — це не тільки Хрещатик.

Розвиток транспорту — одне з основних питань. Ми впрова�

димо сучасні й продумані підходи до вирішення транспортної

проблеми. Треба заздалегідь планувати достатню кількість пар�

кувальних майданчиків і доріг з перспективою.

Питання безпеки також дуже важливе. Буде вирішено проб�

лему освітлення вулиць і дворів. Створимо умови, щоб можна

було швидко звернутися до міліціонера й отримати екстрену

допомогу від правоохоронців. Батьки не повинні боятися від�

пускати без нагляду дітей до школи.

Київ — це наша спільна справа. Давайте разом зробимо його

кращим. Місто заслуговує великого й славного майбутнього.

Відремонтовані прибудинкові території, чиста вода в кранах,

сучасний транспорт на вулицях, ліхтарі у дворах, доглянуті пар�

ки, пандуси для інвалідів, безпека для дітей — це точка відліку,

з якої почнеться створення нового Києва нашої мрії. Настав

час об'єднувати зусилля.

Для того, щоб захищати інтереси киян, потрібні люди, які

добре знають проблеми міста й чітко бачать шляхи їх вирішення.

Київ — це наша спільна справа!
О. В. Пабат

Я йду на вибори, пропонуючи:
У внутрішній політиці:
— зміни в Конституцію України і рішення з найважливіших

питань повинні прийматися на Всеукраїнському референдумі;

— влада на місцях повинна перейти від призначуваних звер�

ху губернаторів до виконкомів рад. Повноваження місцевих рад

реально розширити;

— органи влади на всіх рівнях повинні будуть очищені від

казнокрадів, хабарників і непрофесіоналів;

— буду добиватися ліквідації недоторканності депутатів, по�

садових осіб, судів і скасування пільг для них;

— нормативно закріпити повноваження трудових колективів

і профспілок у питаннях розподілу прибутків і оплати праці;

— скорочення видатків на утримання Президента України,

Верховної Ради, держапарату. Вивільнені кошти направити на

гідне фінансування армії, освіти і медицини;

— припинити необґрунтоване закриття лікарень і медичних

закладів, первинна медична допомога має бути максимально

наближена до населення;

— наполегливо добиватися виконання законів про заборону

пропаганди насильства та аморальності, покласти край всяким

проявам фашизму — героїзування гітлерівських прислужників

з ОУН�УПА. Покласти край монополії олігархів на електронні

засоби масової інформації;

— підняти на вищий рівень діалог усіх традиційних конфе�

сій, тоталітарні секти нормативно заборонити;

— пріоритет моєї роботи депутатом — це подолання бідності.

Розмір мінімальної заробітної плати, пенсії, допомоги по до�

гляду за дитиною треба встановити на рівні не нижче реально�

го прожиткового мінімуму;

— буду наполегливо добиватися максимального зниження

цін на товари першої необхідності, ліки і витрати на утримання

житла.

В економіці:
— нормативно закріпити націоналізацію базових галузей

промисловості та підприємств�банкрутів;

— забезпечити через прийняття законів розвиток високотех�

нологічних і наукоємних виробництв, модернізацію і розвиток

транспортної та енергетичної інфраструктури, систем життєза�

безпечення, ЖКГ, спрямувавши на це державні інвестиції. Мо�

раторій на підвищення тарифів ЖКГ;

— через нормативні акти заохотити українських виробників

на випуск конкурентоспроможної і якісної продукції, особливо

продуктів харчування;

— треба негайно прийняти закони про створення робо�

чих місць і передачі в народну власність підприємств, влас�

ники яких порушують умови трудових угод, техніку безпе�

ки, екологічні норми і вдаються до масових звільнень тру�

дящих;

— наполегливо боротися по відновленню народної власності

на землю, повернути землю трудівникам�селянам, припинити

нарешті занепад нашого села;

— через нормативні акти мобілізувати всі сили держави на

боротьбу з тіньовою економікою та ухиленням від сплати по�

датків;

— нарешті ввести прогресивну шкалу оподатковування дохо�

дів, податки на нерухомість і предмети розкоші.

У зовнішній політиці:
— добиватися винести на Всеукраїнський референдум пи�

тання підписання угоди нашої країни з ЄС про зону вільної

торгівлі, а також недопустимості вступу України в НАТО;

— активно підтримувати всебічний розвиток братських взає�

мовигідних відносин із стратегічними союзниками — Росією та

країнами СНД. Добиватися в національних інтересах України

входження в єдиний економічний простір з Росією, Білорусією

та країн Європейського Союзу;

— добиватися переглянути раніше укладені Україною нерів�

ноправні міжнародні угоди, що роблять беззахисним вітчизня�

ного виробника, зокрема, угоди із СОТ;

— на законодавчому рівні повернути сховані за кордоном ка�

пітали, а хто відмовиться це зробити, застосувати найжорсткіші

заходи, аж до конфіскації їхнього майна.

Відвернути національну катастрофу й вивести Україну з безви,
хіддя можливо тільки шляхом народовладдя й справедливості.

Я пропоную це в своїй програмі.
Вибір — за вами!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 219
Грабара Миколи Федоровича

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати Верховної Ради України

по одномандатному виборчому округу № 219
Шевченка Валентина Володимировича

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 709 від 4 травня 2012 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 Закону України "Про житлово-кому-

нальні послуги", з метою упорядкування тарифів на ритуальні послуги, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 01.06.2009 № 624 "Про встановлення
тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального
переліку окремих видів ритуальних послуг";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 31.08.2009 № 958 "Про встановлення
тарифів на ритуальні послуги, включені до необхідного мінімального пе$
реліку окремих видів ритуальних послуг";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 26.07.2011 № 1306 "Про встановлен$

ня тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімально$
го переліку окремих видів ритуальних послуг".

2. Це розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пуза$

нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор$
мації 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 10.02.2012 № 225

Розпорядження № 767 від 10 травня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспіль-

ства в Україні на 2007 —2015 роки", рішення Київської міської ради від 10.11.2011 № 602/6838 "Про затвердження Міської цільової
програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 — 2014 роки" та з метою оперативного виконання заходів (зав-
дань) міської цільової програми і ефективного використання коштів, передбачених на цю програму в міському бюджеті, врахову-
ючи звернення Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) від 18.04.2012 № 042/4/90-4934, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до пункту 2 плану заходів щодо реалізації Міської ці$
льової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на
2012 —2014 роки, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.02.2012 № 225, а саме:

у графі 3 цифри "20.04.2012" замінити цифрами "01.07.2012".
2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма$
сової інформації 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

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

від 29.12.2011 № 2524
Розпорядження № 825 від 18 травня 2012 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою вирішення проблем розвитку дорож-
ньо-транспортної інфраструктури в мікрорайонах малоповерхової забудови в Дарницькому районі міста Києва, в межах здійснен-
ня функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести доповнення у додаток до розпорядження виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2011
№ 2524 "Про визначення замовника на виконання робіт з капітального ремон$
ту доріг в мікрорайонах малоповерхової забудови Бортничі та Осокорки в Дар$
ницькому районі міста Києва", виклавши його у редакції, що додається.

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

Голова О. Попов

Про затвердження переможця конкурсу по залученню інвестора 
до будівництва інфраструктури рухомого (мобільного) зв'язку 

в Київському метрополітені
Розпорядження № 880 від 29 травня 2012 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядок проведен-
ня інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, не-
завершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва" та розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2011 № 213З "Про проведення інвестиційного конкурсу із залучен-
ня інвестора до будівництва інфраструктури рухомого (мобільного) зв'язку в Київському метрополітені", в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" пе$
реможцем конкурсу по залученню інвестора до будівництва інфра$
структури рухомого (мобільного) зв'язку в Київському метрополітені
(протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до
фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів
житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва,
інженерно$транспортної інфраструктури міста Києва від 25.04.2012
№ 19/2012).

2. Визначити, що замовником будівництва інфраструктури рухомого
(мобільного) зв'язку в Київському метрополітені є комунальне підприєм$
ство "Київський метрополітен".

3. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти
відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кра$
маренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін$
формації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ$
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Продовження на наступній стор.
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Партія "УДАР", від якої я йду на вибори, виступає за зміни
української політики в інтересах суспільства, відповідно до євро�
пейських стандартів.

Я як звичайна людина, яка хоче змін в країні, в якій живе,

як людина, яка має економічну та юридичну освіту, великий

життєвий досвід, як батько, який хоче щастя для своїх двох ді�

тей, беру на себе зобов’язання гарантувати виконання обіця�

ного.

Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чинов�

ників і безправ’я громадян стримує нормальний розвиток

України, Києва, районів міста. Жахливі випадки руйнування

історичної частини Києва, Андріївського узвозу, варварська за�

будова районів міста — це ганьба для нас!

Щоби змінити цю ситуацію, у фракції партії УДАР у Верховній
Раді я спрямую зусилля на такі напрямки:

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

них та непрофесійних чиновників, правоохоронців, суддів і

прокурорів.

Відкрити для громадян дані про доходи і витрати бюджетів всіх
рівнів — кошти підуть на розвиток громади, а не в кишені чи�

новників.

Вивільнені кошти будуть спрямовані на:

— будівництво нових дитячих садочків;

— підтримання розвитку театрів, музеїв, бібліотек, студій,

творчих громадських організацій;

— наведення належного порядку на прибудинкових терито�

ріях;

— впровадження програми адресних субсидій та дотацій ма�

лозабезпеченим сім’ям.

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН 
НАД ДЕРЖАВОЮ

Запровадити:
Народну законодавчу ініціативу. Законопроект, підтриманий

150 тисячами громадян, першочергово розглядатиметься пар�

ламентом.

Народне вето та Народний вотум недовіри. Громадяни на ре�

ферендумі зможуть скасовувати рішення органів влади та міс�

цевого самоврядування, а також відправляти у відставку голову

місцевої держадміністрації, керівника міліції і податкової, про�

курора, суддю.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць для молоді на підприєм�

ствах 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.

Буде здійснена ландшафтна реконструкцію парків Свято�

шинського району.

Особлива увага приділятиметься підтримці програм енерго�

збереження і енергоефективності.

Домагатися виділення цільових державних та iнвестицiйних

коштів для заміни систем тепло� та водозабезпечення, встанов�

лення мiнiкотелень.

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 при�

дбати автомобіль, протягом 10 — житло у місцевості проживання.

Всі говорять, що необхідно змінити країну. Ми це зробимо.
Настав час УДАРу!

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

(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка)
по 219 одномандатному виборчому округу

Федорченка Сергія Миколайовича

Прагну активно працювати у таких напрямках:

Реформування науки, культури та освіти

— перетворити освіту й науку на справжні державні пріори�

тети, бо тільки своїм високим інтелектом Україна зможе забез�

печити гідне місце в світі;

— кардинально змінити систему виділення бюджетних кош�

тів на науку, освіту та культуру, зокрема на збереження пам’яток

історії та культури. Зробити акцент на фінансуванні фундамен�

тальної науки та на впровадженні високих технологій;

— підвищити заробітну плату вчителям, професорсько�ви�

кладацькому складу вищих навчальних закладів та коледжів,

працівникам сфери науки;

— максимально сприяти розвитку української мови, мов і

культури національних меншин;

Реформування соціальної сфери

— для кожної людини мати гідний рівень зарплатні, пенсії чи стипен�

дії. Необхідно створити умови, за яких чесна праця справді стане запору�

кою добробуту кожної людини. Якісна праця — гідний рівень життя;

— створити ефективну систему підтримки молоді шляхом

кредитування навчання, будівництва житла.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 219 
на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012

Гальченка Олександра Володимировича

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
Для чого я балотуюсь у Верховну Раду України по мажоритар�

ному округу № 219.
Вирішення соціальних проблем, що обіцяє більшість депута�

тів та партій, не дозволяє насправді створити умови для подо�

лання в країні кризи.

Сьогоднішня політична та економічна діяльність можно�

владців веде до пограбування абсолютної більшості громадян

України, зневажання законів, росту злочинності та владно�

кримінального розподілу усіх сфер суспільного виробництва,

подальшого поглиблення соціального розшарування та нечува�

ного зубожіння широких верств населення.

Необхідно чітко визначити функції державних владних

структур всіх рівнів. Держава не повинна втручатися у життя

людей там, де вони цього не потребують. При цьому держава

повинна гарантувати рівність усіх громадян перед законом, рів�

ні права та участь у політичному житті, а також рівність можли�

востей у соціально�економічній сфері, що в сукупності забез�

печує реалізацію принципу справедливості як дотримання

фундаментальних прав людини.

Тому корупція є найбільшою перепоною в демократичному

розвитку держави. Дії корупційних чиновників віддзеркалюю�

ться на повсякденному житті студента і пенсіонера, вчителя і

бізнесмена, підривають репутацію влади всередині держави,

позбавляючи Україну майбутнього і ведучи до розколу в країні.

Проти чого я виступаю:
— Проти всевладдя держави та чиновницького свавілля, де

громадянське волевиявлення обмежується лише можливістю

участі у виборах. Я боротимусь, аби не народ, а держава була об�

межена у своїх правах.

— Проти підміни політики держави як справи всіх і для всіх

та змови приватних чи групових інтересів.

Моїм основним завдання, якщо мене оберуть депутатом, буде
створення справжнього громадянського суспільства та подо�

лання корупції та свавілля в державі.

Моя мета як майбутнього народного обранця:
— подолання корупції в органах державної влади всіх рівнів;

— створення активного та небайдужого суспільства, котре

формуватиме владу та впливатиме на неї для відстоювання сво�

їх інтересів;

— забезпечення прозорої діяльності влади, яка стане партне�

ром громадян України і буде обслуговувати їхні інтереси, а не

розподіляти ресурси та привілеї;

— скасування депутатської недоторканності щодо кримі�

нальних та адміністративних правопорушень;

— зменшення до мінімуму переліку питань, щодо яких по�

трібно отримувати дозвіл чиновників, а також створення без�

коштовної системи всіх існуючих державних документів для

приватних громадян, які держава повинна надавати їм за раху�

нок отриманих податків;

— руйнування злочинного зв'язку між владою та капіталом, а

натомість формування єдиних прозорих правил поведінки для

всіх суб’єктів господарювання, досягнення прозорості руху

коштів державного й місцевих бюджетів;

— здійснення судової реформи, яка дасть можливість кожно�

му громадянину відстояти свої законні права в суді у чітко ви�

значені законом терміни та незалежно від розміру гаманця.

Практичні кроки:
— Створити законодавчий механізм, який змусить де�

путатів і державних чиновників оприлюднювати деклара�

ції не лише про доходи, але й витрати (свої і членів роди�

ни).

— Створити законодавче реформування судової влади. Судді

повинні обиратись народом України.

— Посилити кримінальну відповідальність для чиновників

за службові злочини.

— Створити систему громадянського контролю за бюрокра�

тичним апаратом у центрі й на місцях.

Наостанок хочу сказати те, що тільки після подолання ко�

рупції та бюрократичного свавілля почнеться розвиток Укра�

їни, і це дозволить вирішити всі інші питання: демографічні,

економічні, соціальні.

Моя мета — побудова такої держави, якою зможе пишатися

кожен українець, де б він не жив. Я бачу Україну державою, в

якій реалізується принцип верховенства права, шануються за�

кони та забезпечується правопорядок, де відповідальна та про�

фесійна влада працює для людей, які її обрали.

З ВІРОЮ В УКРАЇНУ!
О. М. Вінічук

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!

Про ремонт сходових клітин, влаштування освітлення під'їздів, заміну 
(реконструкцію) та модернізацію ліфтів житлових будинків

Розпорядження № 836 від 21 травня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 21 Закону України "Про столицю України — міс;

то;герой Київ", 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 будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина" (із змі;
нами), рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва", з метою ремонту сходо;
вих клітин, влаштування освітлення під'їздів, заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів житлових будинків та поліпшення умов
проживання мешканців міста Києва, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити в 2012 році виконання робіт з ремонту сходових клітин,
влаштування освітлення під'їздів, заміни (реконструкції) та модернізації
ліфтів житлових будинків у м. Києві.

2. Визначити замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цьо"
го розпорядження, комунальне підприємство "Спецжитлофонд".

3. Районним в м. Києві державним адміністраціям за участю Головно"
го управління житлового господарства виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) у тижневий термін з
дня виходу цього розпорядження провести комісійні обстеження ділянок
виконання робіт з ремонту сходових клітин, влаштування освітлення під'"
їздів, заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів житлових будинків з
визначенням обсягів робіт та складанням дефектних актів, які подати до
комунального підприємства "Спецжитлофонд" для складання поадресно"
го переліку виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

4. Комунальному підприємству "Спецжитлофонд":
4.1. Узагальнити надані дефектні акти та скласти поадресний перелік

виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, і подати на
затвердження у встановленому порядку.

4.2. Забезпечити складання кошторисів та провести їх державну екс"
пертизу на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

4.3. Забезпечити виконання робіт з ремонту сходових клітин, влаштуван"
ня освітлення під'їздів, заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів житлових
будинків у м. Києві у терміни, що визначені пунктом 1 цього розпорядження.

5. Фінансування виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря"
дження, здійснити за рахунок коштів, передбачених в Державному бю"
джеті України на 2012 рік для здійснення м. Києвом функцій столиці за ко"
дом програмної класифікації видатків 3501230 "Здійснення містом Ки"
євом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житло"
вого масиву Троєщина" в сумі 285000,00 тис. грн.

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

Про визначення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
замовником проведення комплексу робіт з ліквідації підтоплення території

приватного сектору мікрорайону Стара Дарниця та селища ДВРЗ 
у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження № 877 від 29 травня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про місцеві державні адміністрації",
враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011
№ 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень" з метою ліквідації підтоплен;
ня території приватного сектору мікрорайону Стара Дарниця та селища ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва:

1. Визначити Дніпровську районну в місті Києві державну адміністра"
цію замовником проведення комплексу робіт з ліквідації підтоплення те"
риторії приватного сектору мікрорайону Стара Дарниця та селища ДВРЗ
у Дніпровському районі м. Києва.

2. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку

проектно"кошторисної документації проведення комплексу робіт з лікві"
дації підтоплення території приватного сектору мікрорайону Стара Дарни"
ця та селища ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва.

2.2. Генеральну проектну та підрядну організації визначити відповідно
до вимог чинного законодавства.

2.3. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо ви"
конання будівельних робіт.

2.4. При укладанні договору підряду на будівництво об'єктів обо"
в'язково передбачати умови щодо надання підрядником гарантії

якості виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації
об'єкта.

2.5. Подати у встановленому порядку до Головного управління еконо"
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення робіт, зазна"
чених у п.1 цього розпорядження, до проектів програм соціально"еконо"
мічного розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма"
сової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ"
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 30.03.2012 № 512

Розпорядження № 872 від 25 травня 2012 року
Відповідно Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Свропи 2012 року з футболу в Укра;

їні", Закону України "Про столицю України — місто;гсрой Київ", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керу;
ючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 "Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату
Європи 2010 — 2012 року з футболу", враховуючи Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної части;
ни чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357, та Місь;
ку цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджену
рішенням Київської міської ради від 15.07.2010 № 1273/4711, з метою належного забезпечення організації дорожнього руху на пе;
ріод організації Офіційної фан;зони УЄФА ЄВРО 2012:

І. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2012 № 512 "Про
проведення заходу "Офіційна фан"зона турніру УЄФА ЄВРО 2012 в м. Ки"
єві на Майдані Незалежності та по вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до
вул. Б. Хмельницького)" такі зміни:

Пункт 1 розпорядження викласти в наступній редакції:
"1. Провести щоденно з 12.00 по 00.00 у період з 7 червня по 2 липня

2012 року (крім 13 червня 2012 року) захід "Офіційна фан"зона турніру
УЄФА ЄВРО 2012 в м. Києві на Майдані Незалежності та по вул. Хреща"
тик (від вул. Інститутської до бульвару Тараса Шевченка)" (далі —"Захід").

13 червня 2012 року забезпечити проведення Заходу з 12.00 по 01.00
наступного дня".

Підпункт 15.1. пункту 15 розпорядження викласти в наступній редак"
ції:

"15.1. з 00.00 28 травня до 01.00 7 липня 2012 року перекриття руху
транспорту на вул. Хрещатик від вул. Інститутської до бульвару Тараса
Шевченка, окрім спеціального та акредитованого транспорту;"

Підпункт 16.6. пункту 16 розпорядження викласти в наступній редакції:
"16.6. комунальним підприємством "Київський метрополітен", комуналь"
ним підприємством "Київпастрапс" та Комунальною службою перевезень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) забезпечити інформування пасажирів громадського транс"
порту загального користування про режим роботи та заходи в Офіційній
фан"зоні турніру УЄФА ЄВРО 2012 в м. Києві на Майдані Незалежності та
вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до бульвару Тараса Шевченка) з 28
травня до 7 липня 2012 року".

Пункт 20 розпорядження викласти в наступній редакції: "20. Комуналь"
ному підприємству "Київпастрапс", комунальній корпорації "Київавто"
дор", комунальному підприємству "Київміськсвітло" забезпечити звіль"
нення місця проведення Заходу від зупинкових комплексів, обмежуючої
пішохідної огорожі та ілюмінаційних конструкцій, розміщених вздовж
Майдану Незалежності та вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до бульва"
ру Тараса Шевченка), до 28 травня 2012 року".

2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз"
порядження покласти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ"
ників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до роз"
поділу обов'язків.

Голова О. Попов

Продовження на наступній стор.

Про винесення існуючої тепломережі з плями забудови житлового комплексу
з об'єктами побутової та адміністративної інфраструктури та підземним 

паркінгом на просп. Героїв Сталінграда, 2;Б у Оболонському районі
Розпорядження № 875 від 25 травня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", рішення
Київської міської ради від 21.12.2006 № 374/431 "Про передачу земельної ділянки громадській організації "Київська міська спілка
автомобілістів" та приватному підприємству "Метал;Сервіс" для будівництва житлового комплексу з об'єктами побутової та адмі;
ністративної інфраструктури та підземним паркінгом на просп. Героїв Сталінграда, 2;б в Оболонському районі м. Києва", врахову;
ючи договір оренди земельної ділянки від 21.03.2008 № 78;6;00522, з метою покращення теплопостачання, скорочення строків
введення в експлуатацію житлового комплексу на просп. Героїв Сталінграда, 2;б у Оболонському районі та зважаючи на звернен;
ня приватного товариства "Метал;Сервіс" від 26.03.2012 № 41, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Приватному підприємству "Метал"Сервіс" (далі — 1111 "Метал"
Сервіс") згідно з розробленою, погодженою і затвердженою у встановле"
ному порядку проектно"кошторисною документацією у термін з
28.05.2012 до 14.06.2012 виконати роботи з винесення існуючої тепло"
мережі ТМ"2 ТЕЦ"6 на дільниці між ТУ"4 та НС"3 БИ 1000 подавальний
трубопровід та 2БН 800 — зворотний трубопровід з"під плями забудови
житлового комплексу на просп. Героїв Сталінграда, 2"б у Оболонському
районі.

2. ПП "Метал"Сервіс":
2.1. Забезпечити безпеку руху та безпечний прохід пішоходів шляхом

встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження будівельного
майданчика, встановлення необхідної кількості сигнальних ліхтарів;

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями);

2.3. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по"
рядку виконання будівельних робіт;

2.4. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини на
всю ширину по всій довжині розриття за типом існуючого, а тротуару —
фігурними елементами мощення, відновити благоустрій зеленої зони та

передати їх за актом відповідно Комунальному підприємству "Шляхово"
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шля"
хів та споруд на них Оболонського району";

2.5. Після завершення робіт з перекладання тепломережі по постійній
схемі та вводу в експлуатацію, в установленому законодавством порядку
передати це майно до комунальної власності територіальної громади м.
Києва з наступною передачею ПАТ "Київенерго".

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез"
печити у встановленому порядку списання демонтованого майна та зараху"
вання до комунальної власності територіальної громади міста Києва ново"
збудованих інженерних мереж, зазначених у п. 1 цього розпорядження.

4. Відповідальність за безаварійне проведення робіт покласти на ди"
ректора ПТ "Метал"Сервіс" Р. Капітонова.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації прийня"
ти 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.
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Мета моєї діяльності як депутата — цє подальша разбудова

нашої держави, зміцнення її економіки в процесі подолання

багаторічної економічної кризи заради забеспечення благопо�

луччя України та кожного громадянина зокрема.

В разі обрання мене народним депутатом, буду боротися за

шість першочергових завдань.

1. За чесну владу, підзвітну народу! За відповідальність перед

народом Президента, Уряду і парламенту. Ліквідацію двовлад�

дя, запровадження прямих виборів керівників областей і райо�

нів, їх підконтрольність населенню. Очищення влади від ко�

рупціонерів і хабарників.

2. Відродження виробництва, забезпечення людей роботою,

достатньою зарплатою, пенсією, надійним соціальним захистом.

За рахунок відродження виробництва, зниження податків,

реалізації програм імпортозаміщення, наведення ладу в енерго

комплексі, припинення крадіжок газу, нафтопродуктів, елек�

тричної енергії, запровадження держмонополії на виробництво

і торгівлю алкогольними та тютюновими виробами:

— встановимо середню заробітну плату в розмірі не менше

двох прожиткових мінімумів

— пенсії та інші соціальні виплати повинні бути не нижчі

прожиткового мінімуму

— не допустити збільшення пенсійного віку, все зроблю для

збереження пільг ветеранам війни і праці, чорнобильцям, до�

ступну медичну допомогу всьому населенню.

3. Селу — державну підтримку!

Торгувати хлібом, а не землею!

Надання доступних довгострокових кредитів, гарантованого

вигідного держзамовлення, ліквідації диспаритету цін, віднов�

лення зрошення.

Відродження сільських шкіл, клубів, дитсадків, фельдшер�

ських пунктів, лікарень.

4. Комунальні платежі — посильні та виправдані!

Обмеження законом комунальних платежів до 12 % доходу

сім’ї. Весь український природний газ, втричі дешевший за ім�

портний, електроенергію атомних станцій спрямувати на по�

треби населення.

Не допускати відмикання від струму лікарень, шкіл, тих, хто

своєчасно сплачує за спожиту енергію.

5. Дітям і молоді державну допомогу!

Ліквідацію дитячої безпритульності. Вчити тих у кого є ро�

зум, а не лише гроші. Збільшити кількість бюджетних місць у

всіх вузах, добитися щоб кожен третій випускник школи міг на�

вчатися за державні кошти. Зробити усе щоб були введені в дію

всі норми законів про освіту щодо соціального захисту учнів і

педагогів. Надання молоді гарантій працевлаштування і житло�

ве кредитування.

6. Допомагати у розв’язанні проблем людей і всього округу.

Буду вести рішучу боротьбу із порушенням конституційних

прав і свобод громадян. Ні одне звернення людини не зали�

шається без моєї уваги.

Буду сприяти прийняттю закону про підтримку депресивних

територій економічному і соціальному зростанню всіх районів,

доповнення їх бюджетів.

Сприятиму будівництву доріг, житла, газифікації районів, за�

безпеченню населення питною водою.

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

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

заможнішими.

Кандидат у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 219

Пукас Олексій Опанасович

Я балотуюсь кандидатом в депутати з метою захисту прав мо�

лоді, інвалідів, багатодітних і малозабезпечених сімей, пенсіо�

нерів.

Питання, яким я хочу привернути особливу увагу:

— допомога й увага шкільним і дошкільним закладам у вирі�

шенні їхніх нагальних проблем;

— створення нових, відновлення існуючих дитячих майдан�

чиків дитячо виховних закладах та прилеглих до житлових бу�

динків територіях;

— упорядкування стихійних смітників, що забруднюють

навколишнє середовище.

— допомога ветеранам, інвалідам, багатодітним і малозабез�

печеним сім'ям, пенсіонерам;

— підвищення соціального захисту безробітних;

— відстоювання інтересів молоді та пропагування здорового

способу життя, організація дозвілля молоді, розвиток молодіж�

ної політики;

— гарантування прав на працю молоді, жінок, одиноких ма�

терів та сиріт;

Я, Бондаренко Володимир Дмитрович, 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 на�

родом і Об’єднаною опозицією "Батьківщина", беру на себе та�

кі зобов’язання:

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

Верховній Раді України VII скликання та не виходити з неї про�

тягом дії мандату, наданого мені виборцем.

2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримі�

нальну відповідальність за голосування картками інших депу�

татів.

3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на вико�

нання Програми Об’єднаної опозиції, зокрема за закон про

процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича та за закон про

відкликання народного депутата.

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

вати у ЗМІ регулярно свою декларацію про доходи та видат�

ки.

У разі невиконання цих зобов’язань присягаюся написати заяву
про складання депутатських повноважень.

Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню принципів, які за#
пропонувала Об’єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна
влада, Гідне життя.

Я зроблю все, щоб звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка,
усіх політичних в’язнів, припинити політичні репресії.

Кожен громадянин країни достойний гідного життя. Тому я

підтримую Програму стимулювання економіки Об’єднаної

опозиції.

Людина має отримувати зарплату, яка відповідає сучасним

потребам: прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата

будуть доведені до 2400 гривень, зарплата бюджетників буде

збільшена щонайменше удвічі.

Будуть встановлені однакові правила нарахування пенсій для

всіх та скасовані спеціальні пенсії. ЇЇ розмір буде залежати від

трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.

Ми гарантуємо усім доступність до якісної, сучасної освіти,

встановимо законом обсяг медичних послуг, які надаватимуть�

ся безкоштовно.

У бідному суспільстві не повинно бути багатих посадовців, їх

пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади

будуть скорочені удвічі.

Ми проведемо антикорупційну люстрацію — перевірку від�

повідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим

доходам.

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

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

ні громадяни.

Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію ре�

зультатів державних закупівель та приватизації, здійснених ни�

нішньою владою.

Я зроблю все можливе для захисту української мови як осно�

ви державності. Я бачу Україну повноправним членом Євро�

пейської спільноти і працюватиму для цього.

Я беру на себе зобов’язання перед своїми земляками домогтися:

1. Законодавчого закріплення права киян обирати свою вла�

ду в місті і районах та відкликати тих депутатів, які використо�

вують отримані повноваження для власної наживи.

2. Однакового бюджетного фінансування центральних та

околичних районів міста Києва, однакового благоустрою між�

будинкових територій та санітарно�технічного стану будинків.

3. Припинення хаотичної забудови міста та неконтрольова�

ного зростання житлового будівництва за рахунок зелених

зон, об’єктів освіти, культури, спорту та побутового обслуго�

вування. Відтворення системи доступних дитячих гральних та

спортивних майданчиків і дитячих клубів в кожному мікро�

районі.

4. Відновлення знищеної нинішнім складом депутатів Київ�

ради з фракцій Блоку Леоніда Черновецького, партії Регіонів,

ГАКу та Блоку Литвина системи консьєржної охорони будинків

та бюветів питної води.

5. Притягнення до кримінальної відповідальності депутатів

Київради та чиновників, які за останні роки розікрали тисячі

гектарів Київської землі та об’єкти міської інфраструктури.

Передвиборча програма кандидата у
народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 219
Пукаса Олексія Опанасовича

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 219 

на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012
Яздаускас Маргарити Михайлівни

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
ВІД ВО "БАТЬКІВЩИНА"

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 219

Про закріплення за комунальним підприємством "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Оболонського району" на праві господарського відання об'єктів комунального

призначення
Розпорядження № 892 від 31 травня 2012 року

Відповідно до статті 6 Закону України "Про дорожній рух", статей 21,25,35 Закону України "Про благоустрій населених пунктів",
пункту 31 статті 26 та статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Київської міської держав�
ної адміністрації від 04.07.2006 № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста", врахо�
вуючи звернення Державної організації медичного автотранспорту м. Києва "Київмедавтотранс" від 27,10.2011 № 1107 та приве�
дення дорожнього покриття вул. Куренівської на ділянці від будинку № 16 до р. Сирець у відповідність до державного стандарту
України ДСТУ 3587�97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційно�
го стану", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Закріпити за комунальним підприємством "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Оболонського району" на праві господарського відання об'єкти кому�
нального призначення на вул. Куренівській на ділянці від будинку № 16 до
р. Сирець, з наступними характеристиками: проїзна частина — 3162 м2,
тротуари — 654 м2, зливостік Д�1400 мм — 302 м. п.

2. Здійснити у 2012 році розробку проектно�кошторисної документації
та виконати роботи з благоустрою вул. Куренівської на ділянці від будин�
ку № 16 до р. Сирець (далі: благоустрою вул. Куренівської).

3. Визначити комунальну корпорацію "Київавтодор" замовником вико�
нання робіт, зазначених у пункті 2 цього розпорядження.

4. Комунальній корпорації "Київавтодор":
4.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно�кошторис�

ної документації та підрядну організацію на виконання робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, відповідно до вимог чинного законодав�
ства;

4.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, провести її екс�
пертизу та затвердити у встановленому порядку;

4.3. Забезпечити виконання робіт з благоустрою вул. Куренівської від�
повідно до затвердженої в установленому порядку проектно�кошторисної
документації у терміни, що визначені пунктом 2 цього розпорядження;

4.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт, зазначених у пункті 2 цього розпоряджен�
ня;

4.5. Роботи з благоустрою вул. Куренівської виконати згідно з Прави�
лами благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 1051/1051.

5. Роботи з благоустрою вул, Куренівської виконувати з частковим об�
меженням руху на ділянці виконання робіт з зайняттям половини ширини
проїзної частини цілодобово.

6. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як голов�
ному розпоряднику коштів міського бюджету:

6.1. При розробленні бюджетних запитів на фінансування капітально�
го ремонту об'єктів вулично�шляхової мережі м. Києва на 2012 рік з місь�
кого бюджету, включити до них потребу у видатках на виконання робіт з
благоустрою вул. Куренівської;

6.2. Здійснити у 2012 році фінансування робіт з благоустрою вул. Ку�
ренівської в межах бюджетних призначень, затверджених у міському бю�
джеті на фінансування капітального ремонту об'єктів вулично�шляхової
мережі м. Києва на 2012 рік.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про затвердження переможця конкурсу по залученню інвестора 
до здійснення заходів з облаштування 38 пішохідних 

підземних переходів (Лот 3)
Розпорядження № 894 від 31 травня 2012 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядок проведен�
ня інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, не�
завершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва" та розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2008 № 1496 "Про проведення інвестиційних конкурсів на залу�
чення інвесторів до облаштування підземних переходів в м. Києві", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможця конкурсу по залученню інвестора до здійс�
нення заходів з облаштування 38 пішохідних підземних переходів (Лот 3)
(протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до
фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів жит�
лового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури міста Києва від 29.02.2012 № 16
/2012) згідно з додатком.

2. Визначити, що замовниками здійснення заходів з облаштування
об'єкта інвестування є балансоутримувачі відповідних пішохідних підзем�
них переходів — комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Оболонського району" м. Києва, комунальне підприємство "Шляхово�
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шля�
хів та споруд на них Подільського району" м. Києва, згідно з додатком.

3. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти
відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовника�
ми.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кра�
маренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Крамарен�
ка Р. М.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про затвердження переможця конкурсу по залученню інвестора до здійснення
заходів з облаштування 37 пішохідних підземних переходів (Лот 5)

Розпорядження № 905 від 31 травня 2012 року 
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядок проведен�

ня інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, не�
завершеного будівництва, Інженерно�транспортної Інфраструктури міста Києва" та розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2008 № 1496 "Про проведення інвестиційних конкурсів на залу�
чення інвесторів до облаштування підземних переходів в м. Києві", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможця конкурсу по залученню інвестора до здійс�
нення заходів з облаштування 37 пішохідних підземних переходів (Лот 5)
(протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до
фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів жит�
лового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури міста Києва від 25.04.2012 № 19
/2012) згідно з додатком.

2. Визначити, що замовниками здійснення заходів з облаштування
об'єкта інвестування є балансоутримувачі відповідних пішохідних підзем�
них переходів — комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Печерського району" м. Києва, комунальне підприємство "Шляхово�
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шля�
хів та споруд на них Солом'янського району" м. Києва, комунальне під�

приємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриман�
ню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль", комунальне під�
приємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтош�
ляхміст" згідно з додатком.

3. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти
відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовниками.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кра�
маренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції теплової мережі р/к "Теремки" 
від БН "Теремківська, 21�А" до ж/б №№ 12, 14, 16 на вул. Теремківській, 

від БН "Глушкова, 18" до ТК�111�А з реконструкцією БН "Теремківська, 21�А", 
БН "Глушкова, 18" (заміна основного обладнання ТП) у Голосіївському районі

Розпорядження № 956 від 6 червня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про
благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства палива та енергетики України від 07.07.2006 № 231 "Про затвердження Поло�
ження про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо�зимовий період", зареєстрованого в Мініс�
терстві юстиції України від 21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006
№ 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста" та з метою забезпечення стабільного
функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негатив�
них екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об'єктів промисловості, житлово�кому�
нального, соціально�культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією та зважаючи на звернення
ПАТ "Київенерго" від 21.02.2012 № 18/61/1338, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії "Київенерго" (далі�ПАТ "Київенерго")
здійснити за власні кошти згідно з розробленою та затвердженою в уста�
новленому порядку проектно�кошторисною документацією роботи з ре�
конструкції теплової мережі р/к "Теремки" від БН "Теремківська, 21�А" до
ж/б №№ 12,14, 16 на вул. Теремківській, від БН "Глушкова, 18" до ТК�
111�А з реконструкцією БН "Теремківська, 21�А", БН "Глушкова, 18" (за�
міна основного обладнання ТП) у Голосіївському районі, згідно з графі�
ком, що додається, за умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. ПАТ "Київенерго":
2.1. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор�

ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, передбачених пунк�
том 1 цього розпорядження.

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

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

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та пішоходів шляхом вста�
новлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, освіт�
лення, сигнальних ліхтарів в місцях виконання робіт, необхідної кількості
пішохідних містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття тротуарів за типом
існуючого і забезпечити передачу виконаних робіт за актами комуналь�
ному підприємству "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд Голосіївського району 
м. Києва".

3. ПАТ "Київенерго" після завершення перекладення теплової мережі
забезпечити підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійсню�
вала теплова мережа, що підлягала реконструкції, на теплопостачання від
відновленої теплової мережі.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з перекладення тепло�
вої мережі майно зараховується до комунальної власності територіальної
громади м. Києва з наступною передачею у володіння та користування
ПАТ "Київенерго".

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

Голова О. Попов

Продовження на наступній стор.

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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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

вони 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 пусте�

лі завдяки нафті. Україна може стати світовим лідером роз�

витку, скориставшись чорноземом. Наша земля може годува�

ти весь світ, врятувавши його від продовольчої кризи. Щоб

відродити українське село, ми заборонимо продаж землі і ра�

дикально обмежимо доступ в Україну імпортної сільгосппро�

дукції.

Ми створимо умови для відродження національного ви�

робництва, створення нових робочих місць через радикальне

зниження податків, здешевлення кредитів і ліквідацію біль�

шості 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

геополітичним лідером!

Без радикальних змін ми втратимо Україну!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 219

Анатолія Поліщука

Хабібуллін Вадим Монев'ярович

адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик

Вадим Монэвярович Хабибуллин

Високошановні сусіди Святошинці!

"ЗАХИЩАТИМУ СВЯТОШИНСЬКИЙ І СВЯТОШИНЦІВ"

Я, Вадим Хабібуллін, вирішив йти за Вашою підтримкою в

нашому рідному Святошинському. Ми з Вами з 1978 є сусідами

і давно знаємо один одного.

Народився я у родині військовослужбовців, та історія з 1978

пов’язала мене з Святошинським (Ленінградським) р�ном Ки�

єва, де проживає чотири покоління моєї родини на Борщагів�

ці. Навчався і закінчив школу № 205, що на Борщагівці, яку та�

кож закінчив у 2011 мій старший син і, сподіваюся, зможе мо�

лодший. Моя дружина народжувала мені двох синів у 1994 та

2008 саме в нашому Святошинському, у пологовому будинку

№ 3.

Свою любов і відданість Святошинському я виявляю також у

публічній підтримці і пропагуванні та популяризації і патріотич�

ному ставленні до Святошинського, у приватному, професійному,

правозахисному, громадському та політичному житті, Інтернеті —

KHABIBULLIN. kiev. ua, соціальних мережах, публікаціях, тощо.

У професійній діяльності, після закінчення шк. № 205, що на

Борщагівці, працював: санітар у лікарні (з 1992); Державна

служба (1996�1999, 10 ранг держслужбовця), правозахисник,

помічник адвоката (з 1999), адвокат (з 2003), голова "Київської

обласної колегії адвокатів" (обраний з 2007). Закінчив три ВУЗ

і працюю над науковою дисертацією.

У правозахисній та громадській діяльності допомагаю Вам

завдяки громадській владі і є головою Громадської організації

(обраний з 2001) та головою Громадської ради при виконавчій

службі, членом громадських рад (обраний 2011�2013) при:

Мін’юсті, КМДА, Пенсійному, Податковій, МВС Києва (заст.

голови), Виконавчій службі (голова). Маю Громадську прий�

мальню і приймаю громадян з 1999 безоплатно.

Моя позиція — професійна, правозахисна, громадська та по�

літична:

1. Святошинський для всіх, якого б політичного кольору не

були і співпрацюватимемо зі всіма політичними кольорами, за�

ради Святошинського, заради Святошинців.

2. Кожний, незалежно від політичного кольору, має знати,

що у Святошинців є дієві захисники — вища каста юристів —

адвокати, народні адвокати.

3. Не буду давати нереальні і наперед невиконувані обіцянки,

що депутат може полагодити дороги, стадіони, школи, дитячі са�

дочки чи збільшити пенсії і підтримку Святошинців, але депутат

зобов’язаний забезпечувати законодавчо виконання цього тими,

хто за законом має це робити — органами виконавчої влади щодо:

захисту у кредитних, житлово�комунальних, боргових та екологіч�

них справах, боротьби з безробіттям, економічною та фінансовою

кризами, підвищення зарплат, пенсій та стипендій, зниження цін

на продукти і товари, поліпшення медобслуговування, соцзахисту,

заміни мереж опалення і водопостачання, ремонту житла, рекон�

струкції доріг та благоустрою, розвитку метрополітену, транспорт�

ного сполучення, боротьби з корупцією тощо.

4. Святошинці потребують підтримки, а тому намагатимуся

частину заробітків направляти на благодійність і підтримку, та�

кож забезпечуючи і зобов’язуючи законодавчо виконання чи

запровадження подібних державних програм тими, хто за зако�

ном має це робити — органами виконавчої влади.

5. Святошинцям навчання, професію і роботу, оскільки сам

відчув несправедливість і неможливість отримати освіту, робо�

ту. Але на сьогодні закінчив три ВУЗ, працюю над науковою ди�

сертацією, і це доказ, що ми можемо працювати в Святошин�

ських органах влади і руйнуватимемо стереотип, що обираємо

чи нами керують ті, хто навіть не живе в Святошинському, є на�

шими гостями, але не можуть досконало знати і відчувати наші

проблеми.

З великою повагою і вірою у Вашу підтримку,
Вадим Хабібуллін

Київ, Святошинський р�н

адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик

www. KHABIBULLIN. kiev. ua

Передвиборна програма
Вадим Хабібуллін

Київ, Святошинський район
одномандатний виборчий округ № 219

САМОВИСУВАННЯ

Освіта. Ініціювати та підтримувати закони, які стимулюють

розвиток фундаментальної науки, передових розробок у освіті,

в галузі освіти, молоді — а саме інституту нанотехнологій.

Використовувати позитивні перевірені часом наробки

вітчизняних педагогів.

Культура та духовний розвиток суспільства. Розробляти та

бути учасником прийняття законів, які стимулюють розвиток

української мови, примножувати історичні чи культурні

надбання наших предків на основі правдивої історичної

спадщини, підкреслювати самоідентифікацію українців у

мистецтві, кіно, музиці та прикладних видах творчості.

Оборона. Всі зусилля направляти на припинення знищення

Збройних сил України, їх комерціалізацію та відновлення

поваги та гідності до військовиків.

Охорона здоров'я. Акцентувати увагу на здоровому способі

існування надії. Основою повинна стати профілактика

захворювань, а не боротьба з ними. Спортмайданчики, парки,

сквери та зелені зони, вільний безкоштовний доступ до місць

фізкультурного самовдосконалення � буде пріорітетним в моїй

діяльності. Максимально обмежити рекламу та робити

невигідним економічно вживання алкоголю та куріння.

Економіка. Ініціювати прийняття законів про перегляд

законності прав приватизації основних бюджетостворюючих

галузей економіки. Прийняття законів про прогресивні

податки до 70 % від прибутку заможних підприємців.

Зменшення кількості податків для малого та середнього

бізнесу до 2—3, підвищувати роль профспілок у прийнятті

законів, які нівелюють різницю в доходах до в 5—6 разів.

Максимально, виходячи з можливостей економіки, захищати

людей, які утворювали промислові багатства України.

Залучати вигідні інвестиції для забезпечення роботою

освіченої молоді.

Міжнародна політика. Підтримувати курс на вступ в ЄС та

відмовитись від позаблокового статусу країни. МВС, суди,

внутрішні війська та прокуратура — повна люстрація по

професійному принципу за досвідом Грузії.

Програма кандидата у народні депутати України 
в одномандатному окрузі №219

Про влаштування скверів
Розпорядження № 908 від 31 травня 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. Визначити замовником виконання проектних і будівельних робіт з
влаштування скверів згідно з переліком, що додається, Київське кому�
нальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста "Київзеленбуд" (далі — КО "Київзеленбуд").

2. КО "Київзеленбуд":
2.1. Організувати виконання робіт з розробки проектно�кошторисної

документації з влаштування скверів.
2.2. Визначити в установленому порядку проектні та підрядні організа�

ції на виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.
2.3. При укладенні замовником договорів підряду на виконання робіт

обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантій
якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації вста�
новленого обладнання та виконаних робіт.

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

3. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) здійснити фінансування:

3.1. Реконструкції паркової території на вул. Ахматової, 43 у Дарниць�
кому районі — за рахунок коштів, передбачених в Програмі соціально�еко�
номічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

3.2. Влаштування скверу на проспекті Григоренка, 28 у Дарницькому
районі — за рахунок коштів, передбачених на благоустрій в бюджеті м.
Києва на 2012 рік.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт з прокладання КЛ&35 кВ "ПС "Кабельна" — 
ПС "Артемівська", КЛ&35 кВ "ПС "Кабельна" — ПС "Львівська", 

КЛ&35 кВ "ПС "Октябрська" — ПС "Львівська" в Шевченківському районі
Розпорядження № 944 від 6 червня 2012 року

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про
благоустрій населених пунктів", з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" від 20.02.2012 № 18/61/1293, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" (далі ПАТ "КИ�
ЇВЕНЕРГО") здійснити за власні кошти, відповідно до розробленої та за�
твердженої в установленому порядку проектно�кошторисної документації
з 15.07.2012 по 31.12.2012 виконання робіт з прокладання КЛ 35 кВ з
розриттям тротуарів на вулицях: Подільській узвіз, Фрунзе, Овруцька, Об�
серваторна.

Перехід проїзних частин Подільського узвозу, вулиць Фрунзе, Овруць�
кої здійснити закритим способом методом горизонтального буріння.

2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему тимча�

сової організації дорожнього руху;
2.2. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забезпе�

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2010 № 589

Розпорядження № 953 від 6 червня 2012 року
Відповідно до ст. 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", ст. 19 Закону України "Про автомобільні дороги", ст. 34 Закону

України "Про регулювання містобудівної діяльності", враховуючи протокол № 47 Постійної Комісії з питань техногенно&екологіч&
ної безпеки та надзвичайних ситуацій "Про технічний стан та умови подальшої експлуатації мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніп&
ро", в зв'язку з необхідністю подовження строків виконання робіт з капітального ремонту тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р.
Дніпро, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2010 № 589 "Про
капітальний ремонт тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро":

1. Пункт 1 викласти у новій редакції:
"1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації, провести

її експертизу та приступити до виконання робіт з капітального ремонту
тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро.".

2. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти у новій редакції:
"3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.".
3. Підпункт 3.6 пункту 3 викласти у новій редакції:
"3.5. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт

обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос�
ті виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об'єкта.".

4. Пункт 4 викласти у новій редакції:
"4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як го�
ловному розпоряднику коштів міського бюджету здійснити фінансування
робіт з розробки проектно�кошторисної документації та капітального ре�
монту тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро в межах бюджет�
них призначень, затверджених в міському бюджеті м. Києва на капіталь�
ний ремонт об'єктів вулично�шляхової мережі на 2012 та наступні роки.".

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про виконання робіт з перекладання теплових мереж РК "Мінське шосе" 
від ТК&113 до ТК&115 (перехід через вул. Полярну) 

у Оболонському районі
Розпорядження № 955 від 6 червня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про
благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства палива та енергетики України від 07.07.2006 № 231 "Про затвердження Поло&
ження про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо&зимовий період", зареєстрованого в Мініс&
терстві юстиції України від 21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006
№ 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово&транспортних спорудах міста" та з метою забезпечення стабільного
функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негатив&
них екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об'єктів промисловості, житлово&кому&
нального, соціально&культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією та зважаючи на звернення
ПАТ "Київенерго" від 21.02.2012 № 18/61/1338, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії "Київенерго" (далі — ПАТ "Київене�
рго") здійснити за власні кошти згідно з розробленою та затвердженою в
установленому порядку проектно�кошторисною документацією роботи з
перекладання теплових мереж РК "Мінське шосе" від ТК�113 до ТК�115
(перехід через вул. Полярну) у Оболонському районі згідно з графіком,
що додається, за умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. ПАТ "Київенерго":
2.1. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор�

ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, передбачених пунк�
том 1 цього розпорядження.

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

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

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та пішоходів шляхом вста�
новлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, освіт�
лення, сигнальних ліхтарів в місцях виконання робіт, необхідної кількості

пішохідних містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів.
2.5. Після завершення робіт відновити покриття тротуарів за типом іс�

нуючого і забезпечити передачу виконаних робіт за актами комунальному
підприємству "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утри�
манню автомобільних шляхів та споруд Оболонського району м. Києва".

3. ПАТ "Київенерго" після завершення перекладення теплової мережі
забезпечити підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійсню�
вала теплова мережа, що підлягала реконструкції, на теплопостачання від
відновленої теплової мережі.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з перекладення тепло�
вої мережі майно зараховується до комунальної власності територіальної
громади м. Києва з наступною передачею у володіння та користування
ПАТ "Київенерго".

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

Голова О. Попов

чити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до
прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у
разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м;

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), при необхідності забезпечи�
ти виконання робіт в тризмінному режимі;

2.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання будівельних робіт;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз�
ди в двори) за типом існуючого на всю ширину та довжину в межах роз�

риття, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття фігурни�
ми елементами мощення та передати їх за актом комунальному підприєм�
ству "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню авто�
мобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва";

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на заступника керівника департаменту капітального будівництва
ПАТ "КИІВЕНЕРГО" Тисячника М. В.

4. 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

Про затвердження змін та доповнень 
до Статуту комунального підприємства "Фармація"

Розпорядження № 840 від 21 травня 2012 року

Відповідно до ч.2 ст. 87 Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 57, ч. 2, 4 ст. 78 Господарського кодексу України, Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення Статуту комунального підприємства "Фармація" у відповідність до вимог
законодавства та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту комунального підприємства "Фармація", затвердженого розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 06.06.2003 № 990 "Про організаційно�правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 24.04.2003
№ 367/527", виклавши його у новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

Продовження на наступній стор.

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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Хрещатик 29 вересня 2012 року

Ми живемо в 21 столітті.

Це час, коли в розвинених країнах нормою життя є:

— мати якісне житло;

— отримувати достойну заробітну платню;

— мати кваліфіковану медичну допомогу;

— отримувати високоякісну освіту.

Україна також завжди мала сучасну науку, високотехнологіч!

не виробництво, таке, як літако! та ракетобудування, високо!

кфаліфікованих спеціалістів, сучасну університетську школу.

Однак нам в останні роки весь час говорять, що ще треба трохи

почекати, і Україна розквітне!

Але ми хочемо жити сьогодні, а не колись в майбутньому, то!

му сьогодні Верховна Рада повинна повернутись до першочер!

гових потреб українців! За оцінками економістів, Україна з на!

шими чорноземами може легко прогодувати 1 млрд людей. А як

же так сталося, що сьогодні наше населення сягає лише 45 млн?

За останні роки число українців зменшилось майже на 7 млн.

Ми повинні прийняти негайно нові закони, навести лад в

економіці міста, зробити ефективним транспортне господар!

ство столиці, терміново вирішити питання з отриманням жит!

ла. Вже сьогодні ми не маємо часу на зволікання у вирішенні

цих першочергових питань!

Тільки спільними зусиллями ми зможемо навести порядок в

нашому Києві:

— це ремонт та відновлення доріг в дворах та міждворових

проїздах;

— це відновлення роботи громадського транспорту з похви!

линним контролем графіку руху;

— це реформування роботи ЖЕКів;

— це облаштування та ремонт парків та скверів міста;

— це контроль за якістю питної води для мешканців міста;

— це облаштування та ремонт дитячих майданчиків;

— це впорядкування автостоянок та стихійних самозахопле!

них автопарковок;

— це організація за рахунок бюджету міста в кожному будин!

ку Києва консьєржної служби.

Разом ми вирішимо всі негаразди життя мешканців нашого

району!

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ! СВЯТОШИНЦІ!
Звертаючись до Вас, хочу сказати про те, що Нація та Держа�

ва починаються з Сім’ї.

Сім’я виховує людину — майбутнього громадянина. В сім'ї

дитина пізнає, що таке любов та турбота, що таке милосердя та

добро. Тому благополуччя сім’ї, зміцнення її інституту має бути

послідовною і консолідуючою стратегією української нації.

Держава має в повній мірі гарантувати жінці!матері матеріаль!

ний та правовий захист при народженні та вихованні дитини, а

також створювати умови для можливості її реалізації в будь!

якій сфері суспільного життя. Для подолання демографічної

кризи в Україні необхідно негайно ухвалити програму розвитку

сім’ї, піклування про дитину та наступне виховання молодого

покоління, при цьому турбуючись про його здоров’я та інші

злидні та проблеми, яких так багато в українському суспільстві.

ДЛЯ ЧОГО Я БАЛОТУЮСЬ У ДЕПУТАТИ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, 

АБО МОЯ МЕТА ТА ОСОБИСТЕ ЗАВДАННЯ.
Міцна сім’я та щасливе дитинство:

— Головним пріоритетом має стати державна опіка дитинства.

— Виховання малолітніх дітей має бути визнане формою тру!

дової діяльності матерів із зарахуванням відповідного терміну

до загального трудового стажу.

— Необхідно вдосконалити систему пільг та розширити до!

помогу молодим сім'ям. Зокрема підвищити розмір грошової

допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною.

— Приріст кількості населення, стрімке підвищення рівня та

якості життя українських громадян має стати головним крите!

рієм дієздатності держави та основою оцінки результатів діяль!

ності чиновників.

— Ліквідувати дитячу безпритульність. Створити україн!

ським громадянам сприятливі умови для усиновлення та опіки

дітей!сиріт.

— Забезпечити кожну українську дитину дійсно безкоштовним

місцем у дошкільному дитячому закладі та навчанням у школі.

— Домогтися повністю безкоштовного лікування дітей за ра!

хунок державного бюджету.

— Посилити кримінальну відповідальність за виготовлення і

розповсюдження наркотиків, аж до довічного терміну позбав!

лення свободи.

Вирішення проблем молоді:

— Збільшити масштаби будівництва соціального житла для

молодих сімей.

— Запровадити будівництво нових студентських гуртожитків

та капітальну реконструкцію існуючих.

— Законодавчо забезпечити квотування першого робочого

місця для випускників середніх спеціальних та вищих навчаль!

них закладів.

— Необхідно вирішити проблему вільного часу, повернути

молоді в безкоштовне користування спортивні та культурно!

освітні установи.

Здоров’я та медицина:

— Зробити медичне обслуговування доступним усім грома!

дянам України незалежно від доходів, соціального стану і місця

проживання.

— Запровадити загальну обов’язкову диспансеризацію насе!

лення, особливо молоді, відновити регулярні профогляди.

— Законодавчо встановити та впровадити суворий держав!

ний контроль за співвідношенням вартості медикаментів і пла!

тоспроможністю населення, обігом та якістю лікарських засо!

бів. Встановити граничні ціни на ліки, створити систему дер!

жавних соціальних аптек.

— Розробити, прийняти та втілити в життя національні Про!

грами забезпечення населення якісною водою та харчовими

продуктами, захисту довкілля.

Розвиток культури та відновлення традиційного суспільства:

— створення єдиного загальнонаціонального культурного

простору як консолідуючої сили у суспільстві;

— забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до куль!

турних надбань, створення можливостей активної участі грома!

дян, особливо молоді, у культурному житті держави;

— неухильне дотримання законів, які забороняють пропа!

ганду аморальності та насильства;

— підвищення соціального статусу працівника освіти, науки,

культури та охорони здоров’я.

Я хочу жити в суспільстві, де кожен громадянин буде відчува!

ти себе своїм у своїй країні.

УКРАЇНІ — МІЦНА СІМ’Я ТА ЗДОРОВА НАЦІЯ!

Ю. М. Антоненко

Мета:
— довести громадянам можливість подолання олігархічної та

непрофесійної політики в державі;

— вселити віру в громадян про значимість їх думки та грома!

дянської позиції у формуванні державної політики;

— переконати деяких виборців у необхідності прийти на ви!

бори та віддати свій голос за кандидата, який, на їх думку і пе!

реконання, може чесно і гідно представляти їх інтереси у Вер!

ховній Раді України.

Основні принципи:
Виступаю за:

— Україну як суверенну і незалежну, демократичну, соціаль!

ну, правову державу

— проведення такої політики, коли людина, її життя, здо!

ров’я, честь, гідність, недоторканність і безпека визнаються

найвищою соціальною цінністю, утвердження і забезпечення

прав і свобод людини

— дотримання принципу верховенства права як основи де!

мократичної держави

— консолідацію та розвиток української нації, традицій і

культури, а також розвиток етнічної, культурної, мовної та ре!

лігійної самобутності всіх корінних народів і національних

меншин України

— забезпечення екологічної безпеки, збереження генофонду

Українського народу

— проведення політики миру, безпеки і добросусідських від!

носин з іншими країнами, за цілісність і недоторканність Укра!

їни в межах кордонів, за дотримання норм і принципів міжна!

родного права, за мирне вирішення конфліктів

Першочергові завдання:
— змінити вимоги щодо обрання народних депутатів (ст. 76

Конституції), скасувати депутатську недоторканість та пільги.

Моя думка — народним депутатом України має бути громадя!

нин України, який на день виборів досяг тридцяти років та вік

якого на день виборів не перевищує шестидесяти років, має

право голосу, має вищу освіту, володіє державною мовою і про!

живає в Україні протягом останніх десяти років.

— забезпечити здійснення народного волевиявлення через

всеукраїнський та місцеві референдуми

— забезпечити виконання ст.124 Конституції щодо здійснен!

ня правосуддя через народних засідателів і присяжних

— створити сприятливі умови для ведення бізнесу, мінімізу!

вати кількість податків, залучення інвестицій в усі сфери еко!

номіки, створення робочих місць, інноваційні та енергозберіга!

ючі технології, розробка надр

— запровадити програму розвитку сільського господарства,

цільове пільгове кредитування с/г виробників

— збалансувати державний та місцеві бюджети, по необхід!

ності провести адмін.!територіальну реформу та прийняти Му!

ніципальний кодекс для всебічного розвитку регіонів

— терміново запровадити програму розбудови сміттєпере!

робних заводів та надання громадянам чистої, якісної води

— заборонити незаконну вирубку дерев та будівництво в лі!

сопаркових зонах

— заборонити перекриття руху для пересування автомобілів

високопосадових осіб

— забезпечити безкоштовними якісними медичними послу!

гами всіх пільговиків та пенсіонерів, пільги на ліки для інвалі!

дів та малозабезпечених, розвиток страхової медицини, амбу!

латорій сімейного лікаря

— забезпечити гідну зарплату працівникам бюджетної сфе!

ри, соціальний захист

— розробити та запровадити дієвий механізм впливу на поса!

дових осіб органів державної влади та місцевого самоврядуван!

ня з метою їх ефективної роботи

— розширити повноваження органів прокуратури з питань

нагляду

— запровадити вибори начальників районних (міських) від!

ділів внутрішніх справ місцевими громадами з метою виконан!

ня міліцією своїх функцій належним чином

— запровадити суворіші види покарань за окремі злочини, у

тому числі:

— за незаконне виробництво, виготовлення та збут нарко!

тичних засобів і психотропних речовин — довічне позбавлення

волі

— за одержання хабара службовою особою в будь!якому роз!

мірі — позбавлення волі на строк 10 років

— за керування транспортним засобом в стані алкогольного

чи наркотичного сп’яніння — позбавлення волі на строк 5 років

— за жорстоке поводження з тваринами — позбавлення волі

на строк 5 років

1 серпня 2012 року 

В. О. Школьний

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 219 
КОПИСТКА ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ! СВЯТОШИНЦІ!

Одномандатний виборчий округ № 220
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати 

Школьного Вячеслава Олександровича

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 945 від 6 червня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення нормативно3правових актів вико3

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного законодав3
ства, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 22.01.2009 № 65 "Про утворення робочої групи щодо вивчення пи�
тання введення єдиної автоматизованої системи розрахунків "Експрес�
оплата";

від 18.02.2009 № 213 "Про створення єдиного центру обліку пасажи�
роперевезень в м. Києві";

від 24.12.2009 № 1441 "Про внесення змін до розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 18.02.2009 № 213";

від 10.04.2009 № 405 "Про деякі питання впровадження системи "Со�
ціальна картка киянина";

від 21.08.2009 № 943 "Про затвердження кошторисної документації
проекту "Будівництво єдиного центру обліку пасажироперевезень на вул.
Смоленській, 6 у Солом'янському районі м. Києва";

від 21.08.2009 № 939 "Про додаткові гарантії щодо соціального захис�
ту пільгових категорій громадян в умовах реформування транспортної га�
лузі";

від 31.08.2009 № 967 "Про підготовчі роботи з впровадження в м. Ки�
єві "Соціальної картки киянина";

від 08.09.2009 № 1014 "Про зміни у складі робочої групи для організа�
ції роботи з впровадження системи "Соціальна картка киянина";

від 22.12.2009 № 1421 "Про організаційні питання щодо створення
єдиного центру обліку пасажироперевезень в м. Києві";

від 12.04.2010 № 259 "Про затвердження Положення про єдиний
центр обліку пасажироперевезень в м. Києві";

від 30.04.2010 № 315 "Про додаткові заходи щодо покращення якості
обслуговування пасажирів у міському наземному громадському транс�
порті";

від 09.09.2010 № 712 "Про внесення змін до розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 10.04.2009 № 405".

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

Голова О. Попов

Про перейменування притулку для дітей № 1 Служби у справах дітей 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 959 від 6 червня 2012 року
Відповідно до ст. 11, 1131 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Типового поло3

ження про притулок для дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 565, Типового положення
про центр соціально3психологічної реабілітації дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 87,
враховуючи погодження Міністерства соціальної політики України від 22.05.2012 № 5533/0/14312/57, з метою оптимізації мережі
закладів соціального захисту дітей, організації діяльності із надання комплексної допомоги дітям щодо їх реабілітації та соціалі3
зації, повернення до біологічної сім'ї, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Перейменувати Притулок для дітей № 1 Служби у справах дітей ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) в Центр соціально�психологічної реабілітації дітей № 1 Служ�
би у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

2. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

2.1. здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання зазначе�
ного розпорядження.

2.2. затвердити положення про Центр соціально�психологічної реабілі�
тації дітей № 1 Служби у справах дітей виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

2.3. щорічно при складанні бюджетного запиту враховувати видатки на
утримання Центру соціально�психологічної реабілітації дітей № 1 на 100
ліжко�мІсць. У 2012 році фінансування Центру соціально�психологічної
реабілітації дітей № 1 проводити за рахунок коштів передбачених в бю�
джеті міста Києва на утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо�
відно до розподілу обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова" О. Попов

Про передачу у володіння та користування публічному акціонерному 
товариству "Київенерго" та комунальному підприємству електромереж 

зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло" зовнішніх інженерних 
мереж, споруд та обладнання Дитячої клінічної лікарні № 7 

Печерського району м. Києва
Розпорядження № 968 від 6 червня 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 звернення Дитячої клінічної лікарні
№ 7 Печерського району м. Києва (лист від 09.06.2011 № 439), згоду публічного акціонерного товариства "Київенерго" (лист від
22.09.2011 № 034/8337) та комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло" (лист від
07.09.2011 № 1752306/11) та з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Передати у володіння та користування публічному акціонерному то�
вариству "Київенерго" зовнішні інженерні мережі, споруди та обладнання
Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва згідно з додат�
ком 1, в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації проекту
управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від
27.09.2001 (із змінами та доповненнями), яка укладена між АК "Київене�
рго" та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською
державною адміністрацією).

2. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підпри�
ємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвіт�
ло" зовнішні інженерні мережі, споруди та обладнання Дитячої клінічної
лікарні № 7 Печерського району м. Києва згідно з додатком 2.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з Дитячою клінічною лікарнею № 7 Печерського району м. Києва
забезпечити передачу зовнішніх інженерних мереж згідно з пунктами 1 та
2 цього розпорядження.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа�
ції змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про видачу ліцензій ДТГО "Південно3західна залізниця"
Розпорядження № 1023 від 18 червня 2012 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", роз3
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 "Про ви3
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії", врахо3
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 13 від 30.05.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ДЕРЖАВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНО�ГАЛУЗЕВОМУ ОБ'ЄДНАН�
НЮ "ПІВДЕННО�ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 04713033, м. Київ,
вул. Лисенка, буд. 6) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло�
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек�
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера�
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по�
новлюваних джерел енергії) строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови�
ми мережами строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п'ять років.

2. Видати ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ МЕХАНІЗАЦІЇ КО�
ЛІЙНИХ РОБІТ ДЕРЖАВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНО�ГАЛУЗЕВОГО ОБ'ЄДНАН�
НЯ "ПІВДЕННО�ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 01069525, м. Київ,
просп. Відрадний, буд. 52�А) копії ліцензій:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло�
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек�
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера�
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по�
новлюваних джерел енергії) строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови�
ми мережами строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п'ять років.

3. Видати ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ ВАГОННІЙ ДІЛЬНИЦІ СТАН�
ЦІЇ КИЇВ�ПАСАЖИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНО�ГАЛУЗЕВОГО
ОБ'ЄДНАННЯ "ПІВДЕННО�ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 23535206,
м. Київ, вул. Уманська, буд. 8) копії ліцензій:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло�
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек�
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера�
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по�
новлюваних джерел енергії) строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови�
ми мережами строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п'ять років.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака
О. В.

Голова О. Попов

Продовження на наступній стор.
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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

європейськими цінностями та рівнем життя. Влада  � яка

служитиме народу та під контролем суспільства.

Як депутат Верховної Ради гарантую:
1. Благоустроїти будинки, подвір'я, паркінги та ліфти в

нашому 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

поліклініках 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 № 220

ВИХРИСТЮКА ОЛЕКСІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА

У передвиборній програмі принципами своєї життєдіяльнос�

ті вважаю: честь, справедливість, професіоналізм.
Моя мета створення дійсно справедливого суспільства, яке

грунтується на загальнолюдських цінностях, побудова демокра#
тичної правової держави, яка дає рівні можливості для всіх грома#
дян, забезпечує надійні соціальні гарантії і гідний рівень життя.

Розумію, що я не в змозі та не маю морального права обіця�

ти Вам, що сам вирішу всі Ваші проблеми, але хочу запевнити �

буду постійно відстоювати і захищати права та інтереси своїх

виборців, опираючись на свій досвід довголітньої професійної

та громадської діяльності. 

З цією метою буду створювати всі необхідні умови для:

1. Надання допомоги найбільш соціально вразливим верствам
населення:

� гарантування безкоштовного медичного обслуговування

для дітей, ветеранів, інвалідів, пенсіонерів  та малозабезпече�

них верст населення; 

� запровадження обов'язкового державного соціального ме�

дичного страхування, що забезпечить базовий пакет медичної

допомоги державним коштом;

� підвищення рівня мінімальної заробітної плати та рівня мі�

німальної пенсії;

підвищення стандартів добробуту, необхідного рівня доступ�

ності в отриманні освіти;

� введення діючої системи пільгового кредитування для от�

римання молоддю професій та придбання житла;

� обов'язкове забезпечення випускників вузів першим робо�

чим місцем;

2. Розвитку та вдосконалення виробничої та побутової інфрас#
труктури:

� створення сучасної інфраструктури нашого міста;

� залучення інвестицій для створення нових робочих місць,

підтримка та захист вітчизняного виробника;

� модернізація та застосування новітніх технологій у вироб�

ництві;

� ефективного розвитку та реальної підтримки малого і се�

реднього бізнесу;

� зменшення податкового навантаження на підприємства;

� вдосконалення системи оплати праці та соціального захис�

ту працівників бюджетної  галузі;

3. Розвитку оборони та національної безпеки України:
� відновлення боєздатності військових формувань на основі

контрактної служби з врахуванням порядку їх дислокації на те�

риторії країни у відповідності до змін зовнішньої політичної

ситуації;

4. Розвитку культури і спорту:
� відродження військово�патріотичних та спортивних

клубів, сприяння оздоровленню нації, пропаганда здорово�

го способу життя;

� сприяння по відродженню православних храмів та неділь�

них шкіл при них;

5. Екологічного розвитку:
� втілення в життя екологічної програми по забезпеченню

мешканців Києва чистою питною водою;

� впровадження новітніх енергозберігаючих та ресурсозбері�

гаючих технологій у всіх галузях народного господарства Укра�

їни;

Я іду боротись не за владу, а за добробут всього народу. Буду

захищати всіх і кожного, незалежно від національності, віро�

сповідання, професії, віку, статі, мови. Я іду у владу для того,

щоб держава стала гарантом соціальної справедливості кожно�

му і справжньою Батьківщиною всім своїм громадянам. 

В свій час я з честю виконав бойовий наказ Батьківщини, зараз
виконаю волю виборців.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України

Задніпряного Юрія Анатолійовича 
по одномандатному виборчому округу № 220

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ!
Звертаюсь до Вас, Подоляни, за підтримкою на виборах до

Верховної ради, а я в свою чергу, не вагаючись, візьму на себе

відповідальність і обіцяю зробити дієві на сьогодні кроки для

покращення життя мешканців Подільського району �найста�

рішого району м. Києва.

Досвід роботи в Київраді показав, що спільними зусиллями

народного депутата, місцевої влади та громади району можна

вирішувати найскладніші проблеми. Моя програма є логіч�

ним продовженням моєї депутатської діяльності, а також мо�

го розуміння гострих проблем розвитку нашого району. Саме

Ваші письмові та усні звернення допомогли мені краще зрозу�

міти існуючі проблеми та знайти шляхи їх розв'язання. 

Я� прихильник конкретних дій, хоч народний депутат має ви�

рішувати загальнодержавні проблеми, обіцяю, що постійно

буду відстоювати та захищати інтереси виборців свого округу

в першу чергу.

В основу своєї майбутньої діяльності я покладаю такі цілі:

1. ДОНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВЛА#
ДИ ДО  МЕШКАНЦІВ. 

� отримання громадянами достовірної інформації про ді�

яльність органів місцевого самоврядування;

� запровадження звітності  про  використання  бюджетних

коштів;

� припинення корупції в органах місцевого самоврядуван�

ня.

2. НАЛЕЖНИЙ РІВЕНЬ ТАРИФІВ І ЯКОСТІ НАДАННЯ
ЖИТЛОВО#КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ.

� Моніторинг якості послуг, які надаються ЖЕКами, приве�

дення оплати за надані послуги до економічно обгрунтованих,

покращення якості цих послуг;

� Ремонт асфальтного покриття міжбудинкових проїздів;

� Недопущення забудови прибудинкових територій без зго�

ди мешканців прилеглих будинків;

� Заборона паркування на зелених зонах та вирішення пи�

тання з паркуванням;

� Проведення необхідних ремонтних робіт з благоустрою

прибудинкових територій, облаштування сучасних та безпеч�

них дитячих майданчиків;

� Залучення приватних підприємців району до впорядку�

вання території;

� Забезпечення утеплення фасадів будинків, встановлення

енергозберігаючих систем, поточний ремонт під'їздів, ліфтів,

капітальний ремонт покрівель.

3. СПІВПРАЦЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ З ПІДПРИЄМСТВА#
МИ ТА ПІДПРИЄМЦЯМИ.

� Запровадження оптимальної ставки місцевих податків, збо�

рів та орендної плати для підприємств і підприємців;

� Спрощення процедури видачі документів дозвільного ха�

рактеру.

4.   ПІДТРИМКА ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ.
� Залучення додаткових коштів для підтримки та покращен�

ня стану учбових закладів;

� Підтримка обдарованої та найменш соціально захищеної

молоді стипендіальними програмами.

5. ПОКРАЩЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. 
� Підвищення якості надання медичних послуг мешканцям;

� Забезпечення лікарень та поліклінік необхідним медичним

обладнанням та медикаментами;

� Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів

на систему охорони здоров'я;

� Вирішення питання по забезпеченню гідного рівня  утри�

мання лікарень.

6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.
�  Забезпечення достойної старості нашим батькам;

� Перерахунок розміру пенсій, в залежності від стажу, розмі�

ру зарплати та складності умов праці;

� Створення соціальних  програм для забезпечення ліками

малозахищенних верств населення;

�   Надання прямої фінансової допомоги малозахищеним

верствам населення; 

�   Відновлення справедливого пенсійного забезпечення чор�

нобильців, ветеранів, дітей війни та кожної літньої людини.

7. ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ.
� Вирішення питання щодо спрощення процедури привати�

зації земельних ділянок у приватному секторі;

� Врегулювання питань приватизації гаражних кооперативів

та вирішення земельних питань.

8. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА.
� Розвиток та популяризація здорового способу життя шля�

хом створення нових спортивних та дитячих майданчиків,

створення  та фінансування молодіжних, підліткових клубів та

організацій;

� Сприяння працевлаштуванню молоді як в державних, так і

в приватних підприємствах, установах та організаціях .

ТІЛЬКИ РАЗОМ МИ ЗРОБИМО НАШ ПОДІЛ 
НАЙКРАЩИМ !

Лук`янюк М.В.

Передвиборна програма
кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі № 220

Лук'янюка Миколи Володимировича

Про організаційно�правові заходи щодо утворення 
комунальної бюджетної установи “Контактний центр міста Києва”

Розпорядження № 555 від 5 квітня 2012 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 21 “Про затвердження Положення про Національну систему

опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим,
області, м.м. Києва і Севастополя” та на виконання рішення Київської міської ради від 16.02.2012 № 93/7430 “Про утворення кому�
нальної бюджетної установи “Контактний центр міста Києва”:

1. Затвердити Положення про комунальну бюджетну установу “Кон�
тактний центр міста Києва”, що додається.

2. Підпорядкувати комунальну бюджетну установу “Контактний центр
міста Києва” апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації).

3. Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) щорічно при складанні бюджетного запиту вра�
ховувати видатки, необхідні для утримання комунальної бюджетної уста�
нови “Контактний центр міста Києва”.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Вирішити в установленому порядку питання розміщення кому�
нальної бюджетної установи “Контактний центр міста Києва” у нежилих
приміщеннях другого, третього та четвертого поверхів у адміністративній
будівлі за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, літ. А.

4.2. Закріпити на праві оперативного управління за комунальною бю�
джетною установою “Контактний центр міста Києва” засоби матеріально�

технічного забезпечення та обладнання, що було закріплено на праві гос�
подарського відання за комунальним підприємством “Госпкомобслугову�
вання” для діяльності Служби допомоги Київського міського голови — ки�
янам “САLL�центр” (15�51)”.

5. Комунальному підприємству “Госпкомобслуговування” забезпечити
дотримання трудових прав працівників у зв’язку із виконанням рішення
Київської міської ради від 16.02.2012 № 93/7430 “Про утворення кому�
нальної бюджетної установи “Контактний центр міста Києва”.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

7. 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

Продовження на наступній стор.

Затверджено 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2012 № 555

ПОЛОЖЕННЯ 
про комунальну бюджетну установу “Контактний центр міста Києва” 

Київ �2012

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Контактний центр міста Києва (далі — контактний центр) є бю�

джетною установою, яка належить до комунальної власності міста Києва і
віднесена до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

Контактний центр безпосередньо підпорядковується апарату виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

Контактний центр є суб’єктом Національної системи опрацювання
звернень до органів виконавчої влади (далі — Національна система).

1.2. Контактний центр у своїй діяльності керується Конституцією та за�
конами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київ�
ського міського голови та цим Положенням.

1.3. Положення про контактний центр затверджується розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

1.4. Методичне забезпечення діяльності контактного центру здійснює
державна установа “Урядовий контактний центр” (далі — Урядовий кон�
тактний центр).

1.5. Контактний центр є юридичною особою, має відокремлене майно,
самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби,

печатку та бланк із своїм найменуванням, інші печатки, штампи.
1.6. Місцезнаходження контактного центру: 01044, м. Київ, вул. Богда�

на Хмельницького, 6�А.
1.7. Повне найменування: комунальна бюджетна установа “Контактний

центр міста Києва”.
Скорочене найменування: КБУ “Контактний центр міста Києва”.
II. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРУ
2.1. Основним завданням контактного центру є забезпечення опера�

тивного розгляду структурними підрозділами виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними
в місті Києві державними адміністраціями та територіальними підрозділа�
ми центральних органів виконавчої влади (далі — органи влади) звернень,
що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаці�
ями, фізичними особами — підприємцями, органами місцевого самовря�
дування (далі — заявники) за єдиним телефонним номером та через Ін�
тернет.

2.2. Контактний центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує за допомогою програмно�апаратного комплексу Націо�

нальної системи:
приймання за єдиним телефонним номером та через Інтернет звер�

нень заявників;
опрацювання отриманих звернень та їх надсилання на розгляд орга�

нам влади відповідно до компетенції;

інформування та консультування заявників щодо норм законодав�
ства та актуальних питань державної політики;

2) проводить:
аналіз змісту звернень заявників та подає відповідну інформацію

виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській держав�
ній адміністрації’), Урядовому контактному центру;

моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень заявників
органами влади та подає відповідну інформацію виконавчому органу
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), Уря�
довому контактному центру;

моніторинг найважливіших соціально�економічних питань, що по�
требують невідкладного прийняття рішень, та подає відповідну інфор�
мацію виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації�), Урядовому контактному центру;

3) здійснює обмін інформацією з Урядовим контактним центром
щодо надходження звернень заявників та стану їх розгляду;

4) надає на запит виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) інформацію щодо звернень за�
явників та результатів їх розгляду;

5) забезпечує взаємодію з посадовими особами районних в місті
Києві державних адміністрацій, що відповідальні за опрацювання звер�
нень заявників;

6) готує інформацію для формування інформаційно�пошукового до�
відника автоматизованої інформаційної бази звернень, пропозиції що�
до його удосконалення та подає їх Урядовому контактному центру;

7) організовує інформування громадськості про роботу контактного
центру через засоби масової інформації, веб�сайт Київської міської
влади;

8) організовує відповідно до законодавства поширення соціальної
реклами з питань, що належать до компетенції контактного центру,

2.3. Контактний центр має право:
1) надсилати одержані звернення заявників органам влади відпо�

відно до їх компетенції;
2) одержувати в установленому порядку від органів влади відповід�

но до їх компетенції інформацію про результати розгляду питань, по�
рушених заявниками у зверненнях, роз’яснення щодо норм законо�
давства та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на
нього завдань;

3) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
2.4. Контактний центр під час виконання покладених на нього зав�

дань взаємодіє з Урядовим контактним центром, органами виконавчої
влади, а також підприємствами, установами, організаціями, органами
місцевого самоврядування та громадянами.

ІІІ. УПРАВЛІННЯ КОНТАКТНИМ ЦЕНТРОМ
3.1. Контактний центр очолює директор, який призначається на по�

саду і звільняється з посади Київським міським головою за поданням
заступника голови Київської міської державної адміністрації — керівни�
ка апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та погодженням з головою Київської місь�
кої державної адміністрації.

3.2. Директор контактного центру має заступника, який призначає�
ться на посаду і звільняється з посади директором контактного центру
за погодженням із заступником голови Київської міської державної ад�
міністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

3.3. Директор контактного центру:
— здійснює керівництво діяльністю контактного центру, несе пер�

сональну відповідальність за виконання покладених на контактний
центр завдань, визначає розподіл обов’язків між своїми заступниками;

— представляє контактний центр в органах державної влади, орга�
нах місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах, уста�
новах, організаціях усіх форм власності;

— затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні
обов’язки працівників контактного центру;

— видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює
їх виконання;

— розпоряджається коштами контактного центру в межах затвер�
дженого кошторису;

— призначає на посаду і звільняє з посади працівників контактного
центру;

— здійснює інші функції, визначені законодавством.
IV. МАЙНО ТА КОШТИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРУ
4.1. Утримання контактного центру здійснюється за рахунок коштів

бюджету м. Києва.
4.2. Майно контактного центру належить до комунальної власності

територіальної громади міста Києва та закріплюється за ним на праві
оперативного управління.

4.3. Майно контактного центру становлять основні фонди та обігові
кошти, а також інші матеріально�фінансові ресурси, вартість яких від�
ображається в його балансі.

Джерелами формування майна контактного центру є:
— майно, передане власником або уповноваженим ним органом;
— кошти бюджету міста Києва;
— благодійні внески;
— інші джерела, передбачені законодавством України.
4.4. Контактний центр має право виключно за згодою власника або

уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, на�
давати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в
заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а та�
кож списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

V. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
5.1. Трудовий колектив контактного центру становлять всі праців�

ники, які беруть участь в його діяльності на основі трудового догово�
ру.

5.2. Повноваження трудового колективу визначаються законодав�
ством України.

5.3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними
зборами (конференцією) та його виборним органом — профспілковим
комітетом, який діє від імені трудового колективу в період між загаль�
ними зборами (конференціями).

5.4. Трудовий колектив:
— розглядає і затверджує проект колективного договору;
— визначає перелік і порядок надання працівникам контактного

центру соціальних пільг, що відображається в колективному договорі;
— затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку за спіль�

ним поданням директора та виборного органу первинної профспілко�
вої організації.

5.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації
Установи надається директорові Установи.

VI. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ КОНТРОЛЬ
6.1. Контактний центр здійснює оперативний та бухгалтерський об�

лік результатів своєї діяльності і надає статистичну, фінансову та іншу
звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансо�
ва звітність контактного центру надається Головному управлінню ко�
мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

6.2. Ревізія та перевірки діяльності контактного центру проводяться
у встановленому законодавством України порядку.
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Передвиборча програма 
Христинюк Світлани Вікторівни

Повага до прав особи є головною умовою вільного та

процвітаючого світу. Насильство й обман мають бути

вилучені з людських взаємовідносин.

Кожна особа має право здійснювати владу над своїм

життям і право жити за власним вибором, доки це не порушує

прав іншої особи жити за її власним вибором.

Я стверджую на праві кожного започаткувати і

безперешкодно вести свій бізнес на законних підставах.

Брати участь у відкритих і чесних конкурсах та вільно

конкурувати з іншими суб'єктами підприємництва. Успіх

людини залежить лише від його власних зусиль і

забезпечується рівними можливостями наданими законом

для всіх. 

В економіці країни частка малого і середнього бізнесу має

бути якнайбільшою, а кількість податків якомога меншою.

Малий і середній бізнес ) основа економічної свободи

громадянина та економічного процвітання держави.

Кожен, хто працює, має отримувати достойну заробітну

плату, яка дозволяє забезпечувати себе та свою родину і

застрахуватися на випадок хвороби і втрати працездатності.

Для людини найбільша цінність ) це діти та сім'я.

Необхідно створити комфортне середовище для вільної

діяльності наших дітей, надати їм можливості отримати

бажану освіту незалежно від місця проживання чи

соціального статусу. Виховати в дитині сильну і здатну до

розвитку особистість, відкрити перед нею всю повноту

перспектив для втілення різнобічних здібностей.

Христинюк С.В.

Передвиборна програма кандидата 
у народні депутати України в одномандатному 

виборчому окрузі № 220 від Молодіжної партії України 
Федорченко Ганни Григорівни

Шановні кияни! Мешканці Подільського району!

Ми з вами живемо у найбільшому та одному з найкрасивіших

міст України. У нас є всі можливості для того, аби наш район

став перлиною Києва. Але найголовніше з того, що у нас є ) це

ми самі, наші родини й друзі. І кожен з нас хоче, аби його сім'я

жила гідно, аби діти навчалися у школах, де були б цивілізовані

умови та якісне навчання, медичне обладнання у лікарнях було

сучасним і доступним, аби з'явилися безкоштовні спортивні

заклади. Поки що все це не є доступним для пересічних грома)

дян і вважаю, що цю несправедливість потрібно побороти як)

найшвидше, аби наші діти вже не бачили того сорому, в якому

ми живемо зараз. Тому основні кроки моє програми такі:

) Кожен чиновник має відповідати за свою роботу. Якщо він

отримує народні гроші, то й звітувати він має народові, який

платить йому зарплатню; 

) Народні обранці мають позбутися своєї недоторканості )

має бути розроблений і введений у дію механізм відкликання де)

путатів зі своїх посад;

) Депутатам потрібно заборонити міняти партії, фракції та

перебігати з одного політичного табору до іншого під час усієї

каденції ) раз прийшов під одними знаменами,  хай там і зали)

шається та бореться за те, що обіцяв із самого початку;

) В Україні має бути розроблена справжня і здатна до життя

реформа освіти та охорони здоров'я, а професії лікарів та вчите)

лів мають стати поважними та конкурентоспроможними на

ринку праці;

) Україні негайно треба поліпшити демографічну ситуацію.

Для цього потрібно створити спеціальний фонд для стимулю)

вання народжуваності та вдосконалення освітнього рівня мо)

лоді. Поновити системи дошкільного та позашкільного вихо)

вання. Серйозно зайнятися системою моральних цінностей )

поставити на контроль моніторинг ЗМІ на предмет відповід)

ності їх нормам загальноприйнятої моралі. Боротися за  пропа)

ганду здорового способу життя і традиційної сім'ї.

Федорченко Ганна Григорівна

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ
ДЕПУТАТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

№220, м. КИЇВ, 
ОХРІМЕНКА ОЛЕКСІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

Чому я вирішив брати участь у виборах?

Україна перебуває в небезпеці. Її економіка, соціальна та

правова сфера знаходяться в глибокій системній кризі. Прави)

ла співіснування держави та суспільства давно не діють. Настав

час докорінних змін. Хто, якщо не ми?

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

ві,  в якій громадянин буде почувати себе комфортно, безпечно

і гідно. Такою має стати Україна. І вона обов'язково такою ста)

не.

Я вже визначився з пріоритетними напрямками своїх дій, які

дозволять зробити цю загальну мрію реальністю завтрашнього

дня.

Першочергова увага )  особистості. 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 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 науки

) забезпечити доступність освіти для громадянина та умов для

прискореного розвитку науки, збереження та примноження ін)

телектуального 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 со)

ціальних проблем;

) Активного розвитку систем охорони здоров'я та освіти, мо)

лодіжних програм

) Вдосконалення державної влади та обмеження свавілля

бюрократії;

) Звільнення підприємницької ініціативи та забезпечення

економічного зростання на основі кращих європейських прик)

ладів

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 ме)

ханізмів, за допомогою яких громада зможе реально вплива)

ти на ситуацію в країні. Громадський контроль за діяльністю

державних інституцій стане запорукою зміни правил фун)

кціонування 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 дос)

тойного майбутнього ) для кожної родини, для кожного грома)

дянина 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.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються вико)

навчим органом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією).

VIII. ПРИПИНЕННЯ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРУ
8.1. Діяльність контактного центру може бути припинена у випадку йо)

го реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквіда)
ції.

8.2. Реорганізація або ліквідація контактного центру може бути здійс)
нена:

— на підставі рішення власника, у встановленому законодавством
України порядку;

— на підставі рішення суду у порядку та випадках, що передбачені за)
конодавством України.

8.3. Реорганізація чи ліквідація контактного центру здійснюється комі)
сією з припинення (ліквідаційною комісією), яка утворюється власником
або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки про)
ведення припинення діяльності контактного центру, а також строки заяви

претензій кредиторами визначаються власником, або органом, що прий)
няв рішення про його припинення.

8.4. З моменту призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії)
до неї переходять повноваження щодо управління контактним центром.
Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) складає передавальний акт
(розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) та подає його на затвер)
дження органу, який прийняв рішення про припинення діяльності контакт)
ного центру.

8.5. Припинення контактного центру вважається завершеним, а кон)
тактний центр таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб)підпри)
ємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

8.6. При реорганізації або ліквідації контактного центру працівникам,
які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відпо)
відно до трудового законодавства України.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про передачу функцій замовника проектування  реконструкції і будівництва
прибудови до середньої загальноосвітньої школи № 140 

на вул. Львівській, 47/8 у Святошинському районі
Розпорядження № 655 від 20 квітня 2012 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто-
герой Київ”, рішення Київської міської ради від 01.03.2001 № 217/1194 “Про створення комунального підприємства з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд”, з метою завершення реконструкції і будівництва
прибудови до середньої загальноосвітньої школи № 140 на вул. Львівській, 47/8 у Святошинському районі, врегулювання майно-
вих питань та зменшення соціальної напруги, а також створення належних умов для виховання та навчання дітей, в межах функ-
цій органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника проектування, реконструкції і будівниц)
тва прибудови до середньої загальноосвітньої школи № 140 на вул.
Львівській, 47/8 у Святошинському районі від Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації до комунального підприємства з утри)
мання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спец)
житлофонд” (далі — КП “Спецжитлофонд”) у встановленому законодав)
ством порядку.

2. Управлінню освіти Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації оформити право користування земельною ділянкою для ре)
конструкції, експлуатації та обслуговування об’єкта, зазначеного у п.1
цього розпорядження, в установленому порядку.

3. Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації: 
3.1. Спільно з КП “Спецжитлофонд” у двотижневий термін з моменту
видання цього розпорядження в установленому порядку створити ко)

місію з передачі функцій замовника та забезпечити в установленому по)
рядку передачу до КП “Спецжитлофонд” функцій замовника об’єкта, за)
значеного у п.1 цього розпорядження, обсягів незавершеного будівниц)
тва на час передачі цього об’єкта та безоплатно передати обладнання та
матеріали, які придбані для його комплектації.

3.2. Забезпечити передачу до КП “Спецжитлофонд”:
— копій рішень Київської міської ради про передачу СвятошинськІй

районній у місті Києві раді земельної ділянки, договору оренди земельної
ділянки, зазначеної у п. 1 цього розпорядження;

— оригіналів технічних умов, АПЗ, наявної проектно)технічної доку)
ментації, затвердженої в установленому порядку;

— копії договорів з виконавцями робіт;
— фінансової документації та копій актів виконаних робіт по понесених

витратах на реконструкцію і будівництво об’єкта, та інші документи, що
стосуються його реконструкції і будівництва.

4. КП “Спецжитлофонд" у встановленому законодавством порядку:
4.1. Спільно з Головним управлінням житлового забезпечення вико)

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі)
ністрації) забезпечити проведення фінансово)технічної експертизи фак)
тично виконаних будівельно)монтажних робіт з реконструкції і будівниц)
тва прибудови до середньої загальноосвітньої школи, зазначеної у пункті
1 цього розпорядження.

4.2. Визначити генеральні проектну та підрядну будівельні організації
для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, у по)
рядку, передбаченому законодавством (на основі конкурсних торгів).

4.3. Забезпечити коригування та затвердження проектно)кошторисної

документації на реконструкцію і будівництво прибудови до середньої за)
гальноосвітньої школи, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

4.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по)
рядку виконання будівельних робіт.

5. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Подати до Головного управління економіки та інвестицій виконав)
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс)
трації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з реконструкції і бу)
дівництва прибудови до середньої загальноосвітньої школи, зазначеної у
пункті 1 цього розпорядження, до проектів програм соціально)економіч)
ного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки.

5.2. Взяти до відома, що:
5.2.1. Реконструкція і будівництво прибудови до середньої загально)

освітньої школи № 140 на вул. Львівській, 47/8 у Святошинському районі
будуть здійснюватись відповідно до Програми соціально) економічного
розвитку міста Києва на 2012 рік.

5.2.2. Витрати, понесені на реконструкцію і будівництво прибудови до
середньої загальноосвітньої школи, зазначеної у пункті 1 цього розпоря)
дження, у встановленому порядку будуть зараховані до комунальної влас)
ності територіальної громади міста Києва та віднесені на збільшення вар)
тості об’єкта.

6. Внести зміни до додатка до розпорядження виконавчого органу Ки)
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.03.2011 № 438 “Про визначення замовника будівництва, реконструк)
ції, ремонту об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури у Святошин)
ському районі” (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2011
№ 1768), а саме:

виключити з додатка пункт 1. У зв’язку з цим пункти 2)10 додатка вва)
жати пунктами 1)9 відповідно.

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації:

7.1. Від 31.03.2003 № 536 “Про реконструкцію і будівництво прибудо)
ви до середньої загальноосвітньої школи № 140 по вул. Львівській, 47/8
у Святошинському районі”.

7.2. Від 05.02.2004 № 166 “Про внесення змін і доповнень до розпо)
рядження Київської міської державної адміністрації від 31.03.2003
№ 536”.

8. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма)
сової інформації змісту цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ)
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов’язків та голову Святошинської районної в місті Києві державної ад)
міністрації.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 02.02.2012. № 170
Розпорядження № 737 від 7 травня 2012 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про ре-
гулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, враховуючи пункт 23 протоколу доручень, напрацьова-
них під час наради з питань благоустрою та озеленення міста Києва, від 20.02.2012 № 002/08 та пункт 5 протоколу доручень, напра-
цьованих під час наради з питання благоустрою, озеленення та розвитку фонтанного господарства міста від 13.03.2012 № 002/16, з
метою забезпечення екологічної безпеки, виконання санітарно-епідеміологічних норм, розширення мережі громадських туалетів,
покращення якості сервісу, забезпечення гостей і мешканців столиці України послугами громадських вбиралень у достатній кіль-
кості у місцях відпочинку, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни у додаток до розпорядження виконавчого органу Київ)
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
02.02.2012 № 170 “Про встановлення та підключення до інженерних ме)
реж модульних туалетів комунальної власності”, виклавши його в редак)
ції, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмініс)
трації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення про ви)

світлення змісту цього розпорядження в засобах масової інфор)
мації.

3. 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 реконструкцію пішохідної зони від парку
“Володимирська гірка” до Києво-Печерської Лаври

Розпорядження № 739 від 7 травня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання постанови

Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 40 “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Ки-
євом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина”, в межах функцій органу місцево-
го самоврядування:

1. Здійснити проектування та реконструкцію пішохідної зони від парку
“Володимирська гірка” до Києво)Печерської Лаври.

2. Замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря)
дження, визначити комунальне підприємство “Дирекція реставраційно)
відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київ)
ської міської державної адміністрації).

3. Комунальному підприємству “Дирекція реставраційно)відновлю)
вальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь)
кої державної адміністрації):

3.1. Отримати вихідні дані на проектування реконструкції об’єкта.
3.2. Відповідно до законодавства України в сфері державних закупі)

вель визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації
для виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3.3. Забезпечити розробку та затвердження проектно)кошторисної до)
кументації на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен)
ня.

3.4. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви)

конання будівельних робіт.
3.6. При укладенні замовником договору підряду на здійснення робіт з

реконструкції пішохідної зони від парку “Володимирська гірка” до Києво)
Печерської Лаври передбачити умови щодо надання підрядником гаран)
тії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
елементів благоустрою.

3.7. Одержати дозволи центрального та місцевого органів виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини — Міністерства культури
України, Головного управління охорони культурної спадщини виконав)

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс)
трації) на проведення робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

4. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в уста)
новленому порядку подати до Головного управління економіки та інвести)
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав)
ної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до Програ)
ми соціально)економічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.01.2012 № 34

Розпорядження № 576 від 10 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 12.01.2012
№ 34 “Про оснащення інженерних вводів багатоквартирних житло)
вих будинків засобами обліку споживання теплової енергії, в тому
числі на гаряче водопостачання” наступні зміни:

У пункті 4 розпорядження слова та цифри “на 2011 рік” замінити

словами та цифрами “на 2011 та наступні роки”.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер)

шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма)
зурчака О. В.

Голова О. Попов
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Після розвалу Радянського Союзу Україна мала найкращий

стартовий капітал: землю, розумних працьовитих людей,

вигідне геополітичне становище. Чому ж держава не

використала ці можливості? Тому, що не мала гідних керівників.

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

керували нами, періодично міняючись місцями.

Ми віддамо владу молодим, енергійним і талановитим

патріотам України. Саме молодь зможе змінити нашу країну, а

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

вони понесуть покарання за скоєні злочини.

Ми запровадимо відкликання депутатів всіх рівнів, посилимо

кримінальну відповідальність за хабарництво та зловживання

владою, передбачимо виборність суддів. Ми позбавимо

депутатів космічних зарплат і несправедливих пільг. Скасуємо

державні дачі і квартири, службові авто, охорону, особливе

медичне забезпечення, а зекономлені мільярдні гроші

спрямуємо на створення робочих місць, збільшення державної

підтримки сиротам, багатодітним сім'ям, пенсіонерам,

інвалідам, чорнобильцям, афганцям, дітям війни, студентам,

селянам, молодим родинам.

Ми скоротимо кількість депутатів Верховної Ради до 200.

Заборонимо обиратись до парламенту пенсіонерам   більше, ніж

на два скликання. Усі пенсіонери також будуть звільнені з

державної служби, а на їх місця прийде молодь. 

Ми проведемо люстрацію, заборонивши працювати в

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

радикально змінимо особовий склад правоохоронних органів. 

Об'єднані Арабські Емірати збудували наддержаву в пустелі

завдяки нафті.  Україна може стати світовим лідером розвитку,

скориставшись чорноземом. Наша земля може годувати весь

світ, врятувавши його від продовольчої кризи. Щоб відродити

українське село, ми заборонимо продаж землі і радикально

обмежимо доступ в Україну імпортної сільгосппродукції. 

Ми створимо умови для відродження національного

виробництва, створення  нових робочих місць через радикальне

зниження податків, здешевлення кредитів і ліквідацію

більшості дозвільних процедур, які призводять до хабарництва і

корупції.

Ми позносимо високі забори можновладців, забезпечивши

вільний доступ до води і зелених зон усіх громадян.

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

приймемо закон, щоб робота на підсобному селянському

господарстві і на базарі давала людям право на отримання

пенсії. 

Літнім людям ми забезпечимо гідну пенсію. Ми передбачимо

в бюджеті кошти на повернення громадянам України вкрадених

у них комуністами заощаджень в Ощадбанку колишнього СРСР.  

При народженні кожної дитини сім'я отримуватиме

максимальну допомогу від держави. Більшість родин в силу

низьких доходів бояться народжувати другу дитину, тому ми

змінимо законодавство, і сім'ї з двома дітьми будуть визнані

багатодітними 8 отримають відповідні пільги. Кожна молода

сім'я зможе взяти кредит під 3 відсотки річних на придбання

житла.

Кожна молода людина матиме гарантоване державою перше

робоче місце незалежно від стажу чи досвіду роботи.

Підприємцям, які братимуть на роботу молодь, будуть  надані

значні податкові пільги.

Освіта буде безкоштовною. Викладачів та співробітників

освітньої галузі ми забезпечимо високими зарплатами з

преміальними за наукову діяльність, а студентів 8 стипендіями

європейського рівня.

Ми збільшимо в 10 разів державне фінансування медичної

галузі, а також реформуємо її. В кожному селі працюватиме

фельдшерсько8акушерський пункт. Медичні працівники

матимуть високі зарплати та гідні умови праці. У кожній

обласній лікарні буде найсучасніше обладнання. 

Шлях вирішення наших завдань 8 перемога на виборах. Ми

піднімемо Україну з колін і зробимо її світовим економічним і

геополітичних лідером!

Без радикальних змін ми втратимо Україну!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 220

Катерини Тімченко 

Програма кандидата у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 220

Миронова Валерія Анатолійовича

Важливим фактором розвитку нації, суспільства, а отже і

країни, у котрій існує ця нація, 8 є молодь. Адже діти і молодь

8 це майбутнє держави, її "завтра". І вже сьогодні потрібно ду8

мати про нього. Вкрай необхідним є формування у народу в

цілому та у молодого покоління зокрема вірних культурних,

естетичних та духовних принципів, які становитимуть основу

для гармонійного розвитку України та формування мерітокра8

тичного суспільства.

Мерітократичне суспільство 8 це справедливе суспільство

рівних можливостей та гідного життя для всіх, побудоване на

принципі 8 від кожного по здібностях, кожному по заслугах, а

нужденним по потребах.

Першочерговим у своїй програмі діяльності я визначаю

напрямки молодіжної політики, культури та освіти. Адже тіль8

ки приділяючи увагу розвитку кожної особистості ми зможе8

мо побудувати справді сильну країну із гідним рівнем життя.

Я вважаю необхідним і впроваджуватиму в дію наступне:

У сфері освіти:

8 надавати можливість для розвитку кожної особистості у

будь8якій сфері діяльності в усіх вікових категоріях 8 від спе8

ціалізованих занять у дитячих садках, доступних у великій

кількості для будь8яких верств населення дитячих гуртків та

секцій, до безкоштовних курсів підвищення або перекваліфі8

кації у будь8якому дорослому віці;

8 розвивати та поширювати міжнародні освітні програми,

за якими талановиті та перспективні студенти направляти8

муться до кращих закордонних ВНЗ для отримання освіти із

подальшим обов'язковим поверненням на визначений термін

до України для відпрацювання, що гарантуватиме ввезення

закордонного досвіду до країни та її активний розвиток в най8

різноманітніших сферах;

8 аналізувати ринок праці, визначати необхідні на певний

період спеціальності, надавати мотивуючі пільги або що для

введення даних спеціальностей до списку популярних у моло8

ді, пропагувати ідею того, що всі спеціальності і професії є од8

наково потрібними державі і суспільству та престижними за

умови якісного виконання трудових обов'язків.

У сфері культури та мистецтва:

8 формувати і підіймати культурний (духовний, інтелекту8

альний, естетичний) рівень населення;

8 сприяти розвитку молодих вітчизняних талантів (створю8

вати сприятливі умови для їх праці, творчої реалізації, можли8

вості розвитку і зростання на батьківщині);

8 саме через культуру доносити до підростаючого покоління

та суспільства в цілому важливі соціальні аспекти, формувати

вірне позитивно спрямоване мислення, якісно нову національ8

ну свідомість.

У сфері молодіжної політики та суспільного життя:

8 створювати комфортні умови для розвитку та становлення

у житті молодої особистості: обов'язкове надання першого ро8

бочого місця за спеціальністю, пільгові умови для придбання

житла молоддю (в окремих випадках 8 надання цього житла

державою), пільгові умови відкриття власного бізнесу для мо8

лоді (надання кредитів на пільгових умовах, податкові канікули

та інша підтримка зі сторони держави);

8 запозичувати кращі зразки закордонного досвіду в усіх

сферах суспільного життя для створення комфортного існуван8

ня громадян у просторі своєї країни та міста (наприклад, підви8

щення рівня комфортності відпочинку в паркових зонах та

збільшення кількості подібних місць дозвілля, створення вело8

сипедних доріжок, зон вільного Wi8Fi та ін.);

8 сприяти значній підтримці молоді із неповних сімей, а

особливо випускників дитячих будинків (створення комісії з

питань підтримки дітей8сиріт в період перших 587 років після

виходу їх у доросле самостійне життя).

Хтось в нашій країні має підтримувати молодь та культуру! Я

обираю саме цей шлях! Той шлях, де немає палких обіцянок по8

долати корупцію та різко підняти економіку. Шлях із реальною

перспективою стабільного розвитку країни за рахунок сприян8

ня розвитку і реалізації кожного її громадянина. Це поступо8

вий, але вірний мерітократичний напрямок!

Шановні мешканці Подільського району!

Я, кандидат у народні депутати України Миронов Валерій

Анатолійович, за Вашої підтримки на майбутніх виборах беру

на себе відповідальність і обіцяю зробити все можливе для пок8

ращення життя мешканців Подільського району.

Усвідомлюючи відповідальність перед громадою, я йду на ви8

бори до Верховної Ради і зобов'язуюсь:

1) Припинити корупцію в органах державної влади та місце8

вого самоврядування;

2) Слідкувати за своєю людською і політичною репутацією,

на першу вимогу виборців звітувати їм про особисті доходи та

видатки;

3) Створити спеціальний народний орган, де громадяни Украї8

ни вирішували б питання про професійну відповідність народно8

го депутата України та інших чиновників до займаних ними посад.

Кожен громадянин України гідний кращого життя в своїй

країні. Тому, в разі обрання мене народним депутатом я ініціюю

проведення низки програм стимулювання економіки і проектів

соціального розвитку життя громадян нашої держави, а саме:

1) Підняття прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної

плати до європейського рівня;

2) Покращення якості послуг у сфері ЖКГ за рахунок постій8

ного моніторингу якості надання таких послуг, проведення

комплексу ремонтних робіт доріг та прибудинкових територій у

дворах будинків;

3) Підвищення якості медичних послуг та контроль за цільо8

вим використанням бюджетних коштів на систему охорони

здоров'я;

4) Надання фінансової допомоги малозабезпеченим верс8

твам населення;

5) Популяризація здорового способу життя шляхом створен8

ня нових об'єктів спортивної інфраструктури та капітальної ре8

конструкції старих;

Зроблю все можливе, щоб в Україні нарешті були проведені

дієві реформи судоустрою та правоохоронних органів. На сьо8

годнішній день ці структури функціонують за радянським зраз8

ком і потребують оновлення у вигляді удосконаленої норматив8

но8правової бази, молодого кадрового потенціалу.

Моя місія, як депутата, полягатиме у тім, щоб трансформува8

ти наше суспільство та державу на кращу модель, ніж ту, що ма8

ємо зараз, щоб кожен громадянин України мав гідні освіту, ро8

боту і здоров'я. Отже, головним вважаю: підвищення життєво8

го рівня громадян. Я гарантую працювати різнобічно у всіх сфе8

рах суспільного життя українського суспільства для вирішення

усіх вищевикладених проблем.

Прошу виборців 220 одномандатного округу підтримати мою

програму і мою кандидатуру на виборах до Верховної Ради України.

Миронов В.А.

Передвиборча програма кандидата у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі №220

ЛЯСОТИ Станіслави Андріївни

Про видачу ліцензій Центральній базі 
ресурсного забезпечення МВС України

Розпорядження № 657 від 20 квітня 2012 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз(

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви(
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо(
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 12 від 06.04.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати Центральній базі ресурсного забезпечення МВС України
(код ЄДРПОУ 24521399, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 27) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло*
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек*
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера*
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по*
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови*
ми мережами строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма*
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ДП “Дарниця(1”
Розпорядження № 658 від 20 квітня 2012 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз(
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви(
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо(
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 12 від 06.04.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “ДАРНИЦЯ*1” (код ЄДРПОУ
30108660, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 26*Б) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло*
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек*
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера*
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по*
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма*
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо*
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака
О. В.

Голова О. Попов

Про прокладання зовнішніх інженерних мереж 
до загальноосвітньої школи № 106 на вул. Некрасовській, 4 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 664 від 24 квітня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про регулювання містобудівної діяльності “, "Про бла(
гоустрій населених пунктів “, "Про дорожній рух “, "Про автомобільні дороги “, розпорядження Київської міської державної адмі(
ністрації від 04.07.2006 № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово(транспортних спорудах міста “, враховуючи
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.01.2012 № 104 "Про
передачу функцій замовника реконструкції загальноосвітньої школи № 106 на вул. Некрасовській, 4 у Шевченківському районі” в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству з питань будівництва житлових бу*
динків "Житлоінвестбуд*УКБ” (далі — КП "Житлоінвестбуд*УКБ”) відпо*
відно до розробленої та затвердженої в установленому порядку проект*
но*кошторисної документації у термін з 23.04.2012 до 31.05.2012
здійснити:

1.1. Прокладання електричних мереж 10кВ вздовж вулиць Гоголів*
ської, Павлівської, Тургенівської з частковим зайняттям тротуарів.

1.2. Влаштування водопровідного колодязя на вул. Некрасовській з

тимчасовим частковим розриттям проїзної частини та обмеженням руху
транспорту в місцях встановлення обладнання.

Влаштування водопровідного колодязя на вул. Некрасовській виконати
з 24*00 год. п’ятниці до 05*30 год. наступного понеділка.

2. Комунальному підприємству з питань будівництва житлових будин*
ків "Житлоінвестбуд*УКБ”:

2.1. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві
схему організації руху транспорту та встановлення дорожніх знаків в міс*

цях виконання робіт;
2.2. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, освітлення, сиг*

нальні ліхтарі та забезпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд транс*
порту в місцях виконання робіт;

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями);

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви*
конання будівельних робіт;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття тротуарів на всю ши*
рину та довжину в межах розриття фігурними елементами мощення, а
проїзну частину в межах виконання робіт на всю ширину за типом існу*
ючого та передати за актом комунальному підприємству "Шляхово*екс*
плуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів

та споруд на них Шевченківського району”.
3. Взяти до відома, що після завершення робіт з прокладання інженер*

них мереж, майно зазначене в підпунктах 1.1 та 1.2 пункту 1 передаєть*
ся до комунальної власності територіальної громади міста Києва з наступ*
ною передачею у володіння та користування експлуатуючим організаціям
згідно укладених договорів.

4. Відповідальність за безаварійне та своєчасне проведення робіт по*
класти на директора КП "Житлоінвестбуд*УКБ” Непопа В’ячеслава Івано*
вича.

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції мереж 10 кВ 
живлення РП(2 у Печерському районі

Розпорядження № 549 від 5 квітня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання місто(

будівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів” з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві
та враховуючи звернення ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 16.01.2012 № Д08/248, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. "Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі —
ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти, відповідно до розроб*

леної та затвердженої в установленому порядку проектно*кошторисної
документації з 09.04.2012 по 30.11.2012 виконання робіт з реконструкції
мереж 10 кВ живлення РП*2 з розриттям тротуарів на просп. 40*річчя
Жовтня до вул. Академіка Філатова, на вул. Академіка Філатова від бульв.
Дружби Народів до вул. Остапа Вишні, на вул. Остапа Вишні від вул. Ака*
деміка Філатова до буд. № 3.

Перехід проїзних частин просп. 40*річчя Жовтня здійснити закритим
способом з використанням існуючих труб.

Даний проект не передбачає повного або часткового перекриття руху
на проїзних частинах вказаних вулиць,

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по*

рядку виконання будівельних робіт;
2.2. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему тимча*

сової організації дорожнього руху;
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць,
забезпечити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранс*

порту до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу,
а також у разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м;

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за*
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), при необхідності забезпечи*
ти виконання робіт в тризмінному режимі;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз*
ди в двори) за типом існуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину
в межах розриття фігурними елементами мощення та передати їх за ак*
том комунальному підприємству “Шляхово*експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерсько*
го району м. Києва".

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по*
класти на заступника керівника департаменту капітального будівництва
ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Тисячника М.В.

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 07.12.2011 № 2328
Розпорядження № 647 від 20 квітня 2012 року

Відповідно до 31 статті Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про дорожній рух”, “Про ав(
томобільні дороги”, рішення Київської міської ради від 10.07.2003 № 638/798 “Про надання і вилучення земельних ділянок та при(
пинення права користування землею”, з метою підключення житлово(громадського комплексу на вул. Богдана Хмельницького, 58
до інженерних мереж міста, своєчасного введення його в експлуатацію та враховуючи звернення товариства з обмеженою відпо(
відальністю “ГІПЕК” від 06.03.2012 № 1086/А, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2011 № 2328
“Про прокладання інженерних мереж до житлово*громадського комплек*
су на вул. Б. Хмельницького, 58 у Шевченківському районі”, а саме:

У пункті 1 розпорядження цифри “26.02.2012” замінити цифрами
“30.05.2012”.

Голова  О. Попов
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ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому

окрузі № 220 Поміркованого Л.О.
Запропонована програма дій складеться з двох кроків. Нас�

лідком її реалізації стане створення законодавчих, соціальних і

економічних важелів   для  побудови  достойних  та якісних

умов життя в  Україні. 

Чому переважна більшість населення нашої держави не мо�

жуть   реалізувати свої   плани стосовно себе, своєї сім`ї,  належ�

ного рівня життя?   

Чи  можливо припустити, що люди, які живуть в  Україні, не

спроможні, ледачі, недосвідчені? Впевнений, що ні.

Реалізація їх планів  стає реальністю, коли вони  потрапля�

ють жити та працювати  в країни  з розвинутою  та  ефективною

моделлю  управління та економіки! 

Україна, маючи  високий  економічний потенціал, важке ма�

шинобудування, чорну та кольорову металургію, могутній аг�

рарний комплекс,  на жаль,  знаходиться позаду Європейських

країн по рівню  життя та захищеності. 

В більшості своїй українців продовжують турбувати такі ж

проблеми, що і 20 років тому, а саме:

� подолання  причин  безробіття та створення нових робочих

місць;

� підняття  ефективності роботи  економіки  та економічне

зростання держави;

� підвищення  рівня зарплат, пенсій та стипендій, стабіль�

ність гривні; 

� соціальний захист з боку держави малозабезпечених грома�

дян ; 

� поліпшення медичного обслуговування; 

� усунення причин виникнення  корупції та подолання існу�

ючих; 

� зменшення тарифів на комунальні послуги; 

� усунення виникнення причин злочинності та зниження її

рівня; 

� проведення ефективної земельної  реформи ;

Майже нічого не змінилось за  20 років.

Запропонований  вихід із ситуації складеться з двох кроків: 
Перший  крок �  законодавчо встановити   інші принципи

формування виконавчої влади.  Влада повинна будуватися  на

принципах професійності та спроможності призначених на

державну службу посадовців  приймати  ефективні рішення  в

інтересах людини, суспільства  та держави. 

Основною  підставою  для звільнення  з посади встанови�

ти втрату посадовцем  здібності або бажання  приймати ефек�

тивні рішення.   

Законодавчо визначити  перелік посад,   на які до призначен�

ня претендент обов'язково повинен, окрім наявності базової

освіти, пройти спеціальне навчання та  атестацію.  Лише після

цього він може бути допущений до роботи. 

Запровадити проведення постійного моніторингу   діяльнос�

ті  посадовців на державній службі, ефективність його рішень та

спроможність приймати такі рішення. 

Ці заходи дадуть можливість позбавитись неефективного

або незацікавленого у ефективній роботі  посадовця. Унемож�

ливить безпідставне  витрачання коштів державного бюджету, а

також зниження   ефективності     управління в державі. 

Тільки при такому підході   буде    розуміння   відповідаль�

ності за свою роботу.   

Єдиним критерієм перебування особи на посаді у виконав�

чій владі повинні бути результати його роботи, ефективне вирі�

шення поставлених перед ним завдань, позитивний результат

його діяльності.

 Другий  крок � після законодавчого закріплення зазначених

принципів, провести втілення їх в життя на всіх рівнях вико�

навчої влади.  

Втілення в життя запропонованих засад та принципів розбу�

дови виконавчої влади надасть можливість ефективно  розвива�

тись економіці в державі, наслідком чого буде вирішення соці�

альних і економічних  проблем сьогодення, встановлення гідної

зарплати і справедливої пенсії, подолання причин корупції та

безробіття,  збільшення видатків  на медичне  обслуговування. 

Дана програма є однією із складових на шляху реалізації по�

будови благополучної  та якісної держави Україна. 

Л.О. Поміркований

Передвиборна програма 
кандидата в депутати по одномандатному виборчому округу №220

СЕМАК СВІТЛАНИ ПЕТРІВНИ
Очищення влади від забруднення та відходів

Я � проти олігархічно�кланової сваволі можновладців, за

нову якість української влади та оновлення політичної еліти на

засадах відповідальності, громадянського патріотизму та  слу�

жіння народу

Я стою на позиціях захисту демократії, свободи слова та вис�

тупаю проти авторитарних тенденцій у здійсненні влади в Ук�

раїні. 

Людина і суспільство
Я за право громадської законодавчої ініціативи, за формуван�

ня належних  законодавчих засад для широкого застосування

референдумів та інших механізмів прямої демократії,  за участь

територіальних громад у формуванні місцевих бюджетів та кон�

тролі над використанням коштів, за  послідовне руйнування ко�

рупційного середовища у владних структурах всіх рівнів.

Я  за розширення прав місцевого самоврядування, територі�

альних громад, підвищення  відповідальності місцевих органів

влади за стан природного і культурно�історичного середовища. 

Поширення наркотичної та алкогольної залежності в мо�

лодіжному середовищі � загроза майбутньому України. Я за

активну роль органів влади всіх рівнів в забезпеченні досту�

пу молоді до освіти, спорту і культурних цінностей, за актив�

ну протидію поширенню  наркоманії та алкоголізму, за пов�

ну заборону реклами алкогольних напоїв та пива. 

Захищене дитинство та гідна старість  �  ознаки справедли�

вого устрою суспільства. Доступність інформації � ознака де�

мократії. Я за захист Інтернет�прав громадян. Захищеність

тварин від жорстокого поводження � ознака гуманізму.

Я за свободу, гідність і впевненість кожного члена сус�

пільства у завтрашньому дні.

Соціально$екологічна гармонія

Я за справедливе оподаткування, за поступове зниження

нарахувань на фонд заробітної плати метою детінізації еко�

номіки, забезпечення прав найманих працівників та належ�

ного пенсійного забезпечення. 

Я � за нову якість життя людини, за системні інвестиції

у знання та високі екологічно дружні технології, за ефектив�

ну державну підтримку фундаментальної науки та практичне

використання  результатів наукових досліджень.

Я за енергозбереження, за розвиток неядерного сектору

енергозабезпечення, за мораторій на розбудову нових потуж�

ностей АЕС, за розширення використання відновлюваних

джерел енергії, за мораторій на видобуток вуглеводнів на

Чорноморському шельфі.

Я за збереження  лісів України, за  повну заборону екс�

порту деревини, за інтенсивне відтворення лісів, за розви�

ток природно�заповідної справи, як необхідної умови

розв'язання комплексу природоохоронних проблем, за ре�

зервування для створення об'єктів природно�заповідного

фонду не менше 20% території України.

Я за реформування земельних відносин на принципах

соціальної справедливості, за розвиток конкурентоздатно�

го аграрного сектору на засадах невиснажливого, екологіч�

но збалансованого господарювання, за державну програму

порятунку села. 

Я � проти концентрації земельних ресурсів під контро�

лем  фінансово�промислових груп. Захист і збереження зе�

мельних та водних ресурсів � питання національної безпе�

ки.

Передвиборна програма кандидата у народнi депутати України
від партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"
по 220 одномандатному виборчому округу

Фіщенка Івана Дмитровича
Партія "УДАР", від якої я йду на вибори,  виступає за зміни україн$

ської політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських
стандартів. 

Я, як представник молодого покоління політиків, маю досвід в

вирішенні питань побудови, подальшого розвитку та керування

бізнесу. 

Іду на вибори від партії "УДАР", тому що особисто для мене � це

осередок професіоналів та борців за правду. 

Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновни�

ків і безправ'я громадян стримує нормальний розвиток Поділь�

ського району та країни загалом.

Поділ завжди був і має бути архітектурно�культурним центром

столиці, а не місцем свавілля забудовників.

Зростаюча криміногенна ситуація не дає спокою жителям райо�

ну.

Щоби змінити цю ситуацію, я спрямую зусилля фракції партії

УДАР у Верховній Раді на такі напрямки:

І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Провести антикорупційну люстрацію. Звільнити корумпованих та

непрофесійних чиновників, правоохоронців, суддів і прокурорів.

Відкрити для громадян дані про доходи і витрати бюджетів всіх
рівнів � кошти підуть на розвиток громади, а не в кишені чинов�

ників.

Спрямувати кошти: на відродження архітектурних об'єктів,

реалізацію молодіжних та спортивних проектів, покращення

стану життя в районі.

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН 
НАД ДЕРЖАВОЮ

Запровадити:
Народну законодавчу ініціативу. Законопроект, підтриманий

150 тисячами громадян, першочергово розглядатиметься пар�

ламентом. 

Народне вето та Народний вотум недовіри. Громадяни на ре�

ферендумі зможуть скасовувати рішення органів влади та міс�

цевого самоврядування, а також відправляти у відставку голову

місцевої держадміністрації, керівника міліції і податкової, про�

курора, суддю.

Адміністративні установи. Запровадити правильну роботу

"єдиних вікон" для виконання операцій по обробці та видачі

документації населенню.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць для молоді на підпри�

ємствах 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 цих коштів: структурні підрозділи ЖКГ будуть ви�

конувати всі свої зобов'язання перед громадськістю, дитсадки

та школи будуть забезпечені всім необхідним для виховання на�

ших дітей .

Нульова ставка податку на прибуток � для новостворених

підприємств на 3 роки; для створених на депресивних територі�

ях � на 5 років.

Екологічний стан району: запровадити контроль за технічним

станом каналізаційних мереж,  визначити водоохоронні зони та

розробити проекти ведення днопоглиблюваних, гідронамив�

них робіт по берегоукріпленню.

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.

Медичне обслуговування на європейському рівні з одночасним

зниженням цін на лікарські засоби та послуги лікарів, розви�

нення напрямку медичного страхування.

Заклади освіти: ввести постійну систему грандів для стиму�

лювання учнів, забезпечити заклади необхідними для якісного

навчання обладнанням та літературою.

Заклади культури: провести оновлення та реконструкції для

підвищення туристичної привабливості.

Всі говорять, що необхідно змінити країну. А ми це зробимо!
Настав час УДАРу!

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131
Розпорядження № 740 від 7 травня 2012 року

Затвердити зміни до тимчасового розподілу обов’язків між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступ'
ником голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської держав'
ної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
03.02.2011 № 131 (із змінами та доповненнями), що додаються.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації)
від 07.05. 2012 р.№ 740

Зміни 
до тимчасового розподілу обов’язків між головою Київської міської

державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови
Київської міської державної адміністрації 

та заступником голови Київської міської
державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. У розділі 1:
у абзаці 1 пункту 1 слова “реалізації державної та регіональної

політики у сферах телекомунікацій, інформатизації, захисту ін/
формації, теле/ та радіомовлення, поштового зв’язку на території
м. Києва” та “щодо організації ефективного функціонування ін/
фраструктури дорожньо/транспортного комплексу міста, прове/
дення єдиної транспортної політики в питаннях розвитку підпри/
ємств транспорту різних форм власності” виключити;

абзаци 9/12 пункту 4 виключити. У зв’язку з цим абзаци 13/18
вважати відповідно абзацами 9/14;

абзац 3 пункту 5 виключити. У зв’язку з цим абзац 4 вважати
відповідно абзацом 5; пункт 7 виключити. У зв’язку з цим пункти
8/11 вважати відповідно пунктами 7/10.

2. У розділі 3:
абзац 1 пункту 1 після слів “з футболу” доповнити словами

“реалізації державної та регіональної політики у сферах телеко/
мунікацій, інформатизації, захисту інформації, теле/ та радіомов/
лення, поштового зв’язку на території м. Києва; щодо організації
ефективного функціонування інфраструктури дорожньо/транс/
портного комплексу міста, проведення єдиної транспортної полі/
тики в питаннях розвитку підприємств транспорту різних форм
власності”;

пункт 1 після абзацу 7 доповнити новими абзацами 8/11 тако/
го змісту:

“В межах своїх повноважень здійснює функції щодо:
— організації ефективного функціонування інфраструктури до/

рожньо/ транспортного комплексу міста;
— проведення єдиної транспортної політики в питаннях розвит/

ку підприсмств транспорту різних форм власності;
— формування та виконання Програми інформатизації міста

Києва та завдань з технічного захисту інформації”.
У зв’язку з цим абзаци 8/10 вважати абзацами 12/14;
пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
“/ Головне управління транспорту та зв’язку”.
доповнити розділ новими пунктами 5 і 6 такого змісту:
“5. У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством ін/

фраструктури України, міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади, комісіями Київради.

6. Координує діяльність:
— ДТГО “Південно/Західна залізниця”;
— підприємств, установ і організацій річкового, автомобільно/

го та вантажного транспорту незалежно від форм власності;
— державного проектного інституту “Укрметротунельпроект”;
— підприємств, установ і організацій зв’язку, кабельного теле/

Про організаційно'правові заходи 
щодо створення Комунального некомерційного підприємства 

“Центр первинної медико'санітарної допомоги № 4 
Дніпровського району м. Києва”
Розпорядження № 556 від 6 квітня 2012 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 109 Цивільного кодексу України, пункту 30
частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської ради
від 15.12.2011 № 846/7082 “Про створення комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико'санітарної допо'
моги № 4” Дніпровського району м. Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико/санітарної допомоги № 4” Дніпровського райо/
ну м. Києва, що додається.

2. Головному управлінню комунальної власності м Києва закріпити на
праві оперативного управління за Комунальним некомерційним підпри/
ємством “Центр первинної медико/санітарної допомоги № 4” Дніпров/
ського району м. Києва майно, необхідне для здійснення ним статутної ді/
яльності.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма/
сової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ/
ників 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

Про внесення змін у додаток 9 
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 № 642 від 20 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 звернення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від
23.03.2012 № 3558/01, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Позицію 22 розділу 1.1Б. “НЕЖИТЛОВИЙ ФОНД” таблиці 6 “ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО” додатку 9 до розпорядження виконавчого органу Київ/
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві” ви/
класти у такій редакції:

"

22 ПАВІЛЬЙОН ШТ. 9 46,80 46,80 1 208,29 173,41 ВУЛ. ФЕДОРОВА, 29

"
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо/

в’язків.
Голова О. Попов

бачення та поштового зв’язку незалежно від форм власності”.
Заступник голови — керівник апарату 

О. Пузанов
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Моя програма,як кандидата у народні депутати України,

спрямована на відновлення стабільного розвитку України,

виведення її з соціальної та економічної кризи, забезпе�

чення суспільного розвитку в Україні.

У разі моєї перемоги на виборах 28 жовтня свою діяль�

ність в парламенті я спрямую на:

1. Забезпечення прав і свобод особи і народу в цілому,

введення низки програм для розвитку громадянського сус�

пільства  країни, становлення її як правової держави;

2. Запровадження ефективного контролю за виконанням

державою функцій забезпечення захисту життя та здоров'я

наших громадян;

3. Розробкупрограм,необхідних для соціально�економіч�

ного розвиткунаселення і підприємств України;

4. Сприяння підвищенню якості і доступності медицини

в країні, впровадження обов'язкового медичного страху�

вання населення;

5. Розвиток промисловості і створення нових робочих

місць за рахунок перерозподілу бюджетних надходжень та

вдосконалення податкового законодавства;

6. Прийняття закону України, який забезпечить повер�

нення державного контролю над підприємствами страте�

гічної економіки;

7. Реформування системи освіти для підвищення науко�

вого потенціалу населення, від початкової і до вищої осві�

ти;

8. Розроблення концепції державної підтримки закладів

культури, та їх розвиток на всіх рівнях � від місцевого до за�

гальнодержавного.

Якщо впровадити усі ці заходи у реальне життя, Україна

має шанс на достойне життя, на яке ми всі з Вами заслуго�

вуємо.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України 

по одномандатному виборчому округу №220
Козьменка Святослава Любомировича

Мої життєві принципи :
� Завжди залишатися зі своїм народом, вірою і правдою

захищати інтереси людей.

� Не обіцяти, а робити все з Божого благословення щиро, від

чистого серця, заради добра.

Подільський район м. Києва � найдревніший, зі своїм

славетним минулим, сьогоденням і майбутнім. Ми хочемо

бачити його сучасним, безпечним та комфортним. Я знаю всі

його проблеми. 

Тому своїми головними завданнями бачу :    
� Реорганізувати роботу житлово�комунального господарства

району � дороги, теплотраси, електромережі, водопроводи,

каналізування; інвентаризацію житлового фонду � стан

будинків, прибудинкової території, дитячих майданчиків,

спортивних площадок і приміщень. Розробити програму щодо

приведення їх до належного стану. Контроль за комунальними

службами доручити громаді, об'єднанням мешканців.

Начальників ЖЕКів затверджувати за підсумками роботи на

зборах мешканців будинків. Забезпечити справедливі ціни на

комунальні послуги, які не повинні бути фінансовим тягарем

для сімейного бюджету. 

� Забезпечити пріоритетний розвиток комунального

транспорту. Розробити оптимальну схему його маршрутів, руху

за графіком. Маршрути приватного транспорту тільки там, де

немає комунального. До контролю за роботою транспортних

підприємств залучати громаду району. 

� Вирішити найболючіші питання для мешканців району: 

� реконструкція мереж водопостачання та водовідведення як

державного, так і приватного сектору, � провести комплекс

робіт з ліквідації підтоплення територій району, � капітальний

ремонт дорожнього покриття.

� Цілеспрямовано і планомірно здійснювати заходи по

виконанню положень Закону України "Про забезпечення

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків". Сприяти

господарям гуртожитків у питаннях поліпшення їх санітарно�

технічного стану з доведенням побутових умов проживання до

стандартів квартир житлових будинків.

� Забезпечити медичну та матеріальну підтримку пенсіонерів,

інвалідів, чорнобильців, малозабезпечених. Створити мережу

комунальних аптек, систематично проводити профілактичні

огляди, упорядкувати роботу поліклінік та лікарень, оснастити

їх новітнім устаткуванням, покращити роботу швидкої

допомоги.

� Істотно поліпшити екологічну ситуацію в районі.

Забезпечити мешканців якісною питною водою, шляхом

відновлення сталої роботи комплексів бюветного

водопостачання. 

� Обладнати в мікрорайонах модульні ринки.

� Забезпечити повну гласність про роботу Подільської

районної адміністрації шляхом постійного звіту за використані

кошти. Проводити суспільні слухання по бюджету і

проблемних питаннях району. Залучати до рішення пекучих

питань усіх бажаючих. Створити механізм суспільного

контролю над діяльністю чиновників усіх рівнів з боку

громадських організацій, ЗМІ, жителів будинків.

� Відстоювати у Київській міській раді інтереси подолян.

Забезпечити всіх працевлаштуванням. Всебічно сприяти

розвитку малого та середнього бізнесу,  створити нові робочі

місця.

� Регулярно проводити прийоми громадян, працювати над

реалізацією наказів виборців; продовжувати спілкування з

виборцями через зустрічі в трудових колективах, керівниками

підприємств, організацій, представниками партій, громадських

організацій, громади району, виступах у засобах масової

інформації.

Моя  Програма відкрита для Ваших доповнень і пропозицій.
Разом ми втілимо в життя будь�які наші плани та мрії !

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 220
Омельченка Олександра Олександровича

Подільський район міста Києва � найдавніша частина Києва,

скарбниця історичних та архітектурних пам'яток та міських тра�

дицій, що заслуговує на особливе ставлення до себе з боку дер�

жавної та муніципальної влади.

Господарювання в державі та місті помаранчевих та колиш�

нього мера Києва Леоніда Черновецького призвело до найтяж�

чих наслідків: економічна криза та зубожіння населення були

посилені тотальним розкраданням комунальної власності та зе�

мель.

За два роки нова влада: Президент України та Партія регіонів

змогли подолати негативні явища. Закладено тверду основу май�

бутнього стабільного зростання економіки та соціального благо�

получчя громадян.

Позитивні тенденції буде розвинуто!

З Подолу починається Київ. З Києва починається Україна.
Як народний депутат, представник громади Подільського ра�

йону в Верховній Раді України зобов'язуюсь:

� проводити регулярні зустрічі з мешканцями Подільського

району з виключною метою ВИРІШЕННЯ КОНКРЕТНИХ

ПИТАНЬ громадян;

� за участі мешканців району скласти п'ятирічну програму роз�

витку району та домогтися її реалізації адміністрацією району та

міста;

� Ініціювати удосконалення законодавства в сфері тепло� та

водопостачання населення та захисту прав споживачів;

� встановити на законодавчому рівні жорсткі державні стан�

дарти на питну воду, які не поступатимуться кращим європей�

ським стандартам;

� запровадити законом прогресивні зменшувальні коефіцієн�

ти в оплаті населенням житлово�комунальних послуг, тепло� та

водопостачання в разі надання їм послуг, що за якістю не відпо�

відають встановленим нормам;

� добитися ухвалення законодавчих актів, які передбачали б

таке:

не менше 10% бюджетних доходів, отриманих в районах

Києва, спрямовувати на цільові програми ремонту житлового

фонду та благоустрою територій відповідних районів;

не менше 10% бюджетних доходів, отриманих в районах

міста, спрямовувати на цільові програми капітального та поточ�

ного ремонту шляхів на території відповідних районів;

100% екологічного податку, сплаченого в районах міста

Києва, спрямовувати на покращання екологічної ситуації в від�

повідних районах, з них не менше 50% � на озеленення терито�

рій.

� добитися внесення змін до законодавчих актів, що передба�

чали б посилення контролю населення за ухваленням і виконан�

ням місцевими органами самоврядування рішень, які стосують�

ся:

а) відчуження комунального майна та землі;

б) використання органами виконавчої влади міста та району

комунального майна;

� докласти всіх зусиль для занесення перлин Подолу �  Андрі�

ївського узвозу та Андріївської церкви � до Списку культурної

спадщини ЮНЕСКО;

� підтримувати законодавчі ініціативи Партії Регіонів, спря�

мовані на:

а) посилення соціального захисту громадян, зокрема збіль�

шення розміру пенсій, мінімальних заробітних плат та соціаль�

них допомог;

б) забезпечення громадян доступним житлом;

в) створення системи сучасної якісної та доступної медицини;

г) зменшення податкового тиску на бізнес та подальше спро�

щення ведення бізнесу;

д) формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні;

е) впровадження дієвих механізмів боротьби з корупцією та

свавіллям чиновників на місцях;

� Підтримувати голосуванням у парламенті рішення з резо�

нансних питань чи питань, що неоднозначно сприймаються

суспільством, виключно за результатами вивчення думки меш�

канців Подольського району та відповідно їх наказів.

Спільними зусиллями доб'ємося розквіту Подолу, Києва, 
України!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу №220
Уманця Анатолія Опанасовича

Про затвердження робочого проекту 
“Каналізаційний колектор по вул. Ломоносова 

та вул. Мейтуса в Голосіївському районі”
Розпорядження № 738 від 7 травня 2012 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто)герой Київ”, в межах функцій органу місцево)
го самоврядування:

1. Затвердити робочий проект “Каналізаційний колектор по вул. Ломоносова та вул. Мейтуса в Голосіївському районі”, рекомендований до затвер�
дження Державним підприємством “Спеціалізована державна експертна організація — центральна служба української державної будівельної експерти�
зи” (ДП “УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА”) (експертний звіт від 06.12.2011 року № 00�0866�11/ІЗ), з такими основними техніко�економічними показниками:

Показники Одиниці виміру,
реконструкція

Кількість

1. Характер будівництва Нове будівництво

2.   Загальна   довжина   ділянки   самопливного колектора та розрахункові витрати в т.ч.: пог.м 1605,0

� колектор від К�1 до К�6, 0 630 мм

довжина пог.м 266,0

розрахункові витрати л/с 284,5

� колектор від К�6 до К�19, 0 450 мм

довжина пог.м 589,0

розрахункові витрати л/с 144,6

� колектор від К�27 до К�19, 0 450 мм

довжина пог.м 285,0

розрахункові виграти л/с 95,6

� колектор від К�36 до К�27, 0 400 мм

довжина пог.м 125,0

розрахункові витрати л/с 80,1

� колектор від К�19 до К�26, 0 355 мм

довжина пог.м 340,0

розрахункові витрати л/с 49,0

3. Будівництво камер шт. 33

4. Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 09.11.2011 тис.грн 41138,851

в тому числі:

� будівельно�монтажні роботи тис.грн 31636,313

� Інші витрати тис.грн 9502,538

5. Загальна тривалість будівництва міс. 21,0

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється за�
мовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про передачу функцій замовника робіт 
з реконструкції дамб мулових полів №№ 1, 2 Бортницької станції аерації

Розпорядження № 706 від 4 травня 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”, з метою своєчасного виконання робіт з реконструкції та введення в експлу)
атацію дамб мулових полів №№ 1, 2 Бортницької станції аерації, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника робіт з реконструкції дамб мулових по�
лів №№ 1, 2 Бортницької станції аерації комунальному підприємству “Ди�
рекція з капітального будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція”
(далі — КП “Київбудреконструкція”).

2. Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня видання цього розпоря�
дження в установленому порядку вжити організаційно�правові заходи, по�
в’язані з виконанням пункту 1 розпорядження, в тому числі передати КП
“Київбудреконструкція” обсяги незавершеного будівництва, проектно�
кошторисну документацію, інші документи, пов’язані з реконструкцією
дамб мулових полів №№ 1, 2 Бортницької станції аерації, придбане для
комплектації дамб мулових полів №№ 1, 2 Бортницької станції аерації об�
ладнання та матеріали.

2.2. Подати до Головного управління економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пунк�
ті 1 цього розпорядження, програм соціально�економічного розвитку міс�

та Києва на 2012 рік та на наступні роки.
3. КП “Київбудреконструкція”:
3.1. Визначити підрядну організацію для виконання робіт з рекон�

струкції дамб мулових полів №№ 1, 2 Бортницької станції аерації у поряд�
ку, визначеному Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

3.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по�
рядку виконання будівельних робіт.

3.3. Забезпечити виконання робіт з реконструкції, комплектацію необ�
хідним обладнанням, введення в експлуатацію дамб мулових полів 
№№ 1, 2 Бортницької станції аерації в установленому порядку.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про здійснення робіт з реконструкції 
теплових пунктів житлових будинків комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, розташованих 
у Голосіївському районі

Розпорядження № 707 від 4 травня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а” статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Програми

соціально)економічного та культурного розвитку м. Києва на 2012 рік, затвердженою рішенням Київської міської ради від
29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет м. Києва на 2012 рік”, та в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

І. Визначити замовником виконання робіт з розробки проектно�
кошторисної документації та реконструкції теплових пунктів житлових
будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва,
розташованих у Голосіївському районі, згідно з переліком, що додає�
ться, Голосіївську районну в місті Києві державну адміністрацію.

2. Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Забезпечити виконання робіт з розробки проектно�кошторис�

ної документації та з реконструкції теплових пунктів житлових будин�
ків комунальної власності.

2.2.3абезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт.

2.3. При укладанні замовником договору підряду на виконання ро�
біт з реконструкції теплових пунктів житлових будинків комунальної
власності передбачати умови щодо надання підрядником гарантій
якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
теплових пунктів.

3. Взяти до відома, що фінансування виконання робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватись відповідно до
показників Програми соціально�економічного розвитку міста Києва на
відповідний рік.

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.

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 встановленого обладнання.

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
першого заступника голови Київської міської державної адміністра�
ції Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації
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ПРОГРАМА
кандидата від Комуністичної партії України

по одномандатному виборчому округу 220
Вельгуса В’ячеслава Івановича

Моя програма базується на основі антикризової програми

КПУ, в концепцію якої покладено принципи захисту інтересів

людей праці. Для її реалізації необхідна законодавча ініціатива

низки державних законів та законопроектів. Будучи депутатом,

наполягатиму на розробці та першочерговому прийнятті відпо&

відних законів та їх невідкладному виконанні.

Моя система заходів спрямована на провідну роль держави у

плануванні народного господарства, державний контроль соці&

ально&економічної діяльності, впровадження соціалістичного

принципу: “від кожного за здібностями — кожному за пра&

цею”. Найперше це боротьба за відродження соціалістичних

принципів розвитку економіки на базі інноваційних вітчизня&

них технологій.

Метою моєї програми в галузі економіки є повернення у дер&

жавну власність природних багатств, реприватизація стратегіч&

них галузей виробництва та промислових підприємств. Олігар&

хи налаштовані на отримання прибутків, вони неспроможні

мислити загальнодержавними категоріями, тож мають бути по&

збавлені можливості утримувати господарчі ресурси.

Метою моєї діяльності в галузі науки є відновлення науково&

виробничого комплексу, фінансова підтримка розробок та

впровадження наукових досягнень у виробництво, збільшення

зарплати та пенсій науковим працівникам.

В галузі сільського господарства вважаю за необхідне перей&

ти від тимчасового мораторію на продаж земель сільськогоспо&

дарського призначення до конституційної заборони їх продажу,

надати підтримку кооперативних господарств та підприємств

сільськогосподарського призначення з подальшим відроджен&

ням колгоспів і радгоспів задля забезпечення продовольчої без&

пеки держави.

Ініціюватиму законопроекти щодо відновлення радянських

стандартів якості продуктів харчування.

Виступатиму за впровадження прогресивної системи оподатку&

вання, введення податку на розкіш та переоцінку системи пільг.

Добиватимуся оплати комунальних тарифів на рівні не більш

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

Житлового кодексу. Потребуватиму відновити державний кон&

троль за цінами на товари, ліки, паливо.

Принциповою є теза моєї програми щодо збереження та при&

множення соціальної сфери. Це, насамперед, гарантії держави

на безкоштовну освіту, відновлення мережі дошкільних закла&

дів, підтримка професійно&технічної освіти. Вважаю пенсійну

реформу 2011 року антинародною, вона має бути відмінена.

Всіляко заохочуватиму вступ України до Митного союзу та

ЄЕП з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Оскільки надання

фінансових кредитів не має обумовлюватися соціально&еконо&

мічними та політичними вимогами, виступаю за припинення

співпраці з МВФ.

Наполягатиму на встановленні державного контролю та ре&

гулювання цін на основні продукти харчування та корегування

їх з врахуванням інфляції.

Київ колиска — української історії, він повинен зберегти

своє обличчя. Сучасний Київ — для сучасних киян, якому по&

трібна науково обгрунтована інфраструктура, укріплення мате&

ріальної бази та розвиток наукових, учбових, спортивних, ме&

дичних, житлово&комунальних закладів.

Будемо впроваджувати нещадну боротьбу з незаконними за&

будовами.

Всіляко сприяти та підтримувати розвиток дитячо&юнацької

творчості, спортивних секцій у місті та Подільському районі.

Позитивні зміни можливі за умов не просто зацікавленості

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

лежати народу, тож закликаю кожного до активної громад&

ської позиції! Зобов’язуюся на своєму рівні забезпечити ре&

алізацію передвиборної програми Комуністичної партії,

спрямовану на виведення України з кризи та забезпечення

гідного життя людини&трудівника, його впевненості в завтра&

шньому дні.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі № 220

Древицького Андрія Юрійовича
Мої принципи:

1. Служіння народу України;

2. Ефективність;

3. Компетентність;

4. Чесність;

5. Порядність;

6. Відповідальність;

7. Прозорість.

Принциповим завданням, яке я ставлю перед собою, є по&

літична люстрація. Наші сусіди Польща та Чехія відсторони&

ли від влади колишніх комуністичних партійних функціоне&

рів в 90&х роках. Як наслідок, і Чехія, і Польща є членами ЄС.

В Україні люстрацію не провели. Фактично, комуністична

бюрократія під маскою різних політичних партій залишилася

при владі. Я виступаю за десятирічну заборону займатися по&

літичною діяльністю громадянам, які були народними депу&

татами та чиновниками І&ІІІ рангів України, починаючи з

1991 року. Вважаю, що таким сміливим кроком Україна змо&

же зруйнувати діючу олігархічну систему. Після проведення

люстрації до влади прийдуть люди, мислення яких сформува&

лося в часи Незалежності. Відбудеться оновлення політичної

еліти. Крім того, я буду виступати за проведення комплексу

заходів, які покликані посилити ефект від люстрації у су&

спільстві, а саме: скасування президентської, депутатської та

суддівської недоторканності; посилення кримінальної відпо&

відальності за корупційні дії; впровадження комплексу захо&

дів, спрямованих на зміну системи судочинства (впроваджен&

ня інституту виборності суддів та впровадження інституту суд

присяжних).

На мою думку, такі кроки здатні переформувати політичну

систему України з олігархічної до демократичної. Привести до

влади, чесних, компетентних відповідальних людей, які будуть

працювати на благо України.

Не секрет, що майбутнє держави безпосередньо залежить від

сучасності молоді. А сучасність для молодих людей невтішна:

відсутність житла спонукає молодь не заводити сім’ї та дітей;

відсутність роботи підштовхує у соціальну прірву; відсутність

чітких правил введення бізнесу придушує у молодих українцях

підприємництво та ініціативу. Фактично, ми маємо бідну дер&

жаву з кількамільйонною армією незадіяної та безробітної мо&

лоді. Тому першочерговим завданням після перемоги на вибо&

рах ставлю перед собою реалізацію наступних ініціатив: допо&

мога молоді у пошуках першого місця роботи через взаємови&

гідну співпрацю великого бізнесу та держави; залучення молоді

до розвитку дрібного та середнього бізнесу в Україні через по&

даткові канікули; залучення молоді до розвитку малого та се&

реднього фермерства в сільському господарстві; створення

сприятливих економічних умов для забезпечення молоді влас&

ним житлом.

Зараз Україна у скрутному становищі. Проводяться певні ре&

форми у напрямку економічного зростання. Та Ми вважаємо,

що будь&які реформи без залучення молоді є неадекватними.

Тому всі наші економічні ініціативи обов’язково будуть спира&

тися на потенціал молодих українців.

Про жінок люблять говорити всі, а от про їхні права та осо&

бливості існування на тлі чоловічого населення — мало хто.

Так, словосполучення “жінка і політика” викликає у багатьох

бурхливу негативну реакцію. Адже в багатьох головах міцно

вкоренилася думка, що місце жінки на кухні. Жінки складають

більшу половину населення України й повинні мати відповід&

ний вплив на прийняття політичних рішень. Це питання демо&

кратії. Досвід інших держав та попередніх поколінь доводить,

що політика в інтересах жінок можлива лише за умов, коли

жінки самі беруть участь у формуванні та здійсненні такої полі&

тики. Якщо жінка буде брати участь у виробленні політичних

рішень — суспільство ефективно використає надзвичайні інте&

лектуальні ресурси й досвід жінок. Я виступаю на підтримку ак&

тивної діяльності жінок у суспільстві та політиці, заохочення

участі жінок у керівних органах влади, прийняття добровільних

партійних квот для жінок&кандидатів, посилення співпраці з

недержавними організаціями, які надають допомогу жінкам&

кандидатам.

Дорогі земляки!

Сьогодні перед українським народом стоїть тяжкий та доле&

носний вибір: українцям необхідно обрати достойних пред&

ставників нації до парламенту, і наслідки, які чекатимуть на

Україну після виборів, залежать виключно від Нас! Головне —

не помилитись!

По телебаченню та з яскравих рекламних брошур нам про&

довжують посміхатись все ті ж політичні постаті, чиї обіцянки

за довгі роки так і не були виконані, чиї передвиборні програми

так і залишились чарівною казкою на папері, чиї дії не підтри&

мали інтереси народу жодним чином. Але ми маємо змогу зупи&

нити безладдя в Нашій державі!

Я — маю науковий ступінь в галузі економіки та великий до&

свід роботи в органах державної влади, а тому впевнений, що

зможу визначити та забезпечити шляхи економічного, соціаль&

ного, культурного та інших напрямів розвитку України.

Я знаю, для того, щоб змінити важке сьогодення і зробити

перші кроки до довгоочікуваного “світлого майбутнього”, не&

обхідно чітко окреслити поставлені цілі та засоби їх досягнен&

ня. Тому я маю на меті:

Економічне зростання — продовження формування соціаль&

но орієнтованої ринкової економіки в державі, забезпечення

гарантій праці громадян та поліпшення їх соціально&економіч&

ної ефективності, покращення рівня та якості життя, збільшен&

ня темпів економічного зростання.

Соціальне зростання — підвищення добробуту громадян, со&

ціально&демографічних показників, розвиток сфери послуг.

Освіта і наука — доступна освіта для населення, підвищення

якісних показників в освітньому процесі, впровадження нових

методик Європейського стандарту з метою збільшення інтелек&

туального потенціалу.

Охорона природного середовища — Ми маємо жити в еколо&

гічно чистій державі, досить з Нас помилок. Чисте повітря, зем&

ля, водні простори, квітуча флора та багата фауна мають діста&

тись нашим нащадкам. Головним кроком стане утворення сис&

теми економічних важелів, які стимулюватимуть екологічно

спрямоване виробництво.

Забезпечення справедливості — основний принцип моралі

має панувати у всіх сферах життя.

Соціальні стандарти та соціальні гарантії — покращення по&

казників необхідного споживання продуктів харчування, не&

продовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, ме&

дичними, житлово&комунальними, соціально&культурними по&

слугами.

Міжнародне співробітництво — ефективна співпраця та ви&

користання міжнародного досвіду з метою становлення Укра&

їни як повноцінної європейської держави, достойної виступати

на міжнародній арені.

Я проти бездіяльності та байдужості!
Я знаю, варто прийняти одне правильне рішення, і крок назу�

стріч майбутньому буде зроблено! Це рішення за Вами!
Романенко Є. О.

Передвиборна програма 
кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі № 220 

Романенко Євгена Олександровича

Продовження на наступній стор.

Про затвердження поадресного переліку для виконання у 2012 році робіт 
з заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках

Розпорядження № 1416 від 10 серпня 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 будів5
ництва метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки” (зі змінами та доповненнями), Закону України “Про місцеве само5
врядування в Україні” та з метою утримання житлового фонду міста Києва в належному технічному стані, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити поадресний перелік житлових будинків для виконання у
2012 році робіт з заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів, що додає�
ться.

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 — 150 000,00 тис. грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподі�
лом.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

10.08.2012 № 1416

ПОАДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК
житлових будинків для виконання у 2012 році робіт з заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів

№ п/п Адреса Кількість ліфтів Кількість
поверхів

Тип шахти Рік установки Наявність
диспетчеризації

Вантажо5
підйомність, кг

Вид Орієнтовна вартість робіт, тис. грн

Заміна
(реконструкція)

Модернізація Заміна
(реконструкція)

Модернізація Всього

Голосіївський район

1 вул. Володимирська, 89 1 9 глуха 1971 не дисп. 320 1 425,410 425,410

2 Вул. Феодосійська, 8 1 16 глуха 1982 не дисп. 500 1 682,140 682,140

1 16 глуха 1982 не дисп. 320 1 577,205 577,205

3 Просп. 40�річчя Жовтня, 118, корп. 1 4 8 м/с 1985 дисп. 320 4 1 847,810 1 847,810

4 Просп. 40�річчя Жовтня, 118, корп. 2 3 8 м/с 1985 дисп. 320 3 1 385,850 1 385,850

5 Просп. 40�річчя Жовтня, 120, корп. 1 1 8 м/с І 985 дисп. 320 1 461,950 461,950

6 Просп. 40�річчя Жовтня, 120, корп. 1 3 7 м/с 1985 дисп. 320 3 1 354,931 1 354,931

7 Просп. 40�рІччя Жовтня, 126, корп. 1 4 9 м/с 1985 дисп. 320 4 1 701,630 1 701,630

8 Просп. 40�річчя Жовтня, 128 4 9 м/с 1966 дисп. 320 4 1 701,630 1 701,630

9 Вул. Новопирогівська, 23 2 9 глуха 1986 не дисп. 400 2 850,815 850,815

10 Вул. Новопирогівська, 29 4 9 глуха 1977 не дисп. 320 4 1 701,630 1 701,630

11 Вул. Новопирогівська, 31 4 9 глуха 1978 не дисп. 320 4 1 701,630 1 701,630

Всього по району: 32 32 0 14 392,631 0,000 14 392,631

Дарницький район

15 Вул. Вірменська, 5�а 2 16 глуха 1983 дисп. 320/500 2 1215,170 1215,170

16 Просп. Бажана, 9�б 7 9 глуха 1983 дисп. 320 7 2 977,870 2 977,870

17 Вул. Санаторна, 18 4 16 глуха 1981 дисп. 320/500 4 2 651,260 2 651,260

18 Вул, Російська, 42/15 4 16 глуха 1984 дисп. 320/500 4 2 651,260 2 651,260

19 Вул. Російська, 82 3 9 глуха 1978 дисп. 320 3 1 276,230 1 276,230

20 Вул. Волго�Донська, 58 5 9 глуха 1981 дисп. 320 5 2 050,000 2 050,000

21 Вул. Тростянецька, 97 4 9 глуха 1983 дисп. 320 4 1 701,640 1 701,640

Всього по району 29 24 5 12 473,430 2 050,000 14 523,430

Деснянський район

1 Вул. Мілютенка, 7�а 6 9 м/с 1987 дисп. 320 6 2 895,395 2 895,395

2 Вул. Мілютенка, 11�б 6 9 глуха 1985 дисп. 320 6 2 895,395 2 895,395

3 Вул. Шолом�Алейхема, 8�а 6 9 м/с 1987 дисп. 320 6 2 895,395 2 895,395

4 Вул. Теодора Драйзера, 26 6 16 глуха 1984 дисп. 320/500 6 2 463,230 2 463,230

5 Просп. Лісовий, 13 6 9 глуха 1971 дисп. 350 б 2 552,460 2 552,460

6 Просп. Лісовий, 15 4 9 глуха 1971 дисп. 350 4 1 701,640 1 701,640

7 Просп. Лісовий, 17�б 6 9 глуха 1971 дисп. 350 6 2 552,460 2 552,460

8 Просп. Лісовий, 22 4 9 глуха 1970 дисп. 4 1 701,640 1 701,640

9 Вул. Маршала Жукова, 47�а 4 8 глуха 1971 дисп. 350 4 1 847,800 1 847,800

10 Вул. Маршала Жукова, 39�а 3 9 глуха 1970 дисп. 350 3 1 273,230 1 273,230

Всього по району 51 51 0 22 778,645 0,000 22 778,645
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Я, Чорноволенко Олександр Віленович, 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 на�

родом і Об’єднаною опозицією “Батьківщина”, беру на себе та�

кі зобов’язання:

1. Вступити до фракції Об’єднаної опозиції “Батьківщина” у

Верховній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом дії

мандату, наданого мені виборцем.

2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримі�

нальну відповідальність за голосування картками інших депу�

татів.

3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на вико�

нання Програми Об’єднаної опозиції, зокрема за закон про

процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича та за закон про

відкликання народного депутата.

4. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публікува�

ти у ЗМІ регулярно свою декларацію про доходи та видатки.

У разі невиконання цих зобов’язань присягаюся написати

заяву про складання депутатських повноважень.
Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню принципів, які за�

пропонувала Об’єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна
влада, Гідне життя.

Я зроблю все, щоб звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка,
усіх політичних в’язнів, припинити політичні репресії.

Кожен громадянин країни достойний гідного життя. Тому я

підтримую Програму стимулювання економіки Об’єднаної

опозиції.

Людина має отримувати зарплату, яка відповідає сучасним

потребам: прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата

будуть доведені до 2400 грн, зарплата бюджетників буде збіль�

шена щонайменше вдвічі.

Будуть встановлені однакові правила нарахування пенсій для

всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде залежати від

трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.

Ми гарантуємо усім доступність до якісної, сучасної освіти,

встановимо законом обсяг медичних послуг, які надаватимуть�

ся безкоштовно.

У бідному суспільстві не повинно бути багатих посадовців, їх

пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади

будуть скорочені удвічі.

Ми проведемо антикорупційну люстрацію — перевірку від�

повідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим

доходам.

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

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

ні громадяни.

Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію ре�

зультатів державних закупівель та приватизації, здійснених ни�

нішньою владою.

Я зроблю все можливе для захисту української мови як осно�

ви державності. Я бачу Україну повноправним членом Євро�

пейської спільноти і працюватиму для цього.

Я беру на себе зобов’язання перед своїми земляками домогтися:
1. Повернення місту Києву права самостійно вирішувати

місцеві проблеми, шляхом прийняття моїх законопроектів

№№ 7083�1, 7088, 10582, 10583, 10584.

2. Повернення киянам фінансової основи самоврядування —

зарахування 100 % податку на доходи фізичних осіб до місько�

го бюджету шляхом прийняття запропонованого мною законо�

проекту № 10116, що дозволить щорічно збільшити бюджет

Києва на 8 мільярдів гривень (а це 4000 гривень на кожного до�

рослого киянина на рік, або мільйон квадратних метрів житла,

побудованих на рік, або 10 станцій метро щорічно).

3. Забезпечення за рахунок цих коштів:

– будівництва продовження Сирецько�Печерської лінії мет�

ро (станції “Інтернаціональна площа”, “Мостицька”, “Вино�

градар”, “Синьоозерна”, “Вітряні гори”, “Площа Шевченка”);

— будівництва першої черги Подільсько�Вигурівської лінії

(станції “Подільська”, “Суднобудівна”);

— модернізації систем тепловодопостачання, благоустрою

мікрорайонів, парків і лісопаркової зони, збереження історич�

ної частини міста, будівництва транспортних розв’язок, підзем�

них переходів, прокладання сучасного дорожнього покриття.

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД 
ВО “БАТЬКІВЩИНА” ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ

ОКРУГУ№ 220

Київ — українське місто!
Шановні виборці!

Україна стрімко втрачає шанси на повноцінну інтеграцію.

тому настав час радикального перегляду відносин між держа�

вою та громадянином та громадою. Ці відносини повинні базу�

ватися на визнанні самодостатності та незалежності громадя�

нина та громади, а не на домінуванні чи примусі з боку держа�

ви.

Для побудови нових відносин між державою та громадяни�

ном і громадою нам необхідно, насамперед, змінити ціннісні

орієнтири суспільства.

Для Києва ця ініціатива повинна реалізуватися в наступному:
— боротьба з корупцією

— обмеження сваволі чиновників і органів внутрішніх справ

— захист ділової ініціативи економічно активних громадян

— створення умов для державно�приватного партнерства з

метою захисту інтересів людей з особливими потребами та мало�

імущих

— ініціювати винесення столиці із міста Києва, оскільки вико�

нання функцій столиці перешкоджає подальшому гармонійному

розвитку міста.

Для зміни системи жорсткої адміністративної вертикалі по�

трібна зміна Конституції — Парламентська республіка — це та

модель держави, котра домінує у всьому Європейському Союзі,

перехід на таку модель держави означатиме незворотність євро�

інтеграції.

Я виступаю за запровадження рейтингової пропорційної

системи виборів до Парламенту та органів місцевого самовря�

дування. Голоси виборців визначатимуть місце кожного партій�

ного кандидата для проходження до Парламенту.

Зміни до Конституції повинні надати Уряду визначальні пов�

новаження щодо формування та реалізації державної політики

та зробити його підзвітним виключно Парламенту.

У пенсійній сфері потрібно запровадити систему індивіду�

альних накопичувальних пенсійних рахунків, що дозволить

забезпечити пенсійні виплати та стимулюватиме їх зрос�

тання.

Потрібно запровадити адресність як основний принцип при�

значення соціальної допомоги, і відповідно, майновий крите�

рій надання допомоги, який забороняє її одержання заможни�

ми особами.

Необхідне запровадження соціальної допомоги на вихован�

ня дітей у малозабезпечених сім’ях до досягнення ними п’ят�

надцяти років.

В галузі охорони здоров’я пропоную надати громадянам аль�

тернативу у виборі місця лікування. Пацієнт повинен мати сво�

боду у виборі лікаря та лікувального закладу.

Важливою запорукою розвитку суспільства стане рівний доступ

громадян до здобуття освіти та входження України як повноправ�

ного суб’єкта до європейського освітнього та наукового простору.

Від успіху громадянина — до успіху міста!

Україна має бути національною і демократичною державою!

Передвиборна програма
Кандидата в народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 220
Цибулька Володимира Миколайовича

Як Ваш сусід

Я не бачу у списку кандидатів по нашому округу мешканців

рідного району, зацікавлених у змінах на краще, кому близькі

наші погляди та інтереси. Рішення балотуватись я прийняв, по�

радившись з батьками, сусідами, багатьма з Вас — і після об�

рання втілюватиму програму, яку розробимо ми разом з ураху�

ванням усіх побажань та пропозицій, що надходять від мешкан�

ців Подільського району. Я тут народився, виріс, маю тут роди�

ну, дім, роботу, стикаюсь з тими ж проблемами, що й кожен.

Закликаю Вас до постійного діалогу. Телефонуйте мені за

прямим київським номером (044) 3615030, пишіть: пр. Ґонґа�

дзе, 32�В, кв. 11, Київ�04215, або на е�мейл: did1300@i.ua.

Разом творімо та втілюймо мою програму діяльності як на�

родного депутата!

Як патріот

Я готовий до найрішучішої боротьби з режимом, який ого�

лосив культурну, економічну і силову війну Україні, всім

нам. Режим, встановлений завдяки нахабству цинічної пар�

ламентської більшості та безхребетності продажної парла�

ментської опозиції, веде Україну до втрати державності, а

нас — до розорення, зубожіння та втрати майбутнього. Сьо�

годні вони висунули по нашому округу кількох кандидатів —

будь�хто з них, пройшовши до Верховної Ради, гарантувати�

ме незмінність існуючого статусу. Моя біографія — яскраве

свідчення: мене не зупинять погрози, тюрми, шантаж чи за�

лякування. Я готовий дієво захищати свої політичні погляди,

що відповідають переконанням, інтересам та сподіванням

більшості киян.

Як адвокат

Я займаюсь успішною юридичною практикою, це забезпечи�

ло матеріально мою родину, роботою членів моєї команди, що

робить нас незалежними та невразливими до спроб підкупу.

Моя передвиборча кампанія ведеться виключно моїм коштом,

тому я потребую Вашої активної підтримки як агітаторів, спос�

терігачів, членів виборчих дільниць. Виборчий штаб розташо�

вано на пр. Порика, 7�б, ІІ поверх прибудови над перукарнею

“У пані Лідії”, що належить моїй мамі. Освіта, адвокатська та

правозахисна практика, багаторічний досвід консультування

народних депутатів дали можливість розробити низку систем�

них законів про кардинальні зміни на краще, подолання бідно�

сті, вивільнення підприємницької діяльності з�під тиску ко�

рупції і криміналу, які я примушу прийняти Верховну Раду як

новообраний депутат.

Оскільки законом обмежено обсяг тексту програми — поці�

кавтесь її змістом на моїй сторінці у Facebook (Yuriy Didovets)

або отримайте її примірник у виборчому штабі.

Як батько

Маю двох доньок і не маю наміру на цьому зупинятись. Що�

хвилини з тривогою думаю про майбутнє своїх дітей; станови�

ще в освіті, медицині, з довкіллям і безпекою в доведеній до

відчаю Україні настільки безнадійне, що кардинальні зміни

маємо здійснити негайно і рішуче.

Введення страхової медицини дасть можливість підняти зар�

плату медперсоналу, оновити матеріальну базу через оснащен�

ня сучасною медичною апаратурою, що скоротить тривалість

та підвищить ефективність лікування, здешевить його фактич�

ну вартість. Кожен знатиме, в яку медичну установу йдуть з бю�

джету його кошти, зможе вільно обирати лікаря, лікарню чи

поліклініку. Лікар знатиме: його робота належно оплачується, а

вдячність пацієнта є гарантію, що той при потребі повернеться

до цього фахівця, а держава оплатить зі страхового рахунку

конкретну медичну послугу.

Здоров’я — це не тільки лікування, а й якісне довкілля. До�

б’юсь надання лісам навколо українських міст та паркам в них,

а також водоймам, як наше Синє озеро, статусу недоторканних

рекреаційних зон національного значення.

Ліси, як навколо Виноградаря, стануть парками з належним

благоустроєм — доріжками, спортивними майданчиками, ла�

вочками, освітленням та щоденним прибиранням. У них буде

заборонене будь�яке будівництво, зменшення території чи

складування відходів.

Безпека кожного, незалежно від соціального, національного

чи гендерного статусу — пріоритет влади і мій: сьогодні як пра�

возахисника, далі — як новообраного депутата.

Я знаю, як цього домогтись!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

Продовження на наступній стор.

Дніпровський район

1 Вул. Андрія Малишка, 3 32 12 глуха 1975 дисп. 350 32 14 810,031 14 810,031

2 Бульв. Дарницький, 7 16 12 глуха 1974 дисп. 320 16 7 405,015 7 405,015

3 Бульв. Перова, 16�а 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 416,899 416,899

4 Бульв. Перова, 16�б 3 9 глуха 1974 дисп. 320 3 1 250,699 1 250,699

5 Бульв. Перова, 12/92 1 9 глуха 1966 дисп. 320 1 425,408 425,408

6 Вул. Миколи Кибальчича, 7�а 4 12 глуха 1981 дисп. 320 4 1 889,035 1 889,035

7 Вул. Миколи Кибальчича, 7�б 4 12 глуха 1981 дисп. 320 4 1 889,035 1 889,035

8 Вул. Миколи Кибальчича, 9 8 16 глуха 1981 дисп. 320/500 8 4 617,641 4 617,641

9 Вул. Андрія Малишка, 37 1 16 глуха 1972 дисп. 350 1 611,671 611,671

Всього по району 70 70 0 33 315,434 0,000 33 315,434

Оболонський район

1 Вул. Приозерна, 12�а 6 9 глуха 1981 дисп. 320 6 2 552,445 2 552,445

2 Вул. Лайоша Гавро, 2 2 12 глуха 1977 дисп. 320/500 2 944,517 944,517

3 Вул. Лайоша Гавро, 4 4 9 глуха 1975 дисп. 320 4 1 701,630 1 701,630

4 Вул. Лайоша Гавро, 4�а 2 12 глуха 1977 дисп. 320/500 2 944,517 944,517

5 Вул. Лайоша Гавро, 4�б 5 9 глуха 1981 дисп. 320/500 5 2 127,038 2 127,038

6 Вул. Лайоша Гавро, 8 3 9 глуха 1975 дисп. 320 3 1 230,000 1 230,000

7 Вул. Маршала Малиновського, 7�а  п. 1 16 глуха 1977 дисп. 350 1 645,000 645,000

8 Вул. Полярна, 7 7 9 глуха 1975 дисп. 320 7 2 870,000 2 870,000

9 Вул. Мате Залки,4 6 9 глуха 1975 дисп. 320 6 1 230,000 1 230,000

Всього по району 40 24 16 11166,244 5 330,000 16 469,244

Печерський район

1 Бульв. Лесі Українки, 14 2 9 м/с 1984 дисп. 320/320 2 965,131 965,131

2 Вул. Шота Руставелі, 4�б 1 5 м/с 1986 дисп. 320 1 409,477 409,477

3 Вул. Хрещатик, 17 2 8 м/с 1980 дисп. 320 2 920,154 920,154

4 Вул. Предславинська, 38   п.1,2,4,8,9 5 9 глуха 1975�79 не дисп. 320 5 2 127,050 2 127,050

Всього по району 10 10 0 4 421,812 0,000 4 421,812

Подільський район

1 Просп. Георгія Гонгадзе, 2/1 2 12 глуха 1977 дисп. 630 2 1 154,409 1 154,409

2 12 глуха 1977 дисп. 400 2 1 008,235 1 008,235

2 Просп. Свободи, 2 11 9 глуха 1986 дисп. 320 11 4 679,484 4 679,484

3 Просп. Свободи, 2�а 2 16 глуха 1985 дисп. 320/500 2 1 155,131 1 155,131

Всього по району 17 17 0 7 997,259 0,000 7 997,259

Святошинський район

1 Вул. КартвелішвілІ, 1 2 16 глуха 1973 дисп. 320/500 2 1 154,409 1 154,409

2 Вул. Картвелішвілі, 3 2 16 глуха 1973 дисп. 320/500 2 1 154,409 1 154,409

3 Вул. КартвелішвІлі, 5   п.1,3 2 9 глуха 1969 не дисп. 350 2 850,000 850,000

4 Просп. Леся Курбаса, 14�а 4 9 м/с 1970 не дисп. 350 4 1 910,000 1 910,000

5 Просп. Леся Курбаса, 16 2 16 глуха 1979 дисп. 320/500 2 1 154,409 1 154,409

6 Вул. Зодчих, 30  п.З 1 9 глуха 1969 дисп. 350 1 425,000 425,000

7 Вул. Зодчих, 34  п.1,2,4 3 9 м/с 1970 дисп. 350 3 1 432,500 1 432,500

8 Вул. Зодчих, 62�а  п.1,2,3,4,5,6 6 9 глуха 1971 дисп. 350 6 2 552,500 2 552.500

9 Бульв. Ромена Ролана, 13  п.8,9,10 3 9 м/с 1971 дисп. 350 3 1 432,500 1 432,500

10 Бульв. Кольцова, 7  п.6 1 9 глуха 1969 дисп. 350 1 425,000 425,000

11 Бульв. Кольцова, 17  п.6 1 9 глуха 1969 дисп. 350 1 425,000 425,000

12 Бульв. Кольцова, 22 4 9 м/с 1969 не дисп. 350 4 1 910,000 1 910,000

13 Вул. Василя Кучера, 2�а п.4,6 2 9 глуха 1969 не дисп. 350 2 850,000 850,000

14 Вул. Клавдіївська, 24 2 9 глуха 1968 не дисп. 350 2 850,000 850,000

Всього по району 35 35 0 16 525,727 0,000 16 525,727
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Програма кандидата у народні депутати України
у виборчому окрузі № 220 міста Києва

ВАСИЛЕНКА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА
За покликанням я обрав професію адвоката, щоб у складних

для людей обставинах їм допомагати.

У складні часи для держави України я не можу стояти осто�

ронь і дивитися, як державні чиновники порушують Конститу�

цію, закони, непрофесійно виконують свої службові обов’язки,

розграбовують державні кошти, які зароблені громадянами

України.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями, я беру
на себе зобов’язання:

— Сприяти у розробці пенсійного законодавства для вста�

новлення справедливих пенсій відповідно до умов праці, трудо�

вого стажу, середній розмір пенсій повинен становити 5000

гривень, зарплата кожного повинна бути гідна його життєвим

потребам та становити не менше 8000 гривень, як у країнах Єв�

ропейського Союзу.

— Відновити соціальні справедливості у встановленні якіс�

ного безкоштовного медичного обслугованою.

— Забезпечити доступне кожному бажаючому отримання

вищої освіти та робоче місце.

— Стояти на захисті прав ветеранів війни та праці, інвалідів,

багатодітних сімей.

— Відродити справедливі суди, кардинально реформувати

правоохоронну систему на служіння та захист громадян України.

— Особисто голосувати.

— Відстоювати інтереси громадян та держави України.

У виборчому окрузі моїм першочерговим завданням є:
— Сприяння у проведені ремонту житлових та комунальних

споруд.

— Зобов’язання відповідальних осіб своєчасно ремонтувати

та проводити капітальні реконструкції доріг.

— Зміцнення матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів.

— Підвищення ефективності роботи органів районної та

міської державної адміністрації в потребах та інтересах меш�

канців виборчого округу.

— Ремонт та будівництво нових дитячих та спортивних май�

данчиків,

— Збільшення площі зелених насаджень.

Я живу поряд і тому добре знаю потреби жителів виборчого

округу, тому я не обіцяю, що буду допомагати, а уже зараз до�

помагаю.

Як професійний адвокат я готовий кожному допомогти, хто

потребує моєї допомоги.

Разом ми здолаємо всі негаразди.
Василенко О. В.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ДЕПУТАТИ
В ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУЗІ № 220
Слабунова Володимира Анатолійовича

Будучи кандидатом у народні депутати України та йдучи на

вибори, що відбудуться 28 жовтня, ставлю перед собою наступ�

ні завдання:

— Сприяти прийняттю низки законів, які нададуть змогу мо�

лодим сім’ям придбати житло на доступних для них умовах;

— Провести капітальні ремонти будинків, ліфтів, дворових

територій, дитячих та спортивних майданчиків нашого округу;

— Знизити ціни на житлово�комунальні послуги до обґрун�

тованого рівня та зробити їхнє ціноутворення прозорим;

— Матеріальна база шкіл та дошкільних закладів має бути

збільшена;

— Збільшити кількість зелених насаджень біля житлових бу�

динків;

— Якісно вирішити питання щодо відведення місць під об�

лаштування паркінгів для автотранспорту.

У разі мого обрання власну діяльність у Верховній Раді Укра�

їни я не планую обмежувати лише вищезгаданими завданнями

та цілями.

Гостро стоїть питання щодо відсутності достатньої кількості

робочих місць для населення, особливо для так званих “молодих

спеціалістів”. Для цього мною буде розроблено та втілено про�

граму, спрямовану на поліпшення ситуації у сфері працевлашту�

вання шляхом гарантованого внесення в закони норм, які гаран�

туватимуть “перше робоче місце” для випускників вузів.

За необхідне також вважаю реорганізувати існуючу систему

ЖКГ. Натомість зробити орган, який якісно та швидко поліп�

шить обслуговування населення у сфері комунального госпо�

дарства на місцях.

Прошу Вас висловити мені довіру і проголосувати за мене 28

жовтня 2012 року і моя програма на папері стане програмою ре�

альною, забезпечить якісний і гідний рівень життя для усіх по�

долян та українців!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 220 

Івана Костянтиновича Балабана
Вітаю усіх мешканців Подільського району!

Загальновідомо, що серед українців багато освічених і тала�

новитих людей, фахівців високого рівня, зухвалих, здатних на

творчий порив, на втілення своєї мрії.

Але чому ж ми, володіючи таким інтелектуальним потенці�

алом, живемо у злиднях? Чому навіть кваліфікований фахівець

не може дозволити собі гідно утримувати сім’ю, придбати жит�

ло, новий автомобіль, не кажучи вже про повсякденні життєво

необхідні речі?

Чому і в місті, і в нашому районі так брудно, а рідний і відо�

мий з давніх�давен Поділ — занедбаний?

Чому наші будинки, двори, дороги роками не ремонтують, а

якщо щось і було зроблено, то тривалість і якість виконання та�

кого ремонту викликають лише справедливе обурення?

Відповідь на ці та безліч інших питань проста: державну вла�

ду довірили купці базік, які до виборів говорили красиві та ро�

зумні слова. Отримавши владу, вони забули про свої обіцянки,

і почали використовувати цю владу у власних цілях, геть забув�

ши про своїх виборців. Такому стану справ треба покласти

край.

Для наведення порядку вважаю за необхідне вжити наступ�

них заходів:

— Для подолання корупції на законодавчому рівні створити

спеціальний виконавчий орган, основною функцією якого бу�

де розгляд звернень громадян по фактах хабарництва та вима�

гання з боку чиновників усіх рівнів. Якщо чиновник або депу�

тат буде викритий на хабарництві — негайне звільнення із забо�

роною займати посаду державного службовця.

— Запровадити такий механізм, коли саме громада — пере�

січні люди, які обрали конкретного чиновника чи депутата,—

у разі незадовільної роботи зможуть відкликати його з посади.

— На законодавчому рівні місцеві бюджети мають отримати

можливість розпоряджатись своїми коштами, виходячи з по�

треб громади.

— Побудувати замість існуючої системи ЖКГ сучасну цивілі�

зовану систему з використанням новітніх технологій, завдяки

якій споживачі самі зможуть обирати собі постачальника кому�

нальних послуг.

— Бюджетні кошти, що спрямовуються на будівництво доріг

та благоустрій територій, мають витрачатися прозоро та бути

підконтрольними громадам.

— Несанкціонована забудова історичних частин міст має бу�

ти заборонена, а санкціонована має проводитись помірковано.

Усі архітектурні та історичні пам’ятки треба зберегти та відрес�

таврувати.

— Має бути збільшено фінансування шкільних та до�

шкільних навчальних закладів, приведено до ладу усі спор�

тивні заклади, а у Подільському районі мають з’явитися нові

потужні спорткомплекси, відвідування яких буде безкоштов�

ним для населення, аби молодь мала можливість розвива�

тися духовно і фізично на принципах здорового способу

життя.

Без негайного вирішення цих та інших проблем наша з вами

країна дуже швидко перетвориться на чийсь сировинний при�

даток. Тільки енергійна і постійна робота на принципах спів�

праці та зворотнього зв’язку із виборцями та громадою може

змінити ситуацію на краще. Саме цим я маю намір займатися в

разі обрання мене народним депутатом України.

Балабан І. К.

Продовження на наступній стор.

Солом'янський район

1 Просп. Повітрофлотський, 52 10 9 комб. 1986 не дисп. 320 10 4 619,514 4 619.514

2 Вул. Урицького, 19 2 12 глуха 1974 не дисп. 350/500 2 1 049,464 1 049,464

3 Вул. Урицького, 21 2 12 глуха 1976 не дисп. 350/500 2 1 049,464 1 049,464

4 Вул. Петра Радченка, 14 1 14 глуха 1983 не дисп. 320 1 504,117 504,117

1 14 глуха 1983 не дисп. 500 1 577,205 577,205

5 Вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 3 9 м/с 1971 не дисп. 350 3 1 432,500 1 432,500

6 Вул. Дашавська, 20 1 9 глуха 1973 дисп. 350 1 465,000 465,000

7 Вул. Мартиросяна, 4 1 9 глуха 1973 дисп. 350 1 425,000 425,000

8 Вул. Мартиросяна, 6   п. 1 1 9 глуха 1965 дисп. 350 1 465,000 465,000

Всього по району 22 22 0 10 587,264 0,000 10 587,264

Шевченківський район

1 Вул. Тургенєвська, 29 1 14 глуха 1974 не дисп. 320 1 523,516 523,516

2 Вул. Саксаганського, 118 1 6 м/с. 1985 дисп. 320 1 165,705 165,705

3 Пров. Михайлівський, 9�а 2 6 м/с. 1989 дисп. 320 2 741,871 741,871

4 Вул. Бакинська, 28 1 9 м/с 1969 не дисп. 350 1 477,000 477,000

5 Вул. Нагірна, 12 3 9 м/с 1967 дисп. 350 3 1 432,500 1 432,500

6 Вул. Богдана Хмельницького, 39 4 18 глуха 1971 не дисп. 320/500 4 2 405.000 2 405,000

7 Вул. Дегтярівська, 15�б 1 12 глуха 1972 не дисп. 320 1 565,000 565,000

1 12 глуха 1972 не дисп. 500 1 590,000 590,000

8 Вул. Сім'ї Хохлових, 3 3 9 м/с 1968 не дисп. 350 3 1 432,500 1 432,500

Всього по району 18 14 4 7 463,978 1 497,576 8 961,554

РАЗОМ по місту 324 299 25 141 122,424 8 877,576 150 000,000

Заступник голови � керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін в додаток до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.05.2011 № 701

Розпорядження № 1408 від 9 серпня 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній рух”, з метою

підвищення надійності електропостачання споживачів та враховуючи звернення ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 07.05.2012 № 18/61/4067, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни в додаток до розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.05.2011 № 701 “Про будівництво ПС 110/35/10 кВ “Московська” з лі�

нією ПО кВ на пров. ЧервоноармІйському, 1З в Голосіївському районі”,
виклавши його в редакції, що додасться.

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.05.201 1 № 701 

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09.08.2012 № 1408

Графік виконання робіт з будівництва ПС 110/35/10 кВ “Московська” з лінією 110 кВ 
на пров. Червоноармійському, 13 в Голосіївському районі

13. Монтаж кабельного господарства, прокладання контрольного кабелю 0,4кВ 16.08.2012 31.08.2012

14. Опоряджувальні роботи кабельного каналу 110 кВ 16.08.2012 25.08.2012

15. Будівництво кабельного колектора в напрямку ТЕЦ5 16.08.2012 20.09.2012

16. Виготовлення   та   монтаж   ПКЗ�110   кВ.   Перехідний   пристрій   з ПЛ�110 кВ у КЛ�110 кВ 16.08.2012 25.09.2012

17. Монтаж кінцевих муфт на опорах 05.08.2012 15.08.2012

18. Монтаж контуру заземлення 16.08.2012 28.08.2012

19. Опоряджувальні роботи фасадів та крівлі підстанції 16.08.2012 30.08.2012

20. ПНР 1�го пускового комплексу 16.08.2012 20.08.2012

20.1. Налагоджування  схем управління  вимикачами та роз'єднувачами 110 кВ, схеми блокування
роз'єднувачами 110 кВ, схеми ТН�110 кВ

05.08.2012 10.09.2012

20.2. Налагоджування щита власних потреб (схеми управління ввідними та секційним вимикачем,
схема АВР, перевірка автоматів приєднань 0,4 кВ)

15.08.2012 02.09.2012

20.3. Налагодження щита постійного оперативного струму та АБ 15.08.2012 02.09.2012

20.4. Високовольтні випробування кабелів 110 кВ 15.08.2012 02.09.2012

20.5. Випробування та вимірювання ТС 110 кВ, ОПН 110 кВ, системи захисного заземлення (КРУЕ 110 кВ) 15.08.2012 02.09.2012

20.6. Комплексна перевірка роботи РЗА КРУЕ 110 кВ 15.08.2012 02,09.2012

21. Монтаж ПКЗ�110 кВ. Перехідний пристрій з ПЛ�110 кВ у КЛ�110 кВ. Багатогранна опора 16.08.2012 29.08.2012

22. Монтаж кабельно�трубної каналізації 10 кВ 16.08.2012 30.08.2012

23. Монтаж систем вентиляції та кондиціювання 16.08.2012 30.08.2012

24. Монтаж пожарної й охоронної сигналізації 16.08.2012 15.09.2012

25. Монтаж обладнання ВОЛЗ 16.08.2012 20.09.2012

26. Монтаж системи пожежогасіння 16.08.2012 20.09.2012

27. Будівництво кабельного колектора 110 кВ 08.08.2012 15.09.2012

28. Монтаж кабельного господарства, прокладання контрольного та силового кабелю 03.08.2012 01.09.2012

29. Блискавкозахист 03.08.2012 22.08.2012

ЗО. Монтаж зовнішніх мереж водопостачання та каналізації 03.08.2012 22.09.2012

31. Монтаж зовнішніх мереж дренажу 03.08.2012 22.09.2012

32. Виконання робіт з улаштування благоустрою території біля будівельного майданчика 03.08.2012 22.09.2012

33. ПНР 2�го пускового комплексу 03.08.2012 21.10.2012

34. Введення у експлуатацію ПС "Московська" та оформлення технічної документації 16.10.2012 30.12.2012

№/№
п/п

Найменування робіт Термін виконання робіт

Початок Закінчення

1. Виконання робіт з улаштування перехватуючого кільцевого дренажу на п/с "Московська" 05.08.2012 19.08.2012

2. Монтаж тимчасової комірки 35 кВ (монтаж та демонтаж обладнання) 08.08.2012 20.08.2012

2.1. Налагодження комірки 35 кВ (обладнання) 09.08.2012 21.08.2012

3. Перекладання КЛ 35 кВ п/с "Московська"�п/с "ГолосІївська" (окремий проект в лотках) 10.08.2012 10.09.2012

4. Демонтаж тимчасової огорожі будівельного майданчика 10.08.2012 01.09.2012

5. Опоряджувальні роботи в приміщенні трансформаторів силових 10.08.2012 15.08.2012

6. Монтаж силових трансформаторів 15.08.2012 01.09.2012

7. Монтаж ДГК и ТСН 15.08.2012 29.08.2012

8. Опоряджувальні роботи кабельного напівповерху 10.08.2012 25.08.2012 

8.1 Монтаж кабельних конструкцій кабельного напівповерху 25.08.2012 10.09.2012

8.2 Монтаж освітлення 08.08.2012 01.09.2012

9. Опоряджувальні роботи приміщення № 201 ЗПК 08.08.2012 20.08.2012

10. Монтаж шаф РЗіА, телемеханіки 08.08.2012 15.09.2012

11. Опоряджувальні роботи приміщення акумуляторної 09.08.2012 21.08.2012

12. Монтаж акумуляторної установки 16.08.2012 30.08.2012

Заступник голови � керівник апарату  О. Пузанов
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ВСТУП
Я, як один із засновників Народного РУХу України, який

обирався 1�м, 2�м та 3�м З’їздом НРУ до його керівних органів

і працював у Секретаріаті на постійній основі, як один із членів

групи патріотів що відродила Києво�Могилянську Академію,

де я працював проректором з адміністративно�господарських

питань, як один з тих, хто працював у штабах своїх колег по де�

мократичному руху і допомогли їм стати народними депутата�

ми України, РОЗЧАРОВАНИЙ.

Я розчарований тим, що мало хто з так званих демократів

піклується про долю України, а приходить до Парламенту задля

вирішення власних питань.

Я розчарований тим, що ті хто називає себе демократами, ні�

чого не робить для становлення України, як вільної, сильної,

соціальної держави, держави, яку знають і поважають у Світі,

знову виставляють свої кандидатури до Парламенту.

Я проживаю на території ВО № 220, я знаю як працює Вер�

ховна Рада України, я з 1989 року у демократичному русі, але

тільки зараз я зрозумів, що якщо хочеш щось змінити, зроби це

сам. Саме тому я виставляю свою кандидатуру кандидатом у де�

путати Верховної Ради України.

МОЇ ПРІОРИТЕТИ
Основним багатством України є її громадяни, тому моїм

пріоритетним напрямком роботи, як депутата Верховної Ради

України, буде захист прав і свобод громадян України.

Наші громадяни мають бути захищені державою, вони не по�

винні боятися народжувати дітей, переживати за отримання їх

дітьми освіти та роботи, а також бути впевненими у рівних можли�

востях отримання заробітної плати та достойної пенсії. Держава

повинна гарантувати людям повернення їх заощаджень, не дивля�

чись на “Світові кризи” та махінації банкірів. Держава повинна га�

рантувати захищеність життя та майна громадян України бо кожен

з нас відраховує кошти на утримання силових структур та судів.

МОЇ ЗАВДАННЯ
Ставлю перед собою завдання, ставши народним депутатом

України, створити рівні можливості для всіх громадян України

щодо отримання освіти, робочого місця, якісного лікування та

профілактики здоров’я, а також соціального захисту протягом

всього життя. Крім цього:

— сприятиму партнерству всіх гілок і рівнів державної влади

та самоврядування;

— зміню процес підготовки та реалізації державних рішень

виключаючи тіньові торги;

— скасую закони, а також системи дозволів та перевірок, які

заважають розвитку підприємництва;

— ініціюватиму створення справедливої податкової системи;

— сприятиму створенню умов для формування української

нації, як спільноти громадян України незалежно від їх мовної

приналежності, але при беззастережному виконанні статті 10

Конституції України щодо української мови, як єдиної держав�

ної мови.

НА ЗАКІНЧЕННЯ
Добробут людей та сильна держава неможливі без рішучих

змін у державній політиці та без активної позиції кожної люди�

ни. Кожен з нас повинен відчути себе особистістю, яка може

змінити життя на краще.

Якщо Ви хочете ще 5�ть років не визначення та розчару�

вань — обирайте тих, хто вже 3�4 скликання засідає у Парла�

менті, а якщо бажаєте змін — обирайте нових людей.

В. А. Семаш

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 220

Семаша Володимира Адамовича

“Зміни своє майбутнє!”
Шановні мешканці Подільського району!

Час у який ми живемо, напевно, найскладніший, який випа�

дав на долю нашої країни і саме тому я відчуваю, що більше не

можна стояти осторонь від того, що відбувається в Україні!

Всі ці привабливі гасла, подачки та обіцянки, якими вас го�

дують щодня — брехня! А насправді — вас продовжують обби�

рати та підштовхують до ворожнечі!

Всі ваші негаразди — результат того, що ті, хто мають владу

втратили свої моральні цінності!

Наступного ж дня вони забудуть все, що обіцяли вам напере�

додні і почнуть красти. А про вас знову згадають лише перед на�

ступними виборами!

Я на боці подолян! І не беру на себе жодних зобов’язань, а

лише звертаюсь до Вас!

Від результатів виборів 28 жовтня залежатиме Ваше майбут�

нє та майбутнє наступних поколінь! Кожен з Вас має зробити

вибір.

Я звертаюсь до Вас зробити все можливе, щоб депутатські

мандати отримали люди, для яких захист інтересів України та її

громадян — це робота та відповідальність, а не можливість за�

лазити до Ваших кишень з метою власного збагачення!

ЗМІНИ СВОЄ МАЙБУТНЄ!

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України 

в одномандатному окрузі № 220
Чорного Миколи Миколайовича

ЗА ПРАВА КИЯН І ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Шановні кияни, жителі Подільського району!

Моя трудова діяльність понад 25 років пов’язана з Подолом.

Обиратися до Верховної Ради України від Подільського райо�

ну — велика честь і велика відповідальність. Програма моєї де�

путатської роботи розроблена з урахуванням пропозицій жите�

лів і громадських організацій міста. Це —

ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ
КИЯН, ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

1. Відновлення прав киян у формуванні доходів бюджету Києва.
У 2010 р. ці права обмежили змінами до Бюджетного кодексу та

інших законів. Відтоді місту залишають удвічі менше коштів від

податку, який кияни сплачують зі своїх зарплат, пенсій та інших

доходів, а також від екологічного податку.

2. За рахунок відновлення бюджетних прав киян та належного
фінансування державою функцій Києва як столиці:

— підвищення якості й доступності медичних послуг;

— збільшення допомоги пенсіонерам та надбавок працівни�

кам закладів освіти, культури, медицини, соціального захисту;

— облаштування й збільшення площ парків, скверів, інших

територій відпочинку;

— відновлення природного потенціалу Синього й Голубого

озер в Подільському районі;

— поліпшення якості житлово�комунальних послуг;

— реалізація щорічних програм ремонту дахів, під’їздів, при�

будинкових територій, реконструкції доріг;

— оновлення й збільшення рухомого складу комунального

транспорту.

3. Застосування законних повноважень народного депутата для
ефективного контролю за діяльністю Київської міської влади,
зокрема щодо:

— захисту історико�культурних і природних пам’яток (Ан�

дріївський узвіз, Гостиний двір, Софія Київська, Києво�Печер�

ська Лавра, Замкова гора, схили Дніпра тощо);

— вирішення найважливіших питань розвитку Києва, його

районів і мікрорайонів за результатами громадських слухань

або референдумів;

— наведення порядку у вуличній та ринковій торгівлі, забо�

рони продажу алкоголю й тютюнових виробів поблизу місць

навчання й відпочинку дітей та молоді.

4. Ініціювання Закону України про проведення в Києві державB
ного експерименту з будівництва муніципального соціального житB
ла і надання його для проживання за доступну ціну молоді, пра�

цівникам київських закладів освіти, культури, медицини, кому�

нального господарства та іншим громадянам, які потребують

покращення житлових умов, але не мають коштів на придбан�

ня житла у власність.

5. Запровадження такого порядку формування столичного й інB
ших місцевих бюджетів, за якого місцева влада матиме достатньо
коштів для економічного і культурного розвитку, підтримання екоB
логічної безпеки територій та соціального захисту людей.

6. Законодавче заохочення інвестицій у
— створення високотехнологічного виробництва й нових ро�

бочих місць у Києві та інших регіонах;

— розвиток мережі метрополітену, в тому числі будівництво

метро на Виноградар.

7. Просування законів, які стимулюватимуть розвиток виробB

ництва, торгівлі, сфери послуг, туризму, малого і середнього бізнеB
су, легалізацію тіньової економіки та збільшення зайнятості насеB
лення, доходів державного й місцевих бюджетів:

— зменшення податків і спрощення порядку їх адміністру�

вання;

— спрощення дозвільних процедур.

8. Запровадження адміністративного та економічного стимулюB
вання підприємств і місцевої влади до розроблення й реалізації
програм екологічної безпеки, серед яких:

— створення сучасної інфраструктури утилізації сміття;

— екобезпечні технології;

— автоматизовані системи контролю та оповіщення насе�

лення щодо техногенних впливів на екологічну ситуацію.

9. Парламентський контроль за дотриманням антикорупційних
та всіх інших законів.

10. Організація депутатської групи “ЗА ПРАВА КИЯН”.

ПРАВА ГРОМАДЯН —
ЦЕ ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати

за одномандатним виборчим округом № 220 (м. Київ)
МІРОНОВА Валерія Євгенійовича

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 26.06.2002 № 1261
Розпорядження № 1409 від 9 серпня 2012 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням розпорядження виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2010 № 647 “Про затвердження Положення про
Головне управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та
з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого са&
моврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 26.06.2002 № 1261 “Про затвердження Статуту дитячої клі�
нічної лікарні № 5 Святошинського району м. Києва” виклавши пункт 3 в
такій редакції:

“3. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати
координацію діяльності дитячої клінічної лікарні № 5 Святошинського

району м. Києва.”.
2. Затвердити зміни до Статуту дитячої клінічної лікарні № 5 Свято�

шинського району м. Києва, затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 26.06.2012 № 1261, виклавши його в
новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

— медична практика;
— надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та

раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випад�
ках;

— здійснення діяльності з придбання, перевезення, зберігання, відпус�
ку, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;

— консервативне і оперативне лікування хворих;
— розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів ліку�

вання;
— кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що звернулися

до лікарні;
— своєчасне та кваліфіковане надання медичної допомоги дітям;
— розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів ліку�

вання;
— своєчасна госпіталізація і стаціонарне лікування хворих;
— підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів, як лікарів так

і медичних сестер Установи, а також атестація середнього медичного
персоналу;

здійснення згідно з чинним законодавством України зовнішньоеконо�
мічної діяльності;

— надання платних медичних послуг населенню згідно із законодав�
ством України;

— інша, передбачена законодавством України, діяльність.
III. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаціями

та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються на до�
говірних засадах згідно з законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок місце�
вого бюджету, а також інших джерел фінансування, які передбачені чин�
ним законодавством України.

3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої права та обов’язки в сфе�
рах планування, матеріально�технічного постачання, організації та оплати
праці, фінансів, цін та прав в інших сферах діяльності, передбачених за�
конодавством України.

IV. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснює головний лікар (далі — Керівник).
4.2. Керівник Установи призначається на посаду та звільняється з по�

сади наказом начальника Головного управління охорони здоров’я вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) за погодженням з заступником голови Київської міської дер�
жавної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, на контрактній
основі.

Заступники Керівника Установи призначаються на посаду і звільняють�
ся з посади наказом Керівника Установи за погодженням з Головним
управлінням охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади
наказом Керівника Установи за погодженням з відповідним органом Дер�
жавної казначейської служби у порядку, встановленому законодавством
України.

Інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади на�
казом Керівника Установи.

Керівник Установи несе персональну відповідальність за діяльність Ус�
танови.

4.3. Керівник, в межах наданих йому повноважень, вирішує питання ді�
яльності Установи за винятком питань, що відносяться до компетенції
профспілкових органів, видає накази, розпорядження, вказівки, обов’яз�
кові для виконання всіма працівниками, вживає заходи до заохочення
працівників та накладає стягнення, затверджує положення про структурні
підрозділи Установи і посадові інструкції працівників.

4.4. Керівник діє від імені Установи без доручення, представляє її інте�
реси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, ін�

ших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в
межах наданих повноважень здійснює управління майном Установи, укла�
дає договори, дає доручення, відкриває рахунки Установи у відповідних
органах Державної казначейської служби України, має право першого під�
пису на фінансових, банківських та інших документах Установи.

4.5. Керівник Установи в межах встановлених фондів оплати праці та
граничної чисельності працюючих складає штатний розпис і подає на за�
твердження Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в уста�
новленому порядку.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА УСТАНОВИ
5.1. В Установі для найбільш повного використання трудового потен�

ціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного праців�
ника:

5.1.1. Проводяться атестація працівників та раціоналізація робочих
місць, визначається їх необхідна кількість;

5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників і організо�
вуються впровадження передових методів і прийомів праці;

5.1.3. Встановлюється режим робочого часу, а також тривалість додат�
кових відпусток згідно з чинним трудовим законодавством України;

5.1.4. Здійснюється тарифікація і встановлюються працівникам над�
бавки до посадового окладу за високу якість, складність та напруженість
в праці, професійну майстерність та інші доплати і надбавки до заробіт�
ної плати у відповідності до чинного законодавства України.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється на підставі зако�
нів та інших нормативно�правових актів України, колективного договору в
межах бюджетних асигнувань та власних надходжень Установи.

VI. МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально�технічну базу і кошти Установи складають основні

фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові
ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіаль�
ної громади м. Києва і закріплюється за нею на праві оперативного управ�
ління.

6.3. Витрати по утриманню Установи фінансуються за рахунок бюдже�
ту міста Києва та інших джерел, передбачених законодавством України.

6.4. Установа має право виключно за згодою власника або уповнова�
женого ним органу відчужувати закріплене за нею майно, надавати 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.

VII. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результа�

тів своєї діяльності і надає фінансову та статистичну звітність у порядку,
визначеному чинним законодавством України. Фінансова звітність Уста�
нови надається Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в установленому порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється
податковими та іншими уповноваженими органами відповідно до законо�
давства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником,
або уповноваженим ним органом при потребі, але не рідше одного разу
на два роки.

7.4. Установа підзвітна Головному управлінню охорони здоров’я вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

VIII. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
Медичні працівники Установи та інші особи, яким у зв’язку з виконан�

ням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, ме�
дичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони жит�
тя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім перед�
бачених законодавчими актами випадків.

Затверджено
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.06.2002 № 1261

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09.08.2012 № 1409)

СТАТУТ 
ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 5 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дитяча клінічна лікарня № 5 Святошинського району м. Києва (да�

лі — Установа), є бюджетною (неприбутковою) установою, що заснована
на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпоряд�
кована Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської місь�
кої ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Київського
міського голови, наказами Міністерства охорони здоров’я України і Го�
ловного управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та ін�
шими нормативними актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і пер�

винний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у
встановленому законодавством порядку.

Всі фінансові операції здійснює через органи Державної казначейської
служби України за місцем знаходження.

1.4. Повне найменування Установи: Дитяча клінічна лікарня № 5 Свя�
тошинського району м. Києва.

1.5. Місцезнаходження Установи: м. Київ, бульвар Вернадського, 53.
1.6. Установа є юридичною особою, має штамп встановленого зразка,

печатку з власним найменуванням, користується правом оперативного
управління щодо закріпленого за нею майна.

ІІ. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа функціонує з метою інтеграції і ефективного використан�

ня ресурсів для досягнення найкращих кінцевих результатів в наданні ме�
дичної допомоги дітям. Головним завданням Установи є забезпечення по�
треб дітей у висококваліфікованій і доступній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є: Продовження на наступній стор.

Про видачу ліцензій ПАТ “КАМЕТ”
Розпорядження № 1541 від 4 серпня 2012 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188
“Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енер&
гії”, враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 15 від 23.08.2012), в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1.Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КАМЕТ” (код
ЄДРПОУ 00241206, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло�
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек�
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера�
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по�
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова О. Попов
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ВИБОРИ�2012
Хрещатик 29 вересня 2012 року

Програма кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 220

Меленівської Наталії Василівни
Шановні Співвітчизники!

Я, Меленівська Наталія Василівна, вважаю, що йду на вибори

до Верховної Ради України 28 жовтня, щоб робити конкретні

справи та виконати обіцянки перед виборцями Подільського

району, гідно представляти інтереси територіальної громади.

Я маю намір виконати наступне:

— Всі сили, енергію і владу використаю, щоб зупинити ко'

рупцію, розкрадання комунальної й державної власності.

Введу жорсткі міри покарання включно для працівників

прокуратури, судів, міських, сільських та селищних депута'

тів за корупцію, розкрадання й не виконання своїх обов’яз'

ків.

— Наш район потребує упорядкування системи податків та

зборів. Необхідно забезпечити збалансованість соціально'еко'

номічного розвитку всіх населених пунктів, з урахуванням істо'

ричних, економічних, екологічних, географічних і демографіч'

них особливостей.

— Забезпечити залучення закордонних інвестицій на вигід'

них умовах для розвитку Подільського району та виборців.

— Негайно зупиню будівництво в зелених зонах. Будуватись

будуть тільки нові мікрорайони з автономною інфраструктурою.

— В першу чергу проведу роботи по ревізії й капремонту ін'

женерних мереж життєзабезпечення всіх населених пунктів

(теплопостачання, вода, газопроводи, каналізація).

— Наведу порядок в поліклініках, лікарнях для підняття рів'

ня обслуговування й матеріального забезпечення.

— Потрібно налагодити роботу комунального транспорту,

встановити нові маршрути, знизити ціни на проїзд.

— Збережу й розвиватиму промисловість нашого регіону, бу'

дуть створюватись нові робочі місця в сфері інноваційних тех'

нологій. Покінчу з проблемою працевлаштування громадян.

— Роботу чиновників оцінюватимемо за результатами вирі'

шення проблем громадян.

— Замість “дерибану” будуть введені чіткі, прозорі процеду'

ри розгляду земельних, майнових та фінансових питань.

— Жоден чиновник, який взяв хабар або використав службо'

ве становище у власних цілях, не буде працювати у міській,

сільській чи селищній раді.

— Ми забезпечимо додаткове фінансування охорони здоров’я,

спорту та екологічних програм. Будемо сприяти формуванню у

дітей і молоді навичок здорового способу життя, відновимо сис'

тему безоплатних гуртків та секцій за місцем проживання.

— Поборемо злочинність, наркоманію у нашому регіоні.

— Запровадимо конкуренцію при будівництві житла та зни'

зимо ціни на житло. Втілимо програму будівництва соціально'

го житла для малозабезпечених сімей.

— Ми припинимо хаотичну забудову міст та усунемо нерів'

ність розвитку центру і околиць. Житлові комплекси будувати'

муться тільки з об’єктами соціальної інфраструктури. Всі най'

важливіші новобудови споруджуватимуться тільки після гро'

мадського обговорення.

— Переглянемо застарілі схеми дорожнього руху, які паралі'

зують місто, та запровадимо пріоритетний розвиток екологіч'

них видів транспорту.

Ці мої наміри щодо конкретної роботи в нашому районі пов'

ністю відбивають думки та настрої наших громадян, тому, спо'

діваюсь, що спільними зусиллями Ми зможемо подолати не'

професійність та корупцію, що стоять на шляху до процвітання

Подільського району.

Меленівська Н. В.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України 

в одномандатному окрузі № 220
Арканової�Чорної Ольги Юріївни

“Наші діти — майбутнє цивілізації! 
Екологія Дніпра — здоров’я України!

Захистимо наше майбутнє!”
Шановні Подоляни!

Я звертаюся до вас у дуже складний час для нашої країни!

Сьогодні я усвідомлюю, що не маю морального права, як мати,

як жінка і як частина України, стояти осторонь від того, що від'

бувається у нашій державі — нашому спільному домі, де жити

нашим дітям. Прикриваючись привабливими гаслами нас об'

манюють, оббирають, підштовхують до ворожнечі! Сіють розб'

рат у наших душах!

Постають одвічні питання: кому це вигідно і що робити? І ні'

хто не може дати відповідь — чому в Україні смертність переви'

щує дітонароджуваність, чому поширюється жебрацтво і прос'

титуція, чому люди, маючи професію не мають роботи, чому за'

бруднюється головна водна артерія України, Дніпро? Ми ста'

вимо питання, чому кожен другий в нашій країні знаходиться

за межею зубожіння і немає можливості отримати насправді

безкоштовну допомогу, насправді безкоштовну можливість на'

вчати і виховувати дітей? Чому потужні економічні галузі Укра'

їни просто зникли і чому наша держава має непомірні борги?

Чому люди втратили віру в будь'яку владу?

Найгірше те, що серед молоді поширюється моральне зубо'

жіння, яке підтримується засобами масової інформації. Бруд

виливається прямо з екранів телевізора, з глянцевих обклади'

нок журналів, з Інтернету. Партія регіонів, Програма Прези'

дента України В. Януковича “Україна для людей!”, його коман'

да повинна зупинити це!

Я вважаю, що саме через втрату моральних цінностей всі на'

ші негаразди: і екологічні, і культурні, і політичні, і соціальні і

економічні. Саме через втрату ДУХОВНОСТІ наближається

національна катастрофа України!

Я НЕ НА БОЦІ ТИХ, хто тягне країну в минуле! Ми ще не за'

були пусті полиці магазинів і не хочемо повертатися до 

ГУЛАГу, до талонів на цукор, до дефіциту!

Я НЕ НА БОЦІ ТИХ, хто прагне завоювати “щастя” усіма за'

собами, не нехтуючи барикадами і війною. Досить з нас, мате'

рів, крові і сліз!

Я НЕ НА БОЦІ ТИХ політиків, хто сьогодні влаштовує по'

літичні клоунади: розділяються, об’єднуються, знову розді'

ляються і вся ця “боротьба” заради отримання “теплого

крісла”!

Я НЕ НА БОЦІ ТИХ, хто за партійними списками отримав

депутатський мандат, а наступного дня після виборів забув

свої передвиборчі обіцянки і те, що є виборці! Про яких він

згадає за місяць до наступних виборів, “щиро” роздаючи

гречку!

Я НА БОЦІ СВОЇХ ВИБОРЦІВ! НА БОЦІ ПОДОЛЯН! ЗА

ПРАВО НА ЖИТТЯ В ЕКОЛОГІЧНО — ЧИСТИХ УМОВАХ!

ЗА НАШИХ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ ЩАСЛИВИМИ У

КВІТУЧІЙ РОЗВИНЕНІЙ ДЕРЖАВІ! ЗА СПРАВЕДЛИ'

ВІСТЬ! ЗА ПІЛЬГИ ТИМ, ХТО ЇХ ДІЙСНО ПОТРЕБУЄ! Я ЗА

ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ, ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЗОВНІШНЬОПО'

ЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР УКРАЇНИ! ЗА ПОЗАБЛОКОВИЙ СТА'

ТУС УКРАЇНИ — ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ І ГРОМА'

ДЯНИНА! ЗА ЗАХИСТ РІДНОЇ МОВИ!

Я беру на себе зобов’язання:

— забезпечити оздоровлення всіх дітей Подільського району!

— встановити жорсткий контроль над екологічною ситуаці'

єю в місті!

— створити справедливу систему забезпечення допомоги

пенсіонерам та сім’ям, що виховують малолітніх дітей!

— забезпечити збереження пам’яток історії, культури та архі'

тектури Києва для наступних поколінь!

Від результатів виборів 28 жовтня залежатиме наше майбут'

нє та майбутнє наступних поколінь! Кожен з нас сьогодні має

сам вирішувати свою долю.

І я закликаю вас зробити все можливе, щоб нові депутатські

мандати отримали люди, для яких захист інтересів України та її

громадян не просто слова, завдяки яким можна перемогти на

виборах, а мета життя!

ЗАХИСТИМО НАШЕ МАЙБУТНЄ!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА 
У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

УКРАЇНСЬКА ПЛАТФОРМА “СОБОР” ПО МАЖОРИТАРНОМУ
ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 221

ГУДИМИ О. В.
Київ не є взірцем законності і моралі. Київ — територія вій'

ни, яку ведуть проти нього прийшлі пройдисвіти. Цих варварів

можна зупинити лишень згуртованістю та організованістю ки'

ян, і тому:

1. Жодної новобудови в історичному центрі Києва;

2. Жодного зрізаного дерева в Києві;

3. Відміна всіх рішень щодо землевідводів під будівництво у

Києві — вони усі корупційні;

4. Руки геть від національних заповідників — Софії Київ'

ської, Києво'Печерської Лаври та Київської фортеці з їхніми

охоронними зонами;

5. Зберегти нинішню принадність Хрещатика без вульгари'

зації;

6. Ліквідувати стійкі організовані злочинні угрупування,

об’єднані єдиним злочинним умислом, керовані інстинктом

особистої наживи з мотивів явної неповаги до суспільства, що

функціонують в системі міліції та прокуратури із метастазами в

усіх органах київської влади, кришуючи найперше будівельне

мародерство столиці;

7. Геть будівельну мафію!

За час активної боротьби з рейдерством на Печерську, якому

протистоїть Комітет захисту Печерська від мародерів, вдалося

на даний час відстояти: стадіон імені Андрія Шевченка (вул.

Немировича'Данченка 2), Будинок звукозапису (вул. Леоніда

Первомайського 5а, 5б), Печерську площу, сквер імені В’яче'

слава Чорновола (вул. Леоніда Первомайського 9а), сквери та

дитячі майданчики. Відстоюємо права незрячих, садимо квіти,

дерева, проводимо толоки. Комітет захисту Печерська від ма'

родерів сам працює, але і київську владу мордує своїми вимо'

гами.

З березня 2010 року за активну діяльність по захисту Печер'

ська від руйнування знаходжусь на підписці про невиїзд, з того

часу справа розглядається в Печерському суді. Тричі справу пе'

рекваліфіковували. Нині судять за ч. 2, ст. 206 КК України —

повторно за перешкоджання законної забудови.

Не продаюся і не купляюся!

Повернути Києву українське обличчя.

Відродити спортивну славу столиці України.

Захищати права людини та її гідність.

Повернути киянам дитячі майданчики, дитячі садочки, ста'

діони та сквери.

НІ лобістському замовному законодавству!

Ваш Олександр Гудима

IX. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно до за!

конодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.
X. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення Установи здійснюється шляхом ліквідації чи реорга!

нізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) за рішенням власника
або суду відповідно до законодавства України. Припинення Установи
здійснюється комісією з припинення, яка утворюється органом, що прий!
няв рішення про припинення, або уповноваженим ним органом.

10.2. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять
повноваження по управлінню справами Установою. Комісія з припинення
складає ліквідаційний баланс (передавальний акт, розподільчий баланс)

Установи і подає його на затвердження в установленому порядку.
10.3. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, га!

рантується додержання їх прав і інтересів відповідно до законодавства
про працю України.

10.4. У випадку припинення Установи майно, що залишилося після за!
доволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою власни!
ка.

10.5. Установа вважається припиненою з дня внесення до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб!підприємців запису
про її припинення.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про проведення конкурсу 
“Столичний стандарт якості”

Розпорядження № 1412 від 9 серпня 2012 року
Відповідно до статей 18, 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження Київської міської державної

адміністрації від 01.03.2002 № 381 “Про впровадження Програми “Київська якість”, враховуючи угоду про співробітництво між Ки)
ївською міською державною адміністрацією та Київською торгово)промисловою палатою від 22.02.2000, з метою підтримки та
розвитку київських виробників і визначення продукції і послуг високої якості, сприяння столичним підприємствам в її реалізації,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Головному управлінню промислової, науково!технічної та інновацій!
ної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному управлінню з питань регуляторної
політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за участю Київської торгово!
промислової палати та Ради директорів підприємств, установ та організа!
цій м. Києва провести конкурс “Столичний стандарт якості” в рамках Про!
грами “Київська якість”.

2. Створити комісію для проведення конкурсу “Столичний стандарт
якості” та визначення суб’єктів господарювання, яким присвоюється дип!

лом та знак “Столичний стандарт якості”, та затвердити її склад, що до!
дається.

3. Комісії визначити кращих суб’єктів господарювання в м. Києві та на!
городити їх дипломом та знаком “Столичний стандарт якості”.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити публікацію
матеріалів щодо визначених кращих суб’єктів господарювання в м. Києві
та нагородження їх дипломом та знаком “Столичний стандарт якості”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова О. Попов

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації).
від 09.08.2012 р. № 1412

СКЛАД 
комісії для проведення конкурсу “Столичний стандарт якості” 

та визначення суб’єктів господарювання, яким присвоюється диплом та знак 
“Столичний стандарт якості”

Крамаренко Руслан Михайлович заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії;

Денисюк Людмила Всеволодівна начальник Головного управління промислової, науково!технічної та інноваційної політи!
ки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції), заступник голови комісії;

Засульський Микола Васильович президент Київської торгово!промислової палати, заступник голови комісії (за згодою);

Поворозник Микола Юрійович начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
секретар комісії;

Антонюк Адам Сергійович перший заступник начальника Головного управління промислової, науково!технічної та
інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації);

Антонюк Андрій Сергійович заступник голови громадської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) (за згодою);

Буряк Леонід Васильович начальник управління експертиз та сертифікації Київської торгово!промислової палати
(за згодою);

Ворошило Лариса Миколаївна начальник науково!методичного центру системи сертифікації СЕRТЕХ Київської торго!
во!промислової палати (за згодою);

Голубов Станіслав Михайлович виконуючий обов’язки начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побу!
тового обслуговування населення;

Карданов Валерій Кубатійович начальник відділу з визначення якості добровільної сертифікації та оформлення карне!
тів АТА Київської торгово!промислової палати (за згодою);

Ковалішина Наталія Порфирівна заступник начальника Головного управління промислової, науково!технічної та іннова!
ційної політики;

Майко Віталій Іванович президент Київської міської асоціації роботодавців (за згодою);

Ортинський Ярослав Михайлович головний державний санітарний лікар м. Києва — головний лікар Київської міської са!
нітарно!епідеміологічної станції; (за згодою);

Осадчий Олександр Володимирович голова ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, генеральний ди!
ректор ДП ВО “Київприлад” (за згодою).

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов 

Про будівництво дошкільного навчального закладу 
та середньої загальноосвітньої школи на вул. Тираспольській, 43 

у Подільському районі
Розпорядження № 1556 від 6 вересня 2012 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто)
герой Київ”, рішення Київської міської ради від 01.03.2001 № 217/1194 “Про створення комунального підприємства з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд”, враховуючи звернення товариства з обмеженою від)
повідальністю “Молодіжний житловий комплекс “Оболонь” від 22.12.2011 № 366/1, з метою створення належних умов для вихован)
ня та навчання дітей, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд” (далі — КП “Спецжит!
лофонд”) виступити замовником будівництва дошкільного навчального
закладу на 190 місць та середньої загальноосвітньої школи на 24 класи
(720 учнів) на вул. Тираспольській, 43 у Подільському районі за умови ви!
конання пунктів 2—4 цього розпорядження.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Молодіжний житловий
комплекс “Оболонь” для виконання функцій замовника робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, передати КП “Спецжитлофонд”:

2.1. Документи, які підтверджують право користування земельною ді!
лянкою за адресою, зазначеною у пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Проектно!кошторисну документацію, погоджену в установленому
порядку.

3. КП “Спецжитлофонд”:
3.1. Земельно!правові питання вирішити в установленому порядку.
3.2. Визначити генеральні проектні (стадії “РД”) та підрядні будівельні

організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря!
дження.

3.3. Затвердити проектно!кошторисну документацію на будівництво
об’єктів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви!
конання будівельних робіт.

3.5. Забезпечити введення дошкільного навчального закладу та серед!

ньої загальноосвітньої школи в експлуатацію згідно з термінами, перед!
баченими проектами організації будівництва.

4. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати у
встановленому порядку до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, до проектів програм соціально!економіч!
ного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки за рахунок коштів
міського бюджету та залучених коштів.

5. При укладанні замовником договорів підряду на будівництво об’єк!
тів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, обов’язково передбачи!
ти умови щодо надання підрядником гарантій якості виконаних робіт та
встановити гарантійні строки експлуатації об’єктів.

6. Взяти до відома, що закінчені будівництвом об’єкти, передбачені
у пункті 1 цього розпорядження, будуть в установленому порядку зара!
ховані до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків та голову Подільської районної в місті Києві державної адмініс!
трації.

Голова О. Попов

Продовження на наступній стор.
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Компартія України – єдина політична сила в країні, яка роз�

робила і запропонувала реальну антикризову програму. Ця

програма враховує як вітчизняний, так і світовий досвід подо�

лання економічної розрухи і виходу з кризи: починаючи з ле�

нінського НЕПу, післявоєнного відновлення в СРСР і закінчу�

ючи сучасним досвідом країн, що вибрали соціалістичну доро�

гу розвитку.

МИ – КОМУНІСТИ КИЄВА – ЙДЕМО У ВЛАДУ 
З ЧІТКОЮ РЕАЛЬНОЮ СТРАТЕГІЄЮ 

ПО ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ 
ЛЮДИНИ ПРАЦІ

– Влада в Києві зобов'язана працювати на користь кожного

жителя столиці, а не купки "грошових мішків", що вважають

себе місцевими "князями". Чиновники повинні служити наро�

ду, а не жирувати за його рахунок. Представників держструктур

оцінюватимемо по конкретних результатах діяльності: скільки

житла побудовано, доріг прокладено, робочих місць створено,

які соціальні програми виконані і так далі.

– Ми в силах викоренити корупцію в місцевій владі і банди�

тизм в силових структурах.

– Подолати безробіття. Проведення моніторингу операцій,

з'ясованих між райдержадміністрацією і кожним підприємцем

по створенню в районі робочих місць і здійснювати заходи по

виконанню цих угод.

– Встановити народний контроль за діяльністю всіх госпо�

дарських і фінансових структур. Податки повинні йти на роз�

виток місцевого бюджету нашого району.

– Ввести прогресивне оподаткування. Багаті зобов'язані роз�

щедритися. При цьому для підтримки вітчизняного виробника

всіх форм власності ввести пільгове державне кредитування під

2–3% річних.

– Провести інвентаризацію власності.

– Рівень зарплат повинен перекривати рівень цін. Якщо ці�

ни в Україні на даний момент вище європейських, то і зарпла�

ти мають бути відповідні.

– Кожній молодій сім'ї – своє житло через державні кре�

дити під 2–3% річних. Жителів гуртожитків поставити на

квартирний облік і дати їм можливість приватизовувати

житло.

– Тарифи ЖКГ повинні складати не більше 10% від сукупно�

го доходу сім'ї. Комунальні підприємства тримати під контро�

лем громади, заборонити їх передачу в приватні руки. Контро�

лювати ціни і якість комунальних послуг.

– Медицина має бути безкоштовною. Створити при Цен�

тральній районній лікарні сучасний безкоштовний діагнос�

тичний центр для жителів району. Підвищити рівень медич�

ного обслуговування.

– Боротися з проявами ксенофобії і націоналізму. Заборони�

ти екстремістські фашистські організації, діяльність яких пря�

мо порушує Кримінальний Кодекс.

– Держава зобов'язана підтримувати соціально незахищені

верстви населення. Всі пільги ветеранам війни і праці, "дітям

війни", інвалідам, "чорнобильцям", воїнам�інтернаціоналістам,

одиноким матерям, сиротам мають бути не лише збережені, але

і збільшені відповідно до реального прожиткового мінімуму.

– Розвиток соціальної інфраструктури – один з головних

пріоритетів. З метою поліпшення житлово�побутових умов

студентів в гуртожитках проводити рейди�перевірки. Доби�

тися працевлаштування всіх випускників учбових закладів,

розташованих на Печерську. Надавати допомогу в тимчасо�

вому працевлаштуванні школярів і студентів. Здійснювати

пошук обдарованих дітей з соціально незахищених сімей і

надавати їм допомогу в здобуванні освіти за рахунок бюдже�

ту району.

МИ – КОМУНІСТИ – ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ!
Програма кандидата 

в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 221

Кондратьєва Олександра Володимировича

Мешканцям Печерського  району – добробут!
Владу – професіоналам!

Шановні мешканці Печерського району!

Для кожного з нас слова: родинне благополуччя, особис�

та безпека та рівність прав – не порожній звук. Ці поняття є

життєвими цінностями для більшості мешканців Києва. Ми

знаємо, що кияни – працелюбні, розумні та талановиті лю�

ди, які можуть власними силами забезпечити своє майбутнє.

Єдине, що їм потрібно – влада, яка здатна створити гідні

умови для праці та життя київської громади. Таке завдання

можуть виконати сумлінні та відповідальні професіонали.

В першу чергу я, як кандидат у народні депутати України:
Зосереджу свої зусилля на реалізацію Програми Президента

України В. Януковича "Україна для людей!".

За позаблоковий статус України – як гарантію безпеки дер�

жави і громадянина.

Зобов'язуюсь сприяти підтримці, розвитку та використанню

рідної мови на територіях компактного проживання національ�

них меншин.

За Євроінтеграцію – як стратегічний зовнішньополітичний

вектор України.

Забезпечу постійне прийняття соціально�орієнтованого

бюджету Печерського  району. 

Зобов'язуюсь сприяти розширенню повноважень районних у

м. Києві державних адміністрацій, укріпленню позицій терито�

ріальних громад, зміцнення самоврядування.

Спільно з представниками громадськості, органами само�

організації населення, громадськими організаціями  розро�

бимо та впровадимо в нашому районі моніторинг якості на�

дання безкоштовних медичних послуг для мешканців укра�

їнської столиці. Ми будемо жорстоко викорінювати лікар�

ську недбалість та припинимо розповсюдження неякісних

ліків. Будемо удосконалювати роботу служб сімейного ліка�

ря, забезпечення її сучасною амбулаторією, транспортом,

зв'язком.

Організуємо суворий нагляд за системою забудови в райо�

ні. Буде закріплено в місцевих нормативно�правових актах,

що будівництво можливо тільки з обов`язковим дотриман�

ням санітарно�технічних норм, збереженням паркових зон,

відродженням старих дворів, скверів, парків – гордості і кра�

си нашого міста. Відтворення  в Печерському районі старих

та побудова нових дитячих та спортивних майданчиків, ста�

діонів, басейнів з метою оздоровлення підростаючого поко�

ління.

Введемо жорстокі екологічні стандарти і організуємо їх безу�

мовне дотримання. У нашому районі має бути чисте повітря,

чисті вулиці та якісна питна вода.

Організуємо дієвий розвиток малого та середнього бізнесу.

Саме цей сектор місцевої економіки може забезпечити меш�

канців району високооплачуваними робочими місцями та ре�

альними надходженнями коштів до районного бюджету.

Створимо для мешканців з обмеженими фізичними можли�

востями умови для  повноцінного життя.

Покращимо соціальне забезпечення пенсіонерів, ветеранів,

інвалідів, малозабезпечених громадян, направимо цільову до�

помогу одиноким і немічним людям.

Створимо ефективну районну систему безпеки. Кожна

добропорядна людина має відчувати себе у Печерському ра�

йоні м. Києва у повній безпеці. Особлива увага буде приділе�

на боротьбі з небезпекою розповсюдження наркотиків, про�

філактиці техногенних аварій та вирішенню проблеми без�

притульних дітей.

Зобов'язуюсь сприяти підтримці та розвитку молодіжних

програм в галузі науки, освіти, культури, спорту тощо.

Зобов'язуюсь сприяти отриманню кожною дитиною, підліт�

ком державних стандартів освіти, вихованню особистостей,

здатних до збереження та накопичення знань світового рівня,

дійсних патріотів району, міста, України.

Зобов'язуюсь сприяти вирішенню соціальних проблем учи�

телів, лікарів, працівників культури, правоохоронних органів,

військовослужбовців.

Я 
РАЗОМ З ВАШОЮ ДОВІРОЮ Й ПІДТРИМКОЮ  

ГАРАНТУЮ МЕШКАНЦЯМ 
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА
ДОСТАТОК, БЕЗПЕКУ ТА ПОРЯДОК.

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 221
Куща Олексія Івановича

Общество тогда имеет перспективу, когда движимо не

только насущными интересами, но и идеалами. Только при

этих условиях оно может быть состоятельным как экономи�

чески, так и культурно и социально,  то есть, цивилизацион�

но.

Сегодня единственно продуктивной идеологической, а

также психологической основой подъема Украины, укрепле�

ния народной и национальной энергии может стать только

пафос христианства – соборности и литургичности  Он зна�

ком и свойственен нам генетически (то есть, "боление", пе�

реживание всех за общее дело, являясь несущей организую�

щей идеей).

В христианской идее  для православной Украины заложена

твердая основа и перспектива в осуществлении жизненных

целей и ценностей, морально оправданных жизненных моти�

ваций и необходимо связанных с ними таких общественных

факторов развития, как справедливости, свободы и безопас�

ности (во всех ее пониманиях). Подлинное Христианство от�

вечает полностью и исчерпывающе на эти запросы и вызовы

современности как в экономике, так и в политике.   Парадиг�

ма общественного развития сегодня у нас однозначна и бе�

зальтернативна: построение христианской страны, поскольку

Украина – это страна православных христиан, изначально и

сущностно.  Искать пути осуществления и развития  Украины

вне православной идеологии – для нас совершенно беспер�

спективно. На всех иных, чуждых нам морально�этических

основаниях здание украинской государственности всегда бу�

дет непрочным, рассыпающимся от ветров современных вы�

зовов, что доказывает нынешнее состояние дел.  

Христианские принципы и правила межчеловеческих отно�

шений (пока еще) естественным образом, во многом интуитив�

но воспринимаются украинцами, в них укоренена наша наци�

ональная, культурная и психологическая идентификация, а по�

тому являются наиболее продуктивным идеологическим фун�

даментом возрождения и развития, несмотря на то, что сегодня

подвергаются губительной эрозии и искажениям. Украине сей�

час жизненно необходимо перестройка (а правильнее – духов�

но�нравственная "настройка") общественного сознания. Су�

щество христиански ориентированного общества емко выра�

жается мыслью  американского философа Р.Эмерсона: "Истин�

ный показатель цивилизации не уровень богатства, не величи�

на городов, а облик человека, воспитываемого страной".

Христианское государство, охраняя "человеческую сфе�

ру", сберегает страну во всех ее ипостасях – политической,

экономической, социальной. В сложившихся критических

условиях для восстановления полноценных экономических,

социальных, духовно�культурных и политических кондиций

нам нужно сделать Украину хорошо организованной во всех

уровнях и аспектах человеческой жизни.  

Руководство христианского государства обязано создавать

соответствующую морально�правовую атмосферу, при кото�

рой как социальная, так и экономическая и политическая

жизнь организуется и управляется в соответствии, как с пра�

вовыми нормами, так и с моральным кодексом страны. Это

самый эффективный и, по�видимому, единственный сейчас

способ выправить ситуацию в стране и быстро оздоровить

жизнь во всех ее проявлениях. В таком государстве помимо

Конституции правовой действует внутренняя – евангель�

ская. Она регулирует жизнь общества и государства гораздо

сильнее – через совесть. Евангелие в христианской стране –

"Конституция совести".  Остановить деструктивные процес�

сы, стремительно разлагающие общество и государство в це�

лом, возможно только при условии, если удастся "вживить" в

конструкцию сложившегося на сегодняшний день исковер�

канного, извращенного народного мышления систему коор�

динат подлинных религиозных православных ценностей и

жизненных стимулов. Что и является моей целью как канди�

дата в Парламент Украины.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

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

Розпорядження № 831 від 18 травня 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”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з питань передачі дошкільного навчального закла�
ду № 383 на вулиці Гарматній, 41 в місті Києві з державної до комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва та затвердити її склад,
що додається.

2. Комісії, утвореній згідно з пунктом 1 цього розпорядження, органі�
зувати свою роботу в установленому порядку, підписати акти приймання�
передачі та направити їх на затвердження до виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа�
ції змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 06.06.2012 № 963

СКЛАД
комісії з питань передачі дошкільного навчального закладу № 383 

на вулиці Гарматній, 41 в місті Києві з державної 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Левицький Роман Васильович 

Матющенко Ірина Василівна 

Міщенко Лідія Антонівна

Радик Володимир Іванович 

Резенчук Наталія Михайлівна

Слинько Людмила Василівна

Шафаренко Жанна Юріївна

Шевченко Світлана Михайлівна

Шлапак Алла Василівна 

начальник житлово�комунального відділу Державного видавництва "Преса України"
Державного управління справами (за згодою) 

керівник матеріального відділу централізованої бухгалтерії управління освіти Солом'янської
районної в місті Києві державної адміністрації

заступник начальника Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

начальник відділу з питань майна комунальної власності Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації 

начальник відділу дошкільної та позашкільної освіти Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

заступник начальника відділу фінансів освіти та молодіжної політики управління фінансів
освіти, культури, молодіжної політики, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту
Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 

депутат Київської міської ради (за згодою)  

начальник відділу фінансів установ освіти  Головного управління освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

депутат Київської міської ради (за згодою)   

Пузанов Олександр Геннадійович

Парфененко Дмитро Миколайович

Багрій Валентина Михайлівна

БІлоконь Марія Афанасіївна 

Бондаренко Роман Борисович 

Кирюшина Любов Михайлівна 

Козлова Олена Іванівна 

Лазарєва Галина Робертівна 

заступник голови Київської міської державної адміністрації � керівник апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова комісії 

начальник Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії 

начальник відділу формування комунальної власності Головного управління комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

заступник начальника Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних
закупівель Державного управління справами (за згодою) 

директор Державного видавництва "Преса України" Державного управління справами (за
згодою) 

головний бухгалтер Державного видавництва "Преса України" Державного управління
справами (за згодою) 

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Солом 'янської районної в
місті Києві державної адміністрації 

начальник управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник голови – керівник апарату О. Пузанов

Про проведення конкурсів 
із залучення інвесторів для реалізації 

інвестиційних проектів
Розпорядження № 1074 від 25 червня 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 рішень постійно діючої конкурсної комісії по за+
лученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначен+
ня, незавершеного будівництва, інженерно+транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протоколи від 08.02.2012
№ 13/2012 та від 29.02.2012 № 16/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку туристичної, спортив+
ної, культурної та інших рекреаційних зон міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. 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.

3. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агентство”:

3.1. Розробити орієнтовні техніко�економічні показники, передпроект�
ні пропозиції об’єктів інвестування.

3.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко�економічні
показники, передпроектні пропозиції по об’єктам інвестування з Голов�
ним управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації, Головним
управлінням контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальним
підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель
водного фонду м. Києва “Плесо”.

Продовження на наступній стор.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

Пачковського Сергія Івановича
1961 року народження, за освітою: економіст і педагог, з 1999

по 2004 радник Голови Верховної Ради України, з 2004 по даний

час позаштатний радник Голови Верховної Ради України, інва�

лід 2 групи.

Метою своєї діяльності у Верховній Раді бачу сприяння єди�

ної державної політики і системи захисту прав інвалідів всіх ка�

тегорій, вдосконалення закону про соціальний захист інвалідів,

а також інших категорій населення – споживачів фінансових

послуг, створення конструктивного діалогу між державою та

громадськими організаціями, які стоять на захисті прав цих ка�

тегорій населення.

Прийняття Закону України "Про тимчасову відстрочку спла�
ти платежів за кредитними договорами, забезпеченими іпоте�
кою та рухомим майном, у зв'язку з втратою позичальником
постійного місця роботи та введення мораторію у 2012�2014
р.р. на примусове виселення із житла" (реєстр. № 9380 від
01.11.2011 р.).

Прийняття Закону України "Про заборону надання колек�

торських послуг щодо фізичних осіб�боржників" (реєстр. 

№ 10418 від 27.04.2012 р.).

У короткостроковій перспективі:

Прийняття закону щодо забезпечення дотримання пільг інвалі�
дам та категоріям населення, потерпілим від аварії на Чорнобиль�
ській АЕС та відповідальності за недотримання вимог закону.

Прийняття закону щодо забезпечення дотримання пільг вої�

нам�ветеранам, учасникам бойових дій в Афганістані та відпо�

відальності за недотримання вимог закону.

Прийняття законів щодо захисту прав споживачів фінансо�

вих послуг із застосуванням досвіду розвинених країн Європи

та США.

Створення державних механізмів протидії недобросовісної по�
ведінки фінансових установ щодо споживачів фінансових послуг.

У довгостроковій перспективі:

Застосування механізмів державного регулювання щодо

приведення умов надання фінансових послуг до рівня розвине�

них країн Європи;

Ініціювати законопроекти щодо застосування верхньої межі
вартості кредитних ресурсів та поступового їх зниження для насе�
лення до 3 %;

Основна мета: зробити громадян України заможними, вільними

у виборі як виду занять, так і способу відпочинку. Надати можли�

вість молоді знайти своє майбутнє в Україні, а не за кордоном.

Створити умови для молоді у здобутті загальновизнаної освіти в

Україні і отримання достойно оплачуваної роботи в рідній державі.

Я бачу свою Країну такою як її хотіли бачити Тарас Шевчен�

ко, Леся Українка, Вячеслав Чорновіл.

Я всі свої знання і прагнення хочу присвятити служінню ук�

раїнському народу, українській державі, всім знедоленим і

скривдженим.

Хочу бачити суспільство щасливих, успішних, здорових лю�

дей.

Буду прикладати всіх зусиль для ліквідації залежності від алко�
гольної, наркотичної та тютюнової залежності, у першу чергу мо�
лоді та жінок.

Буду сприяти запровадженню в Україні здорового способу

життя, здорового харчування та безпечних умов праці. Буду на

законодавчому рівні захищати українців від запровадження в

Україні генетично модифікованих продуктів харчування, рос�

лин та тварин, обмежувати застосування, заборонених в краї�

нах світу, отруйних харчових добавок та хімікатів.

Буду сприяти озелененню столиці України Києва та бороти�
ся всіма доступними законними засобами проти рейдерських за�
хоплень скверів, дитячих майданчиків, громадських пляжів, руй�
нування спадщини нації.

Я за сильну владу та боротьбу з корупцією.

Я за незалежне правосуддя та суд присяжних.

Я за достойну пенсію і заробітну плату.

Я за повагу державних службовців до потреб простих грома�

дян.

Я за повагу українців до своєї влади.

Я за рівноправні відносини з Євросоюзом та Росією.

Я за створення високотехнологічної економіки та науки.

Передвиборна програма 
кандидата 

у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 221

Юрія Євгеновича Лобача
Пріоритетом державної

політики повинна стати Людина
Завдання народного депутата України полягає у вирішенні

завдань з усунення проблем конкретної людини, конкретної

сім'ї, не відсовуючи їх на другий план. Забезпечити правовий і

соціальний захист кожного громадянина, не залежно від його

соціального статусу, викорінити усі можливості для корупції і

здирництва. Основою для проведення реформ, для поліпшення

життя народу є грамотні і працюючі закони. Тому, я вважаю, що

необхідно зробити наступне:

1. Припинити маніпуляції питаннями мови і культури. Усі

народи України мають право на збереження своєї культури і

мови. Розробити концепцію національної ідеї, консолідую�

чої Українське суспільство. Україна повинна вести міжна�

родну політику, спрямовану передусім на захист своїх інте�

ресів. Необхідно розвивати рівноправну і взаємовигідну

співпрацю з країнами СНД, Східної Європи, Азії тощо. За�

безпечувати захист інтересів громадян України у всьому сві�

ті.

2. У основу економічного розквіту країни має бути покладе�

ний добробут її громадян. Необхідно взяти під суворий кон�

троль витрачання бюджетних коштів. Потрібна розробка по�

даткової політики і податкового кодексу, при якому сплачувати

податки  буде вигідно. Це дозволить підприємцям працювати і

створювати робочі місця. Вітчизняні виробники повинні ко�

ристуватися податковими пільгами.

Будь�які зміни в економічній сфері повинні проводитися не

заради реформ, а заради людей.

3. Вирішення проблем охорони здоров'я, освіти, культури,

забезпечення старості визначити як пріоритетні завдання дер�

жави і спрямувати першочергові зусилля державних інститутів

на їх вирішення. Розробити і впровадити програму підвищення

культурного рівня нації.

4. Основою боротьби із злочинністю вважаю усунення її со�

ціальних коренів шляхом реформ в економіці і соціальній сфе�

рі. Державна програма боротьби із злочинністю повинна буду�

ватися на основі принципу невідворотності кримінального по�

карання і зміцнення правоохоронних органів професійними і

чесними працівниками. 

Закон обов'язковий для усіх.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 221 
Черняховського Віталія Петровича

Моя передвиборна програма складена на основі Програмних

принципів громадянської кампанії "Форум порятунку Києва".

Протягом більш ніж семи з половиною років ми послідовно бо�

ремося за збереження історичного та природного вигляду Киє�

ва та інших міст; боремося проти незаконної забудови, проти

вирубки наших лісів, парків, скверів; боремося проти нищення

культурних і спортивних осередків Києва та інших міст; доби�

ваємося утвердження здорового способу життя (за обмеження

вживання алкоголю, за повну відмову від тютюну і наркотиків,

за заборону грального "бізнесу").

Я добиваюся зараз і буду добиватися надалі реалізації наступ�

них цілей: 

� Протягом 5 років підвищення розміру мінімальної заробіт�

ної плати – до рівня не менш ніж 3000 гривень, мінімальної

пенсії – до рівня не менш ніж 2500 гривень, розміру мінімаль�

ної стипендії – до рівня не менш ніж 1500 гривень.

� Введення мораторію строком на два роки на будь�які нові

землевідведення під забудову в Києві;

� Повної законодавчої заборони ущільнювальної забудови в

Києві;

� Скасування всіх незаконних землевідведень, здійснених в

Київською міською радою в 2000�2012 роках.

� Заборони продажу алкоголю і тютюну з малих архітектур�

них форм (павільйонів, кіосків, ларьків, палаток, яток, лотків,

літніх майданчиків);  

� Заборони реклами тютюну та алкоголю;

� Забезпечення повної заборони азартних гральних закладів.

� Безумовного здійснення якісного поточного і капітального

ремонту всіх жилих будинків у Києві за рахунок бюджетних

коштів;

� Вирішення проблем транспорту і стану автодоріг шляхом

будівництва транспортних естакад і підземних автодоріг, під�

земних і надземних автостоянок (не за рахунок скорочення іс�

нуючих зелених зон Києва);

� Забезпечення належної якості житлово�комунальних пос�

луг;

� Можливості підвищення тарифів на житлово�комунальні

послуги тільки після проведення незалежного аудиту підпри�

ємств, що надають ці послуги, і виключно поетапно;

� Забезпечення безпеки житла киян (як конкретного кроку �

облаштування приміщень для консьєржів у всіх під'їздах жит�

лових будинків).

� Забезпечення високої якості води та повітря;

� Вирішення проблеми екологічно чистої переробки сміття;

� Охорони зелених зон і водойм, без чого неможливо вижи�

вання людини як біологічного виду;

� Захисту тварин як необхідної умови гуманізації суспільства

(введення уроків доброго ставлення до тварин, підтримка соці�

альних проектів в засобах масової пропаганди для імплемента�

ції Закону України "Про захист тварин від жорстокого повод�

ження");

� Охорони диких видів тварин як національного багатства;

� Виконання норм Європейської ландшафтної хартії, яка за�

хищає автентичні ландшафти міста від варварської забудови, і

Екологічної угоди міст, що гарантує наявність парків і просто�

рів для здорового проживання городян.

� Неприпустимості суміщення посад Київського міського го�

лови та голови Київської міської державної адміністрації;

� Неприпустимості суміщення депутатства у місцевих радах і

служби у виконавчій владі;

� Проведення виборів сільських, селищних, міських голів (в

тому числі Київського міського голови) в два тури.

Контактні телефони: (044)228�55�33, (068)833�33�33.

В. П. Черняховський

3.3. Надати орієнтовні техніко�економІчні показники, передпроектні
пропозиції до Головного управління економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) в установленому порядку для підготовки умов конкурсів.

4. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го�
ловному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлін�
ню екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Голов�
ному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Голов�
ному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному під�
приємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації зе�
мель водного фонду м. Києва “Плесо”, київському комунальному 
об’єднананню зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста “Київзеленбуд”, комунальному закладу “Парк культури та

відпочинку “Гідропарк” за запитами комунального підприємства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) “Київське інвестиційне агентство” надавати необхідні вис�
новки, погодження та матеріли для підготовки техніко�економічних по�
казників, передпроектних пропозицій щодо реалізації інвестиційних
проектів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

5. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) за запитом замовника будівництва, визначеного в установлено�
му порядку, надати містобудівні умови та обмеження (по об’єкту, за�
значеному в пункті 2 додатку до розпорядження).

6. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фі�
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів жит�
лового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, ін�
женерно�транспортної інфраструктури м. Києва в установленому по�
рядку провести інвестиційні конкурси із залучення інвестора.

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

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

Голова О. Попов

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

(Київської міської державної адміністрації) від 22.06.2010 № 467
Розпорядження № 967 від 6 червня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, враховуючи Постанову Кабінету
Міністрів України від 10.08.2011 № 757-р “Про затвердження проекту та титулу будови “Будівництво та облаштування функціональ-
них зон та схем планування пішохідно-транспортних шляхів з розміщенням автостоянок та об’єктів громадського обслуговування
для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на прилеглих до Національного спортивного комплек-
су “Олімпійський” територіях (вул. Червоноармійська, 55, м. Києва)”, державний акт на право власності на земельну ділянку Серія
ЯЗ № 273982 від 15.10.2010, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.11.2010 Серія ВРВ № 849211, договір № 2600 від
31.03.2010 між ТОВ “ЛОГІСТИК-АГРО” та ТОВ “К. А. Н. Девелопмент”, беручи до уваги, що об’єкт будівництва знаходиться в межах
1,5 км зони до НСК “Олімпійський” та зважаючи на необхідність облаштування відкритої автомобільної стоянки для автомобілів
певних категорій вболівальників УЄФА на період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, на звер-
нення ТОВ “К. А. Н. Девелопмент” від 16.12.2011 № 1870, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
22.06.2010 № 467 “Про тимчасове зайняття тротуару на вул. Димитро�
ва/Анрі Барбюса, 1/2 у Печерському районі.

1. У заголовку слова та цифри “вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2” за�
мінити словами та цифрами “вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. “А”)”;

2. У преамбулі розпорядження слова “з метою забезпечення безпечно�
го проходу пішоходів у зв’язку з виконанням будівельно�монтажних робіт
на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2,” замінити словами “враховуючи,
що об’єкт будівництва знаходиться в межах 1,5 км зони до НСК “Олімпій�
ський”, зважаючи на необхідність облаштування відкритої автомобільної
стоянки для автомобілів певних категорій вболівальників УЄФА на період
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
з метою забезпечення безпечного проходу пішоходів у зв’язку з виконан�
ням будівельно�монтажних робіт на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2
(літ. “А”), “;

3. У пункті 1 розпорядження слова та цифри “в період з 01.06.2010 до
01.06.2012 зайняття тротуару на всю ширину з встановленням огорожі та
влаштуванням пішохідної галереї на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2”
замінити словами та цифрами “в період з 01.06.2010 до 16.07.2012 вста�
новлення огорожі без зайняття тротуару та в період з 17.07.2012 до
26.12.2014 зайняття тротуару на всю ширину з встановленням огорожі та
влаштуванням пішохідної галереї на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2
(літ. “А”)”;

4. Доповнити розпорядження новим пунктом 4 такого змісту:
4. “Надати ТОВ “К. А. Н. Девелопмент” дозвіл на тимчасове викорис�

тання території будівельного майданчика на вул. Димитрова/Анрі Барбю�
са, 1/2 (літ. “А”) для розміщення та облаштування відкритої автомобільної
стоянки для автомобілів певних категорій вболівальників УЄФА на період
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу “;

У зв’язку з цим пункти 4�5 вважати відповідно пунктами 5�6.
Голова О. Попов

Про виділення коштів резервного фонду 
бюджету міста Києва Святошинській районній 

у місті Києві державній адміністрації для здійснення заходів, 
пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації, 

пов’язаної із непридатним для нормальної експлуатації технічним станом 
водонесучих та водовідвідних комунікацій, що прокладені 

в підвальних приміщеннях житлового будинку № 11/1 
по вул. Академіка Корольова 

у Святошинському районі
Розпорядження № 1052 від 21 червня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 “Про затвердження Порядку використання
коштів резервного фонду бюджету” та з метою виділення коштів резервного фонду бюджету міста Києва для здійснення заходів,
пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації, пов’язаної із непридатним для нормальної експлуатації техніч-
ним станом водонесучих та водовідвідних комунікацій, що прокладені в підвальних приміщеннях житлового будинку № 11/1 по
вул. Академіка Корольова у Святошинському районі, враховуючи протокольне доручення Постійної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс-
трації) від 29.05.2012 № 33:

1. Виділити Святошинській районній у місті Києві державної адмініс�
трації 750,9 тис. грн. для проведення заходів, пов’язаних із запобіганням
виникненню надзвичайної ситуації, пов’язаної із непридатним для нор�
мальної експлуатації технічним станом водонесучих та водовідвідних ко�
мунікацій, що прокладені в підвальних приміщеннях житлового будинку
№ 11/1 по вул. Академіка Корольова у Святошинському районі.

2. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради ( Київської міської державної адміністрації) здійснити зазна�
чені видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету міста Києва.

2. Святошинській районній у місті Києві державної адміністрації:
2.1. забезпечити здійснення заходів із запобігання виникненню над�

звичайної ситуації, пов’язаної із непридатним для нормальної експлуата�

ції технічним станом водонесучих та водовідвідних комунікацій, що про�
кладені в підвальних приміщеннях житлового будинку № 11/1 по вул. Ака�
деміка Корольова у Святошинському районі;

2.2. визначити підрядну організацію для проведення робіт передбаче�
них у підпункті 2.1 пункту 2 цього розпорядження, в установленому по�
рядку;

2.3. провести перевірку причин аварійної ситуації та в разі виявлення
винних, вжити заходів щодо відшкодування витрат бюджету на здійснен�
ня заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації.

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції 
кабельної лінії 35 кВ ТЕЦ-5 — Печерська А, Б 

від муфти М-62 (А), М-8 (Б) до ПС “Печерська” 
в Печерському районі

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про
благоустрій населених пунктів” з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення
ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 20.02.2012 № 18/61/1294, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти, відповідно до розробленої та
затвердженої в установленому порядку проектно�кошторисної докумен�
тації з 15.07.2012 по 31.12.2012 виконання робіт з прокладання КЛ 35 кВ
з розриттям тротуарів по вул. Лейпцизькій.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забезпе�

чити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до
прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у
разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.;

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), при необхідності забезпечи�
ти виконання робіт в тризмінному режимі;

2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства порядку виконання
робіт.

2.4. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз�
ди в двори) за типом існуючого на всю ширину та довжину в межах роз�
риття, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття фігур�
ними елементами мощення та передати їх за актом комунальному підпри�
ємству “Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району міста Києва”

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на заступника керівника департаменту капітального будівництва
ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Тисячника М. В.

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

Голова О. Попов
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Дорогі кияни!
Сьогодні настав час припинити розграбування та знищення

Києва корумпованими чиновниками, жадібними ділками та

безсовісними забудовниками. Рік за роком на місці скверів та
дитячих майданчиків зростають потворні хмарочоси. Руйнуються
святі печерські схили, зникають затишні київські двори. Вже біль#
ше 20 років майже 70 % столичного бюджету вилучається на ко#
ристь інших регіонів, а Києву залишають жалюгідні крихти! 

У нас є єдина можливість покласти край несправедливості та
захистити наші права – створити на цих виборах гідне представ#
ництво інтересів киян у Верховній Раді. За вашої підтримки я

зроблю так, щоб усі закони приймалися з урахуванням інтере$

сів мешканців столиці. Разом ми примусимо можновладців по$

важати киян та належним чином піклуватися про Київ! 

Право це стверджувати дає мій 6#річний досвід роботи депута#
том Київської міської ради. За моєю ініціативою було запровад$

жено  доплати до пенсій і муніципальні надбавки до зарплат

медиків та педагогів. Було створено "гарячу лінію" Київської

держадміністрації 1551. Пенсіонери, дільничні лікарі та патро$

нажні сестри, школярі одержали право безкоштовного проїзду

у громадському транспорті. І, що не менш важливо, мені вдалося
реально допомогти тисячам мешканців Печерського, Солом'янсь#
кого, Шевченківського районів – як особисто, так і через систему
моїх громадських приймалень. Було виконано переважну біль$

шість їхніх доручень щодо виділення адресної матеріальної до$

помоги, оформлення пільг, ремонту під'їздів, благоустрою дво$

рів, надання безкоштовної юридичної допомоги.

У той же час багато моїх пропозицій не втілюється в життя, то#
му що їх впровадження потребує суттєвих змін у чинному законо#
давстві, які може ініціювати тільки депутат Верховної Ради Укра#
їни. 

Я абсолютно переконана, що в ситуації, коли  багаті бізнесмени
та чиновники, осідаючи в Києві, готові платити величезні гроші за
житло, одяг, продукти, що закономірно спричиняє зростання цін

на звичайні побутові товари та послуги – держава зобов'язана під#
тримувати киян, що живуть на пенсії та зарплати. Люди старшо$

го віку мають право на муніципальні доплати до пенсії, що доз$

воляють пристойно жити, одягатися, харчуватися, тішити по$

дарунками онуків. Учителі, лікарі, працівники соціальних

служб, галузі культури та інших галузей бюджетної сфери – на

муніципальні надбавки до зарплат, які забезпечували б їм гід$

ний рівень життя. Молоді кияни $ на гарантоване перше робо$

че місце та соціальне житло. Люди працездатного віку, які зараз

на свої скромні доходи одночасно мають підтримувати батьків і

піклуватися про дітей, – на соціальні пільги як мешканці одно$

го з найдорожчих міст Європи. 

Київ – це, перш за все, кияни!
Як депутат Верховної Ради України я планую:
$ Зробити так, щоб кожна копійка столичного бюдже$

ту використовувалася відповідно до доручень киян та заради їх

добробуту;

$ Забезпечити всім киянам, які потребують допомоги,

підтримку у формі адресної матеріальної допомоги, безкоштов$

ного житла для лікарів, вчителів та молоді, державного контро$

лю цін та тарифів тощо;

$ Зупинити безконтрольну забудову, що спотворює Київ;

$ Захистити людей від свавілля влади та корупції чи$

новників.

Мій досвід громадської та політичної діяльності достатній для
того, щоб внести законодавчі ініціативи щодо запровадження на
державному рівні додаткових соціальних гарантій для киян та за#
хистити історичне обличчя Києва. Тим більше, що пліч$о$пліч зі

мною стоять тисячі киян, моїх однодумців з руху "Соціальна

справедливість". Я вірю в те, що разом з Вами ми змінимо жит$

тя на краще! 

Лише кияни, а не політики, мають вирішувати, як жити Києву!
З глибокою повагою та вдячністю за Вашу підтримку, щиро Ва#

ша Шлапак Алла

Передвиборча програма
ШЛАПАК АЛЛИ ВАСИЛІВНИ

кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 221 

на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року
"З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ"

Буде закон на Печерську – буде порядок в країні!
Закон починається з Печерська – саме тут розміщені голов$

ні державні установи – президент, парламент, уряд, вищі суди.

Саме тут виборці повинні зайняти чітку позицію: країні потрі$

бен діючий закон, безпека та порядок!

Як Ваш представник у Верховній Раді України я ініціюватиму

закони, які забезпечать:

– виконання вищими посадовими особами держави Консти$

туції та законів, в іншому випадку – відсторонення їх від посад

та кримінальну відповідальність;

– проведення протикорупційної люстрації;

– скасування презумпції невинуватості Президента, депута$

тів, всіх державних службовців, суддів та прокурорів по службо$

вих злочинах – нехай чиновник сам доводить, що діяв в межах

закону;

– запровадження дострокового відкликання народних депу$

татів, які не виправдали довіри виборців.

Створювати закони – справа фахових юристів
Ця Верховна Рада не знає навіть основ парламентської куль$

тури, і без кардинальних змін у її складі очікувати іншого не

варто.

Як Ваш представник у Верховній Раді України я буду:

– використовувати свій досвід юриста (20 років практики)

для розробки потрібних країні та її громадянам законів;

– завжди персонально голосувати за чи проти того або іншо$

го законопроекту.

Держава має поважати своїх громадян
Я ініціюватиму закони, які забезпечать:

– захист інтересів громади, затишного та безпечного життя

громадян, охорону довкілля;

– вирішення питань громади виключно через місцеві рефе$

рендуми – оберіть самі, хочете мати у дворі парк або офісний

центр;

– визнання Печерська національною культурно$історичною

пам'яткою, фінансування державою збереження історичного

обличчя Києва.

Держава має поважати підприємців
Олігархічна держава нездатна бути ефективним власником

і створювати нові цінності. Економічний добробут України

можуть забезпечити лише захищені від чиновників підпри$

ємці.

Я ініціюватиму закони, які забезпечать:

– необмежену підприємницьку свободу;

– скасування неефективного податку на прибуток та коруп$

ційного податку на додану вартість (ПДВ) та заміну їх невели$

ким податком з обороту;

– стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу –

60 % витрат держави на придбання товарів та послуг має йти

українським виробникам.

Молодь – майбутнє країни, батьки – її коріння
Ми маємо повернути державу обличчям до молоді та пен$

сіонерів! Майбутня генерація українців повинна мати гаран$

тії якісної освіти, працевлаштування та особистого розвитку,

а літні громадяни – належний соціальний захист.

Я ініціюватиму закони, які забезпечать:

– нову пенсійну політику – половина пенсійних внесків

має залишатися на особистому рахунку працівника, інше –

позичатись державі для виконання загальних соціальних

програм;

– підтримку молодих вітчизняних науковців, прийняття

бюджету інновацій;

– захист та стимулювання вивчення і використання україн$

ської мови та мов народів світу, сприяння розвитку культури.

Мерітократія – шлях до оновлення країни!
Мерітократія або "достойновладдя" – нове слово та нове яви$

ще в українській політиці.

За мерітократії на владні посади призначаються виключно

чесні у своїх вчинках та найкомпетентніші люди.

Сінгапур та Грузія – вдали приклади мерітократії у дії: відсут$

ність корупції та компетентне керівництво.

Я ініціюватиму закони, які забезпечать:

– просування ідей достойновладдя на державному рівні;

– для малозабезпечених та безробітних $ допомогу та без$

коштовне навчання нових спеціальностей;

– для найманих працівників – законодавчий захист від сва$

вілля роботодавців;

– для бізнесу та заможних громадян – передбачувані та спра$

ведливі податки.

Зміни парламент – зміни країну!
Україна стоїть на порозі великих змін. Існуюча державна вла$

да політично збанкрутіла в очах власних громадян. Ваш голос

на цих парламентських виборах може стати вирішальним для

оновлення країни. Печерськ – це серце Києва, яке б'ється зара$

ди нового життя всієї України!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України

КОННОВА Сергія Володимировича

Правове суспільство.
Історія людства, розвиток суспільства і державності засвід$

чують, що право було та є тим обмежувальним механізмом,

який захищає сильного від спокуси, а слабкого від знущання.

Право разом з людиною з хвилини її народження до часу її

смерті. Право є тим механізмом, що надає людині можливість

спокійно та впевнено дивитись у власне майбутнє, майбутнє

своїх дітей і онуків. Немає в суспільному житті місця, де б пра$

во не було задіяне. Сімейне, цивільне, господарське, адмініс$

тративне, кримінальне, повітряне, морське, міжнародне та інші

галузі права мають слугувати людині, її розвитку та безпеці, за$

хисту її особистих майнових і немайнових прав.

Правовий механізм створює державу. Цей механізм має пра$

цювати на людину, захищаючи її життя, безпеку та інші осново$

положні права. Однак сьогодні між людиною і державним уп$

равлінням прірва. Народ України, той хто утримує державу, не

має від неї ніякого зиску та віддачі. Державне управління не

стимулює, а заважає розвитку працюючих; не знищує, а ство$

рює загрозу людям. Правоохоронна система сьогодні в Україні

є безпринципним найманцем вищого керівництва держави.

Держава побудована таким чином, що обрані народом пред$

ставники є безвідповідальними, відчуваючи власну безкар$

ність. Державний апарат використовується виключно для осо$

бистого збагачення, перерозподілу суспільних благ та знищен$

ня конкуренції.

Я переконаний, що зупинити це можливо лише шляхом пов$

ної реконструкції існуючої системи державного управління. В

основу перетворення має бути покладена пряма підпорядкова$

ність і звітність перед народом України державних службовців,

має бути забезпечена безпосередня участь громадян у здійснен$

ні владних та контрольних функцій. Виконати це суспільне за$

мовлення у Верховній Раді України мають професіонали$пра$

вознавці, які мають повагу до прав кожної людини і бажання

бачити Україну квітучою, багатою та успішною державою.

Принципи реорганізація судової гілки влади.
За часи незалежності України Верховними Радами різних

скликань було прийнято багато законів, починаючи з діючої

Конституції України, які декларують верховенство права, за$

хист державою особистих, економічних, політичних прав лю$

дини. Україною ратифіковані відповідні міжнародні договори,

вона є членом Ради Європи. Європейський суд з прав людини

та основоположних свобод розглядає вимоги та приймає рі$

шення, що обов'язкові для виконання відповідно до чинного

законодавства України.

Однак беззаперечним є той факт, що Україна програє своїм

громадянам майже всі справи в Європейському суді. Соціоло$

гічні опитування свідчать,що більш ніж 90 % громадян України

не мають довіри до судової гілки влади та її правоохоронних ор$

ганів. Судді, прокурори, інші правоохоронці не виконують сво$

єї конституційної функції – забезпечити принцип верховенства

права.

За цих умов найважливішим для держави є забезпечення ви$

конання своїх функцій судовою гілкою влади. Громадяни Укра$

їни не мають законної можливості захистити своє порушене

право інакше, ніж звернутися до суду, до справедливого суду.

Суд має захистити право на життя, свободу і особисту недотор$

канність, захистити честь і гідність кожної людини.

Що може змінити або започаткувати позитивні зміни в існу$

ючій судовій системі?!

1. Прямі вибори суддів та підзвітність їх безпосередньо ви$

борцям;

Прямі вибори суддів мають бути здійснені на рівні всіх міс$

цевих судів. Майбутні судді місцевого суду мають отримувати

рекомендації від громади і в цьому випадку матимуть державні

пільги при навчанні правознавства.

В межах території кожної області України мають бути створе$

ні судові округи. На території кожного округу за наявності ква$

ліфікаційних вимог, визначених законом, має бути обраний

прямими виборами на визначений законом строк голова апеля$

ційного суду області. Обраний голова суду матиме повноважен$

ня звертатися до Президента України з поданням про затвер$

дження голови місцевого суду з числа обраних на території сво$

го округу, а також до Верховної Ради з поданням про затвер$

дження кандидатури суддів апеляційного суду. Також обраний

голова апеляційного суду матиме повноваження на відсторо$

нення суддів у зв'язку з їх некомпетентністю та прямим пору$

шенням закону при здійсненні правосуддя. Голова апеляційно$

го суду буде нести відповідальність перед виборцями за стан

дотримання законності на території свого округу.

2. Незмінність професійних суддів на час виконання своїх

обов'язків;

Незмінність професійних суддів гарантується неможливістю

їх звільнення, за винятком підстав, передбачених Конституці$

єю України. Має бути відсутнє вільне тлумачення конституцій$

ного терміну "порушення присяги, судією". Закон має визначи$

ти, що є порушення присяги, та віддати повноваження про

прийняття рішення щодо цього суддівському самоврядуванню.

3. Безпосередня участь народу України в здійснені правосуд$

дя;

Безпосередня участь народу України у здійсненні правосуддя

має бути реалізована шляхом створення суду присяжних. При$

сяжні мають бути обрані на місцевих виборах суддів виключно

з представників народу України. Законом має бути передбачене

мале та велике журі присяжних. Присяжні мають вирішувати

питання про винність особи у скоєнні злочину, в якому її обви$

нувачують. Професійний суддя в цій процедурі має керувати

процесом та у випадку визнання особи винною, визначати їй

покарання. Вироки суду присяжних не можуть бути оскаржені.

Законом має бути передбачений порядок призначення колегії

присяжних та право відводу їх стороною обвинувачення і за$

хистом при обранні для розгляду конкретної справи.

Вибір суду, який буде розглядати його справу, – професійний

суддя чи суд присяжних – має право визначати  громадянин,

що   притягується до кримінальної відповідальності. Це його

конституційне право може бути обмежено законом лише при

обвинуваченні у вчиненні злочинів невеликої тяжкості.

4. Обов'язковість виконання судами роз'яснень Верховного

Суду України та застосування прецедентного права в судовій

практиці;

Необхідно припинити невігластво та вільне тлумачення за$

кону професійними суддями, прокурорами і адвокатами. Ана$

ліз застосування закону, практика та вимоги, затверджені Пос$

тановами Пленуму Верховного Суду України мають бути

обов'язковими для виконання судами всіх інстанцій. Практика

розгляду справ вищими спеціалізованими судами України має

бути використана як прецедент при розгляді аналогічних справ

в місцевих та апеляційних судах.

Принципи реорганізації прокуратури та органів слідства.
1. Досудове слідство має бути ліквідоване;

2. Правоохоронні органи мають надавати зібрані докази про

злочин прокурору, який і визначає достатність їх для пред'яв$

лення публічного обвинувачення громадянину;

3. За наявності у прокурора підстав для пред'явлення публіч$

ного обвинувачення матеріали справи направляються до суду і

вже суддя визначає, чи немає підстав для звільнення особи від

відповідальності та закриття справи. Якщо таких підстав не$

має,він починає кримінально$процесуальну процедуру судово$

го розгляду;

Принципи реорганізації податкових органів.
1. Малий бізнес має бути цілком звільнений від оподаткування;

2. При сплаті податків не повинно бути будь$яких преферен$

цій та пільг, за винятком випадків, передбачених законом.

3. Податкові органи не повинні мати власних силових струк$

тур;

4. Замість процедури адміністративного оскарження рі$

шень податкових органів має бути введений податковий ар$

бітраж, де платник податків матиме можливість укласти ми$

рову угоду з податковою службою та добровільно сплатити

узгоджену суму;

Місцеве самоврядування.
Ця програма є моїм баченням необхідних змін в Україні, які

нададуть їй можливість бути демократичною та правовою дер$

жавою для кожного громадянина.

Ігор Фомін

Місцеві ради мають бути ліквідовані. Громадяни на прямих

виборах обирають мера, який несе пряму, в тому числі юридич$

ну відповідальність за додержання законів та захист інтересів

громади.

Програма
Фоміна Ігоря Юрійовича,

кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому
окрузі №221 на чергових виборах народних депутатів України 28

жовтня 2012 року

Про будівництво зовнішніх інженерних мереж 
до житлової, громадської забудови та автовокзалу 

по Кільцевій дорозі,1, 1а, їв на території, 
обмеженій Кільцевою дорогою, 

західною межею забудови вулиць Теремківської та Жулянської 
і міською межею у Голосіївському районі

Розпорядження № 1230 від 17 липня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про благоустрій населених пунк)
тів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, враховуючи державні акти на право власності на земельні ділянки від 29.12.2007
№ 07)8)00167; 29.12.2007 № 07)8)00165; 06.10.2011 № 07)8)00428; 24.01.2012 № 07)8)00441, з метою забезпечення підключення об’)
єкта до існуючих мереж міста та зважаючи на звернення ТОВ “Мегаполісжитлобуд” від 08 лютого 2012 р. № 34, в межах функцій ор)
гану місцевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю “Мегаполісжитлобуд”
(далі – ТОВ “Мегаполісжитлобуд”) в термін з 10.08.2012 до 09.04.2014
здійснити згідно з розробленою та затвердженою в установленому по�
рядку проектно�кошторисною документацією за умови виконання п.2
цього розпорядження роботи з будівництва інженерних мереж до житло�
вої громадської забудови та автовокзалу по Кільцевій дорозі, 1, 1�а, 1�в
на території, обмеженій Кільцевою дорогою, західною межею забудови

вулиць Теремківської та Жулянської і міською межею у Голосіївському
районі, а саме:

— прокладання самопливної каналізації Д=800 мм по вул. Василя Ка�
сіяна;

— прокладання дощової каналізації по вулиці Василя Касіяна Д=1200
мм. Перехід через Кільцеву дорогу виконати закритим способом;

— прокладання дощової каналізації по вулиці Крейсера "Аврора"

Д=2000 мм, перехід через Кільцеву дорогу – закритим способом;
— прокладання трубопроводу водопостачання 2Д= 400 мм до існуючо�

го водопроводу Д = 500 мм на Кільцевій дорозі;
— прокладання тепломережі від РК “Теремки” до червоних ліній об’єк�

та на розі вул. Жулянської та вул. Теремківської;
— прокладання тепломережі 2Д = 100 — 150 мм під ДК 116 РК “Терем�

ки” (вул. Теремківська) через квартал від вул. Теремківської  до вул.
Проектної, 1 та вздовж вул Проектної, 1 до червоних ліній об’єкта на ро�
зі Кільцевої дороги та вул. Проектної, 1.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Мегаполісжитлобуд”:
2.1. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві тимчасо�

ву схему організації руху транспорту та пішоходів;
2.2. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, освітлення, сиг�

нальні ліхтарі та забезпечити безпечний прохід пішоходів та проїзд транс�
порту в місцях виконання робіт;

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями);

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

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин на ти�
пом існуючого на повну ширину по всій довжині розриття, а тротуарів на

всю ширину фігурними елементами мощення та передати їх за актом ко�
мунальному підприємству ‘ІІІляхово�експлуатаційне управління по ремон�
ту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського
району м. Києва”.

3. Взяти до відома згоду ТОВ "Мегаполісжитлобуд”, що після завер�
шення робіт з прокладання інженерних мереж дане майно передається до
комунальної власності територіальної громади м. Києва.

4. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по�
класти на генерального директора ТОВ “Мегаполісжитлобуд” Сав’яка О. В.

5. Головному управлінню комунальної власності міста Києва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) забезпечити у встановленому порядку прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва новозбудовані інженерні
мережі.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації прий�
няти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

7. 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
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 221 
ГОРБАЛЯ Василя Михайловича

Моя програма – це місто, в якому хотілося б жити і працю�
вати, та сучасна високо розвинута держава, яку поважали б у
світі. Як економіст за фахом я прагнутиму до встановлення ба�
лансу між вирішенням сучасних проблем і захистом інтересів
майбутніх поколінь, включаючи потребу в безпечному, здорово�
му довкіллі. Я прагну зберегти архітектурну самобутність Киє�
ва, його багатобарвність та красу. 

Усвідомлюючи повноту відповідальності перед кияна�

ми, вбачаю своїми першочерговими ЗАВДАННЯМИ нас�

тупні. 

Приведення Закону України "Про столицю України � місто�ге�
рой Київ" у відповідність до вимог сьогодення:

– чітке визначення міжбюджетних відносин столиці та дер�

жави;

– надання особливого статусу центральній частині міста.

Розвиток транспортної та інженерної інфраструктури:
– виділення з державного бюджету коштів на модернізацію

житлового і ліфтового господарства;

– фінансове забезпечення модернізації транспортної інф�

раструктури;

– державна підтримка енергоощадження комунального сек�

тора;

– стимулювання альтернативної енергетики та підвищення

енергоефективних стандартів.

Збереження та охорона історико�культурної спадщини:
– суттєве збільшення буферних (охоронних) зон пам'яток

всесвітньої спадщини відповідно до вимог ЮНЕСКО;

– заборона нового будівництва на територіях пам'яток, за�

повідників, Національного Києво�Печерського історико�

культурного заповідника, ансамблю споруд Софійського со�

бору;

– виконання вимог Парламентської асамблеї ради Європи в

частині реституції церковного майна;

– впровадження заходів щодо створення умов для побудови

нових об'єктів культури, в тому числі тих, що перебувають у

власності релігійних громад.

Соціальний захист:
– створення умов, щоб усі кияни якнайменше відчували

проблеми столичної дорожнечі, а соціально вразливі категорії

киян були впевнені у завтрашньому дні.

– вдосконалення мережі надання соціальної допомоги меш�

канцям району, ветеранам, пенсіонерам, інвалідам;

– забезпечення особистої підтримки дитячих будинків сі�

мейного типу Печерського району;

– надання адресної допомоги соціально незахищеним верс�

твам населення;

– контроль соціально�орієнтованого характеру міського

бюджету та збільшення соціальних виплат. 

Здоров'я:
– створення умов для високоякісної і доступної медицини.

Зниження цін на ліки;

– систематичне просування та пропаганда здорового спосо�

бу життя;

– посилення кримінальної відповідальності за розповсюд�

ження наркотичних засобів;

– державне фінансування заходів з поліпшення якості пит�

ної води столиці;

– переоснащення медичних закладів та запровадження соці�

альних медичних програм для мешканців району;

– державне фінансування комплексних міських програм що�

до профілактики СНІДу, цукрового діабету, онкологічних зах�

ворювань.

Економічний розвиток:
– подолання корупції як необхідна умова економічного роз�

витку України;

– спрощення дозвільної системи та запровадження префе�

ренцій та пільг для інноваційних бізнес�проектів;  

– оновлення державної програми сприяння розвитку малого

та середнього бізнесу;

– розвантаження центральної частини міста шляхом вине�

сення адміністративних будівель в інші райони та за межі Киє�

ва;

– стимулювання утворення зон економічного зростання за

межами історичного центру Києва;

– перехід економіки на світові еколого�економічні стандар�

ти, які дозволять запобігти подальшому забрудненню довкілля

підприємствами.

Захист та збереження зелених насаджень:
– створення стимулів для побудови інфраструктури розділь�

ного збору і переробки сміття; 

– запровадження заходів з активного озеленення Печерсько�

го району та столиці. Запровадження районного конкурсу "Мій

двір � мій під'їзд";

– створення програми комплексного озеленення міста Киє�

ва та його стандартів.

Вірю, мій досвід та ваша підтримка стануть фундаментом у по�
будові процвітаючого міста та нової якості життя киян!

Управління державою має бути професійним!

ПРОГРАМА КАНДИДАТА 
У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД ВО "БАТЬКІВЩИНА" 

ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ 
ОКРУГУ № 221

Я, Ємець Леонід Олександрович, підтримую встановлення

влади народу над Президентом і депутатами через закони про

імпічмент президента Януковича та закон про відкликання на�

родного депутата, якщо останній не виконує своїх зобов'язань. 

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Українським на�

родом і Об`єднаною опозицією "Батьківщина", беру на себе та�

кі зобов`язання:

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

Верховній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом дії

мандату, наданого мені виборцем.

2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримі�

нальну відповідальність за голосування картками інших депу�

татів.

3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на вико�

нання Програми Об'єднаної опозиції, зокрема, за закон про

процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича та за закон про

відкликання народного депутата.

4. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публікува�

ти у ЗМІ регулярно свою декларацію про доходи та видатки. 

У разі невиконання цих зобов'язань присягаюся написати заяву
про складання депутатських повноважень.

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

Я зроблю все, щоб звільнити  Юлію Тимошенко, Юрія Луценка,
усіх політичних в'язнів, припинити політичні репресії.  

Кожен громадянин країни достойний гідного життя. Тому я

підтримую Програму стимулювання економіки Об`єднаної

опозиції.

Людина має отримувати зарплату, яка відповідає сучасним

потребам: прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата

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

шена щонайменше вдвічі. 

Будуть встановлені однакові правила нарахування пенсій для

всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде залежати від

трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.  

Ми гарантуємо усім доступність до якісної, сучасної освіти,

встановимо законом обсяг медичних послуг, які надаватимуть�

ся безкоштовно. 

У бідному суспільстві не повинно бути багатих посадовців, їх

пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади

будуть скорочені вдвічі. 

Ми проведемо антикорупційну люстрацію � перевірку відпо�

відності витрат і вартості майна чиновників задекларованим

доходам.

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

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

ні громадяни.    

Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію ре�

зультатів державних закупівель та приватизації, здійснених ни�

нішньою владою.

Я зроблю все можливе для захисту української мови як осно�

ви державності. Я бачу Україну повноправним членом Євро�

пейської спільноти і працюватиму для цього. 

Я беру на себе зобов`язання перед своїми земляками домогтися:
Збереження історичної своєрідності Печерська, Солом`янки

Шевченківського району, культурної спадщини минулого, соціаль!

ного розквіту громади;

Забезпечення умов для життя з чистим повітрям, землею, во!

дою, збереження парків, скверів, стимулювання екологічно спря!

мованого виробництва. Я буду працювати над створенням дос!

татньої кількості парко місць для автомобілів і перетворення

прибудинкових територій у затишні дворики з красивими майдан!

чиками для дітей та спортивних занять;

Вирішення завдання  соціального партнерства : влади ! молоді !

роботодавців по отриманню повноцінної освіти, першого робочого

місця, формування потенціалу молодих політиків, управлінців ви!

робництвом;

Повернення дітям дитсадків, злочинно відібраних у них владою,

відкриття нових. Кожна сім`я матиме можливість для інтелек!

туального розвитку та змістовного дозвілля дітей та підлітків. Я

буду дбати про юних талантів.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

ШЕВЧУКА ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА
в одномандатному виборчому окрузі № 221

Шановні кияни!
Як представник Партії Наталії Королевської  "Україна�Впе�

ред!", йду на вибори до Верховної Ради України, щоб відстою�

вати інтереси та права Київської громади та окремо кожного її

представника! Власним прикладом готовий довести, що народ�

ні обранці можуть бути щирими, відповідальними, професій�

ними і одночасно небайдужими! Переконаний, що без поваги

думки громадянського суспільства неможливо повернути дові�

ру людей до політиків та щось змінити в країні!

Найкращі інвестиції у майбутнє України – це вкладені кошти в
науку, освіту, медицину та нашу молодь!

Країна  перетворилась на сировинну базу для більш розвинутих

країн, постійно втрачаємо фахових спеціалістів, які шукають

кращої долі за кордоном, псевдо реформами доводять до соціально!

го бунту: науковців, освітян, медичних працівників, представни!

ків малого та середнього бізнесу! 

Необхідно:

� збільшити обсяг фінансування фундаментальних на�

укових досліджень;

� створити ефективну систему управління інновацій�

ним розвитком;

� запровадити реальну систему заохочення наукових,

педагогічних, медичних, комунальних працівників та молодих

спеціалістів, створити їм гідні умови для праці, надати можли�

вість отримання соціального житла, доступного кредитування;

� забезпечити комплексну реконструкцію існуючих

студентських гуртожитків,  медичних закладів та передбачити в

бюджеті кошти на будівництво нових; 

� комплексно реформувати медичну галузь, з метою

покращення послуг;

� внести законопроект про престижність медичної праці;

� розвивати профілактичну медицину ( майбутнє ме�

дицини � за попередженням хвороб, а не за їх лікуванням);

� пропагувати здоровий спосіб життя ( жорстка проти�

дія поширенню наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, популя�

ризація спорту тощо);

� забезпечити гарантоване медичне страхування за ра�

хунок держави чи роботодавця;

� налагодити контроль за якістю та цінами ліків;

� покращувати якість води та обмежити продаж генно�моди�

фікованих продуктів харчування;

� впровадити загальнодержавні програми на покращення

екологічної ситуації;

� підтримувати програми розвитку мистецтва, допомогти мо�

лоді реалізувати свої творчі можливості;

Ефективна соціальна політика, як інструмент боротьби з бідніс�
тю та соціальною несправедливістю.

По кількості автомобілів класу люкс, кількості бізнес!цен!

трів та цінам на оренду і нерухомість ми одні з перших, а по

рівню життя та соціальної захищеності – одні з остан!

ніх.Більшість живе по принципу – або не було б гірше! Невже

ми будемо продовжувати і далі жити за законами джунглів,

як в країнах третього світу, де виживає сильніший і кожен

сам за себе?

Необхідно:

� зберегти та розширити  соціальні програми та вип�

лати, спрямовані на підтримку  пенсіонерів, ветеранів війни,

дітей війни, людей з обмеженими можливостями, сиріт, багато�

дітних сімей;

� зробити діючою мережу соціальних працівників з

догляду за одинокими людьми, створити єдину інформаційну

базу малозабезпечених громадян;

� значне зменшення податків підприємствам, які залу�

чають до роботи людей з фізичними вадами, активне залучення

таких людей до громадського та суспільного життя, створення

інтегрованого середовища;

� підвищувати заробітні плати та пенсії не тільки на рі�

вень інфляції;

Буду робити все можливе для: збереження історично�куль�

турного надбання Києва; запобігання розкраданню земель та

приміщень комунальної власності; сприяння будівництву

спортивних та дитячих майданчиків, зон відпочинку; ремонту�

вання будинків, прибудинкових територій; озеленення терито�

рій тощо. 

З повагою, 
Валерій Шевчук

Про прокладання 
зовнішніх інженерних мереж 

до житлової, громадської забудови та автовокзалу 
по Кільцевій дорозі, 1, 1 а, 1 в на території, 

обмеженій Кільцевою дорогою, 
західною межею забудови вулиць Теремківської 

та Жулянської і міською межею 
у Голосіївському районі

Розпорядження № 1226 від 17 липня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про благоустрій населених пунк-

тів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, враховуючи державні акти на право власності на земельні ділянки від 29.12.2007
№ 07-8-00167; 29.12.2007 № 07-8-00165; 06.10.2011 № 07-8-00428, 24.01.2012 № 07-8-00441, з метою забезпечення підключення 
об’єкта до існуючих мереж міста та зважаючи на звернення ТОВ “Мегаполісжитлобуд” від 08 лютого 2012 р. № 35, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

Про здійснення комплексу 
протиаварійних робіт із закріплення схилу

Хрещатицького яру в межах вулиць Лютеранської 
та Круглоуніверситетської у Печерському районі

Розпорядження № 727 від 7 травня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України – місто-герой Київ”, “Про регу-

лювання містобудівної діяльності”, “Про архітектурну діяльність”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 № 1369 “Про інженерний захист тери-
торій, об’єктів і споруд від зсувів”, з метою виконання протиаварійних робіт для забезпечення стійкості схилу Хрещатицького яру в
межах вулиць Лютеранської та Круглоуніверситетської у Печерському районі під час виконання товариством з обмеженою відпо-
відальністю “Інвестиційно-будівельна компанія “Інтеграл-груп” робіт з будівництва готельного комплексу з підземним паркінгом
на вул. Лютеранській, 14-В, враховуючи звернення цього товариства від 10.02.2012р., в межах функцій органу місцевого самовря-
дування:

1. Здійснити комплекс протиаварійних робіт із закріплення схилу
Хрещатицького яру в межах вулиць Лютеранської та Круглоуніверси"
тетської у Печерському районі.

2. Визначити товариство з обмеженою відповідальністю “Інвести"
ційно"будівельна компанія “Інтеграл"груп” (далі — ТОВ “ІБК “Інтеграл"
груп”) замовником розробки проектно"кошторисної документації та
виконання комплексу протиаварійних робіт із закріплення схилу Хре"
щатицького яру в межах вулиць Лютеранської та Круглоуніверситет"
ської у Печерському районі.

3. ТОВ “ІБК “Інтеграл"груп”:
3.1. Розробити та затвердити в установленому порядку проектно"

кошторисну документацію.
3.2. Майново"правові питання вирішувати в установленому поряд"

ку.
3.3. Погодити в установленому порядку з Управлінням державної

автомобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві схеми організації ру"
ху транспорту та встановлення технічних засобів регулювання дорож"
нього руху на період виконання робіт по вулицях Лютеранській та
Круглоуніверситетській.

3.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Ки"
єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

3.5. Розробку проектно"кошторисної документації та виконання
комплексу протиаварійних робіт із закріплення схилу здійснити за ра"
хунок власних коштів товариства.

3.6. При виконанні робіт дотримуватись норм і правил безпеки у бу"
дівництві.

3.7. Забезпечити до завершення комплексу протиаварійних робіт
проведення інструментального нагляду за станом схилу із залученням
спеціалізованих підприємств та установ.

4. Дозволити ТОВ “ІБК “Інтеграл"груп”, із"за відсутності вільного
доступу до верхньої частини земельної ділянки, організувати проїзд
між будинком № 16 на вул. Лютеранській та будівлею № 20 на вул.
Лютеранській для виконання комплексу протиаварійних робіт із за"
кріплення схилу з розміщенням будівельної техніки та технологічного
обладнання на схилі Хрещатицького яру в межах вулиць Лютеранської
та Круглоуніверситетської.

5. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього
розпорядження покласти на заступника голови Київської міської дер"
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов

1. Товариству з обмеженою відповідальністю “Мегаполісжитлобуд”
(далі ТОВ “Мегаполісжитлобуд”) в термін з 04.08.2012 до 09.04.2014
здійснити згідно з розробленою та затвердженою в установленому по"
рядку проектно"кошторисною документацією за умови виконання п.2
цього розпорядження роботи з будівництва інженерних мереж до жит"
лової, громадської забудови та автовокзалу по Кільцевій дорозі, 1, 1а,
1в на території, обмеженій Кільцевою дорогою, західною межею забу"
дови вулиць Теремківської та Жулянської і міською межею у Голосіїв"
ському районі, а саме:

— прокладання кабельної мережі КЛ"10 кВ від ПС “Теремки” до
ФП"10 кВ ПС “Одеська” на вул. Академіка Заболотного та Кільцевій
дорозі;

— прокладання кабельної мережі КЛ"10 кВ від ПС “Теремки” до РП"
1 на вул. Академіка Заболотного та Кільцевій дорозі;

— прокладання кабельної мережі КЛ"10 кВ від ПС “Теремки” до РП"
4 (існуюча РП"207) на вул. Академіка Заболотного та Кільцеві дорозі;

— прокладання кабельної мережі КЛ"10 кВ від ПС “Університетська”
до РП"1 на вул. Василя Касіяна, вул. Маршала Якубовського, вул. Ми"
хайла Ломоносова, через Кільцеву дорогу. Перехід через Кільцеву доро"
гу здійснити закритим способом;

— прокладання кабельної мережі КЛ"10 кВ від ПС “Університетська”
до РП"3 вулицями Василя Касіяна, Маршала Якубовського, Михайла
Ломоносова через Кільцеву дорогу;

— реконструкція повітряної ЛЕП 110 кВ “Ново"Київська — Теремки”
по вул. Академіка Заболотного;

— спорудження трубної каналізаційної мережі від ПС “Одеська” до
Окружної дороги по вул. Проектній, 1;

— спорудження трубної каналізаційної мережі від ПС “Теремки” до
Одеської площі по вул. Академіка Заболотного;

— будівництво увідної телефонної каналізації до об’єкта виконати
відкритим способом між телефонними колодязями ПАТ “Укртелеком”
№ 154 та № 180 на Кільцевій дорозі з прокладанням залізобетонного
телефонного колодязя типу ККЗ"5.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Мегаполісжитлобуд”:
2.1. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві тимчасо"
ву схему організації руху транспорту та пішоходів;

2.2. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, освітлення, сиг"
нальні ліхтарі та забезпечити безпечний прохід пішоходів та проїзд
транспорту в місцях виконання робіт;

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Ки"
єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 {зі змінами та доповненнями);

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

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин за
типом існуючого на всю ширину та довжину в межах розриття, а тро"
туарів на всю ширину та довжину фігурними елементами мощення та
передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово"експлу"
атаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них ГолосІївського району м. Києва”.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації
прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за"

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак
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Відповіді на сканворд 

ПАТРІОТИ КИЄВА! ДРУЗІ ТА СУСІДИ!
Громадський рух "КИЯНИ РАЗОМ" і партія "УДАР" виступа'

ють за зміни української політики в інтересах суспільства та від'
повідно до європейських стандартів.

Я гордий тим, що народився і мешкаю в Києві та маю змогу ра'
зом з Вами відстоювати його історичні традиції і творити сього'
дення Києва.

Нам вдалося об'єднати патріотів Києва та змусити владу раху'
ватися з думкою громади. 

Ми разом відстояли Печерську площу,  зупинили інші

скандальні забудови, добилися ремонту багатьох прибудин�

кових територій. Ми закриваємо нічні клуби та МАФи, що

порушують наш спокій, відстоюємо зручну інфраструктуру

районів, доступні магазини біля будинків, сільськогосподар�

ські ярмарки, бювети, дитячі садочки та спортивні майдан�

чики. 

Я відстоюю посилення ролі громади в управлінні Києвом і

право кожного Киянина на участь у визначенні майбутнього

свого міста, району та вулиці. 

Місцеве самоврядування має забезпечувати створення ком'

фортного життєвого середовища та надання Киянам якісних і
доступних послуг.

Моєю метою є збереження історично'культурного надбання
та розвиток соціально'економічного потенціалу Києва, створен'
ня умов для підвищення добробуту киян, гарантування їх безпе�

ки та порядку на вулицях, розвитку бізнесу та підвищення йо�

го соціальної відповідальності, зменшення безробіття.

Я ЙДУ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ ЗАХИЩАТИ ПРАВО КИЯН
НА КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ, А САМЕ:

– зламати корупційну систему та притягнути до відповідаль�

ності чиновників�мародерів, членів "молодої команди" вин�

них у розкраданні майна громади;

– змусити владу враховувати думку громади та запровадити

регулярну звітність влади перед людьми; 

— запровадити народне вето, що дозволятиме громадянам на

референдумі скасовувати рішення влади та відправляти у від�

ставку чиновників, які нехтують думкою громади;

– створити механізм жорсткого контролю з боку громади за

формуванням та використанням державного і місцевого бюд�

жетів; 

– залишати в міському бюджеті 100% податку на доходи фі�

зичних осіб, на землю та нерухомість. Впровадити нульову

ставку податку на прибуток для новостворених підприємств; 

– повернути Києву районні ради, розширивши їх повнова�

ження; 

– розробити довгострокову економічну стратегію розвитку
Києва;

– забезпечити комфортне життя нашим батькам – пенсіоне'
рам, ветеранам, які своєю важкою працею дали можливість

нам і нашим дітям вчитися і працювати;

– збільшити доплати до пенсій та заробітних плат бюджетни'
ків;

– зміцнити систему соціального захисту незахищених, мало�

забезпечених сімей, молоді, студентів та інвалідів;

– відстоювати першочергове працевлаштування молоді, жі�

нок, одиноких матерів та сиріт;

– зміцнити матеріально'технічну базу закладів освіти;
— підвищити якість житлово'комунальних послуг та

впровадити обґрунтовані тарифи на комунальні послуги, що

відповідатимуть їх якості;

– надати право громаді на вибори місцевих суддів, прокурорів,
дільничих;

– ввести мораторій на забудову центральних районів міста Ки'
єва;

– повернути громаді передані під забудову двори, сквери та
дитячі садочки;

– повернути комфортну інфраструктуру нашим районам, ма�

газини із доступними цінами біля будинку, сільськогосподар�

ські ярмарки;

– забезпечити благоустрій прибудинкових територій, від�

новлення дитячих і спортивних майданчиків;

– пiдвищити якість медичних послуг і зміцнити матеріально�

технічний стан медичних закладів;

– забезпечити Киян чистою питною водою, через впровад�

ження сучасних систем очистки води, вдвічі збільшити кіль�

кість бюветів.

Беру відповідальність за захист наших інтересів на себе.
У разі невиконання мною даної програми забов`язуюсь склас'

ти повноваження депутата.
Патріоти Києва, єднаймося!

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

(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
по 221 одномандатному виборчому округу

ДІДЕНКА ЯРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

"Політика для чесних людей, 
а Державою мають управляти 

Професіонали"
Я буду робити все, щоб наша держава була незалежною,

демократичною та процвітаючою, а люди, незалежно від ві�

ку, відчували себе захищеними, матеріально забезпеченими,

мали робочі місця з достойною заробітною платою та пенсі�

єю, кваліфіковане державне медичне та соціальне забезпе�

чення. 

Моє завдання – представляти та захищати інтереси вибор�

ців у всіх органах законодавчої та виконавчої влади, мати

постійний зворотній зв'язок з виборцями та своєчасно вико�

нувати  вказівки та прохання виборців щодо вирішення усіх

проблемних питань.

На першому місці будуть соціально незахищені люди по�

хилого віку, пенсіонери, учасники бойових дій, інваліди та

учасники ВВВ, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС

та інші категорії людей, які потребують моєї підтримки та

допомоги. 

Особливу увагу приділити лікарням, родильним домам,

поліклінікам. Забезпечити ці заклади якісними ліками, без

посередників. Збільшити заробітну плату медичним праців�

никам всіх категорій за рахунок місцевих бюджетів.

Для пільгових категорій людей зробити спеціальні аптеки,

де ліки будуть відпускатись по собівартості. 

Поза моєю увагою не залишаться діти, студенти, курсанти

– майбутнє та гордість нашої країни. Пріоритетне завдання �

створення належних  умов для навчання та проживання. Ма�

теріальна допомога дітям�сиротам та дітям з неповних сімей

на час навчання та під час працевлаштування.   

Важливим напрямком є підтримка діяльності наукових та

учбових установ, підприємств та організацій округу. Надання

допомоги дитячим садочкам, школам в переобладнанні кла�

сів та лабораторій сучасною технікою, за рахунок створення

благодійних фондів і грошей місцевих бюджетів, підвищення

заробітної плати працівникам освіти.

Покращити стан впровадження нових технологій, доступ

до мережі Інтернет, IP TV, VOIP та інших новітніх технологій

і в першу чергу забезпечити всі середні школи, ВУЗи та гур�

тожитки безкоштовним WI�FI.

Категорично заборонити вирубку дерев зеленої зони та

будь�якого будівництва в історичній частині міста. Привести

в порядок парки, сквери, прибудинкові території та побуду�

вати на них окремі дитячі майданчики, зробити ремонтні ро�

боти у під'їздах будинків та на дахах будинків, які знаходять�

ся у аварійному стані або близькому до нього за рахунок міс�

цевого бюджету та різних фондів.

Створити всі умови для вільного волевиявлення мешкан�

ців виборчого округу, незалежно від віку та соціального ста�

тусу. Взяти виконання всіх звернень громадян виборчого ок�

ругу під постійний контроль.

Відновити місцеве самоуправління (районні Ради) та ство�

рити будинкові комітети з метою активного залучення жите�

лів в управління районами.

Для розвитку приватного бізнесу створити прозоре та зро�

зуміле законодавче поле і забезпечити захист інтересів перед

органами влади.

Прикласти всі зусилля для проведення розслідування

зловживань чиновників, щодо руйнування, зміни архітек�

турного обліку округу з метою притягнення до відповідаль�

ності, згідно чинного законодавства.

Нам разом треба розробити механізм підзвітності влади. 

Силові структури і правоохоронні органи слід використовува�

ти тільки для захисту цілісності країни, прав та свобод громадян.

Підняти їх рівень фінансового та матеріального забезпечення.

На першому місці у влади повинна бути людина з її проб�

лемами і потребами.

Влада – слуга народу, а не навпаки. Саме цінне у житті � це

саме життя. І я хочу, щоб мешканці мого виборчого округу

проживали це життя гідно. 

Печерський, Солом'янський та Шевченківський, райони �

це гордість нашої столиці і я буду робити все для того, щоб

люди нашого виборчого округу відчували себе впевнено та

могли в будь�який час звернутися до мене, представників

влади та отримати практичну допомогу.

Поспішайте робити добро людям.

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України від Демократичної партії

угорців України у виборчому окрузі № 221 (м. Київ)
Власкова Віктора Борисовича

Національні меншини, як одні з найуразливіших прошарків

суспільства, конче зацікавлені у розбудові в Україні плюраліс�

тичного та справді демократичного суспільства, в якій поважа�

ють етнічну, культурну, мовну та релігійну самобутність кожної

особи, яка належить до національних меншин,

тому,
у відповідності з статутними завданнями і програмою Де�

мократичної партії угорців України, яка висунула мене канди�

датом у народні депутати України, у разі мого обрання сумлін�

но працюватиму над законодавчим вирішенням наступних зав�

дань та досягнення наступних цілей.

У сфері державного будівництва:
– шляхом внесення змін до Конституції України встановлен�

ня парламентсько�президентської форми державного управ�

ління;

– досягнення реальної децентралізації владних повноважень

� їх чіткий розподіл між органами державного управління та ор�

ганами регіонального й місцевого самоврядування � наділення

реальними, ресурсно�забезпеченими компетенціями органів

місцевого і регіонального самоврядування;

– забезпечення незалежності судової гілки влади від органів

державної виконавчої влади;

– подолання корупції в органах державної влади;

– сприяння інтеграції України у спільноту європейських

країн, гармонізація законодавства України з принципами і нор�

мами міжнародного права, особливо щодо нормативних актів

Ради Європи та законодавства Європейського Союзу;

–  налагодження тісних економічних та культурних зв'язків з су�

сідніми країнами, особливо щодо відносин з Угорщиною.

У формуванні економічної політики держави:
З метою створення соціально�орієнтованої ринкової еконо�

міки наполягатиму на такому реформуванні податкової систе�

ми, яка сприятиме інвестиційній діяльності, утворенню нових

робочих місць та справедливому перерозподілу матеріальних

благ між різними верствами населення держави.

Враховуючи, що переважна більшість компактно проживаю�

чих національних меншин, зокрема й угорців в Закарпатській

області, мешкають в сільській місцевості, ініціюватиму прий�

няття законів спрямованих на стимулювання економічного

розвитку села. Село не лише місце виробництва аграрної про�

дукції, а перш за все, середовище проживання людей й колиска

всіх національних культур!!!

У сфері захисту прав людини та забезпечення захисту і реаліза'
ції прав національних меншин:

ініціюватиму та сприятиму прийняттю законодавчих актів

спрямованих на:

– неприпущенні дискримінації за ознаками національної,

мовної, релігійної та іншими ознаками;

– створення умов, шляхом надання державної підтримки,

розвитку освіти мовами національних меншин на всіх освітніх

рівнях;

– набуття чинності й практичної реалізації проекту Закону

України "Про основні засади мовної політики";

– створення національно�культурної автономії й національ�

но�персональної автономії національних меншин, та надання

статусу національного самоврядування національної меншини

адміністративно�територіальним одиницям більшість населен�

ня яких належить до певної національної меншини;

– забезпечення представництва національних меншин в ор�

ганах влади усіх рівнів, зокрема й у Верховній Раді України;

– приєднання України до міжнародних договорів спрямова�

них на захист від дискримінації та забезпечення прав націо�

нальних меншин та їх сумлінне виконання.

Передвиборча програма кандидата у народні депутати України 
Гончара Миколи Вікторовича, 

одномандатного виборчого округу № 221

Про виконання робіт з розробки Транспортної схеми м. Києва
Розпорядження № 1210 від 12 липня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто$герой Київ”, пункту 5
статті 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, пункту 3 статті 5 Закону України “Про транспорт”, Закону України
“Про здійснення державних закупівель”, постанов Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1735 “Про затвердження Правил на$
дання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом”, від 18.02.1997 № 176 “Про затвердження Правил надання по$
слуг пасажирського автомобільного транспорту”, наказу Міністерства транспорту України від 21.01.1998 № 21 “Про затвердження
Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом”, наказу Міністерства статистики України
від 27.05.1996 № 150 “Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на
маршрутах”, з метою підвищення ефективності пасажирських перевезень громадським транспортом, в межах функцій органу міс$
цевого самоврядування:

Про влаштування прямого пожежного проїзду 
від будинку по вул. Московській, 41/8 до вул. Московської

Розпорядження № 1237 від 17 липня 2012 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18, пунктів 1, 2 статті 19, пункту 4 статті 20

Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 6,23,24, частини 1 статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, звернення ДП
“Регіон 2002” від 18.05.2012 № 40 та листа Печерського районного відділу Головного управління держтехногенбезпеки у м. Києві
Державної інспекції техногенної безпеки від 18.05.2012 № 6/761 з метою влаштування прямого пожежного проїзду від будинку по
вул. Московській, 41/8 до вул. Московської, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про реконструкцію вул. Куренівської 
на ділянці від вул. Єрмака 

до вул. Богатирської в Оболонському районі
Розпорядження № 1301 від 26 липня 2012 року

Відповідно до пп. 1,2 п. “а” ч. 1 ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 6, 22, 23 Закону України “Про
дорожній рух”, Закону України “Про автомобільні дороги”, з метою приведення до належного технічного стану дорожнього по$
криття проїзної частини та тротуарів вул. Куренівської на ділянці від вул. Єрмака до вул. Богатирської в Оболонському районі, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити ДП “Регіон 2002” влаштувати прямий пожежний проїзд від
будинку по вул. Московській, 41/8 до вул. Московської, за умови виконання
п. 2 цього розпорядження.

2. ДП “Регіон 2002” у встановленому порядку:
2.1. Розробити та затвердити проектно�кошторисну документацію на

влаштування прямого пожежного проїзду від будинку по вул. Московській,
41/8 до вул. Московської.

2.2. Розробити та погодити в УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему орга�
нізації дорожнього руху на період виконання робіт.

2.3. Встановити відповідні технічні засоби організації дорожнього руху та
забезпечити безпечний прохід пішоходів та проїзд транспортних засобів в
місцях виконання робіт.

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Ки�

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.

2.5. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо поряд�
ку виконання будівельних робіт.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт покласти
на директора ДП “Регіон 2002” Фісталя Г. Е.

4. КК “Київавтодор” згідно з розробленою, погодженою та затвердженою
в установленому порядку проектно�кошторисною документацією на договір�
них умовах за замовленням ДП “Регіон 2002” виконати роботи, передбачені
п. 1 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го�
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

1. Здійснити виконання робіт з розробки Транспортної схеми м. Києва.
2. Визначити Головне управління транспорту та зв’язку виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за�
мовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Визначити у встановленому порядку на конкурсних торгах гене�
ральну проектну організацію з розробки Транспортної схеми м. Києва.

3.2. Забезпечити виконання робіт з розробки Транспортної схеми 
м. Києва в установленому порядку.

3.3. Подати в установленому порядку до Головного управління еконо�

міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
робіт з розробки Транспортної схеми м. Києва до програм соціально�еко�
номічного розвитку м. Києва на 2012 та наступні роки.

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

5. 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

1. Здійснити в 2012�2013 роках розробку проектно�кошторисної
документації та реконструкцію вул. Куренівської на ділянці від вул. Єр�
мака до вул. Богатирської в Оболонському районі.

2. Взяти до відома, що фінансування проектних робіт та робіт із ре�
конструкції вул. Куренівської на ділянці від вул. Єрмака до вул. Бога�
тирської в Оболонському районі буде здійснюватися за кошти інвесто�
ра.

3. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником ви�
конання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

4. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
4.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну органі�

зації на виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження,
на конкурсних торгах.

4.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, провести її
експертизу та затвердити в установленому порядку.

4.3. При укладанні договору підряду на виконання будівельних ро�
біт обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гаран�
тії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
об’єкта.

4.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

4.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак
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Спортивні новини

Футбол. Стали відомі учасники 
1/8 фіналу Кубка України
В Б дин ф тбол відб лося жереб вання 1/8 фінал розі раш

К б а У раїни. Цьо о раз процед р проводив новообраний олова
омітет національних збірних та олова тренерсь ої ради ФФУ Ми-
хайло Фомен о. За рез льтатами жереб вання чинний володар
К б а У раїни — донець ий "Шахтар" — з стрінеться в Уж ороді з
"Говерлою". На цій стадії сліпий жереб звів ще три пари представ-
ни ів Прем’єр-лі и. Отже, в 1/8 фінал К б а У раїни з стрін ться:
"Карпати" Львів — "Металіст" Хар ів; "У ра ро ом" Голов ів а —
"Чорноморець" Одеса; "Дніпро" Дніпропетровсь — "Іллічівець" Ма-
рі поль; "Ворс ла" Полтава — "Таврія" Сімферополь; "Нива" Терно-
піль — "Севастополь"; "Аван ард" Краматорсь — "Арсенал" Київ;
"Шахтар" Свердловсь — "Волинь" Л ць . Базовий день для прове-
дення і ор — середа, 31 жовтня. Переможці стадії визначаться в од-
ном матчі

Спортивний рух. Відбулася ХІV Всеукраїнська
спартакіада серед збірних команд державних
службовців
У місті Ал шта відб лася ХІV Все раїнсь а спарта іада серед збір-

них оманд державних сл жбовців Автономної Респ блі и Крим, об-
ластей, Київсь ої та Севастопольсь ої місь держадміністрацій. Усьо о
544 часни и. Зма ання проводилися з п’яти видів спорт : настільно-
о теніс , шашо , шахів, ф тзал та волейбол . За підс м ами спарта-
іади за ально омандном залі І місце вибороли держсл жбовці
Дніпропетровсь ої області, ІІ місце — Хмельниць ої, ІІІ місце — Пол-
тавсь ої. Столична оманда здоб ла два перших місця зма аннях з
ф тзал та шахів. За алом ХІV Все раїнсь ій спарта іаді взяли
часть 27 збірних державних сл жбовців з сіх ре іонів У раїни, інфор-
м є офіційний сайт Держсл жби сім’ї, молоді та спорт

Баскетбол. Стали відомі кошики посіву 
на Євробаскет%2013
ФІБА Європа оприлюднила оши и посів перед жереб ванням на

Євробас ет-2013. У ожном з шести оши ів знаходяться по 4 оман-
ди, я і не перетн ться між собою на р повій стадії чемпіонат Євро-
пи. 24 збірні- часни и б ли розподілені з ідно рез льтатів їхніх вист -
пів попередньом сезоні. Національна оманда У раїни опинилася
четвертом оши разом зі збірними Фінляндії, Боснії та Герце ови-
ни, Польщі. Власне саме жереб вання, під час я о о і б де визначе-
но с лад р п, відб деться пізніше. На адаємо, що ожній р пі б -
де представлено 6 оманд, по 3 най ращих вийд ть до наст пно о ра-
нд . Чемпіонат Європи проходитиме з 4 по 22 вересня наст пно о
ро в Словенії. Посів ви лядає та им чином: оши № 1: Іспанія,
Франція, Росія, Ма едонія; № 2: Литва, Греція, Словенія, Вели обри-
танія; № 3: Італія, Хорватія, Німеччина, Чорно орія; № 4: Фінляндія,
У раїна, Польща, Боснія і Герце овина; № 5: Гр зія, Бель ія, Латвія,
Т реччина; № 6: Чехія, Сербія, Ізраїль, Швеція

Температура +12°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +19°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 76 %

Прогноз погоди на 29 вересня 2012 року

ОВНИ, емоційне напр ження д же сильне, вас м чать образи,
мин лі моральні рани дають про себе знати, прово ючи онфлі -
ти з оточенням. Знайдіть в собі сили ви реслити з пам’яті все по-
ане і пробачити. Вам під сил с ин ти цей не ативний вантаж і
омфортно облашт вати особисте життя, не спалюючи мости ар-
монійних взаємин.
ТЕЛЬЦІ, я що хочете триматися на ар’єрном олімпі та роз-

ба атіти, пра ніть до творчої ори інальності, а тивіз йте естетич-
ний сма , цьо о ро реалізація ваших потаємних бажань під бла-
ословенною опі ою Творця, до липня 2013 р. отримаєте те, що
хотіли найбільше. Дотрим йтеся сл жбової с бординації, не стря-
вайте в таємні авантюри, б дьте чесними і порядними, підтрим -
ючи теплий мі ро лімат робочом оле тиві.
БЛИЗНЯТА, нестримна пристрасть бажань, що затьмарює здо-

ровий л зд, з бна. Усмиріть власниць і інстин ти, відправте в
но а т ненаситне емоційне "хоч ", все, що вам хочеться, пошле
т рботлива доля, але не задарма — треба засл жити. Б дьте пра -
тичними, раціонально ви ористов йте ожн мить, не реб йте
підробіт ами.
РАКИ, тема плідної ділової співпраці та облашт вання сімейно-

о б ття найа т альніша. Я знайти шлях до омпроміс і з аряч
не підірватися на мінном полі власних ініціатив?.. Вимо и холод-
но ровних омпаньйонів (шлюбних с п тни ів) поставте на чільне
місце, ідіть них на повід , зваж ючи всі "за і проти", любіть їх,
тоді ви раєте і ни нете помило .
ЛЕВИ, бойовий запал б’є з вас фонтаном, одна діяти на влас-

ний розс д не доведеться. Події тижня запро рамовані армічно,
беріть часть бла одійних а ціях, не ц райтеся ролі матері Тере-
зи, жертовність — то "валюта" для оплати доп щених раніш поми-
ло . Лівою беріть, а правою подавайте і не с рміть на п бліці про
свою щедрість!
ДІВИ, пра н чи створити в товаристві тепл зад шевн атмо-

сфер , при от йтеся розщедритися на подар н и, д ховне і мате-
ріальне переплелося в один л бо . Не помажеш — не поїдеш. Хо-
чете пірн ти в шалений вир взаємно о охання — не с піться і
тр сіть аманцем! Е ономити на задоволеннях не слід. За витрати
не переживайте — заробите, ви в фаворі ерівництва, орист й-
теся сл жбовими привілеями, б дь-я і фо си зійд ть з р .
ТЕРЕЗИ, спіх, поп лярність вас с проводж ють в романтичній

сфері та царинах освіти, зате в професійній діяльності в л анічна
обстанов а. Одна заробляти власні роші треба б дь-що, аби не
вини али спори з привод "чий внесо спільний матеріальний а-
зан більший" чи звин ватили в паразитизмі — все порівн !
СКОРПІОНИ, нині відлюдництво — най ращий лі ар і д ховний

наставни . Підводьте підс м и мин ло о ро , славте і дя йте
Всевишньом за все, що маєте, він одаряє за мин лі засл и, ви-
он є прохання і побажання. Ні о о не с діть та не с димі б дете.
У ожно о індивід альна про рама розвит , а ваша мета — з мі-
ти самоствердитися в соці мі.
СТРІЛЬЦІ, вам визначено віч-на-віч зіт н тися з небезпечними

сит аціями, я их дов о ни али, і з честю з них вийти. Я що бізнес
р йн ється, вас обд рили з рошима, иньте зневірятися і не по-
дібнюйтеся до анало ічно о ро , метод "о о за о о, з б за з б"
посилить зло. Переплавте в собі нів на милість, проженіть заз-
дрість, не за лядайте в ч жий аманець і задовольняйтеся тим, що
маєте.
КОЗОРОГИ, шт рм ар’єрно о олімп вінчається лаврами пе-

ремо и. Я фахівець ви сама дос оналість, втім, прибор айте ди -
таторсь о о джина, претензіями та вимо ами тіль и піддасте жар
бойовом ент зіазм он рентів, підсилите протистояння. Втім,
б дь-я ій боротьбі визначена "нічия", адже на роботі серед оле
маєте вірних др зів, я і нізащо вам не на апостять. Над тими, хто
ш ає робот , зрештою форт на змил ється.
ВОДОЛІЇ, піддайте емоційної пари в топ сл жбових дося нень

та ви он йте робот з д шевним трепетом! Мі ро лімат в офісі на-
пр жений, том не перевтомлюйтеся, а беріться за люблене за-
няття, де можна творчо реаліз ватися. Бла о поряд енер ійні парт-
нери-союзни и, з я ими можна розширити р озір, плідно спів-
працювати, штовхаючи віз прое тів потрібном напрям .
РИБИ, життя пре расне, б дьте щедрими і вели од шними з

оханими, дітьми, родичами! Ваше світовідч ття ардинально мі-
няється, йде переоцін а життєвих цінностей, том я що вини н ть
е стремальні сит ації — то на раще, в стресах на опичений не а-
тив переплавляється на позитив

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  3 0  В Е Р Е С Н Я  —

6  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Срібний успіх киян 
на чемпіонаті світу в Кіштелеку
Вітчизняні танцюристи здобули три нагороди
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Низ ою спішних вист пів
від рився новий сезон для
спортсменів Все раїнсь ої
федерації танцювально о
спорт . Головний трі мф
на наших часни ів че ав в
орсь ом Кіштеле , де

проходив чемпіонат світ
серед юніорів ІІ. У напр -
женій боротьбі з-поміж
найсильніших пар вітчиз-
няні спортсмени здоб ли
3 на ороди — два "золота"
та "срібло".

Цього року чемпіонат світу з тан�

цювального спорту вирішили про�

вести в угорському місті Кіштелек.

Приємно, що позмагатися з най�

сильнішими танцювальними пара�

ми довелося й представникам Укра�

їни. Рахунок медалей на турнірі

розпочав столичний дует Ярослав

Броварський — Єлизавета Гижко у

категорії юніори ІІ (латина). Лише

трохи не вистачило киянам, аби

здобути "золото" чемпіонату, втім,

вони зуміли скласти гідну конку�

ренцію традиційним фаворитам

змагань — росіянам і у підсумку по�

сіли другу сходинку, виборовши

"срібло". Варто зазначити, що бо�

ротьба була досить напруженою,

адже у чемпіонаті брали участь 66

пар з 35 країн світу. А ось інший ки�

ївський дует Ігор Резнік — Крістіна

Годунова порадував вітчизняних

вболівальників "золотом". У зма�

ганнях з латини вони зупинилися

за крок до фіналу, припинивши бо�

ротьбу на 1/2 стадії. Втім, вже на�

ступного дня Ігор та Крістіна трі�

умфували у категорії WDSF юніори

ІІ (стандарт), ставши найкращою

серед 25 пар з 14 країн.

Аналізуючи результати в рейтин�

гових категоріях Всесвітньої феде�

рації танцювального спорту на чем�

піонаті у Кіштелеку, можна сказа�

ти, що вітчизняні спортсмени гідно

підготувалися до відкриття нового

танцювального сезону. Так, золо�

тою нагородою в рейтингових зма�

ганнях серед дорослих (латина) від�

значилися Артем Лазарев — Кате�

рина Ісакович, обійшовши 68 тан�

цювальних пар з 17 країн. "Хреща�

тику" вдалося поспілкуватися з

президентом ВГО "Всеукраїнська

федерація танцювального спорту"

Борисом Дейчем, який підсумував

виступи українських пар на світо�

вій першості у Кіштелеку: "Вітчиз�

няні танцювальні пари дедалі часті�

ше підіймаються на найвищі схо�

динки п’єдесталу пошани. Приєм�

но, що наші дуети демонструють й

певну стабільність у результатах,

отже в них вже сформувався профе�

сійний підхід до своєї справи. Я, як

президент федерації, дуже радий,

що українських танцюристів пова�

жають в усьому світі. Це означає,

що ми на правильному шляху роз�

витку танцювального спорту в

Україні"
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Цей день в історії 29 вересня

1547 — народився Мі ель де
Сервантес, іспансь ий письмен-
ни , автор "Дон Кіхота"
1793 — в ан лійсь ом спор-

тивном ж рналі вперше з адано
про р в теніс
1829 — в Лондоні за на азом

тодішньо о міністра вн трішніх
справ Роберта Піля (йо о ім'я да-
ло Лондонсь им поліцейсь им
прізвись о bobby) почала діяти
цивільна поліція, з одом — С от-
ланд-Ярд
1866 — народився Михайло

Гр шевсь ий, олова Централь-
ної ради, істори
1916 — Джон Ро феллер став

першим світі мільярдером
1926— за рита й про олошена

м зеєм Києво-Печерсь а Лавра
1976 — народився Андрій

Шевчен о, раїнсь ий ф тболіст,
володар Золото о м'яча-2004

Відповіді на с анворд на 30-й стор.
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Срібні призери чемпіонат світ Кіштеле пара Єлизавета Гиж о — Ярослав Броварсь ий (зліва центрі) та володарі
золотих на ород ате орії WDSF юніори ІІ Крістіна Год нова — І ор Резні разом з тренерами

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Днями ерівництво иївсь о о "Ди-
намо" представило оманді та пресі
ново о оловно о тренера. Ним став
олишній ф тболіст столично о л -
б Оле Блохін. Це призначення
стало можливим після то о, я б в
звільнений російсь ий фахівець
Юрій Сьомін за низ поразо віт-
чизняном чемпіонаті і єврот рнірі.
Та ож б ли представлені асистенти
оловно о тренера. Ними стали о-
лишні динамівці Оле сій Михайли-
чен о, Андрій Баль та Сер ій Реб-
ров. Крім то о, л бних воротарів
от ватим ть одраз два фахівця —
Юрій Роменсь ий та Михайло Ми-
хайлов.

Призначення Олега Блохіна новим тренером

київського "Динамо" сколихнуло майже увесь

вітчизняний футбольний світ. Терміновість

прийнятого рішення вразила не лише пересіч�

них фанатів, а й новоявленого наставника сто�

личної команди. "Чесно кажучи, все відбулося

так швидко, що зараз думки трохи плутаються.

Повинен був пройти якийсь час, щоб я зміг

очолити такий великий клуб. Зізнаюсь, часом

було прикро, що колишнім динамівцям дово�

дилося керувати командою, а я чомусь не міг

дочекатися запрошення. Мабуть, це моя доля —

прийняти команду у дуже складний час. Але як�

би мені одночасно запропонували очолити "Ре�

ал", все одно прийняв би рішення на користь

"Динамо". Я був у цій команді все життя, нічого

навіть пояснювати не треба. Але разом з тим, це

рішення далося мені не просто",— зізнався

Олег Блохін. За його словами, наразі перед ним

стоять давно відомі завдання — треба вигравати

в усіх турнірах. Але першочерговою задачею

Блохін назвав стабілізацію гри "Динамо". "Най�

ближчі матчі — з "Зорею", загребським "Дина�

мо" і "Дніпром" — будуть для мене ознайомчи�

ми, але ніхто не знімає завдання досягнення в

них позитивного результату",— сказав пан Бло�

хін.

Умови контракту з новим наставником "Дина�

мо" були узгоджені напередодні, згідно з якими

він працюватиме в команді 4 роки. На хвилююче

питання щодо роботи тренера у збірній була чіт�

ка відповідь. "З керівництвом ФФУ досягнута

домовленість, що Олег Володимирович проведе

осінній цикл до кінця. Це означає, що збірна під

його керівництвом зіграє ще два матчі — з Мол�

довою та Чорногорією. Разом з тим, я не впевне�

ний у тому, що вже завтра федерація не назве

ім’я нового тренера національної команди",—

сказав президент клубу Ігор Суркіс.

На запитання про нинішній стан київського

"Динамо" Олег Блохін зазначив: "З точки зору

професійної діяльності мені зараз важко оцінити

гру колективу. Але я скажу як уболівальник,

який спостерігав за матчами збоку. Мені здаєть�

ся, що команді не вистачає організації гри. А во�

на не за один день створюються. Швидкісні

гравці є. Гусєв, Ярмоленко, Ідейє — ці футболіс�

ти мають чудову фізичну підготовку. У збірній

виступають ті ж гравці, що й в "Динамо", і не

сказав би, що серед них не вистачає швидкісних

виконавців. Але, можливо, гра будувалася по�ін�

шому, і ці футболісти просто не могли проявити

свої кращі якості. Втім, я не можу тут нічого

стверджувати, бо не знаю, як будувався трену�

вальний процес у "Динамо", не знаю фізичного

стану гравців, не знаю, як готувалася команда,

якою була установка перед матчем".

Представники ЗМІ запитали у Олега Блохіна,

що б він хотів побажати вболівальникам "синьо�

білих". "Найголовніше — набратися терпіння.

Звичайно, до цього закликають всі тренери. Але

"динамівський" вболівальник — він особливий.

Він не терпітиме фальші, але разом з тим завжди

підтримує команду. Повторюся, швидко налаго�

дити стан в колективі не вдасться. Одне можу

сказати напевно, сумувати — не доведеться",—

запевнив присутніх Олег Блохін

Олег Блохін повернувся 
в "Динамо"
Легендарного гравця призначено 
головним тренером столичної команди
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Київ стане екологічно
чистим
З міста вже вивезли токсичні відходи берилію, на черзі санація території
ВАТ "Радикал"

Замість токсичних приміщень —
промислові склади

Результати вражають — протягом чо�

тирьох місяців цього року з території

Державного науково�виробничого під�

приємства “Захід” було вивезено 111

контейнерів з берилієвмісними відхо�

дами.

Як повідомила “Хрещатику” началь�

ник ГУ промислової, науково�технічної

та інноваційної політики КМДА Людми�

ла Денисюк, ще 19 червня всі контейне�

ри вагою по 5 тонн кожен були вивезені

за межі України, а 16 липня вони були

прийняті для захоронення на спеціально

облаштованому полігоні. На здійснення

таких робіт із бюджету міста було виділе�

но майже 14 млн грн, які сплачені в пов�

ному обсязі.

“Цієї події місто чекало майже 20 ро�

ків. Наразі на очищеній території під�

приємства працюють фахівці ГУ екології

та природних ресурсів, однак вже зараз

можна говорити, що вона є абсолютно

безпечною і тепер наше основне завдан�

ня визначити: як правильно використати

ці 2,5 га, щоб вони принесли користь

місту і киянам”,— розповіла Людмила

Денисюк.

За словами начальника ГУ комуналь�

ної власності Дмитра Парфененка, у

липні цього року Київрада прийняла рі�

шення “Про надання згоди на прийнят�

тя до комунальної власності територі�

альної громади міста Києва майна Дер�

жавного науково�виробничого підпри�

ємства “Захід”. Наразі тривають роботи

з підготовки відповідного розпоряджен�

ня уряду. Тож найближчим часом завод

перейде у власність територіальної гро�

мади столиці.

Після отримання відповідного рішен�

ня територію підприємства можна буде

використовувати для потреб міста та ки�

ян. За словами голови Святошинської

РДА Сергія Рюмшина, вже є пропозиції

від інвесторів щодо налагодження тут ви�

робництва меблів чи виготовлення виро�

бів із деревини.

Як зауважив голова КМДА Олександр

Попов, подальше використання цієї те�

риторії як промислової зони дозволить

не лише поповнити столичний бюджет, а

й створити нові робочі місця.

“Ця територія є абсолютно безпечною

і нам потрібно в подальшому ефективно

використовувати її потенціал. Тим біль�

ше, що тут наявні всі необхідні інженер�

ні комунікації: тепло, вода, електрика —

тож буде зручно організувати виробничі

площі. А це не лише нові надходження у

міський бюджет, а й багато нових робо�

чих місць. Наразі ми вже ведемо попе�

редні переговори з потенційними інвес�

торами”,— зазначив Олександр Попов.

Територія ВАТ “Радикал” стане
безпечною

У планах міської влади: провести сана�

цію території ще одного підприємства —

ВАТ “Радикал”. Раніше тут виробляли

каустичну соду шляхом електролізу. Тож

будівельні конструкції та підлога цехів,

де відбувалися ці роботи, підлягають

очистці від ртуті, а в деяких випадках —

демонтажу та вивозу за межі держави.

Наразі фахівці ГУ промислової, науко�

во�технічної та інноваційної політики

спільно з експертами в цій галузі присту�

пили до розробки технічних умов проекту

щодо вивезення цих матеріалів та прове�

дення лабораторного контролю стану бу�

дівель підприємства. На ці роботи в поточ�

ному році з міського бюджету виділили 5

млн грн.

За словами експерта Іллі Марчевсько�

го, всі відходи ртутного походження, які

знаходяться на території ВАТ "Радикал",

необхідно вивозити за кордон, адже в

Україні досі немає ні можливостей для

переробки небезпечних матеріалів, ані

полігонів для їх захоронення. "Прямо на

заводі можна буде провести першу

очистку, а вже потім шкідливі відходи не�

обхідно вивезти за кордон та залишити

на території підприємства лише еколо�

гічно чистий грунт та приміщення", —

зазначив "Хрещатику" Ілля Марчев�

ський.

За словами Олександра Попова, робо�

ти з санації території "Радикалу" плану�

ють виконати протягом наступних двох

років. "Зараз ми активізували роботу з де�

меркуризації території заводу "Радикал".

Загалом державна програма з утилізації

небезпечних відходів цього підприємства

розрахована на 2013—2017 роки та перед�

бачає виділення на це 134 млн грн",— по�

відомив очільник КМДА. До речі, за

виконання робіт вже готова взятися ком�

панія, яка займалася вивезенням берилі�

євмісних відходів із території заводу "За�

хід" (у разі перемоги у відповідному тен�

дері) — ТОВ "С. І. Груп Консорт Лтд".

Відходи з “Радону” 
захоронять 
в Чорнобилі

Ще у грудні 2006 року розпочався

підготовчий етап заходів щодо вилучен�

ня та вивезення радіоактивних відходів з

аварійних сховищ Київського міжоблас�

ного спецкомбінату ДК УкрДО "Радон".

Фінансування здійснювалося за раху�

нок коштів Київського міського приро�

доохоронного фонду. Також у 2007 році з

міського бюджету було виділено близько

5 млн грн на придбання 268 герметичних

контейнерів для зберігання вилучених із

аварійних сховищ радіоактивних відхо�

дів. За словами начальника ГУ з питань

надзвичайних ситуацій КМДА Віталія

Пшеничного, планується вивезення ра�

діоактивних відходів із території комбі�

нату в 10�кілометрову Чорнобильську зо�

ну. "Наразі для подальшого виконання

цих заходів необхідне належне фінансу�

вання з державного бюджету", — заува�

жив "Хрещатику" Віталій Пшеничний

У міста вже є пропозиції від інвесторів ор аніз вати на очищеній території підприємства "Захід" виробництво меблів

Новини

Місто підготує план#схему збору 
та вивезення великогабаритних
відходів
Комісія з бла о строю, озеленення та поліпшен-

ня санітарно о стан міста проінспе т вала тери-
торії Солом’янсь о о та Святошинсь о о районів.
Під час об’їзд начальни ГУ онтролю за бла о ст-
роєм Сер ій Садовой на олосив на незадовільном
санітарном стані міста, зо рема, на несвоєчасно-
м вивезенню вели о абаритних відходів. “Необ-
хідно розробити план-схем збор та вивезення
вели о абаритних відходів. Зо рема визначити
відповідальних за це підприємств-перевізни ів та
розмістити на приб дин ових територіях щити, я і
інформ ватим ть меш анців про день і час збор
сміття”,— с азав Сер ій Садовой та додав, що
разі недотримання правил бла о строю, до пор ш-
ни а вживатим ть заходи адміністративно о впли-
в . Та ож він дор чив вжити не айних заходів що-
до ремонт , очищення зливоприймачів та о лядо-
вих олодязів інженерних мереж, а тивіз вати ро-
бот зі зняття с хостійних дерев та не айно відно-
вити бла о стрій після аварійних розриттів. Наразі

місті прострочено 216 аварійних онтрольних
арто .
Крім то о, терміном до 1 жовтня райони повинні

прозвіт вати щодо розроблення та за ріплення
встановленом поряд меж земельних діляно
приб дин ових територій б дин ів із визначенням
площі їх заб дови, проїздів та трот арів, озелене-
них територій, дитячих, спортивних, осподарчих
майданчи ів, стояно автомашин

На Співочому полі відбудеться 
виставка хризантем “Ілюзії осені”
Урочисте від риття вистав и хризантем “Ілюзії

осені” відб деться 29 вересня Печерсь ом лан-
дшафтном пар . Уже традиційно на иян та ос-
тей міста че ає справжнє віт ове свято з онцер-
том. Зо рема омпозиції Дарниць о о район —
“Золота чарівниця” — ви ористано понад 1000
хризантем, а омпозиція Шевчен івсь о о райо-
н — “Барвистий подар но осені” — зібрана із
2500 вітів. Творчі роботи із 20 тисяч хризантем
різних сортів доповнять 250 тисяч інших видів де-
оративних рослин. Під час онцерт творчі оле -
тиви продемонстр ють льт рні традиції Японії,
Китаю і Кореї. Крім то о, для прис тніх по аж ть
свої здібності представни и ш іл східної боротьби.
А в неділю — 30 вересня — серед ольорово о різ-
номаніття осінніх хризантем на честь відродження
Дня святих Віри, Надії, Любові відб деться онцерт
зіро раїнсь ої естради, ініціатором я о о вист -
пила співач а Світлана Тарабарова. На адаємо,
щос боти і щонеділі на відвід вачів віт ової ви-
став и “Ілюзії осені” че атиме ці ава он рсно-
розважальна про рама.
Вартість вит а ошт є 20 рн, для дітей до 7 ро-
ів та пенсіонерів — вхід без оштовний

“Візз Ейр Україна” відкрила 
авіарейс “Київ — Кутаїсі”
Авіа омпанія “Візз Ейр У раїна” 27 вересня від-
рила перельоти за маршр том “Київ (міжнародний
аеропорт “Київ” (Ж ляни) — К таїсі (Гр зія)”. Про це
с азано в роз ладі рейсів на сайті міжнародно о
аеропорт “Київ” (Ж ляни). Перший рейс напрям-

К таїсі відлітає о 6.45 за иївсь им часом з термі-
нал А. Про свій намір від рити авіарейс “Київ — К -
таїсі” “Візз Ейр У раїна” заявила ще в червні. За да-
ними авіа омпанії, мінімальна вартість перельот в
одн сторон з рах ванням зборів становить 261
ривню. До за інчення літньо о роз лад перельоти
б д ть здійснюватися двічі на тиждень — по четвер-
ах і неділях. З почат ом зимово о роз лад (29
жовтня) іль ість перельотів збільшиться до 3 — по
понеділ ах, середах і п’ятницях, повідомляють У ра-
їнсь і новини

У "Київській Фортеці" відбудеться
свято у стилі українського бароко
29 вересня на території істори о-архіте т рної пам-

’ят и-м зею "Київсь а фортеця" за підтрим и КМДА
відб деться фестиваль "Осінь Середньовіччя". У та ий
ори інальний спосіб раїнсь і митці запрош ють сіх
охочих відсвят вати візантійсь ий Новий рі . У про-
рамі заход : олоритна м зи а та середньовічні тан-
ці, ори інальні презентації і спеціальні мистець і а ції.
Відвід вачів вітатим ть знавці стародавньої иївсь ої
доби: джаз-бенд "Забава", Тарас Компанічен о, Ан е-
ліна Моня , Назар Сав о і Годо. Крім то о, т т можна
б де посл хати ансамбль стародавньої м зи и Кос-
тянтина Чечені, оле тив "Хорея озаць а", Ілларію,
Оле а С рип та Нін Матвієн о. "У древні часи саме
вересні в Києві влаштов вали вели е місь е свято,

я е означало за інчення літа, завершення тор ів і
ладання онтра тів і символіз вало почато Ново о

ро . На ньо о сходились цехові братства зі своїми
хор вами, стя ами, піснями. Учасни и приносили ве-
ли вос ов свіч й проводили обряд "Весілля свіч-
и", або, я азали народі, "Женіння свіч и". Усі спів-
али, танцювали, а опівночі ожна людина на площі за-
палювала свою малень свічеч , приносила додом
й ставила перед образами",— розповідає ініціатор та
х дожній ерівни фестивалю Оле С рип а
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Місь а влада продовж є роботи з по ращення техно енно-е о-
ло ічної безпе и столиці. Та , за часів СРСР на території Києва
б ло зб довано де іль а підприємств, побічним явищем робо-
ти я их б ло творення то сичних та радіоа тивних відходів. Їх
збері ання на території міста несло за роз не лише е оло ії
столиці, а й її меш анцям. Вирішити цю проблем взялися
Київсь ий місь адміністрації, причом роблять це досить
спішно. Учора а т альн тем об оворювали на території
ДНВП “Захід” під час виїзної наради під ерівництвом олови
КМДА Оле сандра Попова.
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ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 
28 жовтня 2012 року

ОКРУЖНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
З ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ОДНОМАНДАТНОГО

ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 223 У М. КИЄВІ.
ПОСТАНОВА № 19 місто Київ

22 год. 30 хв. 24 вересня 2012 року 
Про утворення дільничних виборчих комісій

Розглянувши подання депутатських фракцій у Верховній Раді України; фракції Партії регіонів; фракції Блоку Юлії Тимошенко —
“Батьківщина”; фракції Блоку “Наша Україна — Народна Самооборона”: “Народний Союз Наша Україна”, Політична партія “ВпеE
ред, Україно!”, Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія “Собор”, Партія ХристиянE
ськоEДемократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія “ПОРА”, Партії захисників Вітчизни; фракції КомуE
ністичної партії України; фракції Народної Партії у Верховній Раді України, а також відповідні подання політичних партій та канE
дидатів у народні депутати — суб’єктів виборчого процесу, згідно з пунктом 1 статті 28 Закону України “Про вибори народних деE
путатів України” окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 223.

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити дільничні виборчі комісії в одномандатному виборчому окрузі № 223 згідно з додатком
2. Копію цієї постанови невідкладно надіслати Центральній виборчій комісії для оприлюднення на ії офіційному веб"сайті

Голова Окружної виборчої комісії № 223 М.С. МОСІЙЧУК
Cекретар Окружної виборчої комісії № 223  Г.С. ВЕРБИЦЬКА 

Додаток №1
до постанови окружної виборчої комісії

№ 19 від 25.09.2012р.

Склад дільничної виборчої комісії № 000001 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Аксентьєв Сергій Олександрович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
Заступник голови комісії

2 Літинська Лариса Сергіївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
Секретар комісії

3 Семененко Дмитро Станіславович від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
Члени комісії

4 Вікторов Володимир Юрійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
5 Дорош Валерій Станіславович від політичної партії Єдиний Центр
6 Каленюк Михайло Михайлович від політичної партії Українська Національна Асамблея
7 Комлік Людмила Олексіївна від Комуністичної партії України
8 Леменц Наталія від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
9 Леоненко Наталія Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
10 Пилипчук Ганна Василівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Смутнєва Наталія Михайлівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
12 Степаненко Поліна Леонідівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
13 Суліма Станіслав Богданович від Народної партії
14 Федоткин Валентин Ігорович від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
15 Федченко Анатолій Іванович від Української партії "Зелена планета"
16 Харченко Ірина Анатоліївна від фракції Партії регіонів

Склад дільничної виборчої комісії № 000002 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Скрипка Артем Олегович від Молодіжної партії України
Заступник голови комісії

2 Курбатов Вячеслав Володимирович від Партії "Віче"
Секретар комісії

3 Радучич Ольга Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Члени комісії

4 Будкова Оксана Сергіївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
5 Василенчук Руслан Миколайович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
6 Войташевський Сергій Степанович від Політичної партії "Союз анархістів України"
7 Какун Віталій Григорович від Слов'янської партії
8 Литвиненко Євген Юрійович від Ліберальної партії України
9 Мазур Василь Володимирович від політичної партії Єдиний Центр
10 Овенко Олег Петрович від Партії Пенсіонерів України
11 Пилипчук Петро Вікторович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Рожнятовський Андрій В'ячеславович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
13 Савельєв Костянтин Юліанович від фракції Партії регіонів
14 Соколов Віталій Олександрович від Партії "Солідарність жінок України"
15 Степаненко Геннадій Іванович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
16 Тесленко Ярослав Ігорович від Партії "Соціалістична Україна"
17 Шевченко Ольга Григорівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
18 Яценко Алла Миколаївна від Політичної партії "Народна ініціатива"

Склад дільничної виборчої комісії № 800965 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Самусенко Валентина Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Заступник голови комісії

2 Оксюта Вікторія Олександрівна від Молодіжної партії України
Секретар комісії

3 Підбуцька Яніна Кирилівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Члени комісії
4 Галанець Дмитро Володимирович від Народної партії
5 Галямов Руслан Шухратович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
6 Гамонь Анна Володимирівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
7 Гориніна Ольга Львівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
8 Коваленко Олександр Володимирович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
9 Кучук Людмила Петрівна від політичної партії Народний Рух України
10 Лахно Антон Іванович від Слов'янської партії
11 Лученкова Світлана Георгіївна від фракції Комуністичної партії України
12 Максимчук Сергій Васильович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
13 Найдич Михайло Юрійович від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
14 Піхманець Сергій Миколайович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
15 Рижков Максим Костянтинович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
16 Рощенко Анатолій Миколайович від Партії "Соціалістична Україна"
17 Руденко Сергій Павлович від Партії "Реформи і порядок"
18 Ушаков Ігор Васильович від політичної партії "Наша Україна"
19 Файзулін Мирослав Євгенович від Комуністичної партії України
20 Целютін Олександр Олександрович від Партії Пенсіонерів України

Склад дільничної виборчої комісії № 800968 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Власюк Іван Іванович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
Заступник голови комісії

2 Ліхвінцева Лілія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
Секретар комісії

3 Сперкач Наталія Львівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Члени комісії

4 Абраменко Ганна Олександрівна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Вакуленко Віра Михайлівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
6 Великорода Олександр Станіславович від Української Народної Партії
7 Каптур Альона Олегівна від Народної Екологічної партії
8 Кольчевський Олександр Ігорович від фракції Комуністичної партії України
9 Кульбабська Людмила Іванівна від Політичної партії "Вітчизна"
10 Ладановський Олександр Анатолійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
11 Льодіна Світлана Олександрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Ляхевич Леонід Миколайович від політичної партії Єдиний Центр
13 Нагорна Ольга Святославівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
14 Панцирєва Вікторія Вікторівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Пограничний Анатолій Тимофійович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
16 Сердюк Марія Сергіївна від політичної партії "Наша Україна"
17 Солодова Марія Василівна від Політичної партії "Руська Єдність"
18 Сушко Євгеній Олександрович від Політичної партії "Громадянська позиція"
19 Хромой Леонід Якович від фракції Партії регіонів
20 Яковенко Вікторія Васильєвна від кандидата в народні депутати України Гладчук В.Ф.

Склад дільничної виборчої комісії № 800969 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Довніч Марина Анатоліївна від політичної партії "Наша Україна"
Заступник голови комісії

2 Таран В'ячеслав Олександрович від Політичної партії "Народна ініціатива"

Секретар комісії
3 Колесник Олександр Васильович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Члени комісії
4 Багаєв Олександр Андрійович від Політичної партії "Громадянська позиція"
5 Бескідевич Олена Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Бідзюра Віталій Макарович від Аграрної партії України
7 Буланий Сергій Олександрович від Української партії "Зелена планета"
8 Великорода Людмила Вікторівна від Української Народної Партії
9 Єрмакова Віра Геннадіївна від Ліберальної партії України
10 Заєць Леопольд Олександрович від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
11 Ігнатьєва Людмила Іванівна від Політичної партії "Держава"
12 Кабанець Олександр Юрійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
13 Ковальчук Антон Іванович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
14 Ларіонова Ірина Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
15 Лубашева Ольга Костянтинівна від фракції Партії регіонів
16 Ляшко Олександр Сергійович від кандидата в народні депутати України Гладчук В.Ф.
17 Наталич Ольга Костянтинівна від Партії "Віче"
18 Ніколаєв Євгеній Євгенович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
19 Поліщук Владислав Сергійович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
20 Рибалко Лідія Степанівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
21 Слободяник Володимир Григорович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
22 Степанець Валерія Олегівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
23 Чуєнкова Ксенія Андріївна від фракції Комуністичної партії України
24 Щербаков Олександр Юрійович від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Склад дільничної виборчої комісії № 800970 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Князєв Богдан Олександрович від політичної партії "Наша Україна"
Заступник голови комісії

2 Борисенко Єлісса Михайлівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
Секретар комісії

3 Кривенченко Марат Костянтинович від кандидата в народні депутати України Шаповал І.В.
Члени комісії

4 Ващенко Валентина Григорівна від Партії регіонів
5 Волинська Ольга Анатоліївна від Політичної партії "Зелені"
6 Гамонь Майя Леонідівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
7 Дацюк Василь Миколайович від політичної партії Українська Національна Асамблея
8 Йовко Тетяна Анатоліївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
9 Карікалпакова Катерина Олександрівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
10 Кисельов Дмитро Олександрович від Народної Екологічної партії
11 Крамаренко Зінаїда Василівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
12 Креженстовська Сабіна Ігорівна від фракції Партії регіонів
13 Курінний Олексій Вікторович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
14 Макєєв Дмитро Юрійович від Слов'янської партії
15 Нечепорук Денис Іванович від фракції Комуністичної партії України
16 Ніколаєнко Тетяна Станіславівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
17 Олійник Антоніна Володимирівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
18 Парфьонова Вікторія Володимирівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
19 Піпаш Михайло Іванович від Політичної партії "Права воля України"
20 Погрібняченко Анатолій Ігорович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

21 Савченко Янина Валентинівна від Комуністичної партії України
22 Семашко Оксана Василівна від Партії "Реформи і порядок"
23 Столинець Олена Юріївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
24 Щербакова Галина Сергіївна від Партії "Руський блок"

Склад дільничної виборчої комісії № 800971 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Шемякін Сергій Сергійович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
Заступник голови комісії

2 Бакунова Валентина Ігнатівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
Секретар комісії

3 Саламахіна Вероніка Сергіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Члени комісії

4 Березін Богдан Валерійович від політичної партії "Наша Україна"
5 Висовень Софія Іванівна від Партії "Соціалістична Україна"
6 Гомін�Макуха Володимир Дорофійович від політичної партії Українська Національна Асамблея
7 Грибунова Клавдія Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Гуцаленко Костянтин Іванович від політичної партії Єдиний Центр
9 Дорофєєва Тамара Григорівна від Комуністичної партії України
10 Задьора Олександр Миколайович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
11 Італльянцева Руслана Григорівна від Партії "Солідарність жінок України"
12 Ковальчук Марія Володимирівна від фракції Комуністичної партії України
13 Кулініч Алла Василівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
14 Лещенко Віталій Андрійович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
15 Масейкіна Римма Іванівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
16 Миронюк Мирослава Михайлівна від Партії регіонів
17 Нечунаєва Ірина Львівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
18 Попович Андрій Вікторович від фракції Партії регіонів
19 Сікач Віра Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
20 Тригуб Оксана Іванівна від політичної партії Народний Рух України

Склад дільничної виборчої комісії № 800972 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Китаєв Сергій Михайлович від фракції Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Пилявський Дмитро Петрович від політичної партії Єдиний Центр
Секретар комісії

3 Гурбік Тетяна Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
Члени комісії

4 Бондар Ольга Франківна від Політичної партії Ліберальна Україна
5 Вознюк Марина Олександрівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
6 Горбунова Світлана Володимирівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
7 Дуброва Наталія Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Дячук Олександр Сергійович від Української партії "Зелена планета"
9 Журавель Денис Віталійович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
10 Кузьменко Валентина Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
11 Лазоренко Світлана Аркадіївна від фракції Партії регіонів
12 Лопата Сергій Анатолійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
13 Патрино Людмила Леонідівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
14 Савенок Ганна Вікторівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
15 Сінягін Денис Васильович від політичної партії "Наша Україна"
16 Соломойченко Світлана Ігорівна від Партії регіонів
17 Торопова Юлія Володимирівна від Комуністичної партії України
18 Щербина Оксана Олександрівна від Партії "Руський блок"
19 Якимчук Валерій Віталійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
20 Яценюк Неллі Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"

Склад дільничної виборчої комісії № 800973 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Сурженко Геннадій Петрович від фракції Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Чорний Юрій Миколайович від Партії "Віче"
Секретар комісії

3 Пастушенко Анна Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Члени комісії

4 Александров Анатолій Михайлович від Української морської партії
5 Бажанов Анатолій Юрійович від Української Народної Партії
6 Баневський Анатолій Анатолійович від Молодіжної партії України
7 Головань Андрій Володимирович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
8 Голубничий Георгій Миколайович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Грибач Ігор Петрович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
10 Клименко Світлана Анатоліївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
11 Котний Дмитро Віталійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
12 Кравець Людмила Олексіївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
13 Лозицький Ростилав Віталійович від Української партії "Зелена планета"
14 Мельник Михайло Володимирович від політичної партії "Наша Україна"
15 Овруцька Ірина Іридіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Озерянська Надія Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Шаповал І.В.
17 Саламахіна Ірина Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Продовження на наступній стор.



3

ВИБОРИ�2012
Хрещатик 28 вересня 2012 року

18 Харченко Валерій Степанович від кандидата в народні депутати України Гладчук В.Ф.
19 Шульга Костянтин Васильович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
20 Щепік Іван Августович від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800974 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Будовська Ніна Дмитрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Годинська Тетяна Генріхівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.

Секретар комісії
3 Кривошеєв Олександр Вікторович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.

Члени комісії
4 Андрущак В'ячеслав Петрович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
5 Безкоровайний Олександр Вікторович від Політичної партії "Держава"
6 Бровко Марина Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
7 Заріцький Олег Васильович від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
8 Кавка Лариса Леонідівна від Української партії "Зелена планета"
9 Кара Надія Андріївна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
10 Лисиця Микола Григорович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
11 Олійник Олександр Вікторович від Партії "Віче"
12 Пащенко Руслана Олексіївна від фракції Комуністичної партії України
13 Піддубна Катерина Олексіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
14 Притискач Ярослав Васильович від політичної партії "Наша Україна"
15 Радука Алла Дмитрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
16 Самбульський Михайло Васильович від Комуністичної партії України
17 Стаднік Ярослав Іванович від фракції Партії регіонів
18 Товкес Юлія Володимирівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
19 Шевченко Наталія Олексіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
20 Ячменьова Ніна Євгенівна від Ліберальної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800976 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Шевченко Ольга Іванівна від Партії "Реформи і порядок"
Заступник голови комісії

2 Грецький Олександр Леонідович від Ліберально�демократичної партії України
Секретар комісії

3 Якухіна Наталія Іванівна від Партії "Руський блок"
Члени комісії

4 Адамович Неллі Петрівна від Партії "Соціалістична Україна"
5 Антонюк Марія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
6 Василенко Олексій Миколайович від фракції Комуністичної партії України
7 Вовк Віталій Сергійович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
8 Гончар Володимир Миколайович від політичної партії Єдиний Центр
9 Жакун Олександр Віталійович від політичної партії "Наша Україна"
10 Кирій Лідія Федорівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
11 Ладченко Клавдія Григорівна від Партії регіонів
12 Луценко Марина Василівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
13 Майборода Дмитро Андрійович від фракції Партії регіонів
14 Малишев Геннадій Вікторович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
15 Марченко Анатолій Олексійович від Комуністичної партії України
16 Петренко Надія Олександрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
17 Селіна Ольга Сергіївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
18 Сергеєв Дмитро Сергійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
19 Смутнєва Ганна Терентіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

20 Стеценко Людмила Олександрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Склад дільничної виборчої комісії № 800977 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Кришень Андрій Сергійович від політичної партії "Наша Україна"
Заступник голови комісії

2 Нагула Юрій Вікторович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Секретар комісії

3 Рябчевський Володимир Іванович від Політичної партії "Громадянська позиція"
Члени комісії

4 Амеліна Аліса Сергіївна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Банцер Юрій Андрійовия від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Бойченко Лариса Іванівна від фракції Партії регіонів
7 Данильченко Світлана Анатоліївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
8 Зайковський Михайло Євгенович від Партії "Реформи і порядок"
9 Зайцева Яна Василівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
10 Ковальова Олена Іванівна від Комуністичної партії України
11 Козленко Руслан Петрович від політичної партії Єдиний Центр
12 Куракіна Ірина Петрівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
13 Мартиненко Іван Іванович від фракції Комуністичної партії України
14 Назаренко Володимир Федорович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
15 Пасічна Наталія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
16 Петренко Наталія Петрівна від Української партії "Зелена планета"
17 Петровська Римма Леонідівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
18 Подколзін Вадим Андрійович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
19 Проніна Ольга Анатоліівна від Ліберальної партії України
20 Рємєслєннікова Анастасія Андріївна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
21 Сергеєва Олена Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Тимченко Тетяна Володимирівна від Демократичної партії угорців України
23 Тікіджі Роман Євгенович від Політичної партії "Партія Народний порядок"
24 Чернікова Вікторія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.

Склад дільничної виборчої комісії № 800978 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Кузява Вікторія Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Комар Тетяна Анатоліївна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"

Секретар комісії
3 Загорулько Віктор Володимирович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.

Члени комісії
4 Александренко Наталія Петрівна від Комуністичної партії України
5 Глуздань Олексій Олександрович від політичної партії "Наша Україна"
6 Дзина Леся Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
7 Долматов Юрій Іванович від Української партії "Зелена планета"
8 Жукова Олена Анатоліївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
9 Івченко Поліна Олександрівна від фракції Партії регіонів
10 Кебіц Тамара Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
11 Ковальчук Сергій Іванович від політичної партії Єдиний Центр
12 Кривий Петро Созонович від Політичної партії "Громадянська позиція"
13 Кулешова Ольга Володимирівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
14 Малінін Дмитро Сергійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
15 Паславська Лариса Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
16 Пилипенко Алла Яківна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
17 Рибалка Людмила Олексіївна від Політичної партії "Права воля України"
18 Семенець Наталія Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
19 Сільченко Ірина Сергіївна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
20 Стеблюк Ігор Миколайович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
21 Стрелець Олександр Михайлович від Партії "Віче"
22 Файзулін Євген Олександрович від фракції Комуністичної партії України
23 Хлівний Леонід Іванович від Партії "Солідарність жінок України"
24 Шпунтенко Микола Микитович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.

Склад дільничної виборчої комісії № 800979 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Сівко Артем Євгенович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
Заступник голови комісії

2 Кириченко Катерина Олексіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Секретар комісії
3 Вернигора Андрій Олександрович від Політичної партії "Громадянська позиція"

Члени комісії
4 Баневська Галина Петрівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
5 Вінярський Іван Анатолійович від Політичної партії "Народна ініціатива"
6 Драгунова Ірина Дмитрівна від Партії регіонів
7 Зінов'єв Олександр Анатолійович від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
8 Кебець Маргарита Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
9 Колісник Ірина Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
10 Комареус Світлана Анатоліївна від Народної Екологічної партії
11 Кравченко Тамара Григорівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

12 Крутієнко Сергій Павлович від політичної партії "Наша Україна"
13 Кулєшов Олександр Дмитрович від Партії "Солідарність жінок України"
14 Лук'янченко Наталя Іванівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
15 Малишев Дмитро Вікторович від фракції Партії регіонів
16 Обушко Ніна Володимирівна від Партії "Віче"
17 Петруша Юрій Олексійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
18 Пилипенко Ярослав Андрійович від Комуністичної партії України
19 Репик Віра Оврамівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
20 Родзевич Наталія Іванівна від Політичної партії "Права воля України"
21 Семенець Лариса Павлівна від Аграрної партії України
22 Сільченко Ольга Михайлівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
23 Тишнюк Андрій Володимирович від Політичної партії "Держава"
24 Хруль Людмила Миколаївна від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800980 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Ніколаєнко Володимир Олександрович від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
Заступник голови комісії

2 Великорода Володимир Станіславович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Секретар комісії
3 Пилипенко Олександр Васильович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

Члени комісії
4 Бабич Олександр Сергійович від фракції Комуністичної партії України
5 Беньковський Леонід Іванович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
6 Голодняк Любов Степанівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
7 Гук Галина Олександрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
8 Гунін Валерій Євгенович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
9 Дичко Вікторія Вікторівна від Партії вільних демократів
10 Дуліч Олександр Миколайович від політичної партії Єдиний Центр
11 Кісельова Нонна Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
12 Коробейник Микола Іванович від Української морської партії
13 Косміна Анна Дмитрівна від Народної Екологічної партії
14 Крикунова Вікторія Олександрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
15 Куришко Раїса Іванівна від політичної партії Народний Рух України
16 Подколзіна Людмила Семенівна від Партії регіонів
17 Рома Роман Романович від Партії "Реформи і порядок"
18 Сидорець Тетяна Леонідівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
19 Спірідова Тамара Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
20 Ткаченко Світлана Анатоліївна від Української Народної Партії
21 Шваб Юлія Андріївна від Ліберальної партії України
22 Шиманський Василь Васильович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
23 Шульжевська Тетяна Іванівна від фракції Партії регіонів
24 Яшкуль Альона Сергіївна від Партії "Руський блок"

Склад дільничної виборчої комісії № 800981 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Береснева Лариса Анатоліївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
Заступник голови комісії

2 Сіренко Артем Валерійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Секретар комісії

3 Воскресенський Євген Сергійович від політичної партії "Наша Україна"
Члени комісії

4 Блажевська Ірина Михайлівна від фракції Партії регіонів
5 Боровик Едуард Євгенович від фракції Комуністичної партії України
6 Бугаєць Володимир Петрович від Партії "Соціалістична Україна"
7 Геровський Анатолій Йосипович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
8 Голова Галина Феодосіївна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
9 Головко Анастасія Павлівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
10 Гулак Раїса Миколаївна від Ліберально�демократичної партії України
11 Дрозденко Леонід Федорович від політичної партії Єдиний Центр
12 Кісаров Денис Олегович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
13 Клічко Алла Віталіївна від Комуністичної партії України
14 Кондрук Оксана Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
15 Кулєшов Денис Олександрович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
16 Лебедєва Марина Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
17 Літвін Любов Дмитрівна від Політичної партії "Вітчизна"
18 Млинченко Євген Олександрович від Партії "Солідарність жінок України"
19 Наглов Олександр Олександрович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
20 Остапенко Дмитро Олександрович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
21 Панько Софія Сергіївна від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
22 Сукретна Олена Миколаївна від Партії "Союз"
23 Федоров Олексій Миколайович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

24 Фокіна Тамара Михайлівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.

Склад дільничної виборчої комісії № 800982 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Жембровська Галина Дмитрівна від фракції Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Турпак Олена Михайлівна від Ліберальної партії України
Секретар комісії

3 Бикова Олена Анатоліївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
Члени комісії

4 Баркалая Олександр Олегович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
5 Геровська Тетяна Андріївна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
6 Дацюк Володимир Костянтинович від політичної партії Єдиний Центр
7 Демченко Владислав Станіславович від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
8 Дорошенко Олена Олександрівна від Партії вільних демократів
9 Задра Петро Теодозійович від Політичної партії "Союз анархістів України"
10 Кирилюк Арсен Олександрович від Партії "Соціалістична Україна"
11 Козак Роман Сергійович від Політичної партії "Громадянська позиція"
12 Кондратенко Ніна Володимирівна від політичної партії Народний Рух України
13 Кондратьєв Антон Андрійович від Народної партії
14 Липський Юрій Петрович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
15 Логінова Світлана Петрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
16 Луговський Олексій Леонідович від Політичної партії "Вітчизна"
17 Матвієнко Олена Юріївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
18 Попов Роман Євгенович від фракції Комуністичної партії України
19 Романова Лариса Сергіївна від Партії "Солідарність жінок України"
20 Серова Юлія Юріївна від Комуністичної партії України
21 Стрілецька Олена Семенівна від Політичної партії "Руська Єдність"
22 Таранюк Лев Анатолійович від політичної партії "Наша Україна"
23 Чернов Дмитро Валерійович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
24 Щербак Микола Сергійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 800983 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Гуленко Ольга Миколаївна від Ліберально�демократичної партії України
Заступник голови комісії

2 Рудко Тетьяна Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
Секретар комісії

3 Луценко Людмила Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Члени комісії

4 Багро Сергій Володимирович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
5 Білоус Наталія Павлівна від Комуністичної партії України
6 Волковський Роман Володимирович від політичної партії Єдиний Центр
7 Воробйова Ніна Михайлівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
8 Жур Дмитро Володимирович від фракції Комуністичної партії України
9 Зубова Олена Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Косян Галина Сергіївна від Народної Екологічної партії
11 Лазоренко Сергій Миколайович від фракції Партії регіонів
12 Лискова Клавдія Іванівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
13 Личик Антоніна Олександрівна від політичної партії "Наша Україна"
14 Мазур Євген Сергійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Макуха Арсен Васильович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
16 Марчук Марія Сергіївна від Партії "Реформи і порядок"
17 Мішеніна Леся Миколаївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
18 Плешкановська Олена Вікторівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
19 Романенко Вікторія Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
20 Савицька Світлана Миколаївна від Політичної партії "Права воля України"
21 Струкова Ольга Олександрівна від Політичної партії "Руська Єдність"
22 Хабрат Сергій Миколайович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
23 Хміль Ірина Володимирівна від Демократичної партії угорців України
24 Чекан Максим Олександрович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.

Склад дільничної виборчої комісії № 800984 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Бичек Людмила Володимирівна від політичної партії "Наша Україна"
Заступник голови комісії

2 Плюта Артем Олександрович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

Продовження на наступній стор.
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Секретар комісії
3 Вітрук Олена Олександрівна від Партії "Солідарність жінок України"

Члени комісії
4 Анісімова Світлана Ігорівна від Партії регіонів
5 Бродовська Неля Анатоліївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Васьковська Ганна Іванівна від політичної партії Єдиний Центр
7 Вербицький Йосип Петрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Верещак Віталій Васильович від Комуністичної партії України
9 Гольшевська Тетяна Михайлівна від фракції Партії регіонів
10 Гурська Наталія Вадимівна від Ліберально�демократичної партії України
11 Колесник Сергій Григорович від Партії "Соціалістична Україна"
12 Кондратьєва Клавдія Миколаївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
13 Кривошей Микола Григорович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
14 Левченко Наталія Антонівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
15 Олійник Антон Сергійович від Партії "Реформи і порядок"
16 Павловська Ніна Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
17 Хабрат Олена Вікторівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
18 Шелехова Тетяна Григорівна від фракції Комуністичної партії України
19 Шуляк Роман Володимирович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
20 Шуневич Роман Георгійович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів

Склад дільничної виборчої комісії № 800985 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Котиш Віктор Михайлович від Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Хоменко Олена Сергіївна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
Секретар комісії

3 Малишев Гліб Володимирович від політичної партії "Наша Україна"
Члени комісії

4 Білань Віталій Романович від Політичної партії "Громадянська позиція"
5 Гуржій Світлана Геннадіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
6 Гусак Ірина Анатоліївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
7 Дяченко Павло Олександрович від фракції Комуністичної партії України
8 Зінченко Андрій Володимирович від Партії "Солідарність жінок України"
9 Ковальчук Людмила Андріївна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
10 Кот Володимир Михайлович від Політичної партії Ліберальна Україна
11 Левицька Валентина Миколаївна від фракції Партії регіонів
12 Магеровська Валентина Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

13 Малишко Тетяна Дмитрівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
14 Обремська Тетяна Анатоліївна від політичної партії Єдиний Центр
15 Плохая Людмила Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Плугіна Діана Дмитрівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
17 Побережець Катерина Борисівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
18 Поїзд Дмитро Дмитрович від Партії "Реформи і порядок"
19 Стоян Владислав Сергійович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
20 Чістіліна Любов Олексіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 800986 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Ротаєнко Олег Вікторович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Старкова Віра Іванівна від Партії "Соціалістична Україна"
Секретар комісії

3 Дяченко Сергій Олександрович від фракції Комуністичної партії України
Члени комісії

4 Безкоровайний Олександр Анатолійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

5 Березненко Надія Вікторівна від Партії "Реформи і порядок"
6 Бородкін Андрій Володимирович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
7 Ворожко Михайло Анатолійович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
8 Жорнова Генефа Мичеславівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
9 Іванов Костянтин Ігорович від Ліберальної партії України
10 Іщенко Ольга Іванівна від Партії "Віче"
11 Косарєва Леся Миколаївна від політичної партії Єдиний Центр
12 Котвіцька Тетяна Володимирівна від фракції Партії регіонів
13 Кузьмін Костянтин Вікторович від Комуністичної партії України
14 Мигович Роксолана Іванівна від політичної партії "Наша Україна"
15 Мусієнко Павло Миколайович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
16 Назарюк Андрій Вадимович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
17 Скринник Анатолій Петрович від Політичної партії "Громадянська позиція"
18 Чекан Нінель Павлівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
19 Шевченко Лідія Кузьмівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
20 Юзько Ганна Петрівна від Молодіжної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800987 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Демченко Володимир Володимирович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Заступник голови комісії

2 Тарбес Катерина Миколаївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
Секретар комісії

3 Зиблий Микола Миколайович від політичної партії "Наша Україна"
Члени комісії

4 Антонова Тетяна Петрівна від Партії "Руський блок"
5 Бондаренко Ганна Павлівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
6 Губа Сергій Володимирович від політичної партії Українська Національна Асамблея
7 Камінський Володимир Валерійович від Партії "Реформи і порядок"
8 Клименко Євгеній Олексійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Крівова Людмила Валентинівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
10 Кріпель Юрій Семенович від Народної Екологічної партії
11 Медведкова Тамара Андріївна від Комуністичної партії України
12 Михайлова Ірина Іванівна від Партії регіонів
13 Мусієнко Анатолій Васильович від Політичної партії Ліберальна Україна
14 Невмержицька Валентина Михайлівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
15 Погорєлов Антон Дмитрович від політичної партії Єдиний Центр
16 Погорілець Людмила Анатоліївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
17 Подгайко Наталія Михайлівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
18 Приходько Микола Миколайович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
19 Прудка Надія Василівна від фракції Партії регіонів
20 Рябченко Сергій Олегович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
21 Самсоненко Таміла Вікторівна від Політичної партії "Права воля України"
22 Смик�Ханко Олена Євгенівна від Ліберальної партії України
23 Терещук Світлана Олександрівна від Партії "Віче"
24 Щербатюк Катерина Петрівна від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800988 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Дзюбенко Людмила Миколаївна від Політичної партії "Держава"
Заступник голови комісії

2 Лич Людмила Дмитрівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
Секретар комісії

3 Фоменко Юлія Михайлівна від політичної партії Народний Рух України
Члени комісії

4 Антушева Наталія Федорівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
5 Арбузов Микола Іванович від Партії "Руський блок"
6 Бондар Володимир Володимирович від Української морської партії
7 Глухенький Микола Іванович від фракції Партії регіонів
8 Горькова Надія Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
9 Дон Андрій Анатолійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Завгородня Тетяна Володимирівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
11 Загоруй Аркадій Вікторович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
12 Крайтор Ганна Володимирівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
13 Лотоцький Ігор Олегович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
14 Ляшенко Ольга Сергіївна від кандидата в народні депутати України Шаповал І.В.
15 Макаренко Євгеній Станіславович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
16 Пасічна Тетяна Іванівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
17 Пінчук Віра Степанівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
18 Прохуренко Вадим Віталійович від політичної партії "Наша Україна"
19 Степанчук Василь Федорович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
20 Турта Тетяна Станіславівна від Партії регіонів
21 Хамутовська Анастасія Миколаївна від Комуністичної партії України
22 Черненко Ніна Михайлівна від Демократичної партії угорців України
23 Шавріна Ірина Валентинівна від Партії "Соціалістична Україна"
24 Шумейко Анна Михайлівна від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800989 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Кравченко Любов Віталіївна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
Заступник голови комісії

2 Гудзенко Людмила Ігорівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
Секретар комісії

3 Кучерява Валентина Миколаївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
Члени комісії

4 Арбузов Микола Миколайович від Партії "Руський блок"
5 Боброва Ніна Іванівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
6 Борисевич Людмила Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
7 Боровська Ольга Сергіївна від кандидата в народні депутати України Шаповал І.В.
8 Бугун Олександр Сергійович від політичної партії "Наша Україна"
9 Васильківська Ніна Дмитрівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
10 Гончаренко Алла Юріївна від фракції Комуністичної партії України
11 Гопкало Тетяна Сергіївна від фракції Партії регіонів
12 Гуцало Зоряна Петрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
13 Дон Тетяна Федорівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
14 Євсеєнкова Катерина Віталіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
15 Качура Лілія Миколаївна від Комуністичної партії України
16 Марченко Жанна Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

17 Муравська Вікторія Олександрівна від Партії "Віче"
18 Нікіфоров Антон Сергійович від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
19 Полончук Інна Юріївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
20 Польгун Валентина Олексіївна від Партії "Реформи і порядок"
21 Тимченко Ніна Гордіївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
22 Харитончук Андрій Борисович від Української партії "Зелена планета"
23 Шараєвський Ігор Олександрович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
24 Янович Юлія Олександрівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"

Склад дільничної виборчої комісії № 800990 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Маципура Валерій Петрович від політичної партії Єдиний Центр
Заступник голови комісії

2 Сергата Надія Соловеївна від Політичної партії "Права воля України"
Секретар комісії

3 Дмитренко Борис Онопрійович від Ліберально�демократичної партії України
Члени комісії

4 Безуглий Валерій Миколайович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
5 Бондарцова Ірина Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
6 Гусак Марина Валеріївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
7 Демченко Катерина Андріївна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
8 Дудецька Тетяна Дмитрівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
9 Зоріна Алла Петрівна від Партії "Солідарність жінок України"
10 Католіченко Любов Юріївна від фракції Комуністичної партії України
11 Комарніцький Юлій Анатолійович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
12 Котик Олександр Олександрович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
13 Луцик Оксана Миколаївна від політичної партії "Наша Україна"
14 Макарова Вікторія Вікторівна від Комуністичної партії України
15 Новікова Віра Григорівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
16 Охримович Галина Семенівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

17 Плевако Валентина Григорівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
18 Полівода Ірина Станіславівна від Партії регіонів
19 Стасюк Прасковія Степанівна від Партії "Соціалістична Україна"
20 Сухар Іван Іванович від Партії "Віче"
21 Тукало Марія Дмитрівна від фракції Партії регіонів
22 Федірко Олександра Юріївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
23 Філь Маріанна Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
24 Щербак Тамара Василівна від Партії "Реформи і порядок"

Склад дільничної виборчої комісії № 800991 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Ященко Ніна Василівна від Партії "Союз"
Заступник голови комісії

2 Пузанова Ганна Вікторівна від кандидата в народні депутати України Гладчук В.Ф.
Секретар комісії

3 Стецюк Віктор Миколайович від Партії "Віче"
Члени комісії

4 Бичек Станіслав Миколайович від Української Народної Партії
5 Войтюк Андрій Володимирович від Політичної партії "Громадянська позиція"
6 Головня Віталій Павлович від політичної партії "Наша Україна"
7 Данченко�Лабенська Ніна Максимівна від Аграрної партії України
8 Захарченко Віктор Валентинович від Ліберальної партії України
9 Івченко Тамара Петрівна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
10 Колесник Тетяна Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
11 Кононенко Анастасія Ігорівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
12 Криштоп Василь Петрович від Політичної партії "Партія Народний порядок"
13 Кузнєцова Лариса Іванівна від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
14 Матвєєва Наталія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
15 Приліпко Дмитрій Володимирович від Української партії "Зелена планета"
16 Рись Вячеслав Ігорович від фракції Комуністичної партії України
17 Рябенченко Галина Сергіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Ситко Людмила Олександрівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
19 Сташевська Людмила Миколаївна від фракції Партії регіонів
20 Федірко Інна Борисівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
21 Чернуха Тарас Володимирович від Політичної партії "Народна ініціатива"
22 Шевченко Тетяна Вікторівна від Політичної партії "Держава"
23 Шипко Людмила Василівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
24 Шрамко Костянтин Петрович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.

Склад дільничної виборчої комісії № 800992 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Дарморос Борис Григорович від Аграрної партії України
Заступник голови комісії

2 Савченко Людмила Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Галаган Марія Олександрівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
Члени комісії

4 Андрієнко Альона Михайлівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
5 Баришевська Марина Петрівна від Української Народної Партії
6 Волошина Євгенія Михайлівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
7 Герасько Людмила Анатолівна від Політичної партії "Зелені"
8 Гнашук Лариса Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
9 Данько�Джема Ірина Миколаївна від Української морської партії
10 Коваленко Тетяна Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
11 Колбасіна Ніна Василівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Комина Дмитро Миколайович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
13 Курасова Надія Олександрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
14 Максимова Аліна Олександрівна від кандидата в народні депутати України Гладчук В.Ф.
15 Махачек Людмила Олексіївна від політичної партії "Наша Україна"
16 Наборозняк Тетяна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
17 Нагородна Наталія Петрівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
18 Осніцький Владислав Броніславович від політичної партії Єдиний Центр
19 Півнюк Олександра Сергіївна від Партії "Союз"
20 Пустильник Аліна Романівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
21 Стаковіченко Ірина Сергіївна від фракції Партії регіонів
22 Сухомлин Микола Іванович від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)
23 Тимошенко Надія Федорівна від Політичної партії "Руська Єдність"
24 Цецхладзе Ольга Джумберівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 800993 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Гура Сергій Михайлович від політичної партії Українська Національна Асамблея
Заступник голови комісії

2 Стаковіченко Григорій Миколайович від фракції Партії регіонів
Секретар комісії

3 Артеменко Ольга Анатоліївна від Партії "Руський блок"
Члени комісії

4 Авраменко Ірина Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Продовження на наступній стор.
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5 Азенко Марія Григорівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
6 Барановський Віктор Володимирович від Партії "Громадянська солідарність"
7 Безпалько Юлія Іванівна від кандидата в народні депутати України Гладчук В.Ф.
8 Бех Микола Васильович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
9 Буткевич Микола Миколайович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
10 Вишенська Юлія Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
11 Возвишаєва Людмила Сидорівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
12 Гавура Леонід Леонідович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
13 Галицька Світлана Юріївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
14 Гніденко Валентина Петрівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
15 Дабіжа Віра Василівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
16 Кошарновська Євгенія Іванівна від фракції Комуністичної партії України
17 Лавриненко Юлія Костянтинівна від Народної Екологічної партії
18 Литвиненко Ірина Григорівна від Української Народної Партії
19 Мамчур Людмила Григорівна від Політичної партії "Вітчизна"
20 Махачек Катерина Володимирівна від політичної партії "Наша Україна"
21 Попенко Борис Андрійович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
22 Руденко Вікторія Михайлівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
23 Стельмах Микола Костянтинович від кандидата в народні депутати України Шаповал І.В.
24 Таранова Євгенія Андріївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.

Склад дільничної виборчої комісії № 800994 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Сокольник Олексій Миколайович від Політичної партії "Права воля України"
Заступник голови комісії

2 Калайда Андрій Сергійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Секретар комісії

3 Сингаївська Ірина Миколаївна від Комуністичної партії України
Члени комісії

4 Бойко Оксана Володимирівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
5 Бондаренко Денис Вікторович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
6 Воробйова Наталія Львівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
7 Довгодько Михайло Миколайович від Ліберально�демократичної партії України
8 Задорожній Ілля Сергійович від Аграрної партії України
9 Зайцева Вікторія Борисівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
10 Казьміна Світлана Георгіївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
11 Камінська Надія Леонідівна від Партії "Реформи і порядок"
12 Кардон Вікторія Костянтинівна від Партії "Віче"
13 Клюев Євген Васильович від фракції Комуністичної партії України
14 Мачушинець Наталія Володимирівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
15 Плохой Володимир Сергійович від Ліберальної партії України
16 Полічковська Надія Семенівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
17 Попов Владислав Сергійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Рудницька Ольга Миколаївна від фракції Партії регіонів
19 Скопик Микола Юрійович від Політичної партії "Громадянська позиція"
20 Ступіха Геннадій Миколайович від Партії "Соціалістична Україна"
21 Ткачук Іван Михайлович від Політичної партії "Партія Народний порядок"
22 Церковний Денис Дмитрович від політичної партії Єдиний Центр
23 Шитюк Раїса Вікторівна від політичної партії "Наша Україна"
24 Шрамко Клавдія Степанівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.

Склад дільничної виборчої комісії № 800995 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Алісов Антон Сергійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Зубець Тамара Федорівна від Партії "Солідарність жінок України"

Секретар комісії
3 Дячук Олександр Петрович від Української морської партії

Члени комісії
4 Богданов Ігор Олександрович від Партії "Віче"
5 Бондар Ігор Вікторович від політичної партії Українська Національна Асамблея
6 Вовк Тетяна Вікторівна від політичної партії "Наша Україна"
7 Гнатовська Людмила Адамівна від Комуністичної партії України
8 Довгошея Людмила Василівна від Ліберально�демократичної партії України
9 Зайцева Євгенія Георгіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
10 Зайцева Олена Вікторівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
11 Іванов Олег Борисович від Партії "Реформи і порядок"
12 Капралов Микола Васильович від фракції Комуністичної партії України
13 Коркач Дмитро Вікторович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
14 Мазур Ганна Степанівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
15 Макаренко Лілія Олегівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
16 Миргородська Вікторія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
17 Пазюк Олег Ігоревич від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
18 Попов Сергій Володимирович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
19 Скарбовчук Олексій Олексійович від фракції Партії регіонів
20 Сокольник Анатолій Миколайович від Політичної партії "Права воля України"
21 Усачук Олексій Іванович від Політичної партії "Громадянська позиція"
22 Халіман Олександр Вікторович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
23 Шиленко Валентина Петрівна від політичної партії Єдиний Центр
24 Шлапак Майя Миколаївна від Партії "Соціалістична Україна"

Склад дільничної виборчої комісії № 800996 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Мельник Леонід Миколайович від Політичної партії "Вітчизна"
Заступник голови комісії

2 Субоцька Надія Андріївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Секретар комісії

3 Клочко Тимофій Володимирович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Члени комісії
4 Басюк Олена Сергіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
5 Березовська Катерина Андріївна від Партії "Руський блок"
6 Вавелюк Анастасія Анатоліївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
7 Васильєв Ілля Олександрович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
8 Задорожня Ірина Володимирівна від Аграрної партії України
9 Іванов Руслан Анатолійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
10 Іванова Віра Іванівна від Партії "Реформи і порядок"
11 Кондрук Ірина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Лебедівський В.А.
12 Курінна Тетяна Владиславівна від політичної партії Народний Рух України
13 Кучма Світлана Степанівна від фракції Партії регіонів
14 Мороз Олександра Михайлівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Оврамець Сергій Миколайович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
16 Патюта Галина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
17 Подвязніков Віталій Юрійович від Народної партії
18 Подвязнікова Галина Василівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
19 Свириденко Надія Леонідівна від фракції Комуністичної партії України
20 Синжерецький Вадим Миколайович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
21 Ступіха Світлана Геннадіївна від Партії "Соціалістична Україна"
22 Топчій Лора Володимирівна від Української Народної Партії
23 Торбінський Віктор Олександрович від Політичної партії "Руська Єдність"
24 Усенко Ольга Григорівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"

Склад дільничної виборчої комісії № 800997 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Шевчук Олена Пилипівна від Демократичної партії угорців України
Заступник голови комісії

2 Мельник Микола Євдокимович від Політичної партії "Вітчизна"
Секретар комісії

3 Зудін Анатолій Сергійович від Партії "Солідарність жінок України"
Члени комісії

4 Альохін Володимир Олексійович від фракції Партії регіонів
5 Бездєтко Ганна Вадимівна від Ліберальної партії України
6 Беребенець Микола Миколайович від політичної партії Єдиний Центр
7 Васьковський Анатолій Вікторович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
8 Вернигора Христина Володимирівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
9 Єременко Зінаїда Іванівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
10 Іконнікова Оксана Олексіївна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
11 Калайда Оксана Сергіївна від політичної партії Народний Рух України
12 Карачій Володимир Федорович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
13 Катеринчук Оксана Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Квятковський Петро Васильович від Української Народної Партії
15 Козорєзов Антон Сергійович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
16 Кошева Ірина Миколаївна від Народної партії
17 Москаленко Гелій Іванович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
18 Павленко Юрій Степанович від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
19 Поповська Інна Євгенівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

20 Радько Тетяна Миколаївна від Партії "Союз"
21 Савенков Ігор Геннадійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
22 Сажієнко Денис Валерійович від Партії "Реформи і порядок"
23 Саченко Віталій Ігорович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
24 Сорокіна Євгенія Леонідівна від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800998 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Бірюк Тетяна Василівна від Партії "Руський блок"
Заступник голови комісії

2 Мурильов Андрій Олександрович від Партії вільних демократів
Секретар комісії

3 Безугла Наталія Іванівна від політичної партії Єдиний Центр
Члени комісії

4 Акмінлайтіс Айвар Артурович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

5 Баглай Надія Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
6 Білеуш Олександр Петрович від політичної партії Українська Національна Асамблея
7 Горлатенко Світлана Анатоліївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
8 Дідківська Ніна Анатоліївна від фракції Партії регіонів
9 Жошко Галина Григорівна від Української морської партії
10 Знак Юрій Васильович від Політичної партії "Громадянська позиція"
11 Кодацька Ольга Болиславівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
12 Кондрук Тетяна Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
13 Макаров Микола Олександрович від політичної партії "Наша Україна"
14 Малаєва Світлана Вікторівна від Ліберальної партії України
15 Михайлов Сергій Анатолійович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
16 Мосягіна Лариса Володимирівна від Партії "Віче"
17 Неїжмак Галина Романівна від політичної партії Народний Рух України
18 Олексюк Інга Михайлівна від Комуністичної партії України
19 Пашинська Маргарита Петрівна від фракції Комуністичної партії України
20 Пирогова Любов Вікторівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
21 Руднік Євгенія Григорівна від Партії регіонів
22 Слободяник Анна Вікторівна від Слов'янської партії
23 Сударенко Микола Миколайович від Партії "Соціалістична Україна"
24 Шевчук Тетяна Вікторівна від Демократичної партії угорців України

Склад дільничної виборчої комісії № 800999 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Гребенщиков Микола Петрович від фракції Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Іваніна Ганна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
Секретар комісії

3 Трікіна Раїса Павлівна від Політичної партії "Руська Єдність"
Члени комісії

4 Андреєва Ірина Германівна від Політичної партії "Європейська партія України"
5 Байрак Ярослав Анатолійович від політичної партії Єдиний Центр
6 Безмогорична Олена Григорівна від Партії "Громадянська солідарність"
7 Безсмертний Олександр Олексійович від Ліберальної партії України
8 Босов Ярослав Вікторович від фракції Партії регіонів
9 Герда Олександр Анатолійович від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
10 Донець Леонід Якович від політичної партії Народний Рух України
11 Лисенко Ольга Василівна від Народної Екологічної партії
12 Максименко Сергій Леонідович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
13 Малевич Олександр Анатолійович від Комуністичної партії України
14 Малий Олександр Юрійович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
15 Мельник Олександр Вікторович від Політичної партії "Громадянська позиція"
16 Мирзоєва Гюнай Гуйсейнівна від Політичної партії "Вітчизна"
17 Моцак Володимир Ярославович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
18 Провотар Марина Володимирівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
19 Торак Альона Василівна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
20 Торчинава Вікторія Тимофіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
21 Усенко Павло Миколайович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
22 Шевченко Святослав В'ячеславович від Партії регіонів
23 Шматок Олександра Дмитрівна від Демократичної партії угорців України
24 Штепа Володимир Миколойович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 801000 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Трухан Оксана Володимирівна від Політичної партії "Руська Єдність"
Заступник голови комісії

2 Косікова Олена Ігорівна від фракції Партії регіонів
Секретар комісії

3 Стегній Тамара Валеріївна від Партії "Соціалістична Україна"
Члени комісії

4 Алексєєв Олег Геннадійович від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
5 Базілевич Ольга Олексіївна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
6 Борецька Алла Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

7 Вертейко Альона Анатоліївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
8 Закревський Павло Семенович від Політичної партії "Народна ініціатива"
9 Ільчишин Володимир Вікторович від Української морської партії
10 Калугіна Наталія Олексіївна від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
11 Карпенко Марина Сегріївна від Комуністичної партії України
12 Куренков Вадим Анатолійович від Політичної партії "Громадянська позиція"
13 Лашко Олександр Богданович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
14 Малютіна Аліна Олександрівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
15 Мельник Сергій Петрович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
16 Мірошниченко Олеся Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
17 Пасека Вікторія Іванівна від Політичної партії "Держава"
18 Петров Михайло Валентинович від Партії "Реформи і порядок"
19 Пліцин Ігор Ігорович від фракції Комуністичної партії України
20 Порохнюк Ольга Анатоліївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
21 Провотар Володимир Павлович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Сергійчук Олег Миколайович від політичної партії "Наша Україна"
23 Терентьєв Євгеній Віталійович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
24 Штейна Віталій Валерійович від Демократичної партії угорців України

Склад дільничної виборчої комісії № 801001 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Соловей�Яшкуль Олена Анатоліївна від Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Ліхнер Оксана Аркадіївна від Народної Екологічної партії
Секретар комісії

3 Слободенюк Микола Миколайович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
Члени комісії

4 Афанасьєв Віктор Вікторович від Політичної партії Ліберальна Україна
5 Бондарчук Леонід Вікторович від Партії "Руський блок"
6 Гончар Владислав Валерійович від політичної партії Українська Національна Асамблея
7 Гончар Еліна Анатоліївна від Ліберальної партії України
8 Губань Роман Борисович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
9 Дроздова Ірина Анатоліївна від Української партії "Зелена планета"
10 Кадейкіна Радміла Рафаелівна від Української морської партії
11 Калініченко Юрій Анатолійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Капустянська Юлія Юріївна від Партії "Реформи і порядок"
13 Левусь Анна Анатоліївна від фракції Комуністичної партії України
14 Малевич Анатолій Вікторович від Комуністичної партії України
15 Мартинко Тамара Іванівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
16 Медно Вячеслав Андрійович від політичної партії "Наша Україна"
17 Михайлова Катерина Володимирівна від Політичної партії "Вітчизна"
18 Панащатенко Анна Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
19 Рильова Тетяна Дмитрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
20 Слончак Микола Кузьмович від фракції Партії регіонів
21 Статніков Дмитро Якович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
22 Шелест Ігор Володимирович від Політичної партії "Громадянська позиція"
23 Шупер Валентина Валеріївна від Демократичної партії угорців України
24 Яшкуль Сергій Костянтинович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.

Склад дільничної виборчої комісії № 801002 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Шуневич Дмитро Юрійович від Партії "Віче"
Заступник голови комісії

2 Нотевський Роман Дмитрович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
Секретар комісії

3 Тарасенко Василь Андрійович від Української Народної Партії

Продовження на наступній стор.
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Члени комісії
4 Богдан Євген Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

5 Богославець Петро Миколайович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
6 Герасимчук Ольга Володимирівна від Партії регіонів
7 Гулак Вікторія Вікторівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
8 Дергачов Юрій Костянтинович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
9 Жигалко Олександр Михайлович від політичної партії Єдиний Центр
10 Ільченко Ніна Семенівна від Партії "Солідарність жінок України"
11 Логвиненко Дмитро Олексійович від Партії "Реформи і порядок"
12 Малютіна Олена Юріївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
13 Міланенко Олексій Анатолійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
14 Мірошниченко Іван Володимирович від фракції Партії регіонів
15 Нечипорук Анатолій Іванович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
16 Перевертень Юрій Володимирович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
17 Потебня Єлизавета Сергіївна від кандидата в народні депутати України Гладчук В.Ф.
18 Приймак Микола Васильович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
19 Рябоконь Катерина Арсентіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
20 Святненко Олександр Вікторович від політичної партії Українська Національна Асамблея
21 Соловей Світлана Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Стадник Олена Валентинівна від фракції Комуністичної партії України
23 Суразакова Тетяна Павлівна від Політичної партії "Права воля України"
24 Юрчук Володимир Михайлович від політичної партії "Наша Україна"

Склад дільничної виборчої комісії № 801003 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Погребна Юлія Олексіївна від Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Нікон Валентина Олександрівна від фракції Партії регіонів
Секретар комісії

3 Зубкова Марія Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Члени комісії

4 Баутіна Ганна Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
5 Борискіна Любов Іванівна від Партії "Руський блок"
6 Вітовський Олександр Миколайович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
7 Гербільський Михайло Михайлович від фракції Комуністичної партії України
8 Гончаренко Вячеслав Іванович від Партії регіонів
9 Дєдковська Світлана Володимирівна від політичної партії "Наша Україна"
10 Железняк Ольга Олексіївна від Ліберально�демократичної партії України
11 Золотопер Павло Ігорович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Зубков Олександр Євгенійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
13 Козаченко Денис Олександрович від Української морської партії
14 Копаниця Катерина Юріївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
15 Корнійчук Юлія Олександрівна від політичної партії Єдиний Центр
16 Лукіна Людмила Миколаївна від Народної Екологічної партії
17 Максименко Світлана Степанівна від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
18 Мірошник Віктор Миколайович від Політичної партії "Вітчизна"
19 Містота Олексій Сергійович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
20 Плюшко Тетяна Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
21 Приймак Наталія Сергіївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
22 Процик Олександр Петрович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
23 Ткач Людмила Анатоліївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
24 Улещенко Дмитро Валерійович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.

Склад дільничної виборчої комісії № 801004 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Борова Ольга Миколаївна від політичної партії Народний Рух України
Заступник голови комісії

2 Карпенко Надія Сергіївна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
Секретар комісії

3 Мірошниченко Ганна Володимирівна від фракції Партії регіонів
Члени комісії

4 Бабиченко Ніна Василівна від Політичної партії Ліберальна Україна
5 Вагулін Віктор Олександрович від політичної партії Єдиний Центр
6 Гончаренко Всеволод Вадимович від фракції Комуністичної партії України
7 Григор'єв Віталій Вікторович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Громовий Андрій Петрович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
9 Гуменюк Володимир Володимирович від Політичної партії "Громадянська позиція"
10 Дидикало Андрій Валерійович від Аграрної партії України
11 Зайцев Олександр Геннадійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
12 Зайцева Тетяна Геннадіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
13 Захарчук Ольга Павлівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
14 Іжецький Ярослав Юліанович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
15 Іщук Вікторія Григорівна від Партії "Солідарність жінок України"
16 Кононенко Светлана Васильевна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
17 Косіков Андрій Ігорович від Партії регіонів
18 Кукота Оксана Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
19 Моісей Федір Іванович від Політичної партії "Вітчизна"
20 Овчар Андрій Вікторович від Української Народної Партії
21 Олійник Олена Сергіївна від Партії "Реформи і порядок"
22 Панфілов Владислав Михайлович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
23 Упірова Ганна Іванівна від Політичної партії "Руська Єдність"
24 Фєдаш Людмила Василівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"

Склад дільничної виборчої комісії № 801005 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Майлов Богдан Володимирович від Народної Екологічної партії
Заступник голови комісії

2 Вознесенська Наталья Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Секретар комісії
3 Сергеєва Ольга Євгенівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Члени комісії
4 Баша Сергій Миколайович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
5 Бєлєвська Олена Леонідівна від Партії "Громадянська солідарність"
6 Бишовець Сергій Миколайович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
7 Білик Ілля Євгенович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
8 Борисевич Том Олегович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
9 Борисенко Людмила Василівна від фракції Комуністичної партії України
10 Велігурський Володимир Анатолійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
11 Врюкало Тетяна Григорівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
12 Гнидюк Ярослав Анатолійович від політичної партії "Наша Україна"
13 Долінська Наталія Ігорівна від Партії "Віче"
14 Дубошей Анатолій Михайлович від політичної партії Єдиний Центр
15 Іщук Тетяна Зусівна від Партії "Солідарність жінок України"
16 Каширіна Олена Володимирівна від фракції Партії регіонів
17 Коваль Микола Якович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
18 Коваль Тетяна Федорівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
19 Копаниця Марія Юріївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
20 Корінна Тетяна Леонтіївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
21 Мельничук Наталія Петрівна від Партії регіонів
22 Рибачук Лариса Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
23 Твердохліб Людмила Вікторівна від Політичної партії "Права воля України"
24 Швець Валентина Володимирівна від Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 801006 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Фатов Олександр Ігорович від політичної партії Українська Національна Асамблея
Заступник голови комісії

2 Войновська Ірина Вікторівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
Секретар комісії

3 Гонтар Розалія Романівна від Політичної партії "Зелені"
Члени комісії

4 Андріяшкін Валерій Васильович від фракції Комуністичної партії України
5 Бінявський Віктор Ігорович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
6 Вавілова Валентина Олексіївна від Партії "Руський блок"
7 Волощенко Катерина Юріївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Калайда Юлія Юріївна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
9 Корецький Вадим Сергійович від політичної партії "Наша Україна"
10 Кривець Юрій Олександрович від Української морської партії
11 Курсова Лариса Василівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
12 Кучеренко Людмила Олексіївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
13 Невмивана Марина Станіславівна від фракції Партії регіонів

14 Олексіюк Віра Олександрівна від кандидата в народні депутати України Шаповал І.В.
15 Падалка Олександр Миколайович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
16 Панічкін Олександр Евгенійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
17 Піляй Олександр Миколайович від Комуністичної партії України
18 Прокопюк Лариса Анатоліївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
19 Сударенко Світлана Павлівна від Партії "Соціалістична Україна"
20 Чекініна Наталія Олександрівна від Партії "Реформи і порядок"
21 Чередніченко Наталія Улянівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
22 Чуксіна Ольга Станіславівна від Партії регіонів
23 Шлінчук Тарас Олександрович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
24 Яківець Інна Михайлівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 801007 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Духненко Катерина Анатоліївна від Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Фокін Володимир Станіславович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
Секретар комісії

3 Шемейко Віталій Григорович від Партії "Союз"
Члени комісії

4 Барабаш Віта Павлівна від Політичної партії Ліберальна Україна
5 Безверхня Катерина Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
6 Глушак Віра Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
7 Дяденчук Іван Михайлович від Політичної партії "Громадянська позиція"
8 Жеромська Вікторія Сергіївна від Партії вільних демократів
9 Катренко Оксана Михайлівна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
10 Костенков Олександр Вадимович від Молодіжної партії України
11 Лизогуб Микола Григорович від Української морської партії
12 Мороз Сергій Сергійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
13 Мусієнко Олена Григорівна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
14 Опанасюк Валерій Михайлович від фракції Партії регіонів
15 Охримович Юрій Якович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Пімонов Ігор Петрович від Комуністичної партії України
17 Прудеус Максим Олександрович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
18 Сафронов Микола Вікторович від політичної партії "Наша Україна"
19 Сахарова Валентина Григорівна від фракції Комуністичної партії України
20 Сиченко Катерина Олександрівна від політичної партії Народний Рух України
21 Скрипник Юлія Андріївна від Слов'янської партії
22 Срібний Кирило Олександрович від Політичної партії "Держава"
23 Толочко Тетяна Петрівна від Ліберальної партії України
24 Труш Дмитро Юрійович від Політичної партії "Європейська партія України"

Склад дільничної виборчої комісії № 801008 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Вовчок Станіслав Дмитрович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
Заступник голови комісії

2 Мельник Марина Миколаївна від політичної партії Єдиний Центр
Секретар комісії

3 Музиченко Галина Антонівна від Політичної партії "Вітчизна"
Члени комісії

4 Бараненко Євгеній Анатолійович від Політичної партії Ліберальна Україна
5 Бояр Ніна Миколаївна від Партії регіонів
6 Грегуль Микола Анатолійович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
7 Діденко Надія Інокентіївна від Аграрної партії України
8 Дудкіна Алла Максівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
9 Дьяченко Павло Михайлович від фракції Комуністичної партії України
10 Коваль Олена Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Козенко Валерій Петрович від політичної партії "Наша Україна"
12 Кравцова Галина Павлівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
13 Куташенко Юлія Віталіївна від фракції Партії регіонів
14 Луценко Леонід Дмитрович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
15 Марцинюк Василь Миколайович від Народної Екологічної партії
16 Могілевська Ганна Ігорівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
17 Неправда Олена Петрівна від Партії "Реформи і порядок"
18 Пімонова Ірина Юріївна від Комуністичної партії України
19 Савченко Олександр Миколайович від Партії "Солідарність жінок України"
20 Срібна Яна Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
21 Тищук Анна Сергіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
22 Федорук Вікторія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
23 Цілицький Андрій Віталійович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
24 Чагіна Наталія Ігорівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів

Склад дільничної виборчої комісії № 801009 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Матвєєнко Сергій Павлович від Української морської партії
Заступник голови комісії

2 Уваров Вадим Петрович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
Секретар комісії

3 Бурка Андрій Володимирович від Партії "Реформи і порядок"
Члени комісії

4 Абащенкова Людмила Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

5 Баркова Олена Олександрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Белозерова Ляля Василівна від Ліберальної партії України
7 Бліндер Генріх Самуїлович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
8 Бородін Євгеній Олегович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
9 Бочарова Марія Олександрівна від Комуністичної партії України
10 Бурка Олена Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
11 Бур'ян Наталія Сергіївна від Партії регіонів
12 Вітенко Ганна Валеріївна від Партії "Руський блок"
13 Драгункіна Юлія Сергіївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
14 Ковальчук Олексій Васильович від політичної партії Українська Національна Асамблея
15 Ластовченко Володимир Михайлович від фракції Партії регіонів
16 Марцинюк Ірина Іванівна від Народної Екологічної партії
17 Ніщенко Руслан Станіславович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
18 Нуждін Сергій Євгенович від фракції Комуністичної партії України
19 Протченко Ольга Василівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
20 Скребець Павло Олександрович від політичної партії "Наша Україна"
21 Стеценко Анастасія Сергіївна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
22 Сушко Роман Геннадійович від Партії "Соціалістична Україна"
23 Хоменко Ніна Іванівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
24 Ярошенко Наталія Миколаївна від Демократичної партії угорців України

Склад дільничної виборчої комісії № 801010 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Зінов'єва Ольга Віталіївна від фракції Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Стороженко Людмила Романівна від Партії "Віче"
Секретар комісії

3 Власова Алла Олегівна від Партії "Руський блок"
Члени комісії

4 Антонішина Наталія Петрівна від Партії "Реформи і порядок"
5 Банасюк Анатолій Карпович від Політичної партії Ліберальна Україна
6 Басанська Ірина Едвінівна від Політичної партії "Європейська партія України"
7 Вовнянко Анатолій Ігнатович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
8 Вовнянко Галина Дмитрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
9 Ганжа Анастасія Дмитрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
10 Голобородько Анатолій Прокопович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
11 Гордієнко Олександр Олегович від Молодіжної партії України
12 Губська Ганна Володимирівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
13 Донченко Олександр Володимирович від Партії регіонів
14 Задорожняк Петро Миколайович від Ліберально�демократичної партії України
15 Крамаренко Ернест Миколайович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Литвин Валентина Миколаївна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
17 Литвиненко Костянтин Анатолійович від Української Народної Партії
18 Нижнік Марія Григорівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
19 Петрук Микола Володимирович від Партії "Союз"
20 Решетова Галина Олександрівна від фракції Комуністичної партії України
21 Рожкова Зоя Валентинівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
22 Самойлик Артем Євгенович від політичної партії Народний Рух України
23 Саприкіна Світлана Олександрівна від Народної партії
24 Сугак Віктор Мефодійович від Політичної партії "Народна ініціатива"

Склад дільничної виборчої комісії № 801011 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Бас Вячеслав Володимирович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
Заступник голови комісії

2 Курмазенко Володимир Дмитрович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.

Продовження на наступній стор.
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Секретар комісії
3 Паламарчук Андрій Павлович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів

Члени комісії
4 Бичковська Катерина Іванівна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Білінович Оксана Олександрівна від Партії "Солідарність жінок України"
6 Братусь Сергій Олександрович від Політичної партії "Громадянська позиція"
7 Кияниченко Галина Степанівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
8 Кобзар Надія Олександрівна від Української партії "Зелена планета"
9 Ковальчук Георгій Григорович від фракції Комуністичної партії України
10 Корж Ніна Дмитріївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
11 Креженстовський Іван Васильович від фракції Партії регіонів
12 Куряченко Юлія Олександрівна від Партії регіонів
13 Кучер Тамара Костянтинівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
14 Москаленко Анна Вікторівна від Народної Екологічної партії
15 Новак Антоніна Сергіївна від Політичної партії "Вітчизна"
16 Пецух Анатолій Петрович від Партії "Реформи і порядок"
17 Плугіна Ірина Геннадіївна від Української Народної Партії
18 Самойлик Анна Євгенівна від політичної партії Народний Рух України
19 Саприкін Олександр Павлович від Ліберальної партії України
20 Семенова Юлія Олексіївна від політичної партії Єдиний Центр
21 Стеценко Валентина Іванівна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
22 Фролов Павло Олександрович від Політичної партії "Руська Єдність"
23 Шапошник Ольга Олександрівна від Демократичної партії угорців України
24 Шпак Михайло Ігорович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 801012 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Тарасенко Світлана Валеріївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
Заступник голови комісії

2 Гресько Надія Олексіївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
Секретар комісії

3 Дячук Роман Петрович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
Члени комісії

4 Алєксєєнко Крістіна Юріївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
5 Бондар Лариса Миколаївна від Партії "Соціалістична Україна"
6 Бородіна Анжела Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

7 Васильчук Павло Павлович від політичної партії "Наша Україна"
8 Ганько Ірина Віталіївна від Партії "Руський блок"
9 Гордієнко Ганна Андріївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
10 Гранаткін Юрій Геннадійович від Політичної партії "Зелені"
11 Зуєва Жанна Григорівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
12 Кир'янова Олександра Сергіївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
13 Комарова Лілія Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
14 Курочкіна Любов Володимирівна від Партії регіонів
15 Пан Микола Миколайович від фракції Партії регіонів
16 Рабенко Володимир Павлович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
17 Скрипко Ігор Юрійович від політичної партії Єдиний Центр
18 Становський Андрій Павлович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
19 Степчук Олексій Володимирович від Політичної партії "Громадянська позиція"
20 Титаренко Людмила Полікарпівна від Партії "Реформи і порядок"
21 Федорова Алла Анатоліївна від Комуністичної партії України
22 Черкасова Тетяна Юріївна від Політичної партії "Права воля України"
23 Чернишенко Юлія Олександрівна від фракції Комуністичної партії України
24 Шевцова Катерина Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 801013 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Майданюк Михайло Миколайович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
Заступник голови комісії

2 Косарева Людмила Олександрівна від Партії "Соціалістична Україна"
Секретар комісії

3 Клімберг Олена Петрівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
Члени комісії

4 Авксентьєва Марія Всеволодівна від Ліберальної партії України
5 Біленко Руслан Миколайович від Партії "Громадянська солідарність"
6 Боровська Маргарита Сергіївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
7 Грибан Мирослава В'ячеславівна від політичної партії "Наша Україна"
8 Гурбич Катерина Андріївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
9 Данкевич Світлана Борисівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
10 Корнієвська Віра Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
11 Кот Марія Володимирівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
12 Креженстовська Ніна Іванівна від фракції Партії регіонів
13 Мельник Галина Петрівна від кандидата в народні депутати України Гладчук В.Ф.
14 Морозова Світлана Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Нестеренко Інна Павлівна від Української Народної Партії
16 Олексієнко Олена Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
17 Олійник Євген Вікторович від Політичної партії "Вітчизна"
18 Рабенко Дмитро Володимирович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
19 Рогозін Володимир Валентинович від Партії регіонів
20 Саваскула Олександр Володимирович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
21 Сиза Світлана Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
22 Сідельнікова Інга Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
23 Хало Тетяна Володимирівна від Політичної партії "Руська Єдність"
24 Черниченко Валентина Миколаївна від Політичної партії "Права воля України"

Склад дільничної виборчої комісії № 801014 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Вернигора Надія Сергіївна від Ліберальної партії України
Заступник голови комісії

2 Фенченко Валерій Григорович від Української партії "Зелена планета"
Секретар комісії

3 Білінська Орися Володимирівна від Партії "Громадянська солідарність"
Члени комісії

4 Афанасьєва Діана Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
5 Бабич Петро Петрович від фракції Комуністичної партії України
6 Герман Анна Євгенівна від Партії "Руський блок"
7 Голуб Людмила Володимирівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
8 Коваль Максим Вікторович від Української Народної Партії
9 Костенко Антоніна Іллівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
10 Курмазенко Галина Володимирівна від Української морської партії
11 Ластовченко Катерина Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
12 Ляшенко Олег Олегович від кандидата в народні депутати України Гладчук В.Ф.
13 Максимець Світлана Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Напненко Андрій Вячеславович від Народної Екологічної партії
15 Оберкович Олена Анатоліївна від фракції Партії регіонів
16 Подорожна Ольга Степанівна від політичної партії "Наша Україна"
17 Раковський Богдан Миколайович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
18 Самойленко Вадим Михайлович від політичної партії Єдиний Центр
19 Сергієнко Тамара Вікторівна від Партії "Віче"
20 Усатенко Олена Михайлівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
21 Федоренко Наталія Олександрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Чернов Віктор Сергійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
23 Шалит Людмила Михайлівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
24 Шклярук Володимир Євгенійович від Демократичної партії угорців України

Склад дільничної виборчої комісії № 801015 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Бірук Любов Василівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
Заступник голови комісії

2 Білоус Марія Павлівна від Політичної партії Ліберальна Україна
Секретар комісії

3 Скіцько Любов Максимівна від Партії "Реформи і порядок"
Члени комісії

4 Александренко Анастасія Романівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
5 Бовкун Микола Іванович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
6 Волошин Дмитро Григорович від Комуністичної партії України
7 Гіренко Віктор Володимирович від Партії "Руський блок"
8 Гребеннікова Майя Миколаївна від Народної партії
9 Данилків Катерина Леонідівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
10 Католіченко Святослав Анатолійович від фракції Комуністичної партії України
11 Коршунова Олена Віталіївна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
12 Марущенко Валентина Дмитрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

13 Мельничук Ольга Миколаївна від політичної партії Єдиний Центр

14 Оспіщев Дмитро Вікторович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
15 Перекрест Лідія Петрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Романченко Оксана Анатоліївна від Партії "Союз"
17 Руденко Олена Анатоліївна від Партії "Соціалістична Україна"
18 Савчук Олена Володимирівна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
19 Салова Інна Петрівна від фракції Партії регіонів
20 Самойленко Андрій Олександрович від політичної партії Народний Рух України
21 Шевчук Ольга Денисівна від Партії "Солідарність жінок України"
22 Шлаканьова Наталія Іванівна від Демократичної партії угорців України
23 Ювженко Ольга В'ячеславівна від політичної партії "Наша Україна"
24 Юрченко Наталія Олексіївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Склад дільничної виборчої комісії № 801016 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Дмитрієва Інна Рудольфівна від Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Шаршуков Дмитро Миколайович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Секретар комісії

3 Салтановська Олена Сергіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Члени комісії
4 Антонюк Оксана Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
5 Березіна Світлана Семенівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
6 Бірульов Олександр Аркадійович від Партії "Громадянська солідарність"
7 Бовкун Надія Марківна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
8 Бондаренко Андрій Миколайович від політичної партії Єдиний Центр
9 Гладкова Анастасія Ігорівна від Партії "Руський блок"
10 Гончарова Жанна Володимирівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
11 Гречана Раїса Микитівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
12 Долгоп'ятова Тетяна Вікторівна від Партії "Віче"
13 Лебедева Софія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
14 Лягера Наталія Володимирівна від фракції Партії регіонів
15 Марченко Іраїда Борисівна від Партії "Реформи і порядок"
16 Матат Ірина Петрівна від фракції Комуністичної партії України
17 Матохнюк Людмила Олександрівна від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
18 Новак Варвара Милославівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
19 Піддубна Валерія Василівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
20 Реутова Алла Олександрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
21 Семененко Галина Яківна від Української партії "Зелена планета"
22 Чорненька Тетяна Василівна від Політичної партії "Права воля України"
23 Шевчук Людмила Валеріївна від політичної партії "Наша Україна"
24 Школьнік Ганна Ханонівна від Партії регіонів

Склад дільничної виборчої комісії № 801017 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Лазоренко Марина Олександрівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
Заступник голови комісії

2 Камишніков Віталій Павлович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Секретар комісії

3 Чорнобай Олександр Миколайович від Політичної партії "Права воля України"
Члени комісії

4 Акентьєва Вікторія Йосипівна від Партії регіонів
5 Амеліна Віра Василівна від Партії "Соціалістична Україна"
6 Борисов Руслан Сергійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

7 Вавілов Сергій Євгенійович від Комуністичної партії України
8 Кабанець Тетяна Петрівна від політичної партії Єдиний Центр
9 Камінська Ірина Ростіславівна від Партії "Реформи і порядок"
10 Клименко Віталій Георгійович від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
11 Котолуп Оксана Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
12 Новак Олександра Милославівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
13 Островський Володимир Антонович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
14 Петрук Інна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
15 Продан Вікторія Олександрівна від політичної партії "Наша Україна"
16 Самохіна Лариса Михайлівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
17 Сапатова Ольга Анатоліївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
18 Силенко Марина Станіславівна від Партії "Віче"
19 Титюк Сергій Петрович від Політичної партії "Громадянська позиція"
20 Товстенко Наталія Григорівна від фракції Комуністичної партії України
21 Федас Валентина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
22 Фот Раїса Сергіївна від Партії "Солідарність жінок України"
23 Хоречко Любов Павлівна від фракції Партії регіонів
24 Шаладонова Віолета Михайлівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 801018 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Якимець Микола Вікторович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Штукін Олексій Михайлович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.

Секретар комісії
3 Черкас Сергій Олександрович від Політичної партії "Громадянська позиція"

Члени комісії
4 Благодір Наталія Володимирівна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Гладкова Тетяна Анатоліївна від Партії регіонів
6 Гнатенко Михайло Вікторович від Української партії "Зелена планета"
7 Горенко Володимир Олександрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
8 Горенко Олена Валентинівна від Партії "Реформи і порядок"
9 Гошка Ігор Андрійович від Партії "Солідарність жінок України"
10 Гусак Тетяна Дмитрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
11 Єгоров Олег Анатолійович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
12 Карпенко Віктор Купріянович від політичної партії Єдиний Центр
13 Лещук Ганна Георгіївна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
14 Максимчук Лідія Федорівна від політичної партії "Наша Україна"
15 Мальована Ніна Юріївна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
16 Новак Олександра Степанівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
17 Овчіннікова Наталія Борисівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
18 Остапенко Любов Олексіївна від Політичної партії "Вітчизна"
19 Павлович Віолетта Валентинівна від фракції Партії регіонів
20 Свінарь Людмила Миколаївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
21 Сирота Світлана Валентинівна від фракції Комуністичної партії України
22 Шабелбник Віталій Михайлович від Політичної партії "Права воля України"
23 Штока Людмила Петрівна від Демократичної партії угорців України
24 Яроменок Ганна Миколаївна від Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 801019 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Кульчевич Юрий Володимирович від фракції Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Токаренко Костянтин Вікторович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Секретар комісії

3 Кириленко Ганна Юріївна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
Члени комісії

4 Блажчук Ольга Михайлівна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Браніцька Людмила Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Булава Валентина Михайлівна від фракції Партії регіонів
7 Бур Олена Василівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
8 Верич Валентина Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
9 Вировий Анатолій Григорович від політичної партії Єдиний Центр
10 Гаманюк Сергій Ігорович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Гнатюк Валентина Євгенівна від Партії "Руський блок"
12 Грабчак Олександр Анатолійович від Української морської партії
13 Гуфенко Ірина Євгенівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
14 Діденко Сергій Васильович від політичної партії "Наша Україна"
15 Дячук Людмила Василівна від Комуністичної партії України
16 Кириленко Олександр Миколайович від Партії регіонів
17 Кокарев Дмитро Віталійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
18 Немеровець Людмила Сергіївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
19 Оснік Оксана Леонідівна від Партії "Реформи і порядок"
20 Паламарчук Марія Іванівна від Народної Екологічної партії
21 Пономаренко Євген Олександрович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
22 Шафранюк Руслана Володимирівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
23 Шульга Олександр Павлович від Демократичної партії угорців України
24 Юрченко Роман Сергійович від Політичної партії "Громадянська позиція"

Продовження на наступній стор.
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Склад дільничної виборчої комісії № 801020 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Коваль Микола Петрович від політичної партії Єдиний Центр
Заступник голови комісії

2 Сахновська Світлана Юріївна від політичної партії Народний Рух України
Секретар комісії

3 Романенко Юлія Олександрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
Члени комісії

4 Балан Тамара Євменівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

5 Бойко Світлана Михайлівна від Політичної партії Ліберальна Україна
6 Бокшань Тамара Степанівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
7 Гейдарова Ельнара Ельдарівна від Партії "Солідарність жінок України"
8 Гоголь Олександра Павлівна від Партії "Руський блок"
9 Дубницька Ірина Юріївна від фракції Комуністичної партії України
10 Запальський Віталій Станіславович від Партії вільних демократів
11 Земляний Володимир Андрійович від фракції Партії регіонів
12 Литвиненко Віра Петрівна від Партії "Реформи і порядок"
13 Мензат Леся Дмитрівна від Партії "Соціалістична Україна"
14 Осипова Людмила Василівна від Комуністичної партії України
15 Островський Юрій Вадимович від Політичної партії "Вітчизна"
16 Попович Людмила Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
17 Самойленко Марія Вікторівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
18 Святецька Оксана Сергіївна від Народної партії
19 Сокол Світлана Василівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
20 Соловйов Владислав Володимирович від Партії регіонів
21 Стрельченко Тамара Миколаїівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
22 Сушко Валентина Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
23 Шандорук Ніна Григорівна від Партії "Союз"
24 Юрченко Євген Сергійович від Демократичної партії угорців України

Склад дільничної виборчої комісії № 801021 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Малета Сергій Іванович від Політичної партії "Громадянська позиція"
Заступник голови комісії

2 Калугіна Алла Георгіївна від Партії регіонів
Секретар комісії

3 Баранова Лариса Михайлівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Члени комісії

4 Андрійчук Сергій Васильович від політичної партії Єдиний Центр
5 Богатиренко Оксана Анатоліївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Бокшань Володимир Степанович від Політичної партії Ліберальна Україна
7 Денисенко Любов Іванівна від Партії "Реформи і порядок"
8 Денисова Катерина Романівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
9 Дубницька Дарія Юріївна від фракції Комуністичної партії України
10 Канюка Галина Михайлівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
11 Корнєєва Людмила Сергіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
12 Кулініч Алла Володимирівна від фракції Партії регіонів
13 Кулініч Олег Петрович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
14 Лавінська Леся Юріївна від Комуністичної партії України
15 Люлявський Анатолій Станіславович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
16 Павлишен Михайло Григорович від Політичної партії "Вітчизна"
17 Потриваєв Євгеній Олегович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
18 Рябоконь Валентина Григорівна від Ліберальної партії України
19 Сковородко Миланія Іванівна від Партії "Соціалістична Україна"
20 Тюріна Вікторія Анатоліївна від політичної партії "Наша Україна"
21 Ховхун Наталія Борисівна від Політичної партії "Руська Єдність"
22 Цецура Сергій Миколайович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

23 Шевченко Віра Григорівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
24 Яковлева Світлана Володимирівна від Демократичної партії угорців України

Склад дільничної виборчої комісії № 801022 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Романчук Олена Євгенівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
Заступник голови комісії

2 Савченко Олександр Олександрович від політичної партії "Наша Україна"
Секретар комісії

3 Коваль Алла Вікторівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
Члени комісії

4 Акбаш Ольга Ігорівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
5 Берестова Адоліна Іванівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
6 Бойко Євгеній Дмитрович від Української морської партії
7 Гальченко Тетяна Григорівна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
8 Головещенко Тетяна Валентинівна від Партії "Руський блок"
9 Гречина Володимир Якович від політичної партії Єдиний Центр
10 Дем'янова Людмила Михайлівна від фракції Партії регіонів
11 Журавльова Тетяна Григорівна від Партії "Реформи і порядок"
12 Калінін Костянтин Сергійович від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
13 Кириленко Надія Петрівна від Партії регіонів
14 Клименко Ольга Анатоліївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Ковальчук Алла Петрівна від фракції Комуністичної партії України
16 Мельнічук Тетяна Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
17 Миролюбенко Марія Михайлівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
18 Нескромна Людмила Семенівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
19 Онопрієнко Людмила Степанівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
20 Пилипчук Анна В від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

21 Підгорна Ірина Львівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
22 Ревенко Іван Андрійович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
23 Стадник Володимир Анатолійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
24 Тітова Ірина Миколаївна від Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 801023 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Сорока Світлана Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
Заступник голови комісії

2 Шкуратова Вікторія Анатоліївна від Партії регіонів
Секретар комісії

3 Колесник Олена Василівна від фракції Комуністичної партії України
Члени комісії

4 Бєлова Ольга Олександрівна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
5 Бизова Людмила Павлівна від Української партії "Зелена планета"
6 Гнатюк Ірина Павлівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
7 Задорожна Людмила Миколаївна від політичної партії Народний Рух України
8 Ільчук Володимир Іванович від політичної партії Єдиний Центр
9 Кардаш Анфіса Володимирівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
10 Клименко Юрій Олександрович від Партії "Реформи і порядок"
11 Коврига Ірина Петрівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
12 Король Тетяна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
13 Лесняк Валерія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
14 Махлай Олена Миколаївна від Ліберальної партії України
15 Некрасова Тетяна Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Павловська Леся Миколаївна від Політичної партії "Вітчизна"
17 Пильник Лілія Андріївна від політичної партії "Наша Україна"
18 Рябовол Іван Вікторович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
19 Сімонова Наталка Григорівна від фракції Партії регіонів
20 Тєнін Павло Дмитрович від Комуністичної партії України
21 Шукевич Тетяна Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

22 Шулепова Людмила Володимирівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
23 Ядута Олександра Петрівна від Партії "Союз"
24 Яценюк Світлана Едуардівна від Демократичної партії угорців України

Склад дільничної виборчої комісії № 801024 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Івахно Владислава Русланівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
Заступник голови комісії

2 Головань Ніна Михайлівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
Секретар комісії

3 Жеребцова Марія Мефодіївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
Члени комісії

4 Атаманчук Сергій Олегович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
5 Варенко Тетяна Іванівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
6 Верхола Олександр Олександрович від політичної партії "Наша Україна"
7 Вихор Валентина Василівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
8 Габрук Нюра Олексіївна від Партії "Солідарність жінок України"
9 Гришина Наталія Олексіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

10 Добровольська Лариса Веніамінівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
11 Дудка Валентина Францівна від фракції Комуністичної партії України
12 Здоровець Сергій Іванович від Політичної партії "Держава"
13 Ковальчук Наталія Євгеніївна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
14 Костенко Лариса Володимирівна від Партії регіонів
15 Лукаш В'ячеслав Геннадійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Мичуда Лариса Макарівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
17 Новова Світлана Олександрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Писаренко Лідія Леонідівна від Народної Екологічної партії
19 Садовська Надія Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
20 Танцюра Анатолій Валентинович від Комуністичної партії України
21 Федорова Ірина Вікторівна від фракції Партії регіонів
22 Шелестянко Любов Вячеславівна від Політичної партії "Права воля України"
23 Шмикова Вікторія Анатоліївна від Партії "Віче"
24 Ярчук Валерій Віталійович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.

Склад дільничної виборчої комісії № 801025 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Мегедь Валентин Олександрович від Політичної партії "Громадянська позиція"
Заступник голови комісії

2 Гоменюк Олена Миколаївна від Партії "Руський блок"
Секретар комісії

3 Антонюк Михайло Іванович від фракції Комуністичної партії України
Члени комісії

4 Булава Майя Олексіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
5 Вовченко Євген Дмитрович від фракції Партії регіонів
6 Добжинська Віола Олександрівна від Партії "Реформи і порядок"
7 Добровольський Валерій Володимирович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
8 Доля Олена Володимирівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
9 Загоруйко Олена Василівна від Партії "Віче"
10 Кангун Галина Вікторівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
11 Коваленко Володимир Якович від Української партії "Зелена планета"
12 Кравець Олег Миколайович від політичної партії "Наша Україна"
13 Кравець Роман Миколайович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
14 Куреєва Любов Павлівна від Партії регіонів
15 Куреєва Олександра Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
16 Левченко Ірина Павлівна від Комуністичної партії України
17 Молчанов Едуард Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Наконечний Петро Миколайович від політичної партії Єдиний Центр
19 Обломков�Чернов Олексій Сергійович від Політичної партії "Союз анархістів України"
20 Поліщук Геннадій Валентинович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
21 Радченко Ольга Іванівна від Демократичної партії угорців України
22 Ситко Петро Анатолійович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
23 Тарасова Тетяна Валентинівна від Української морської партії
24 Шабуркіна Тамара Михайлівна від Ліберальної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 801026 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Гошка Ніна Іванівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
Заступник голови комісії

2 Гомолінська Світлана Сергіївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
Секретар комісії

3 Гур'янова Людмила Романівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Члени комісії

4 Борисенко Валентина Анатоліївна від Аграрної партії України
5 Гомонай Андреа Імреївна від Партії "Руський блок"
6 Гордієнко Марина Григорівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
7 Грекало Катерина Степанівна від Партії регіонів
8 Жужник Ірина Володимирівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
9 Зацарна Нонна Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Камінська Ольга Іванівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
11 Квашук Вікторія Вікторівна від Ліберально�демократичної партії України
12 Корягіна Ольга Василівна від політичної партії "Наша Україна"
13 Кравченко Тетяна Василівна від фракції Партії регіонів
14 Курчинська Олена Володимирівна від Комуністичної партії України
15 Мань Людмила Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
16 Михальська Олена Андріївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
17 Панюта Любов Михайлівна від Політичної партії "Вітчизна"
18 Поліщук Неллі Миколаївна від Молодіжної партії України
19 Романенко Степан Васильович від політичної партії Єдиний Центр
20 Сухіна Ірина Олексіївна від Партії "Реформи і порядок"
21 Токаренко Віктор Дмитрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Трямкін Андрій Миколайович від фракції Комуністичної партії України
23 Хоречко Віктор Степанович від Політичної партії "Руська Єдність"
24 Шуляков Михайло Вікторович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"

Склад дільничної виборчої комісії № 801027 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Химорода Володимир Григорович від Партії "Соціалістична Україна"
Заступник голови комісії

2 Гузовська Юлія Валеріївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
Секретар комісії

3 Касенюк Дмитро Петрович від політичної партії Єдиний Центр
Члени комісії

4 Андрійчук Володимир Сергійович від Партії регіонів
5 Андрійчук Жанна Іванівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
6 Бабець Віктор Вікторович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
7 Базь Людмила Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
8 Безверха Юлія Юріївна від політичної партії "Наша Україна"
9 Белінська Іванна Валентинівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
10 Бессмертна Тетяна Петрівна від Партії "Віче"
11 Гой Олена Миколаївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
12 Гончаренко Олександр Вячеславович від Партії "Руський блок"
13 Єфіменко Тетяна Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
14 Катренко Руслан Михайлович від Політичної партії "Громадянська позиція"
15 Кришталь Андрій Богданович від Комуністичної партії України
16 Куриленко Валентина Володимирівна від Ліберально�демократичної партії України
17 Лівандівський Казимир Броніславович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
18 Митрофаненко Григорій Миколайович від Української морської партії
19 Покотило Костянтин Іванович від фракції Партії регіонів
20 Росинський Роман Рафаельович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
21 Савченко Сергій Володимирович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

22 Савчук Ярослав Олександрович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
23 Самойленко Юлія Юріївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
24 Сирота Світлана Олексіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 801028 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Садовський Дмитро Володимирович від Партії "Солідарність жінок України"
Заступник голови комісії

2 Бебешко Сергій Олександрович від Політичної партії "Союз анархістів України"
Секретар комісії

3 Власова Галина Віталіївна від Партії регіонів
Члени комісії

4 Баранецька Юлія Віталіївна від фракції Комуністичної партії України
5 Гончаренко Світлана Олександрівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
6 Гулігас Алла Геннадіївна від Політичної партії "Зелені"
7 Єрченко Вячеслав Вікторович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
8 Коптенко Василь Дмитрович від Політичної партії "Права воля України"
9 Кострікова Лариса Анатоліївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
10 Кучма Олена Вікторівна від Партії "Реформи і порядок"
11 Левченко Валентина Іванівна від Партії "Віче"
12 Ліпський Валентин Альбінович від політичної партії Єдиний Центр
13 Мельник Володимир Михайлович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
14 Міщенко Олександр Іванович від фракції Партії регіонів
15 Новосад Антон Іванович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
16 Панченко Олена Вікторівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

17 Пігольчук Володимир Валентинович від Політичної партії "Громадянська позиція"
18 Проценко Олександр Валерійович від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.

Продовження на наступній стор.
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19 Руденко�Квятківська Людмила Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
20 Саїдова Алія Рафаїлівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
21 Сахаров Вячеслав Олегович від Комуністичної партії України
22 Тихий Григорій Іванович від політичної партії "Наша Україна"
23 Холодівська Тетяна Вікторівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
24 Чижик Ганна Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Склад дільничної виборчої комісії № 801029 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Іванченко Микола Михайлович від Української Народної Партії
Заступник голови комісії

2 Рукомеда Катерина Олександрівна від Демократичної партії угорців України
Секретар комісії

3 Очеретна Наталія Сергіївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
Члени комісії

4 Бабюк Ніна Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
5 Бевзюк Дмитро Вікторович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Бойчевська Марія Михайлівна від Партії "Союз"
7 Буренок Марія Сергіївна від політичної партії Народний Рух України
8 Гончарук Ігор Петрович від політичної партії Єдиний Центр
9 Денисенко Марія Леонтіївна від Партії "Реформи і порядок"
10 Джима Наталія Дмитрівна від Партії "Соціалістична Україна"
11 Кірсанова Тетяна Олександрівна від Ліберально�демократичної партії України
12 Маркіна Оксана Михайлівна від Ліберальної партії України
13 Марчук Ольга Іллівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
14 Марчук Петро Петрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Падієнко Ольга Іванівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
16 Пахалок Людмила Євгенівна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
17 Паша Галина Михайлівна від Політичної партії "Вітчизна"
18 Сокольнікова Алла Володимирівна від фракції Партії регіонів
19 Тіхоненко Анатолій Андрійович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
20 Усенко Людмила Андріївна від Партії регіонів
21 Фальчікова Катерина Петрівна від фракції Комуністичної партії України
22 Федорчук Олексій Володимирович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
23 Холіна Лариса Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
24 Шмерхльов Віктор Миколайович від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.

Склад дільничної виборчої комісії № 801030 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Сокольнікова Ірина Анатоліївна від фракції Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Гергало Вікторія Володимирівна від Демократичної партії угорців України
Секретар комісії

3 Шурупа Анатолій Анатолійович від політичної партії Українська Національна Асамблея
Члени комісії

4 Безуглий Володимир Вікторович від Партії "Соціалістична Україна"
5 Бузенко Галина Костянтинівна від Партії регіонів
6 Ганжа Марина Іванівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
7 Глінка Тетяна Валеріївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
8 Горова Лариса Іванівна від Партії "Руський блок"
9 Доннік Вячеслав Олександрович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
10 Дяченко Наталія Дмитрівна від фракції Комуністичної партії України
11 Жуковіна Тетяна Григорівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
12 Завадовська Таїсія Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

13 Заглян Валентина Андріївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
14 Звершховський Артемій Володимирович від Політичної партії "Справедлива Україна"
15 Косовська Світлана Володимирівна від політичної партії "Наша Україна"
16 Кравченко Віра Миколаївна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
17 Крючек Михайло Ігорович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
18 Ліпський Вадим Леонідович від політичної партії Єдиний Центр
19 Літвінчук Олександр Євгенович від Ліберальної партії України
20 Лях Тетяна Григорівна від Комуністичної партії України
21 Михайлошина Інна Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
22 Оніщенко Василь Миколайович від Української морської партії
23 Труш Любов Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
24 Якушев Сергій Вікторович від Політичної партії "Громадянська позиція"

Склад дільничної виборчої комісії № 801031 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Костюк Олександр Григорович від Партії "Реформи і порядок"
Заступник голови комісії

2 Салюк Ірина Петрівна від Партії "Солідарність жінок України"
Секретар комісії

3 Воробей Олена Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
Члени комісії

4 Бадалова Анжела Сергіївна від фракції Партії регіонів
5 Біла Наталія Вікторівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
6 Висоцький Віктор Андрійович від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
7 Донсков Яків Валерійович від Аграрної партії України
8 Колчанова Ольга Григорівна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
9 Кріпак Микола Володимирович від Політичної партії "Держава"
10 Ліповцева Світлана Василівна від Політичної партії "Права воля України"
11 Лісєєв Юрій Вікторович від Партії регіонів
12 Лущан Євгеній Русланович від Комуністичної партії України
13 Лягера Андрій Віталійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Маркіна Ольга Іванівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
15 Міщенко Ганна Петрівна від Партії "Віче"
16 Міщенко Світлана Олександрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
17 Роговченко Марія Тихонівна від Народної Екологічної партії
18 Романишена Зоя Іванівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
19 Тиха Тетяна Михайлівна від політичної партії "Наша Україна"
20 Ткаченко Вікторія Віталіївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
21 Трипак Тетяна Василівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
22 Ухлінова Ольга Георгіївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
23 Черешнюк Наталія Петрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
24 Шевченко Дмитро Ігорович від політичної партії Українська Національна Асамблея

Склад дільничної виборчої комісії № 801032 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Меєринський Олександр Зейделевич від Партії "Реформи і порядок"
Заступник голови комісії

2 Кириченко Юрій Миколайович від Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Захарчук Євгеній Андрійович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
Члени комісії

4 Баранов Юрій Михайлович від фракції Комуністичної партії України
5 Блажчук Наталія Вікторівна від фракції Партії регіонів
6 Грибовська Валентина Андріївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
7 Гудзима Галина Іваніна від Партії регіонів
8 Гуріненко Олена Сергіївна від Політичної партії "Зелені"
9 Данильчук Ліна Василівна від Партії "Віче"
10 Драч Раїса Миколаївна від Політичної партії "Народна ініціатива"
11 Задліч Валентина Іванівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
12 Задорожна Тамара Андріївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
13 Іваницька Ірина Олександрівна від Політичної партії "Держава"
14 Карплюк Анеля Василівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Курдіна Марія Євдокимівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
16 Маслун Геннадій Вікторович від Політичної партії "Громадянська позиція"
17 Самойленко Ігор Миколайович від Партії "Солідарність жінок України"
18 Самолевський Олесь Олександрович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
19 Світличний Сергій Миколайович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
20 Секретарьова Віра Пилипівна від Партії "Соціалістична Україна"
21 Титаренко Роман Васильович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
22 Ткачова Юлія Олександрівна від політичної партії "Наша Україна"
23 Хмелівський Костянтин Олексійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
24 Яцюк Тетяна Василівна від Політичної партії "Права воля України"

Склад дільничної виборчої комісії № 801033 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Ганяйло Віра Павлівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
Заступник голови комісії

2 Панасюк Тетяна Танасівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
Секретар комісії

3 Герасименко Наталія Дмитрівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.

Члени комісії
4 Бежевець Сергій Васильович від фракції Партії регіонів
5 Бунеску Тетяна Віталіївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
6 Гаєвський Артем Аркадійович від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
7 Грибовський Вадим Михайлович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
8 Дзюбенко Григорій Іванович від фракції Комуністичної партії України
9 Жуковина Вікторія Григорівна від Партії "Реформи і порядок"
10 Клименко Лариса Іванівна від Ліберально�демократичної партії України
11 Ковалевська Лідія Федорівна від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
12 Козаченко Наталія Вікторівна від Української партії "Зелена планета"
13 Кравченко Володимир Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Лазоренко Оксана Валеріївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
15 Лойко Наталія Дмитрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Маслов Ярослав Олександрович від Ліберальної партії України
17 Метла Альона Василівна від Партії регіонів
18 Омельчук Надія Володимирівна від Демократичної партії угорців України
19 Сапронова Юлія Віталіївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
20 Соколова Марина Олегівна від Комуністичної партії України
21 Страхова Олена Олексіївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
22 Українець Василь Францович від політичної партії Єдиний Центр
23 Циганкова Олена Павлівна від Політичної партії "Руська Єдність"
24 Шепетько Олена Петрівна від політичної партії Народний Рух України

Склад дільничної виборчої комісії № 801034 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Юрчук Олександр Мергасович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Заступник голови комісії

2 Потапенко Леонід Іванович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Секретар комісії

3 Швачко Тамара Олександрівна від Партії "Реформи і порядок"
Члени комісії

4 Беленок Галина Іванівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
5 Бродська Ольга Іванівна від фракції Партії регіонів
6 Гребінников Олег Геннадійович від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
7 Золотухін Ігор Кімович від фракції Комуністичної партії України
8 Кабан Наталія Олександрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
9 Капустіна Любов Володимирівна від Партії регіонів
10 Ковальчук Галина Петрівна від Партії "Соціалістична Україна"
11 Комендант Анна Василівна від Ліберальної партії України
12 Коренчук Віктор Кіндратович від Української Народної Партії
13 Лазоренко Вероніка Петрівна від політичної партії Народний Рух України
14 Лигіна Олександра Михайлівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Манжалій Марина Михайлівна від Партії вільних демократів
16 Оренко Неля Петрівна від Демократичної партії угорців України
17 Петренко Микола Георгійович від Політичної партії "Вітчизна"
18 Самойленко Олександр Ігорович від Партії "Солідарність жінок України"
19 Симоненко Ольга Миколаївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
20 Сировець Юлія Василівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
21 Старжегородська Оксана Миколаївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
22 Струков Денис Петрович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
23 Христодоров Іван Павлович від Політичної партії "Громадянська позиція"
24 Чаяловський Валентин Васильович від Політичної партії "Руська Єдність"

Склад дільничної виборчої комісії № 801035 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Сливінська Лідія Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Бикова Галина Олександрівна від Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Симоненко Вячеслав Володимирович від фракції Партії регіонів
Члени комісії

4 Бортнік Ольга Борисівна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Бровченко Наталія Станіславівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
6 Гребеник Валентина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
7 Гречаний Анатолій Васильович від Партії "Союз"
8 Жогов Олександр Юрійович від Партії "Реформи і порядок"
9 Калініченко Ніла Петрівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
10 Кальба Наталія Григорівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
11 Кисленко Оксана Володимирівна від політичної партії "Наша Україна"
12 Кондратюк Марина Петрівна від фракції Комуністичної партії України
13 Корецький Сергій Володимирович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Лещинська Вікторія Анатоліївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
15 Мельничук Олександра Миколаївна від Партії вільних демократів
16 Панасюк Оксана Петрівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
17 Петренко Наталія Олександрівна від Політичної партії "Вітчизна"
18 Попович Євгенія Григорівна від Демократичної партії угорців України
19 Рябенко Сергій Петрович від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
20 Самойленко Олексій Ігорович від Партії "Солідарність жінок України"
21 Сергієнко Віталій Григорович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
22 Старов Вадім Анатолійович від політичної партії Єдиний Центр
23 Трикіша Валентина Василівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
24 Чайковський Олег Олегович від Партії регіонів

Склад дільничної виборчої комісії № 801036 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Батуріна Валентина Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Заступник голови комісії

2 Підгаєць Тетяна Василівна від Української морської партії
Секретар комісії

3 Сокальська Тамара Володимирівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
Члени комісії

4 Армашевська Аліна Анатоліївна від політичної партії Народний Рух України
5 Батченко Дмитро Володимирович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
6 Бєлоновська Альона Станіславівна від фракції Комуністичної партії України
7 Василашко Марина Олегівна від Партії "Реформи і порядок"
8 Гриценко Галина Іванівна від Партії "Руський блок"
9 Гулевич Тамара Федорівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
10 Даниленко Андрій Сергійович від Ліберальної партії України
11 Ісаєв Вадим Вадимович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
12 Ісаєва Наталія Степанівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
13 Каліберда Олександр Вікторович від політичної партії "Наша Україна"
14 Кашуба Сергій Іванович від політичної партії Українська Національна Асамблея
15 Лісовська Катерина Анатоліївна від Політичної партії "Справедлива Україна"
16 Нестеренко Олександр Сергійович від Партії регіонів
17 Носатова Тетяна Андріївна від Народної партії
18 Омельченко Антоніна Антонівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
19 Павленко Олена Миколаївна від Демократичної партії угорців України
20 Рудик Світлана Вікторівна від Народної Екологічної партії
21 Сащенко Тетяна Арнольдівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
22 Федорченко Надія Василівна від Комуністичної партії України
23 Юристовська Ірина Орестівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
24 Яцук Тетяна Тимофіївна від фракції Партії регіонів

Склад дільничної виборчої комісії № 801037 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Панкова Юлія Рустамівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
Заступник голови комісії

2 Берегеля Людмила Миколаївна від політичної партії Єдиний Центр
Секретар комісії

3 Васюк Олександр Григорович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Члени комісії

4 Артеменко Віра Василівна від Комуністичної партії України
5 Брухтій Інна Василівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
6 Гапоненко Григорій Михайлович від Української партії "Зелена планета"
7 Дмитрусь Лідія Ярославівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Дубінська Олеся Станіславівна від Аграрної партії України
9 Закревська Людмила Кирилівна від Партії "Віче"
10 Ковальчук Валентина Іванівна від Ліберально�демократичної партії України
11 Колесников Максим Федорович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
12 Кравченко Сергій Борисович від політичної партії Українська Національна Асамблея
13 Литвин Дмитро Ігорович від політичної партії "Наша Україна"
14 Лось Ігор Станіславович від Партії регіонів
15 Охріменко Людмила Борисівна від фракції Партії регіонів

Продовження на наступній стор.
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16 Погорілий Костянтин Павлович від Української морської партії
17 Самченко Вікторія Юріївна від Партії "Солідарність жінок України"
18 Сверлюк Євген Богданович від Політичної партії "Права воля України"
19 Сердюк Віта Василівна від фракції Комуністичної партії України
20 Скребцова Людмила Максимівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
21 Страутін Олег Миколайович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Страутін Руслан Миколайович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
23 Трофимець Валентина Віталіївна від Партії "Реформи і порядок"
24 Царенко Ніна Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Склад дільничної виборчої комісії № 801038 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Заровна Лариса Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Лозінський Олександр Михайлович від політичної партії "Наша Україна"
Секретар комісії

3 Радзієвська Галина Іванівна від фракції Партії регіонів
Члени комісії

4 Бочкало Олександр Карпович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

5 Гриценко Ірина Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
6 Диптан Володимир Миколайович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
7 Зайцев Владислав Леонідович від Партії "Соціалістична Україна"
8 Клюйко Валерій Миколайович від Партії "Віче"
9 Кузнецова Наталія Миколаївна від Партії регіонів
10 Лихогляд Інна Василівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
11 Лукіна Тетяна Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
12 Мальована Олена Сергіївна від Політичної партії "Народна ініціатива"
13 Невмиваний Анатолій Васильович від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
14 Незамаєва Ольга Олегівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
15 Пасічник Наталія Романівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
16 Петрова Леся Олександрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
17 Пісковий Василь Володимирович від Політичної партії "Держава"
18 Пупенко Світлана Володимирівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
19 Самченко Олександра Володимирівна від Партії "Солідарність жінок України"
20 Сорокун Оксана Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
21 Стрельченко Наталія Михайлівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
22 Тарасов Леонід Львович від Комуністичної партії України
23 Тимошенко Володимир Миколайович від фракції Комуністичної партії України
24 Фризоренко Любов Євгенівна від Політичної партії "Права воля України"

Склад дільничної виборчої комісії № 801039 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Хамуда Руслан Ігорович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
Заступник голови комісії

2 Семенець Петро Петрович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
Секретар комісії

3 Біляєва Аліна Ігорівна від політичної партії "Наша Україна"
Члени комісії

4 Артеменко�Антонов Кирило Арнольдович від Партії "Реформи і порядок"
5 Виборнов Іван Костянтинович від Комуністичної партії України
6 Вівдич Лілія Валентинівна від політичної партії Єдиний Центр
7 Галич Лариса Андріївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
8 Запалевич Лариса Василівна від Партії "Соціалістична Україна"
9 Зеленська Тетяна Сергіївна від Партії регіонів
10 Кондратюк Костянтин Георгійович від фракції Комуністичної партії України
11 Мороз Ірина Василівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
12 Невмиваний Олексій Анатолійович від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
13 Охрімчук Ольга Оленсандрівна від фракції Партії регіонів
14 Петрових Ніна Василівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Саленко Олена Віталіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Сачава Наталія Миколаївна від Партії "Солідарність жінок України"
17 Сментина Тетяна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
18 Ткаченко Любов Володимирівна від Політичної партії "Права воля України"
19 Турченко Анатолій Іванович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
20 Федосеєва Тетяна Леонідівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
21 Федюк Ольга Сергіївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
22 Фінагіна Олена Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
23 Шепельова Людмила Василівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
24 Ястребов Антон Юрійович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.

Склад дільничної виборчої комісії № 801040 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Ярошева Ольга Олександрівна від Української партії "Зелена планета"
Заступник голови комісії

2 Лаврик Тамара Савельевна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
Секретар комісії

3 Гула Ганна Ігорівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Члени комісії
4 Александров Олександр Олександрович від Демократичної партії угорців України
5 Волженіна Надія Михайлівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
6 Дяченко Михайло Пантелеймонович від фракції Комуністичної партії України
7 Жердьов Василь Сергійович від Партії "Союз"
8 Іваницька Аліна Ігорівна від Комуністичної партії України
9 Іваніцька Ніна Іванівна від Партії регіонів
10 Коренєва Галина Євгенівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
11 Кунцяк Жанна Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
12 Мулик Людмила Юріївна від фракції Партії регіонів
13 Павлишинець Олена Юріївна від політичної партії Єдиний Центр
14 Півнюк Іван Андрійович від Політичної партії "Вітчизна"
15 Рутковська Олена Миколаївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
16 Сербіновський Микола Олександрович від Партії "Солідарність жінок України"
17 Слинько Тамара Олександрівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
18 Стратійчук Олександр Юрійович від політичної партії "Наша Україна"
19 Тарапата Михайло Іванович від Політичної партії "Союз анархістів України"
20 Тищенко Володимир Володимирович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
21 Тімербаєва Тетяна Володимирівна від політичної партії Народний Рух України
22 Цуркевич Петро Михайлович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
23 Шамарін Василь Іванович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
24 Шамаріна Тетяна Василівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 801041 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Бородянська Людмила Іванівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
Заступник голови комісії

2 Паламарчук Тетяна Миколаївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
Секретар комісії

3 Адаменко Ганна Ігорівна від Ліберальної партії України
Члени комісії

4 Александрова Олена Віталіївна від фракції Партії регіонів
5 Антонюк Тетяна Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
6 Баландіна Людмила Володимиривна від фракції Комуністичної партії України
7 Гладка Наталія Вікторівна від політичної партії "Наша Україна"
8 Гулак Наталія Іванівна від Партії "Руський блок"
9 Дейнеко Інна Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Дубовик Тетяна Михайлівна від Партії "Соціалістична Україна"
11 Кадькаленко Дмитро Леонідович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
12 Качала Ігор Богданович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
13 Козюберда Ольга Миколаївна від Ліберально�демократичної партії України
14 Комлик Ігор Іванович від політичної партії Українська Національна Асамблея
15 Копил Валентина Василівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
16 Кошова Євгенія Валеріївна від Партії "Реформи і порядок"
17 Лагус Максим Віталійович від Комуністичної партії України
18 Нальотова Поліна Іванівна від Партії регіонів
19 Недашківський Валерій Володимирович від Партії "Віче"
20 Приходько Василь Михайлович від Української морської партії
21 Решетняк Олена Анатоліївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
22 Рутківська Людмила Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
23 Савкова Ніна Володимирівна від політичної партії Єдиний Центр
24 Шармар Ольга Андріївна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.

Склад дільничної виборчої комісії № 801042 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Бурлака Олександр Володимирович від Партії "Громадянська солідарність"
Заступник голови комісії

2 Лисак Галина Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Ярмоліцький Олександр Анатолійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Члени комісії
4 Байчик Світлана Сергіївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
5 Войтюк Оксана Олексіївна від Демократичної партії угорців України
6 Данилова Альбіна Сергіївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
7 Залізнюк Ольга Іванівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
8 Зелінська Лариса Пилипівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
9 Ігнатенко Віктор Григорович від політичної партії Українська Національна Асамблея
10 Ковальчук Микола Станіславович від Політичної партії "Права воля України"
11 Козлов Андрій Володимирович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
12 Лагус Любов Василівна від Комуністичної партії України
13 Майсон Олена Миколаївна від політичної партії Єдиний Центр
14 Мацюпа Дмитро Володимирович від фракції Партії регіонів
15 Мельник Віра Миколаївна від Партії регіонів
16 Мельник Сергій Олександрович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
17 Наливайко Ірина Андріївна від політичної партії "Наша Україна"
18 Пархомюк Дмитро Сергійович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
19 Сергієнко Надія Павлівна від Партії "Солідарність жінок України"
20 Смеречанська Олена Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
21 Страутіна Ольга Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Черних Алла Олегівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
23 Чутлашвілі Мзія Геронтіївна від Української партії "Зелена планета"
24 Яковенко Ніна Яківна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 801043 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Гречка Галина Федорівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Колеснік Олександр Леонідович від Партії регіонів
Секретар комісії

3 Миколайчук Ірина Миколаївна від Комуністичної партії України
Члени комісії

4 Біленко Андрій Миколайович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
5 Вовк Анастасія Сергіївнв від Політичної партії "Громадянська позиція"
6 Гедз Жанна Володимирівна від політичної партії Єдиний Центр
7 Горова Інна Валентинівна від Ліберальної партії України
8 Євпак Софія Денисівна від Партії "Соціалістична Україна"
9 Заболотько Олександр Максимович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
10 Завакевич Людмила Михайлівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
11 Капара Роман Миколайович від Демократичної партії угорців України
12 Квашина Любов Петрівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
13 Комов Євген Олександрович від Ліберально�демократичної партії України
14 Орлюк Тетяна Валентинівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Савченко Ольга Олегівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
16 Самар Тетяна Георгіївна від Партії "Реформи і порядок"
17 Самсонов Анатолій Євгенович від фракції Партії регіонів
18 Сеник Оксана Борисівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
19 Серьогіна Аліса Володимирівна від Партії "Солідарність жінок України"
20 Сівко Олена Анатоліївна від фракції Комуністичної партії України
21 Скрипка Микола Миколайович від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
22 Харченко Артем Едуардович від політичної партії "Наша Україна"
23 Чорна Світлана Олександрівна від Політичної партії "Руська Єдність"
24 Щербак Леся Олексіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 801044 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Панченко Ігор Григорович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Вільчинська Олена Василівна від фракції Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Колесник Світлана Іванівна від Партії регіонів
Члени комісії

4 Батченко Вікторія Володимировна від Ліберальної партії України
5 Бичек Валентина Андріївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Дмитрієв Сергій Олександрович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
7 Завацький Іван Семенович від політичної партії Українська Національна Асамблея
8 Загребельна Марія Вікторівна від політичної партії "Наша Україна"
9 Зінченко Лілія Вікторівна від політичної партії Єдиний Центр
10 Краснопольська Ольга Олексіївна від фракції Партії регіонів
11 Лясова Людмила Василівна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
12 Новікова Лідія Климентівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
13 Оснік Валентина Ігорівна від політичної партії Народний Рух України
14 Панченко Анастасія Ігорівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
15 Попченко Олег Анатолійович від Політичної партії "Союз анархістів України"
16 Процюк Олександр Віталійович від Партії "Реформи і порядок"
17 Самусенко Текля Іванівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
18 Семенюта Володимир Олександрович від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
19 Сизов Дмитро Васильович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
20 Ходаківська Наталія Дмитрівна від Української партії "Зелена планета"
21 Чубенко Оксана Валеріївна від Політичної партії "Руська Єдність"
22 Чуганська Раіса Григорівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
23 Штиль Олександр Вікторович від Демократичної партії угорців України
24 Юхан Сергій Віталійович від Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 801045 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Ушакова Людмила Василівна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
Заступник голови комісії

2 Поповська Юлія Валеріївна від Народної партії
Секретар комісії

3 Емішянц Філіп Серопович від Аграрної партії України
Члени комісії

4 Брайко Альона Сергіївна від політичної партії "Наша Україна"
5 Гусєва Марія Валеріївна від Партії "Руський блок"
6 Єремеєва Галина Олександрівна від фракції Партії регіонів
7 Золотнюк Олександр Анатолійович від Партії регіонів
8 Каротаєва Ірина Львівна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
9 Кацанюк Віра Костянтинівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
10 Клименко Ірина Вікторівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
11 Ковтун Анна Володимирівна від фракції Комуністичної партії України
12 Колесник Руслан Леонідович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
13 Лакей Станіслав Наумович від Політичної партії "Справедлива Україна"
14 Мєдвєдєв Андрій Юрійович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
15 Овсієнко Сергій Вікторович від політичної партії Народний Рух України
16 Процюк Оксана Віталіївна від Партії "Реформи і порядок"
17 Пруднікова Антоніна Дмитрівна від Політичної партії "Вітчизна"
18 Сехіна Катерина Петрівна від Партії "Солідарність жінок України"
19 Столовий Іван Іванович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
20 Удалов Євген Петрович від Комуністичної партії України
21 Хвойницька Ганна Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

22 Черкашина Тетяна Вікторівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
23 Чижикова Наталія Валеріївна від Політичної партії "Держава"
24 Щербина Галина Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Склад дільничної виборчої комісії № 801046 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Юрковська Вікторія Станіславівна від фракції Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Гуріна Світлана Анатоліївна від Партії "Реформи і порядок"
Секретар комісії

3 Пронюк Мирослав Євгенович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Члени комісії

4 Бусюк Віта Вікторівна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Вольф Сергій Вікторович від Молодіжної партії України
6 В'ячина Ольга Сергіївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
7 Гусєва Світлана Миколаївна від Партії "Руський блок"
8 Діденко Валентина Йосипівна від Партії регіонів
9 Клуненко Оксана Володимирівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
10 Кондратьєва Тетяна Василівна від Ліберально�демократичної партії України
11 Красун Антоніна Федорівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
12 Макарець Наталія Валентинівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

13 Малюта Андрій Вікторович від Партії "Віче"

Продовження на наступній стор.
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14 Матвієнко Галина Іванівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
15 Мідник Володимир Володимирович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
16 Мордашкін Борис Валерійович від Партії вільних демократів
17 Новіков Ярослав Анатолійович від фракції Партії регіонів
18 Потекало Ольга Григорівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
19 Приймак Людмила Яківна від Політичної партії "Громадянська позиція"
20 Сєрова Ірина Йосипівна від Партії "Солідарність жінок України"
21 Сорокотяга Олена Віталіївна від політичної партії "Наша Україна"
22 Ткачук Анастасія Костянтинівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
23 Чорна Лілія Сергіївна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
24 Шумейко Ірина Анатоліївна від Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 801047 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Кривенок Тетяна Олександрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Амеліна Тетяна Костянтинівна від Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Решотько Алла Іванівна від Демократичної партії угорців України
Члени комісії

4 Ганаков Ігор Валерійович від політичної партії "Наша Україна"
5 Гула Ольга Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
6 Гусак Олександр Сергійович від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
7 Драбенюк Петро Павлович від політичної партії Єдиний Центр
8 Золотнюк Олена Миколаївна від Партії регіонів
9 Капітон Любов Василівна від Партії "Союз"
10 Коваленко Алла Вікторівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
11 Козлівський Валентин Віталійович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
12 Козлов Володимир Вікторович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
13 Корнієнко Олександр Борисович від Ліберально�демократичної партії України
14 Крутень Віктор Васильович від Партії "Реформи і порядок"
15 Купрієнко Євгеній Іванович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
16 Ломпас Олена Василівна від Партії "Соціалістична Україна"
17 Петрічко Лідія Іванівна від фракції Комуністичної партії України
18 Романов Олександр Костянтинович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

19 Рябокінь Світлана Петрівна від Політичної партії "Вітчизна"
20 Сировенко Марія Григорівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
21 Сікорська Антоніна Олександрівна від Партії "Солідарність жінок України"
22 Сугак Ольга Петрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
23 Сульженко Лідія Арсенівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
24 Шкуратова Інна Анатоліївна від фракції Партії регіонів

Склад дільничної виборчої комісії № 801048 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Святецька Любов Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
Заступник голови комісії

2 Курятнік Григорій Володимирович від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
Секретар комісії

3 Лукомская Ірина Володимирівна від фракції Комуністичної партії України
Члени комісії

4 Бахтінова Ірина Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
5 Богач Олександра Олексіївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
6 Вульвач Ірина Броніславівна від Політичної партії "Права воля України"
7 Гусак Дмитро Анатолійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
8 Іваницький Ігор Володимирович від Комуністичної партії України
9 Кондратенко Марія Григорівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
10 Котвіцьвий Володимир Анатолійович від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
11 Кузьменко Аліна Вячеславівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
12 Кусова Людмила Юріївна від кандидата в народні депутати України Шаповал І.В.
13 Лапшенков Максим Едуардович від політичної партії "Наша Україна"
14 Лущ Юрій Миколайович від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
15 Меліхов Микита Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Падагуц Вікторія Миколаївна від Партії регіонів
17 Піскунова Любов Георгіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
18 Сєрікова Тетяна Миколаївна від фракції Партії регіонів
19 Сіра Юлія Григорівна від Партії "Солідарність жінок України"
20 Сіренко Валерій Васильович від Партії "Віче"
21 Скляренко Олександра Миколаївна від Народної Екологічної партії
22 Смолякова Наталія Василівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
23 Черкас Надія Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
24 Якуб Олена Леонідівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Склад дільничної виборчої комісії № 801049 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Єленець Тетяна Анатоліївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Лонін Олександр Леонідович від Партії "Реформи і порядок"
Секретар комісії

3 Матушинська Богдана Русланівна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
Члени комісії

4 Балабушко Світлана Миколаївна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
5 Баленко Раїса Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
6 Бевзюк Валентина Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

7 Гребеніжко Яна Василівна від фракції Комуністичної партії України
8 Григорук Тетяна Петрівна від політичної партії Єдиний Центр
9 Демкович Ростислав Артурович від Партії "Руський блок"
10 Карпик Олексій Леонідович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
11 Кричун Григорій Дмитрович від кандидата в народні депутати України Левченко Ю.В.
12 Ломков Анатолій Миколайович від Комуністичної партії України
13 Оверченко Ніна Миколаївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
14 Перегуда Ольга Геннадіївна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
15 Радецький Олександр Борисович від політичної партії "Наша Україна"
16 Рига Ірина Василівна від Демократичної партії угорців України
17 Свіргун Інна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Пилипишин В.П.
18 Сімонова Наталія Григорівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
19 Титаренко Віта Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
20 Ткачук Віталій Леонідович від Української морської партії
21 Турунов Сардал Мардалійович від Політичної партії "Союз анархістів України"
22 Філіппова Лариса Сергіївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
23 Фіоніна Олена Анатоліївна від Партії регіонів
24 Шапочкін Руслан Володимирович від фракції Партії регіонів

Склад дільничної виборчої комісії № 801050 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Грибань Ігор Володимирович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
Заступник голови комісії

2 Лях Володимир Панасович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Секретар комісії
3 Сущенко Руслан Гарісович від Партії "Соціалістична Україна"

Члени комісії
4 Боєцька Людмила Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
5 Ванкевич Ольга Євгенівна від Партії "Громадянська солідарність"
6 Вовченко Марія Терентіївна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
7 Калуга Лариса Іванівна від кандидата в народні депутати України Пархоменко І.Л.
8 Коваль Оксана Володимирівна від Партії регіонів
9 Коломієць Олександр Іванович від політичної партії Народний Рух України
10 Комарницький Олександр Вікторович від фракції Партії регіонів
11 Кудря Ірина Григорівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
12 Лаврега Олена Олексіївна від фракції Комуністичної партії України
13 Льодін Олег Миколайович від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
14 Лятамбор Тетяна Володимирівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
15 Прожейко Олена Михайлівна від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)
16 Скочко Анатолій Олександрович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
17 Ткачук Ганна Федосіївна від Української морської партії
18 Шевчук Катерина Вадимівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"

Склад дільничної виборчої комісії № 801051 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Шедова Алла Миколаївна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
Заступник голови комісії

2 Богатчук Вікторія Валеріївна від політичної партії Єдиний Центр
Секретар комісії

3 Короткова Ліана Миколаївна від Ліберально�демократичної партії України
Члени комісії

4 Албіхіна Євгенія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
5 Войтенко Юлія Кузьмівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

6 Волков Артем Ваганович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

7 Демченко Оксана Василіївна від Партії "Руський блок"
8 Замоцна Олена Михайлівна від Аграрної партії України
9 Засуха Роман Миколайович від Політичної партії "Європейська партія України"
10 Лаврентьєв Микола Васильович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
11 Навроцький Віталій Васильович від кандидата в народні депутати України Лебедівський В.А.
12 Накоренок Клава Петрівна від Молодіжної партії України
13 Ніколюк Ігор Борисович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
14 Петрова Валентина Опанасівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
15 Татаркіна Наталія Миклоївна від політичної партії Народний Рух України
16 Тукало Сергій Миколайович від фракції Партії регіонів
17 Фільов Фелікс Миколайович від фракції Комуністичної партії України
18 Шевцова Наталя Станіславівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."

Склад дільничної виборчої комісії № 801052 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Кочулов Павло Олександрович від фракції Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Гой Ірина Миколаївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
Секретар комісії

3 Зозуленко Ірина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
Члени комісії

4 Ампілогова Ольга Федорівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
5 Дерунець Раїса Євгенівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Івахненко Олександр Олександрович від Партії Пенсіонерів України
7 Коваленко Ніна Дмитрівна від Політичної партії "Права воля України"
8 Костюк Ольга Степанівна від Ліберально�демократичної партії України
9 Малий Володимир Васильович від Політичної партії "Держава"
10 Мостова Вікторія Вікторівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
11 Петрова Оксана Василівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
12 Постолова Олена Ігорівна від кандидата в народні депутати України Ліснича В.М.
13 Приймак Надія Миколаївна від політичної партії Єдиний Центр
14 Самойленко Олександр Сергійович від політичної партії Українська Національна Асамблея
15 Стороженко Євген Євгенійович від Української партії "Зелена планета"
16 Тарасенко Майя Петрівна від Партії "Соціалістична Україна"
17 Харенко Ірина Федорівна від Партії "Віче"
18 Харченко Наталія Володимирівна від Української морської партії

Склад дільничної виборчої комісії № 801053 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Коротких Ніна Олександрівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
Заступник голови комісії

2 Петрічко Володимир Юхимович від фракції Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Печеник Олексій Іванович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
Члени комісії

4 Базік Ірина Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
5 Басюк Юрій Миколайович від Політичної партії "Європейська партія України"
6 Галішина Марія Олександрівна від фракції Партії регіонів
7 Гончаров Вадим Олександрович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
8 Данієлян Віра Олександрівна від кандидата в народні депутати України Лебедівський В.А.
9 Жижко Юрій Степанович від Партії "Віче"
10 Заровна Інеса Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
11 Кожуренко Дмитро Григорович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
12 Котляров Олександр Володмирович від Ліберально�демократичної партії України
13 Кузенна Людмила Ростиславівна від політичної партії Народний Рух України
14 Литвиненко Ольга Миколаївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
15 Малечко Олег Анатолійович від Політичної партії "Громадянська позиція"
16 Черніцова Наталія Олександрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

17 Шевченко Галина Валеріївна від Політичної партії "Руська Єдність"
18 Шибіко Любов Григорівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"

Склад дільничної виборчої комісії № 801054 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Тарасюк Галина Федорівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
Заступник голови комісії

2 Лещенко Юлія Борисівна від фракції Партії регіонів
Секретар комісії

3 Попик Віталій Володимирович від Української партії "Зелена планета"
Члени комісії

4 Гаврилко Віталій Віталійович від Політичної партії "Європейська партія України"
5 Гурнак Людмила Григорівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Дудка Анатолій Володимирович від Політичної партії "Зелені"
7 Дьяков Олександр Іванович від кандидата в народні депутати України Гайдук А.В.
8 Єсіна Меланія Василівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
9 Захарчук Віталій Анатолійович від Аграрної партії України
10 Косач Віктор Іванович від Політичної партії "Справедлива Україна"
11 Медведєва Ірина Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
12 Пінтова Олена Юзефівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
13 Прилуцька Анастасія Валеріївна від політичної партії Народний Рух України
14 Ротаєнко Володимир Федорович від Демократичної партії угорців України
15 Соколов Сергій Леонідович від фракції Комуністичної партії України
16 Чернієнко Олександр Іванович від кандидата в народні депутати України Лебедівський В.А.
17 Шило Надія Анатоліївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
18 Шульга Лідія Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 801055 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Пошба Раїса Костянтинівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
Заступник голови комісії

2 Васько Андрій Анатолійович від Партії "Громадянська солідарність"
Секретар комісії

3 Чайковська Марія Ісааківна від Політичної партії "Європейська партія України"
Члени комісії

4 Бурлака Андрій Михайлович від Партії Пенсіонерів України
5 Вільгаш Анатолій Михайлович від фракції Партії регіонів
6 Зінченко Володимир Анатолійович від Партії "Віче"
7 Камрат Марина Сергіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
8 Колотов Юрій Миколайович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
9 Мазманян Каріне Рубенівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
10 Манжелей Світлана Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
11 Мельник Оксана Вікторівна д фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Михаць Ярослав Ярославович від політичної партії Народний Рух України
13 Погоніна Галина Вікторівна від фракції Комуністичної партії України
14 Слободянюк Ірина Вікторівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
15 Фещенко Катерина Володимирівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
16 Шарпатий Віталій Вікторович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
17 Шило Вячеслав Степанович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
18 Школьна Сніжана Павлівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"

Склад дільничної виборчої комісії № 801056 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Малиш Сніжана Віталіївна від Політичної партії "Європейська партія України"
Заступник голови комісії

2 Крайчук Геннадій Веніамінович від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
Секретар комісії

3 Ігнатко Надія Павлівна від Партії "Союз"
Члени комісії

4 Березовенко Ольга Григорівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
5 Вітковський Михайло Володимирович від фракції Партії регіонів
6 Даниленко Неля Андріївна від кандидата в народні депутати України Лебедівський В.А.
7 Клименко Олена Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
8 Копилов Вадим Олександрович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
9 Назаренко Тетяна Валеріївна від політичної партії Народний Рух України
10 Онищук Анатолій Степанович від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
11 Остапенко Олена Володимирівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
12 Палій Олександр Максимович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
13 Плашкевич Ірина Анатоліївна від Політичної партії "Держава"
14 Поліщук Василь Миколайович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
15 Томенко Юрій Миколайович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Продовження на наступній стор.
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16 Шарапов Юрій Володимирович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
17 Шило Артем Вячеславович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
18 Щибря Катерина Володимирівна від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 801057 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Боровська Катерина Олександрівна від кандидата в народні депутати України Лебедівський В.А.
Заступник голови комісії

2 Дяконова Олена Олександрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
Секретар комісії

3 Малиш Олександр Васильович від Політичної партії "Громадянська позиція"
Члени комісії

4 Ганич Віктор Анатолійович від Політичної партії Ліберальна Україна
5 Гололобов Володимир Ілліч від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
6 Демяненко Петро Сергійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
7 Іванюк В'ячеслав Валентинович від Партії "Союз"
8 Ішутіна Галина Дмитрівна від фракції Партії регіонів
9 Королович Володимир Феліксович від політичної партії Народний Рух України
10 Крат Лідія Іванівна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
11 Малиш Ольга Олександрівна від Політичної партії "Європейська партія України"
12 Мартинюк Катерина Володимирівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
13 Поліщук Тамара Анатолівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
14 Тепляков Вячеслав Миколайович від Молодіжної партії України
15 Толкун Дмитро Володимирович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
16 Швець Яна Олександрівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
17 Шишов Віктор Костянтинович від фракції Комуністичної партії України
18 Шульга Микола Федорович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 801058 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Кашапова Лариса Генадіївна від фракції Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Мороз Валентин Володимирович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Секретар комісії

3 Плевако Олександр Михайлович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
Члени комісії

4 Борухіна Надія Вікторівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
5 Вернигора Юрій Вікторович від Партії "Громадянська солідарність"
6 Гергелюк Наталія Сергіївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
7 Ісмалов Азімжан Акбарович від Партії "Віче"
8 Кац Катерина Вікторівна від фракції Комуністичної партії України
9 Колоша Тетяна Богданівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
10 Куценко Наталія Олександрівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
11 Лагода Наталія Віталіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
12 Огородник Марина Василівна від Політичної партії "Європейська партія України"
13 Попова Ганна В'ячеславівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
14 Стадник Тетяна Олексіївна від політичної партії Народний Рух України
15 Тулупова Альона Анатоліївна від Молодіжної партії України
16 Черніцова Інна Павлівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

17 Шлапак Віта Валентинівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
18 Шпачук Людмила Володимирівна від кандидата в народні депутати України Лебедівський В.А.

Склад дільничної виборчої комісії № 801059 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Самоленко Тетяна Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Заступник голови комісії

2 Гончар Валентина Федорівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
Секретар комісії

3 Юрлова Тетяна Юріївна від Політичної партії "Держава"
Члени комісії

4 Гагаріна Ганна Анатоліївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
5 Замула Володимир Миколайович від Партії "Союз"
6 Карапетян Тетяна Сергіївна від фракції Комуністичної партії України
7 Колосова Катерина Вячеславівна від фракції Партії регіонів
8 Лучко Аліна Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
9 Мельник Любов Володимирівна від політичної партії Народний Рух України
10 Міщаненко Дмитро Іванович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
11 Оборська Вікторія Михайлівна від Політичної партії "Європейська партія України"
12 Оніпко Наталія Леонідівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

13 Осадчий Микита Сергійович від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
14 Приймак Олександр Володимирович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
15 Сльозко Альона Юріївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
16 Сорока Лідія Сергіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
17 Чайка Наталія Вікторівна від Української партії "Зелена планета"
18 Черкасова Анна Михайлівна від кандидата в народні депутати України Лебедівський В.А.

Склад дільничної виборчої комісії № 801060 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Шевченко Роман Вікторович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Сич Віктор Григорович від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)

Секретар комісії
3 Снігир Галина Петрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

Члени комісії
4 Вижлецова Наталія Венедиктівна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Головкова Елеонора Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
6 Доннік Юлія Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
7 Задовська Жанна Германівна від Політичної партії "Європейська партія України"
8 Кривець Наталія Олександрівна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
9 Крупіна Крістіна Євгеніївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
10 Куземко Андрій Борисович від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
11 Новикова Христина Валеріанівна від Партії вільних демократів
12 Півак Олександр Анатолійович від Партії регіонів
13 Попович Наталія Вікторівна від фракції Партії регіонів
14 Прібиткова Христина Вікторівна від фракції Комуністичної партії України
15 Рабчевська Анастасія Михайлівна від Партії Пенсіонерів України
16 Хвіюзова Ганна Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
17 Шкурина Марина Валеріївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
18 Ямненко Анастасія Юріївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів

Склад дільничної виборчої комісії № 801061 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Михаць Вікторія Валеріївна від політичної партії Народний Рух України
Заступник голови комісії

2 Гринько Юлія Володимирівна від Партії Пенсіонерів України
Секретар комісії

3 Вахрамєєва Жанна Петрівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
Члени комісії

4 Глонь Ніна Леонідівна від Політичної партії Ліберальна Україна
5 Кушнірук Андрій Борисович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Лузан Анатолій Іванович від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
7 Махобродзе Віталій Борисович від Політичної партії "Справедлива Україна"
8 Науменко Ганна Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Новохат Сергій Володимирович від Політичної партії "Європейська партія України"
10 Осипов Артем Олексійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
11 Півень Петро Васильович від політичної партії Українська Національна Асамблея
12 Подугольнікова Світлана Вікторівна від Молодіжної партії України
13 Прокопович Лариса Сергіївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
14 Савченко Альона Ігорівна від фракції Комуністичної партії України
15 Ткаченко Ігор Олександрович від фракції Партії регіонів
16 Цихановська Ніна Олександрівна від політичної партії Єдиний Центр
17 Шаповалов Анатолій Леонтійович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
18 Шатулін Антон Валерійович від Політичної партії "Громадянська позиція"

Склад дільничної виборчої комісії № 801062 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Денисюк Артем Миколайович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Ярмоленко Любов Іванівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
Секретар комісії

3 Музиченко Володимир Вадимович від політичної партії Народний Рух України

Члени комісії
4 Євтушенко Наталія Василівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
5 Жижко Лілія Степанівна від Аграрної партії України
6 Жиленков Олександр Андрійович від Політичної партії "Зелені"
7 Кацан Тамара Григорівна від фракції Комуністичної партії України
8 Коваль Євгенія Анатоліївна від Партії вільних демократів
9 Криворучко Дмитро Олександрович від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
10 Крючкова Ярослава Олегівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Левищенко Ольга Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
12 Мельничук Василь Терентійович від фракції Партії регіонів
13 Пархоменко Ірина Степанівна від Політичної партії "Європейська партія України"
14 Півак Віолета Олександрівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
15 Прошкін Юрій Степанович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
16 Савенко Володимир Антонович від Демократичної партії угорців України
17 Савенко Володимир Іванович від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)
18 Хоменко Євгенія Олександрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Склад дільничної виборчої комісії № 801063 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Москаль Василина Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Пашко Валерій Тихонович від Партії регіонів
Секретар комісії

3 Рубан Анатолій Олександрович від Політичної партії "Європейська партія України"
Члени комісії

4 Авраменко Вікторія Вячеславівна від Партії "Віче"
5 Бордюг Сергій Юрійович від Партії "Реформи і порядок"
6 Висоцький Микола Станіславович від Партії "Громадянська солідарність"
7 Вовк Людмила Миколаївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
8 Вовченко Світлана Віталіївна від фракції Партії регіонів
9 Джума Олексій Юрійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
10 Желепа Олена Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Ісаєв Руслан Анатолійович від Партії Пенсіонерів України
12 Курченко Ганна Василівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
13 Пашко Галина Григорівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
14 Пугач Віктор Миколайович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
15 Ричко Людмила Андріївна від фракції Комуністичної партії України
16 Стельмах Марина Петрівна від Молодіжної партії України
17 Танасійчук Оксана Анатоліївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів
18 Франчик Олександр Миколайович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
19 Шарій Володимир Павлович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
20 Шкроб Петро Федорович від Політичної партії "Руська Єдність"

Склад дільничної виборчої комісії № 801064 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Туренко Ольга Сергіївна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
Заступник голови комісії

2 Завадський Микола Сергійович від Аграрної партії України
Секретар комісії

3 Комарницька Тетяна Вячеславівна від Партії регіонів
Члени комісії

4 Бритвич Галина Олександрівна від фракції Комуністичної партії України
5 Вовк Віталій Миколайович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
6 Гаран Іван Олександрович від фракції Партії регіонів
7 Іванченко Ігор Анатолійович від Політичної партії "Європейська партія України"
8 Козлова Оксана Сергіївна від Політичної партії "Народна ініціатива"
9 Кривошей Наталія Михайлівна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
10 Лобас Сергій Демидович від Молодіжної партії України
11 Малиш Микола Іванович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
12 Прокопенко Лілія Вікторівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
13 Пустовар Олександр Вікторович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
14 Романова Тетяна Борисівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Самофалова Анастасія Юріївна від Партії "Реформи і порядок"
16 Соловко Сергій Миколайович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
17 Тимощук Микола Сергійович від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)
18 Шелест Тетяна Анатоліївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів

Склад дільничної виборчої комісії № 801065 одномандатного виборчого округу № 223
Голова комісії

1 Синько Галина Петрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
Заступник голови комісії

2 Назарова Ганна Григорівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
Секретар комісії

3 Пушкар Юрій Михайлович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
Члени комісії

4 Войновська Алла Вікторівна від Політичної партії "Європейська партія України"
5 Гончаренко Ірина Вадимівна від фракції Комуністичної партії України
6 Горбунова Тетяна Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
7 Дем'янчук Ірина Василівна від Молодіжної партії України
8 Качуровський Єдуард Євгенович від Політичної партії "Справедлива Україна"
9 Кривша Антон Володимирович від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
10 Кузьменко Любов Павлівна від політичної партії Єдиний Центр
11 Кулаківська Люба Василівна від Ліберально�демократичної партії України
12 Лучко Любов Іванівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
13 Міщенко Тетяна Іванівна від фракції Партії регіонів
14 Музиченко Світлана Володимирівна від політичної партії Народний Рух України
15 Османова Олена Олександрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
16 Пилипюк Оксана Миколаївна від кандидата в народні депутати України Лебедівський В.А.
17 Пілюгін Ігор Валентинович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Сорока Людмила Михайлівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
19 Харитончук Наталія Дмитрівна від Партії "Віче"
20 Шпак Тамара Валентинівна від Політичної партії "Руська Єдність"

Склад дільничної виборчої комісії № 801066 одномандатного виборчого округу № 223

Голова комісії
1 Єкімова Інна Геннадіївна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів

Заступник голови комісії
2 Королович Віра Володимирівна від політичної партії Народний Рух України

Секретар комісії
3 Россіхіна Анастасія Валеріївна від фракції Партії регіонів

Члени комісії
4 Басанський Іван Юрійович від Політичної партії "Громадянська позиція"
5 Гвелесіані Віра Іванівна від кандидата в народні депутати України Куташев І.В.
6 Гром Ірина Юріївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
7 Калус Дмитро Миколайович від Партії "Руський блок"
8 Колеснік Сергій Олександрович від Молодіжної партії України
9 Кулікова Ольга Хоренівна від Ліберально�демократичної партії України
10 Куліш Надія Олегівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
11 Личак Олена Віталіївна від кандидата в народні депутати України Тарима С.М.
12 Махініна Ірина Євгенівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
13 Мельник Оксана Вікторівна від кандидата в народні депутати України Супрун Ю.М.
14 Міщенко Надія Олександрівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
15 Недобитко Сергій Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 П'ятецький Микола Миколайович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
17 Самойленко Віктор Васильович від Аграрної партії України
18 Самофалова Світлана Миколаївна від кандидата в народні депутати України Лебедівський В.А.
19 Шульженко Сергій Миколайович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
20 Яценюк Марія Миколаївна від Політичної партії "Європейська партія України"

Голова комісії 
Мосійчук М. С. 

Секретар
Вербицька Г. С. 

Продовження на наступній стор.
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ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
28 жовтня 2012 року

Окружна виборча комісія
з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 216
(місто Київ)

П О С Т А Н О В А
місто Київ

“26” вересня 2012 року № 9
Про утворення дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів

України 28 жовтня 2012 року
Розглянувши подання депутатських фракцій, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання

було оголошено на пленарному засіданні: фракції Партії регіонів у Верховній Раді України; фракції “Блок Юлії Тимошенко —
“Батьківщина”; фракції Блоку “Наша Україна — Народна Самооборона”: “Народний Союз Наша Україна”, Політична партія “ВпеA
ред, Україно”, Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія “Собор”, Партія ХристиянA
ськоAДемократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія “ПОРА”, Партія захисників Вітчизни; фракція КомуA
ністичної партії України; фракції Народної Партії у Верховній Раді України щодо кандидатур до складу дільничних виборчих коA
місій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, а також відповідні подання політичних партій та кандидатів у деA
путати у відповідному одномандатному окрузі — суб’єктів виборчого процесу, кандидатури від яких до складу дільничних виборA
чих комісій включаються за результатами жеребкування, проведеного окружною виборчою комісією 21 вересня 2012 року, згідно з
пунктом 1 частини другої статті 13, частинами першою — третьою статті 26, частинами першою, другою, четвертою — сьомою, деA
сятою, одинадцятою, п’ятнадцятою статті 28 Закону України “Про вибори народних депутатів України” окружна виборча комісія з
виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 216

постановляє:

1. Утворити дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року згідно з додатками 1�74.
2. Цю постанову разом з відповідними додатками надіслати регіональним друкованим засобам масової інформації не пізніше як на п’ятий день піс�

ля дня її прийняття, а також дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України.
3. Цю постанову надіслати Центральній виборчій комісії для затвердження згідно до чинного законодавства України.
Голова ОВК № 216                                            Качмарський Є. І.
(головуючий на засіданні) (підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар ОВК 216 Балабан О. М.

(секретар комісії (секретар засідання)                            (підпис)                                                                 (прізвище, ініціали)

8 Корольов Юрій Олександрович від Політичної партії "Громадянська позиція"

9 Корчун Леся Михайлівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

10 Кот Валентина Іванівна від Партії "Руський блок"

11 Кравчук Світлана Миколаївна від фракції Партії регіонів

12 Матвієнко Наталія Василівна від Політичної партії "Європейська партія України"

13 Мокров Андрій Юрійович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

14 Музиченко Віра Іванівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

15 Настабурко Олександр Васильвич від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

16 Соколовський Олександр Євгенійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

17 Фещенко Ольга Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"

18 Хоменко Сергій Васильович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

19 Чепурко Людмила Василівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

20 Юшко Ірина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

Додаток №4
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800160 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Суржикова Валентина Семенівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Заступник голови комісії
2 Кот Сергій Миколайович від Партії "Руський блок"

Секретар комісії
3 Грохотова Наталя Олександрівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Члени комісії
4 Аксьоненко Дмитро Сергійович від фракції Комуністичної партії України

5 Войтенко Наталія Сергіївна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

6 Гаврилюк Дмитро Юрійович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

7 Глущенко Олексій Григорович від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

8 Дзівалківська Тетяна Степанівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

9 Дробот Наталія Віталіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

10 Журавель Володимир Сергійович від Партії "Реформи і порядок"

11 Заруденська Алла Петрівна від Народної Екологічної партії

12 Кайдаш Олександр Юрійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

13 Кліщ Ірина Костянтинівна від Політичної партії "Європейська партія України"

14 Кліщ Олександр Іванович від Політичної партії "Громадянська позиція"

15 Левун Ольга Євгенівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

16 Лугченко Мая Анатоліївна від Політичної партії "Руська Єдність"

17 Мішин Антон Анатолійович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

18 Москаленко Світлана Миколаївна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

19 Ніколаєнко Анатолій Федорович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

20 Нужненко Олена Петрівна від Політичної партії Ліберальна Україна

21 Ольховська Наталя Данилівна від фракції Партії регіонів

22 Сябер Євгеній Олександрович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

23 Федорець Сергій Анатолійович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

24 Яременко Лариса Миколаївна від Християнсько�демократичної партії України

Додаток №5
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800161 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Гаркава Альона Юріївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

Заступник голови комісії
2 Мартинюк Галина Микитівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Секретар комісії
3 Козубенко Тетяна Григорівна від фракції Комуністичної партії України

Члени комісії
4 Басалкевич Богдан Григорович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

5 Воротинцева Тетяна Олександрівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

6 Гавриш Тетяна Володимирівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

7 Дзівалківський Анатолій Степанович від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

8 Журавель Дмитро Сергійович від політичної партії Народний Рух України

9 Заіка Антон Олександрович від Партії "Реформи і порядок"

10 Залезинська Надія Іванівна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

11 Іщенко Олександр Сергійович від Партії регіонів

12 Кучма Олександра Тихонівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

13 Лукієнко Анатолій Васильович від Політичної партії "Руська Єдність"

14 Майборода Ігор Миколайович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

15 Наткіна Ольга Валеріївна від Політичної партії "Європейська партія України"

16 Ніколаєнко Світлана Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

17 Нужненко Тетяна Василівна від Політичної партії Ліберальна Україна

18 Собко Олександра Михайлівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

19 Суригіна Олена Миколаївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

20 Сухорукова Таїсія Леонідівна від фракції Партії регіонів

21 Сятковський Олег Володимирович від Політичної партії "Громадянська позиція"

22 Хоминець Вікторія Ігорівна від Християнсько�демократичної партії України

23 Черненко Ірина Пилипівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

24 Шушковська Любов Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Додаток №6
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800162 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Боднар Вікторія Анатоліївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Заступник голови комісії
2 Богославець Анна Володимирівна від Партії "Союз"

Секретар комісії
3 Глиняна Неля Олександрівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

Члени комісії
4 Беленок Наталія Кіндратівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

5 Бородиня Валентина Дмитрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

6 Гоголь Надія Василівна від фракції Партії регіонів

7 Грабовська Надія Астафіївна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

8 Дернова Галина Володимирівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

9 Добрецова Юлія Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Дуб Ніна Дмитрівна від Політичної партії "Європейська партія України"

11 Карнюхина Ганна Олександрівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

12 Кишаківська Любов Василівна від Демократичної партії угорців України

13 Кривоніс Анна Генадіївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

14 Кущева Тетяна В'ячеславівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

15 Лєдовська Валентина Павлівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

16 Надобко Ігор Ігорович від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

17 Петренко Катерина Петрівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

18 Сапон Андрій Юрійович від Партії "Реформи і порядок"

19 Степанов Станіслав Ігорович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

20 Стойков Олексій Іванович від Християнсько�демократичної партії України

21 Сутуга Ірина Владиславівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

22 Фисина Світлана Михайлівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

23 Черних Ніна Федорівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

24 Щава Людмила Володимирівна від фракції Комуністичної партії України

Додаток №7
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800163 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Кияшко Наталія Андріївна від Демократичної партії угорців України

Заступник голови комісії
2 Барботько Ірина Петрівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

Секретар комісії
3 Муратова Неоніла Сергіївна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

Члени комісії
4 Бондар Діна Олександрівна від Партії "Союз"

Продовження на наступній стор.

Додаток №1
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800157 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Білоус Геннадій Валерійович від Партії "Союз"

Заступник голови комісії
2 Сіракова Ірина Юріївна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

Секретар комісії
3 Остролуцька Ніна Олексіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Члени комісії
4 Бондарчук Лідія Павлівна від фракції Комуністичної партії України

5 Букаєва Тетяна Василівна від фракції Партії регіонів

6 Вольвач Вікторія Олександрівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

7 Карнаух Інна Олександрівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

8 Клебан Олександр Георгійович від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

9 Кліщ Роман Іванович від Політичної партії "Громадянська позиція"

10 Купченко Любов Григорівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

11 Лепеха Тетяна Олександрівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

12 Локтєва Наталія Олегівна від Політичної партії "Руська Єдність"

13 Оснач Ігор Анатолійович від Християнсько�демократичної партії України

14 Остролуцький Богдан Ігорович від Партії "Реформи і порядок"

15 Остролуцький Ярослав Ігорович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

16 Пенська Ніна Михайлівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

17 Радченко Юрій Іванович від Політичної партії "Європейська партія України"

18 Рибальченко Тетяна Павлівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

19 Сахацька Олена Петрівна від Політичної партії "Права воля України"

20 Смолінський Олег Михайлович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

21 Туманов Дмитро Олександрович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

22 Чепелюк Людмила Сергіївна від політичної партії Українська Національна Асамблея

23 Черкащенко Ірина В'ячеславівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

24 Юшко Олексій Миколайович від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

Додаток №2
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800158 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Захаревич Назар Валерійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Заступник голови комісії
2 Нестеров Юрій Володимирович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

Секретар комісії
3 Біляєва Віра Болеславівна від Партії "Союз"

Члени комісії
4 Бойко Ганна Валеріївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

5 Бондарчук Інна Олександрівна від фракції Комуністичної партії України

6 Гетьман Наталія Генадіївна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

7 Гусак Олена Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

8 Захаревич Степанія Володимирівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

9 Картенко Галина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

10 Катіман Ніна Олександрівна від Демократичної партії угорців України

11 Кутакова Світлана Миколаївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

12 Ларченков Олег Опанасович від фракції Партії регіонів

13 Ляшенко Роман Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Маковій Леонід Євстафійович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

15 Матюшенко Юлія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

16 Ніколаєнко Олена Петрівна від Політичної партії Ліберальна Україна

17 Оснач Світлана Петрівна від Християнсько�демократичної партії України

18 Полонська Вікторія Едуардівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

19 Симоменко Ніна Миколаївна від Політичної партії "Європейська партія України"

20 Сливка Юлій Михайлович від Партії "Реформи і порядок"

21 Стеценко Валентина Семенівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

22 Черевко Людмила Василівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

23 Чернявська Інна Леонтівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

24 Яременко Анна Андріївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Додаток №3
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800159 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Свертока Олексій Анатолійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Міхліна Марія Павлівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

Секретар комісії
3 Чередниченко Ганна Ігорівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Члени комісії
4 Блінічкіна Анна Олексіївна від Партії "Союз"

5 Заречанська Людмила Василіївна від Народної Екологічної партії

6 Кітченко Ольга Миколаївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

7 Коновалов Дмитро Олегович від фракції Комуністичної партії України
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5 Вітковська Тетяна Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

6 Драгомарецький Ярослав Федорович від Християнсько�демократичної партії України

7 Івахно Аліна Володимирівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

8 Іщенко Анастасія Павлівна від Політичної партії "Європейська партія України"

9 Кохановська Інга Володимирівна від Партії "Руський блок"

10 Лисак Станіслава Петрівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

11 Моссаковська Марина Сергіївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

12 Онучак Артем Олегович від Партії "Реформи і порядок"

13 Онучак Світлана Володимирівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

14 Петренко Світлана Миколаївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

15 Сичова Олена Михайлівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

16 Стадницький Петро Анатолійович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

17 Сухань Оксана Дар'ївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

18 Тоболенко Ганна Василівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

19 Троценко Дарія Сергіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

20 Христинченко Павло Васильович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

21 Чернова Лариса Валентинівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

22 Шипуліна Наталія Митрофанівна від фракції Партії регіонів

23 Щава Володимир Михайлович від фракції Комуністичної партії України

24 Янюк Галина Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Додаток №8
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800164 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Сущенко Людмила Іванівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Заступник голови комісії

2 Христинченко Марина Іванівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

Секретар комісії

3 Сінцов Лев Леонідович від Політичної партії "Європейська партія України"

Члени комісії

4 Бахмач Віталій Васильович від Партії "Реформи і порядок"

5 Бахмач Лідія Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

6 Гайовий Сергій Володимирович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

7 Гілевич Роман Сергійович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

8 Гречанюк Ганна Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Заморін Сергій Савович від Християнсько�демократичної партії України

10 Зубчик Оксана Миколаївна від Народної Екологічної партії

11 Кошова Ірина Григорівна від Партії "Руський блок"

12 Лупійчук Тетяна Володимирівна від Політичної партії "Руська Єдність"

13 Максимчук Раїса Миколаївна від фракції Партії регіонів

14 Овсієнко Петро Сергійович від Політичної партії Ліберальна Україна

15 Охріменко Людмила Василівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

16 Поляков Сергій Михайлович від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

17 Пустова Олена Володимирівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

18 Рибалов Дмитро Олександрович від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

19 Розора Тетяна Іванівна від фракції Комуністичної партії України

20 Руських Лілія Сергіївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

21 Семенова Вікторія Юріївна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

22 Стасіневич Валентина Іванівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

23 Степаненко Богдан Петрович від Політичної партії "Громадянська позиція"

24 Тичинська Світлана Валеріївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

Додаток №9
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800165 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Лісова Валерія Вікторівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

Заступник голови комісії

2 Стецько Ірина Олександрівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

Секретар комісії

3 Кравець Галина Яківна від Партії "Руський блок"

Члени комісії

4 Біломитцева Наталія Валеріївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

5 Городищева Марія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

6 Іванова Тетяна Олександрівна від Народної Екологічної партії

7 Казакова Зоя Костянтинівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Калюжний Ігор Володимирович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

9 Книш Вікторія Анатоліївна від Демократичної партії угорців України

10 Коберник Яна Олександрівна від Християнсько�демократичної партії України

11 Кононученко Євгеній Іванович від Політичної партії "Європейська партія України"

12 Крошка Олександр Олександрович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

13 Кузнєцов Олександр Євгенович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

14 Панасюк Тетяна Сергіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

15 Панкова Валентина Василівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

16 Петрова Світлана Анатоліївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

17 Пята Марина Анатоліївна від Партії "Реформи і порядок"

18 Радько Григорій Артемович від фракції Партії регіонів

19 Розора Вікторія Володимирівна від фракції Комуністичної партії України

20 Сердюк Тетяна Василівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

21 Стащук Наталя Олександрівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

22 Супрун Максим Евгенович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

23 Табачна Ольга Борисівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

24 Черняускас Тетяна Анатоліївна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №10
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800166 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Криськів Святослав Іванович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії

2 Мірошник Надія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

Секретар комісії

3 Чорна Тетяна Олексіївна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Члени комісії

4 Босенко Раїса Павлівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

5 Гарцуєва Олеся Михайлівна від Християнсько�демократичної партії України

6 Гебеш Андрій Васильович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

7 Григоренко Тамара Федорівна від Політичної партії "Європейська партія України"

8 Донець Анастасія Олексіївна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

9 Дубовий Сергій Анатолійович від Політичної партії "Вітчизна"

10 Єлісеєва Оксана Віталіївна від Ліберальної партії України

11 Ізварін Володимир Сергійович від Народної Екологічної партії

12 Коляденко Катерина Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

13 Коршун Оксана Іванівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

14 Костенко Олександр Пилипович від політичної партії Народний Рух України

15 Крикун Людмила Миколаївна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

16 Лавриненко Володимир Анатолійович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

17 Лугова Світлана Степанівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

18 Мочульська Світлана Миколаївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

19 Паляничка Олександр Борисович від фракції Партії регіонів

20 Регурецька Юлія Миколаївна від фракції Комуністичної партії України

21 Свірська Тетяна Володимірівна від Політичної партії "Права воля України"

22 Слуцький Сергій Вікторович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

23 Топіха Любов Дмитрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

24 Топіха Олександр Степанович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Додаток №11
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800167 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Свірін Микола Григорович від фракції Комуністичної партії України

Заступник голови комісії
2 Чорненька Вікторія Олексіївна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Секретар комісії
3 Мельничук Людмила Анатоліївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

Члени комісії
4 Бальцер Любов Павлівна від Партії регіонів

5 Борбітько Тетяна Олександрівна від Партії "Союз"

6 Войщев Андрій Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

7 Гератік Оксана Олегівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

8 Дарій Сергій Геннадійович від фракції Партії регіонів

9 Дрешпан Зайтуна Шамілевна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

10 Зінченко Емілія Іванівна від політичної партії Конгрес Українських Націоналістів

11 Ільницька Анна Олександрівна від Народної Екологічної партії

12 Коломієць Анатолій Миколайович від Політичної партії "Європейська партія України"

13 Коломієць Людмила Михайлівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

14 Кравченко Марина Павлівна від Партії "Руський блок"

15 Махрінська Тетяна Анатолійвна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

16 Огінська Наталія Вікторівна від Політичної партії Ліберальна Україна

17 Руденко Катерина Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

18 Самсон Катерина Анатоліївна від Християнсько�демократичної партії України

19 Ситник Анна Юріївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

20 Старостенко Дар'я Олександрівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

21 Ткаченко Галина Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

22 Філімонова Олена Федорівна від Партії "Реформи і порядок"

23 Юрченко Олексій Васильович від політичної партії Народний Рух України

24 Янок Анна Іванівна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

Додаток №12
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800168 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Свіріна Ніна Тихонівна від фракції Комуністичної партії України

Заступник голови комісії
2 Кравчук Наталя Юріївна від Партії "Руський блок"

Секретар комісії
3 Ромаскевич Михайло Петрович від Партії "Реформи і порядок"

Члени комісії
4 Боровська Ганна Валерівна від Партії "Союз"

5 Бугера Петро Павлович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

6 Вишневська Галина Семенівна від Політичної партії "Європейська партія України"

7 Герлянд Тамара Григорівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

8 Горя Юлія Михайлівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

9 Грицак Каріна Костянтинівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

10 Довжаниця Олександр Сергійович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

11 Дуброва Людмила Миколаївна від Політичної партії "Вітчизна"

12 Забуга Володимир Іванович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

13 Загородній Сергій Аронович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

14 Ільченко Тетяна Олексіївна від Народної Екологічної партії

15 Коротка Ольга Захарівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

16 Левицька Антоніна Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

17 Молібога Олена Юріївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

18 Набієва Ольга Олександрівна від фракції Партії регіонів

19 Немировський Вячеслав Павлович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

20 Островершко Ірина Василівна від Християнсько�демократичної партії України

21 Покотило Зоя Вікторівна від Партії вільних демократів

22 Рябченко Олексій Миколайович від Політичної партії "Громадянська позиція"

23 Теплякова Тамара Степанівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

24 Яропова Юлія Павлівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Додаток №13
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800169 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Коротневич Інна Вікторівна від Християнсько�демократичної партії України

Заступник голови комісії
2 Білогурова Любов Петрівна від Політичної партії "Правда"

Секретар комісії
3 Соколова Олена Михайлівна від політичної партії Народний Рух України

Члени комісії
4 Аббасгуліїв Гасан Салман�Огли від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

5 Алієва Людмила Олександрівна від фракції Партії регіонів

6 Боярин Ганна Валеріївна від Партії "Союз"

7 Гуріна Олена Віталіївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

8 Дудка Ігор Володимирович від Політичної партії "Вітчизна"

9 Загородній Олег Сергійович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

10 Кавтарадзе Олена Сергіївна від Народної Екологічної партії

11 Кравчук Оксана Василівна від Партії "Руський блок"

12 Кузнєцова Діна Василівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

13 Лавриненко Ірина Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"

14 Лєбєдєва Наталія Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Лук'янченко Ганна Вікторівна від Політичної партії "Європейська партія України"

16 Любішкін Іван Костянтинович від фракції Комуністичної партії України

17 Муха Надія Вікторівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

18 Париж Олег Петрович від кандидата в народні депутати України Бутенко О.В.

19 Поліщук Валентина Григорівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

20 Роздобутько Віра Давидівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

21 Сінько Інна Вікторівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

22 Тєрєхова Ольга Станіславівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Чорна Неля Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

24 Шаповал Юлія Вікторівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №14
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800170 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Соколівський Володимир Цезарович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

Заступник голови комісії
2 Стьопченко Елла Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Секретар комісії
3 Банас Володимир Анатолійович від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

Члени комісії
4 Біденко Марина Володимирівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

5 Бражник Олена Анатоліївна від Партії "Союз"

6 Бугера Іван Павлович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

7 Бугера Катерина Йосипівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

8 Виничук Галина Василівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

9 Ешбаєв Тимур Ілхамович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

10 Журавель Галина Сидорівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

11 Запорожець Євгенія Володимирівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

12 Ковалевська Тетяна Миколаївна від Демократичної партії угорців України

13 Лазоренко Світлана Володимірівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

14 Лозянко Людмила Григорівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

Продовження на наступній стор.
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15 Любішкін Денис Іванович від фракції Комуністичної партії України

16 Писана Оксана Володимирівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

17 Тетерук Ніна Іванівна від Партії "Реформи і порядок"

18 Тимошик Сергій Віталійович від Політичної партії "Партія Народний порядок"

19 Туркеєва Наталія Вікторівна від Християнсько�демократичної партії України

20 Хруль Юлія Федорівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

21 Царенко Діана Олександрівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

22 Шапошник Лілія Василівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

23 Шинкаренко Марина Олександрівна від Політичної партії "Європейська партія України"

24 Яременко Наталія Петрівна від фракції Партії регіонів

Додаток №15
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800171 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Шарапа Юліана Станіславівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Заступник голови комісії
2 Кабан Катерина Анатоліївна від Християнсько�демократичної партії України

Секретар комісії
3 Навишна Наталія Миколаївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

Члени комісії
4 Баляліна Вероніка Олександрівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

5 Борова Тетяна Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

6 Братченко Наталія Миронівна від Партії "Союз"

7 Веклич Тетяна Андріївна від фракції Партії регіонів

8 Горя Петро Петрович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

9 Дурицька Олена Леонідівна від Політичної партії "Вітчизна"

10 Зінченко Ольга Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Казимко Тетяна Григорівна від Народної Екологічної партії

12 Клімов Володимир Володимирович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

13 Кратко Олена Олександрівна від Партії "Руський блок"

14 Міняйло Василь Павлович від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

15 Міняйло Сергій Васильович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

16 Натяга Петро Петрович від фракції Комуністичної партії України

17 Приймак Дмитро Олександрович від Політичної партії "Громадянська позиція"

18 Приймак Тетяна Володимирівни від Політичної партії "Європейська партія України"

19 Резніков Сергій Михайлович від Партії "Реформи і порядок"

20 Соколівська Ліна Володимирівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

21 Титаренко Віктор Олексійович від Політичної партії "Партія Народний порядок"

22 Уразаєва Людмила Дамирівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

23 Шаповалова Юлія Геннадіївна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

24 Шумило Катерина Сергіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Додаток №16
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800172 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Селіванова Оксана Валентинівна від Політичної партії "Права воля України"

Заступник голови комісії
2 Натяга Людмила Михайлівна від фракції Комуністичної партії України

Секретар комісії
3 Шаповал Сергій Миколайович від Християнсько�демократичної партії України

Члени комісії
4 Буберенко Ірина Олександрівна від Партії "Союз"

5 Вайбалє�Муганга Лариса Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

6 Глібко Алла Тадзиківна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

7 Дякова Клавдія Потапівна від Політичної партії "Вітчизна"

8 Жданова Олена Василівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

9 Загородній Євген Сергійович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

10 Задирака Віктор Володимирович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

11 Карацина Зоя Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Клімов Володимир Олександрович від Політичної партії "Громадянська позиція"

13 Клімова Лілія Василівна від Політичної партії "Європейська партія України"

14 Колесіна Вікторія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

15 Кулик Тетяна Іванівна від фракції Партії регіонів

16 Лапіга Альона Василівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

17 Маркаров Бадал Васильович від Політичної партії "Руська Єдність"

18 Медведський Артем Михайлович від Партії "Реформи і порядок"

19 Мельнікова Наталя Михайлівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

20 Поліщук Людмила Олександрівна від Партії вільних демократів

21 Прокопенко Катерина Валеріанівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

22 Самонов Сергій Леонідович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

23 Усенко Ірина Михайлівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

24 Щелок Сергій Іванович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Додаток №17
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800173 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Глущенко Олена Анатоліївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

Заступник голови комісії
2 Олійник Оксана Федорівна від Політичної партії Ліберальна Україна

Секретар комісії
3 Скипальська Олександра Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Члени комісії
4 Гайсин Олександр Миколайович від Християнсько�демократичної партії України

5 Герасименко Валентина Петрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

6 Герасименко Дмитро Володимирович від Партії "Реформи і порядок"

7 Герасименко Евген Володимирович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

8 Гладишева Наталія Ігорівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

9 Головня Юлія Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

10 Грибан Сергій Петрович від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

11 Грива Анатолій Миколайович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Жакун Ліля Олександрівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

13 Заіка Надія Федорівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

14 Калиш Валентина Володимирівна від фракції Партії регіонів

15 Калініченко Ганна Олександрівна від Народної Екологічної партії

16 Круглова Вікторія Сергіївна від Партії "Руський блок"

17 Макарчик Олена Анатоліївна від Політичної партії "Руська Єдність"

18 Маркова Валентина Сергіївна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

19 Мушинська Еліна Григорівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

20 Нікітенко Ліля Вікторівна від фракції Комуністичної партії України

21 Скипальська Ірина Василівна від Політичної партії "Європейська партія України"

22 Старжинська Ганна Миколаївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

23 Тібалова Марина Едуардівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

24 Турченко Алла Григорівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Додаток №18
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800174 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Поляков Георгій Сергійович від Партії вільних демократів

Заступник голови комісії
2 Лебєдева Любов Володимирівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

Секретар комісії
3 Циба Ольга Павлівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

Члени комісії
4 Бойченко Тетяна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

5 Брус Світлана Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

6 Бугай Зоя Олександрівна від Партії "Союз"

7 Гніда Юлія Володимирівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

8 Гунченко Олена Станіславівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

9 Демидова Ірина Станіславівна від фракції Партії регіонів

10 Дуденко Оксана Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"

11 Євдокімова Тетяна Олегівна від Політичної партії "Вітчизна"

12 Запорожець Олексій Анатолійович від Політичної партії "Громадянська позиція"

13 Калініна Інна Олександрівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

14 Капустинська Людмила Миколаївна від фракції Комуністичної партії України

15 Ковбасюк Анастасія Павлівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

16 Коротневич Людмила Афанасіївна від Християнсько�демократичної партії України

17 Макашев Анатолій Сергійович від Політичної партії "Руська Єдність"

18 Одарич Інна Олексіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

19 Пирський Олександр Дмитрович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

20 Пустовгар Людмила Петрівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

21 Селютіна Олена Борисівна від Політичної партії "Права воля України"

22 Твердохліб Лідія Василівна від Партії регіонів

23 Тимощук Наталія Миколаївна від політичної партії Народний Рух України

24 Юшко Дарія Олексіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Додаток №19
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800175 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Пилипенко Людмила Давидівна від фракції Комуністичної партії України

Заступник голови комісії
2 Лоза Світлана Сергіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Секретар комісії
3 Микитюк Олена Володимирівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

Члени комісії
4 Волова Юлія Ігорівна від Політичної партії "Європейська партія України"

5 Годлевська Тетяна Леонідівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

6 Іллющенко Ірина Володимирівна від Партії регіонів

7 Камілова Любов Василівна від Народної Екологічної партії

8 Костюк Володимир Леонідович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

9 Курінна Наталя Миколаївна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

10 Лебідь Тетяна Андріївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

11 Малюк Катерина Іванівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

12 Мурга Олеся Юріївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

13 Наворецький Сергій Михайлович від Політичної партії "Громадянська позиція"

14 Омельченко Сергій Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Рудиченко Лариса Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"

16 Семенець Наталія Пилипівна від Політичної партії "Права воля України"

17 Тарасенко Тетяна Петрівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

18 Тимошенко Володимир Сергійович від Партії "Громадянська солідарність"

19 Третяк Галина Вікторівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

20 Ушак Сергій Гаврилович від Християнсько�демократичної партії України

Додаток №20
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800176 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Кузьменко Тетяна Миколаївна від Партії "Руський блок"

Заступник голови комісії
2 Ткаченко Тетяна Анатоліївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Секретар комісії
3 Федоренко Олена Степанівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Члени комісії
4 Боровецька Віра Іванівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

5 Годунова Ірина Анатоліївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

6 Євремов Вячеслав Володимирович від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

7 Єфремова Тетяна Володимирівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

8 Ігнатьєва Олена Костянтинівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

9 Капелюх Галина Сергіївна від Народної Екологічної партії

10 Кліщ Людмила Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

11 Лужанський Ігор Анатолійович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

12 Максимчук Наталія Йосипівна від Політичної партії "Руська Єдність"

13 Міхліна Ксенія Павлівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

14 Омельченко Альона Анатолівна від Політичної партії Ліберальна Україна

15 Пилипенко Олена Анатоліївна від фракції Комуністичної партії України

16 Пономаренко Марія Іванівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

17 Степаненко Євген Юрійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

18 Степаненко Надія Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

19 Фесенко Євгенія Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"

20 Фортуненко Олена Костянтинівна від Політичної партії "Європейська партія України"

21 Холодченко Олена Вікторівна від Християнсько�демократичної партії України

22 Чорногуб Андрій Васильович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

23 Шевкопляс Михайло Віталійович від фракції Партії регіонів

24 Шевцова Євгенія Сергіївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Додаток №21
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800177 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Смульська Людмила Володимирівна від Партії регіонів

Заступник голови комісії
2 Аракчеєв Володимир Михайлович від фракції Комуністичної партії України

Секретар комісії
3 Лук'янова Людмила Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Члени комісії
4 Бондар Тетяна Миколаївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

5 Голець Лідія Миколаївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

6 Злобіна Олена Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

7 Капуста Марія Миколаївна від Народної Екологічної партії

8 Климчук Олена Матвіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

9 Кононенко Людмила Сергіївна від політичної партії Народний Рух України

10 Кувшин Світлана Станіславівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

11 Кузьменко Тетяна Олександрівна від Партії "Руський блок"

12 Кучугур Микола Миколайович від фракції Партії регіонів

13 Лесенко Олександр Михайлович від Християнсько�демократичної партії України

14 Лісовська Гелєна Борисівна ід Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

15 Логінова Дар'я Євгеніївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

16 Малашева Юлія Олександрівна від Політичної партії "Руська Єдність"

17 Мироненко Галина Василівна від Ліберально�демократичної партії України

18 Немерцев Сергій Вячеславович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

19 Паламарчук Євгеній Васильович від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

20 Редько Ольга Павлівна від Політичної партії "Європейська партія України"

21 Ткачук Алла Іванівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

22 Федченко Маргарита Сергіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

23 Чегодаєва Ганна Іванівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

24 Шинкарук Василь Миколайович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Додаток №22
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800178 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Дзюбенко Тамара Петрівна від фракції Комуністичної партії України

Заступник голови комісії
2 Сенько Катерина Юхимівна від Політичної партії "Права воля України"

Секретар комісії
3 Логойда Степан Іванович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Члени комісії
4 Бурдова Тетяна Григорівна від Партії "Союз"

Продовження на наступній стор.
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5 Головань Майя Василівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

6 Гречко Ольга Генадіївна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

7 Григорчук Олексій Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Євтушенко Світлана Степанівна від Політичної партії "Вітчизна"

9 Капшученко Любов Євгенівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

10 Капшученко Олександр Миколайович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

11 Карнаухова Ірина Юріївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

12 Лець Ольга Григорівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

13 Лисюк Світлана Миколаївна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

14 Льодін Ольга Олександрівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

15 Малиновська Тетяна Анатоліївна від Політичної партії "Руська Єдність"

16 Малько Олександр Володимирович від Партії "Реформи і порядок"

17 Никонюк Людмила Павлівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

18 Новік Вадим Васильович від Політичної партії "Європейська партія України"

19 Охріменко Марія Михайлівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

20 Понипаляк Дмитро Дмитрович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

21 Поповська Любов Василівна від Партії вільних демократів

22 Розвадовська Вікторія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

23 Сидорова Ірина Вікторівна від фракції Партії регіонів

24 Тищенко Віталій Олександрович від Християнсько�демократичної партії України

Додаток №23
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800179 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Карпенко Аліна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Заступник голови комісії
2 Товстенко Олена Едуардівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Секретар комісії
3 Оніщенко Валентина Костянтинівна від Політичної партії Ліберальна Україна

Члени комісії
4 Алєксейчук Андрій Олегович від Партії "Реформи і порядок"

5 Алієв Назим Мамед�Огли від Політичної партії "Громадянська позиція"

6 Бережна Ганна Леонідівна від Політичної партії "Європейська партія України"

7 Головата Ірина Георгіївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

8 Каращук Ганна Олексіївна від Народної Екологічної партії

9 Кривенко Григорій Павлович від фракції Комуністичної партії України

10 Кузьміна Наталія Юріївна від Партії "Руський блок"

11 Малініна Галина Ігорівна від Політичної партії "Руська Єдність"

12 Натяган Наталія Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

13 Нечипоренко Ніна Іванівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

14 Осинська Світлана Григорівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

15 Пащенко Артем Сергійович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

16 Поживіл Людмила Олександрівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

17 Тищенко Валентина Володимирівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

18 Ткаченко Федір Васильовича від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

19 Томаржевський Сергій Семенович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

20 Холодченко Олена Арсентіївна від Християнсько�демократичної партії України

21 Чанківська Марина Володимирівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

22 Шелест Володимир Сергійович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

23 Юрченко Аза Миколаївна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

24 Янченко Петро Петрович від фракції Партії регіонів

Додаток №24
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800180 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Нагайська Тетяна Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

Заступник голови комісії
2 Батрак Віталій Петрович від Політичної партії "Європейська партія України"

Секретар комісії
3 Сімакова Оксана Анатоліївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

Члени комісії
4 Алєксейчук Олег Петрович від Політичної партії "Громадянська позиція"

5 Безвербний Петро Павлович від Партії "Реформи і порядок"

6 Бондаренко Людмила Іванівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

7 Буригіна Валентина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

8 Головчиц Наталія Валентинівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

9 Гордієнко Світлана Григорівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Гунченко Олександра Володимирівна від Християнсько�демократичної партії України

11 Гусак Андрій Олександрович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

12 Іщенко Анна Василівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

13 Карнаухов Олександр Васильович від Народної Екологічної партії

14 Костенко Ольга Петрівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

15 Кривенко Надія Федорівна від фракції Комуністичної партії України

16 Кузьміна Оксана Михайлівна від фракції Партії регіонів

17 Лавріненко Ігор Валерійович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

18 Маліченко Ірина Євтихіївна від Політичної партії "Руська Єдність"

19 Онопрійчук Ольга Іванівна від Політичної партії Ліберальна Україна

20 Тодорова Зінаїда Опанасівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

21 Токар Іван Іванович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

22 Чанківський Андрій Володимирович від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

23 Шаламай Тетяна Романівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

24 Шевченко Ольга Вікторівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №25
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800181 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Вінник Ірина Володимирівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Заступник голови комісії

2 Вайвала Вікторія Володимирівна від Партії "Союз"

Секретар комісії

3 Драч Тетяна Михайлівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

Члени комісії

4 Білеко Галина Адольфівна від кандидата в народні депутати України Бутенко О.В.

5 Бойко Сергій В'ячеславович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

6 Бурчак Сергій Володимирович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

7 Горлач Василь Миколайович від Партії "Реформи і порядок"

8 Демонтович Віктор Юрійович від фракції Комуністичної партії України

9 Ємельянова Тетяна Іванівна від Політичної партії "Вітчизна"

10 Карпенко Ганна Володимирівна від Народної Екологічної партії

11 Москаленко Іван Олександрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

12 Непорожна Наталія Кузьмівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

13 Нікончук Сергій Віталійович від Політичної партії "Європейська партія України"

14 Потапова Ніна Петрівна від Партії вільних демократів

15 Пруднікова Галина Адамівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

16 Руденко Олександра Павлівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

17 Сергеєва Інна Леонідівна від Політичної партії "Права воля України"

18 Сидоренко Євген Вікторович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

19 Сісько Іван Вікторович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

20 Скурська Тамара Петрівна від фракції Партії регіонів

21 Старовойтова Анна Леонідівна від Християнсько�демократичної партії України

22 Федорова Надія Сергіївна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

23 Цимбалюк Юлія Сергіївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

24 Шаршова Фаіна Василівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

Додаток №26
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800182 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Тарасенко Максим Ярославович від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

Заступник голови комісії
2 Мовчан Павло Володимирович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

Секретар комісії
3 Григорук Тарас Володимирович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Члени комісії
4 Биков Данило Михайлович від Політичної партії "Європейська партія України"

5 Богданова Наталія Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

6 Василенко Максим Анатолійович від Партії "Союз"

7 Виходець Ольга Ігорівна від фракції Комуністичної партії України

8 Гончаренко Марина Григорівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

9 Гордієнко Лариса Вікторівна від Партії регіонів

10 Гречанюк Альона Леонтіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Дорошенко Оксана Станіславівна від Партії "Реформи і порядок"

12 Єпанєчнікова Марія Олександрівна від Політичної партії "Вітчизна"

13 Костюченко Світлана Леонідівна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

14 Кулагіна Олена Григорівна від Партії "Руський блок"

15 Лагута Віталій Анатолійович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

16 Манойлов Андрій Сергійович від Політичної партії "Руська Єдність"

17 Несторова Зоя Юріївна від Християнсько�демократичної партії України

18 Понзель Валентина Степанівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

19 Потебенько Наталія Григорівна від Партії вільних демократів

20 Рябов Роман Олегович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

21 Сліпець Юрій Васильович від Політичної партії "Громадянська позиція"

22 Торохтій Марина Миколаївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Ханенко Вадим Віталійович від фракції Партії регіонів

24 Цехмейтср Віктор Вікторович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Додаток №27
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800183 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Литвин Валентин Валентинович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Заступник голови комісії
2 Очеретяна Ганна Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Секретар комісії
3 Бевзенко Лариса Віталіївна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

Члени комісії
4 Березюк Валентина Федорівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

5 Блаженко Наталія Володимирівна від Християнсько�демократичної партії України

6 Василенко Наталія Іванівна від Партії "Союз"

7 Гончаренко Ірина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

8 Гречанюк Ольга Леонтіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Гус Ліна Володимирівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

10 Дерлеменко Ніна Іванівна від фракції Комуністичної партії України

11 Єрешенко Світлана Володимирівна від Політичної партії "Вітчизна"

12 Козаков Максим Олегович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

13 Козлова Галина Михайлівна від фракції Партії регіонів

14 Кучер Алла Миколаївна від Партії регіонів

15 Литвиненко Ганна Андріївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

16 Манчук Лариса Іванівна від Політичної партії "Руська Єдність"

17 Очеретяний Олександр Русланович від Політичної партії "Європейська партія України"

18 Примак Юлія Іванівна від Партії вільних демократів

19 Руденко Микола Федорович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

20 Середа Анна Володимирівна від Політичної партії "Права воля України"

21 Сидоренко Євген Олександрович від політичної партії Народний Рух України

22 Удовиченко Віталій Борисович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

23 Успенська Ірина Борисівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

24 Чмельова Катерина Вікторівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

Додаток №28
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800184 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Сук Володимир Валентинович від Партії "Реформи і порядок"

Заступник голови комісії
2 Стогній Віталій Васильович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

Секретар комісії
3 Марченко Сергій Валентинович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Члени комісії
4 Владимирова Тамара Василівна від Партії регіонів

5 Горбаченко Людмила Ігнатівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

6 Гуц Тамара Володимирівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

7 Демиденко Каріна Павлівна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

8 Дереза Галина Миколаївна від фракції Комуністичної партії України

9 Касьяненко Тетяна Іванівна від Народної Екологічної партії

10 Краснова Аліна Володимирівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

11 Кулікова Ірина Валеріївна від Партії "Руський блок"

12 Лавриненко Маргарита Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

13 Левковець Ольга Василівна від Політичної партії "Європейська партія України"

14 Литвиненко Тетяна Михайлівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

15 Мала Леся Віталіївна від Політичної партії "Руська Єдність"

16 Манькус Ніна Іванівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

17 Назарчук Леонід Михайлович від фракції Партії регіонів

18 Осітрова Наталія Володимирівна від Політичної партії Ліберальна Україна

19 Саган Тетяна Сергіївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

20 Солов'ян Світлана Анатоліївна від політичної партії Народний Рух України

21 Стасюков Павло Володимирович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

22 Усік Ірина Олександрівна від Християнсько�демократичної партії України

23 Чернюк Оксана Леонідівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

24 Шуляк Анатолій Миронович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Додаток №29
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800185 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Багрій Костянтин Васильович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Заступник голови комісії
2 Левусь Анна Анатоліївна від Християнсько�демократичної партії України

Секретар комісії
3 Куюжуклу Зінаїда Степанівна від фракції Комуністичної партії України

Члени комісії
4 Бондар Олександр Олександрович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

5 Вассерман Фелікс Михайлович від Партії "Реформи і порядок"

6 Васюта Ірина Віталіївна від Партії "Союз"

7 Велікжаніна Наталія Андріївна від фракції Партії регіонів

8 Висоцька Галина Іванівна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

9 Головатенко Оксана Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Горицька Надія Миколаївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

11 Журавська Леся Володимирівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

12 Ільєнко Надія Петрівна від Партії регіонів

13 Литвиненко Людмила Іванівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

14 Литвинов Дмитро Володимирович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

15 Марименко Ірина Григорівна від Політичної партії "Руська Єдність"

Продовження на наступній стор.
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16 Ножова Сюзана Геннадіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

17 Опришко Світлана Юріївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

18 Оснадчук Віра Василівна від Політичної партії Ліберальна Україна

19 Педенко Лідія Григорівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

20 Романишин Тетяна Олександрівна від Політичної партії "Європейська партія України"

21 Суліма Вадим Вікторович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

22 Трохимець Алла Василівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Хан Валентина Борисівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

24 Шаміна Марина Олександрівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

Додаток №30
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800186 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Литвиненко Ганна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Заступник голови комісії
2 Ганжа Людмила Олександрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Секретар комісії
3 Лінська Євгенія Мусіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Члени комісії
4 Барвінко Микола Михайлович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

5 Бець Валентин Юрійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

6 Вашкулат Віра Федорівна від Партії "Союз"

7 Вдовиченко Тетяна Іванівна від Партії "Реформи і порядок"

8 Вдовиченко Юрій Миколайович від Політичної партії "Громадянська позиція"

9 Єрьоміна Наталія Сергіївна від Політичної партії "Вітчизна"

10 Кирєєва Ніна Андріївна від Народної Екологічної партії

11 Кузка Галина Дмитрівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

12 Купрій Інна Миколаївна від Партії "Руський блок"

13 Куценко Надія Олександрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

14 Леванін Анатолій Олександрович від фракції Комуністичної партії України

15 Морозова Людмила Миколаївна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

16 Нечаюк Людмила Петрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

17 Остапченко Дарина Олександрівна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

18 Посудевська Олена Василівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

19 Рідкобород Роман Олександрович від Політичної партії "Європейська партія України"

20 Стеценко Вадим Ігорович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

21 Троценко Олексій Леонідович від Політичної партії "Партія Народний порядок"

22 Хорольський Сергій Андрійович від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

23 Чередніченко Неллі Михайлівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

24 Шендюк Олена Миколаївна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №31
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800187 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Гойко Марина Валеріївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Заступник голови комісії
2 Колоусенко Юлія Володимирівна від Демократичної партії угорців України

Секретар комісії
3 Семченко Валентина Іванівна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"

Члени комісії
4 Безпрозвана Тетяна Вікторівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

5 Бойко Марина Євгенівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

6 Венгер Оксана Михайлівна від Партії "Союз"

7 Войцехівська Галина Климентіївна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

8 Житченко Ріта Федорівна від Політичної партії "Європейська партія України"

9 Житченко Сергій Миколайович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

10 Корольков Борис Андрійович від фракції Комуністичної партії України

11 Кушнєрова Наталія Володимирівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

12 Левченко Наталія Павлівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

13 Лихацька Катерина Павлівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

14 Лістаренко Юлія Сергіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

15 Лукін Володимир Юрійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Лучина Наталія Геннадіївна від фракції Партії регіонів

17 Митрофанова Наталія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

18 Одафє Юлія Валеріївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

19 Сухов Роман Олексійович від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

20 Тишкевич Юлія Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

21 Трухній Анатолій Григорович від Політичної партії "Партія Народний порядок"

22 Христенко Наталія Дмитрівна від Партії "Реформи і порядок"

23 Шевчук Олена Володимирівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

24 Шерстяк Катерина Едуардівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №32
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800188 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Перевертун Дар'я Петрівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

Заступник голови комісії

2 Нечитайло Наталія Миколаївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

Секретар комісії

3 Воробйов Андрій Борисович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Члени комісії

4 Атрощенко Вячеслав Олександрович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

5 Богданович Ганна Василівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

6 Верещагіна Ніна Миколаївна від Партії "Союз"

7 Дяченко Світлана Миколаївна від фракції Комуністичної партії України

8 Кирилішина Ніна Миколаївна від Народної Екологічної партії

9 Курило Інна Іванівна від Партії "Руський блок"

10 Лічман Аліса В'ячеславівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

11 Лоскутов Едуард Олександрович від Політичної партії "Європейська партія України"

12 Михайлік Людмила Федорівна від фракції Партії регіонів

13 Нестеров Анатолій Валерійович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

14 Пригода Святослав Миколайович від Партії "Реформи і порядок"

15 Румянцева Ольга Юріївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

16 Рябкова Людмила Петрівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

17 Сливка Олександр Юлійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

18 Труш Алла Миколаївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

19 Филь Наталія Володимирівна від Християнсько�демократичної партії України

20 Шаравара Наталія Миколаївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

21 Швець Ірина Степанівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

22 Шестопал Тетяна Петрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

23 Шкарпітко Віта Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

24 Яковлева Анастасія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Додаток №33
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800189 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Дейнека Андрій Миколайович від Політичної партії "Європейська партія України"

Заступник голови комісії

2 Брагінський Павло Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Секретар комісії

3 Тимошенко Ігор Леонідович від Християнсько�демократичної партії України

Члени комісії

4 Барна Юлія Михайлівна від Партії регіонів

5 Вовк Віталій Миколайович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

6 Герасименко Олександр Миколайович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

7 Григоренко Тетяна Степанівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

8 Давиденко Олена Леонідівна від фракції Партії регіонів

9 Карачун Віра Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

10 Карпенко Оксана Василівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

11 Кириченко Лариса Андріївна від Народної Екологічної партії

12 Климчук Роман Васильович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

13 Ковальська Наталія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

14 Ковба Мар'яна Володимирівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

15 Кулеш Тетяна Федорівна від Партії "Реформи і порядок"

16 Курочка Сергій Васильович від Партії "Руський блок"

17 Логвенок Ігор Іванович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

18 Марковська Катерина Анатоліївна від Політичної партії "Руська Єдність"

19 Мороз Любов Олексіївна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

20 Негода Оксана Віталіївна від фракції Комуністичної партії України

21 Осьмакова Олена Миколаївна від Політичної партії Ліберальна Україна

22 Перехрест Людмила Вікторівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

23 Ситник Юрій Олександрович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

24 Стиранець Оксана Петрівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

Додаток №34
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800190 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Зінчик Станіслав Михайлович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Заступник голови комісії

2 Манзюк Людмила Никифорівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

Секретар комісії

3 Порохня Наталія Миколаївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

Члени комісії

4 Андрущенко Олександр Миколайович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

5 Вишневська Леся Миколаївна від Партії "Союз"

6 Вовк Людмила Миколаївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

7 Григорук Станіслав Володимирович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

8 Джинджириста Оксана Мирославівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Коваленко Олена Михайлівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

10 Коновал Павло Кирилович від Демократичної партії угорців України

11 Конфедератенко Ольга Володимирівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

12 Кулеш Олександр Валентинович від Партії "Реформи і порядок"

13 Кулик Тетяна Федорівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

14 Лісний Микола Володимирович від фракції Партії регіонів

15 Літаш Ольга Василівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

16 Логвенок Олег Іванович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

17 Лук'яненко Олександр Ярославович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

18 Манзюк Ірина Сергіївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

19 Негода Антон Юрійович від фракції Комуністичної партії України

20 Нечепоренко Тетяна Володимирівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

21 Сологуб Валентина Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

22 Сологуб Ірина Валентинівна від Політичної партії "Європейська партія України"

23 Тюха Ольга Григорівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

24 Шиян Микола Іванович від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №35
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800191 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Саід Джалалудін Мухамед Асан від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Заступник голови комісії

2 Алюнін Олександр Володимирович від фракції Комуністичної партії України

Секретар комісії

3 Ковальська Анна Вікторівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

Члени комісії

4 Бабешко Світлана Іванівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

5 Городищева Тетяна Іванівна від Християнсько�демократичної партії України

6 Грималяк Надія Іванівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

7 Даниленко Олена Іванівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

8 Капустіна Людмила Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

9 Кінчарук Людмила Миколаївна від Народної Екологічної партії

10 Кутас Євген Віталійович від Партії "Руський блок"

11 Лазуренко Максим Володимирович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

12 Максимів Вікторія Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

13 Марущенко Любов Федорівна від Політичної партії "Руська Єдність"

14 Мар'яненко Наталія Григорівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

15 Мошкович Антоніна Іванівна від фракції Партії регіонів

16 Насадюк Павло Михайлович від Партії "Реформи і порядок"

17 Пазюра Ніна Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

18 Петрик Катерина Борисівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

19 Портянкін Сергій Сергійович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

20 Приймак Лариса Вячеславівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

21 Силкіна Юлія Олегівна від Політичної партії "Європейська партія України"

22 Сухова Віра Іванівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

23 Уляницька Ольга Петрівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

24 Фірсов Антон Станіславович від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

Додаток №36
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800192 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Жирова Тамара Євгенівна від Політичної партії "Вітчизна"

Заступник голови комісії

2 Лозиченко Світлана Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Секретар комісії

3 Скляр Ірина Олегівна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

Члени комісії

4 Алюніна Олена Олександрівна від фракції Комуністичної партії України

5 Бойцун Олександр Іванович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

6 Житченко Майя Петрівна від Політичної партії "Європейська партія України"

7 Капустіна Лариса Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

8 Корпусенко Ольга Леонідівна від фракції Партії регіонів

9 Куценко Валентин Борисович від Політичної партії "Громадянська позиція"

10 Куценко Тетяна Сергіївна від Партії "Руський блок"

11 Лобзова Марина Євгенівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

12 Лукашенко Тетяна Наумівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

13 Михальченко Артем Олександрович від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

14 Ніколаєв Денис Вікторович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

15 Пічко Олена Евгеніївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Портянкіна Раїса Денисівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

17 Сливка Антоніна Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

18 Соловйова Вікторія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

19 Сухов Павло Олексійович від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

20 Терешонок Анна Віталіївна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

21 Усачова Людмила Іванівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

22 Шестак Денис Олегович від Партії "Реформи і порядок"

23 Шлапунова Надія Валентинівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

24 Шут Ірина Олегівна від Християнсько�демократичної партії України
Продовження на наступній стор.
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Додаток №37
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800193 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Ніколаєва Ірина Юріївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

Заступник голови комісії
2 Колодій Володимир Зіновійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Секретар комісії
3 Усик Валентин Іанович від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Члени комісії
4 Біденко Олена Валеріївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

5 Вітенко Володимир Леонідович від Партії "Союз"

6 Гордієвич Олена Володимирівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

7 Губаренко Максим Володимирович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

8 Дьомушкін Анатолій Олексійович від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

9 Жувак Ніна Олексіївна від Політичної партії "Вітчизна"

10 Захарченко Іван Михайлович від Партії "Реформи і порядок"

11 Кириленко Світлана Едуардівна від фракції Комуністичної партії України

12 Клименко Анатолій Васильович від Народної Екологічної партії

13 Кучак Наталія Сергіївна від Партії "Руський блок"

14 Лук'янчук Ольга Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

15 Медвідь Марина Вікторівна від Християнсько�демократичної партії України

16 Пригода Микола Миколайович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

17 Прилуцька Олена Геннадіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

18 Руденко Людмила Йосипівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

19 Степаненко Олена Вікторівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

20 Тарасова Олена Іванівна від Політичної партії "Правда"

21 Устименко Світлана Федорівна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

22 Харченко Борис Іванович від Політичної партії "Громадянська позиція"

23 Чумаченко Микола Сергійович від Політичної партії "Європейська партія України"

24 Шоломок Віра Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №38
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800194 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Перегон Світлана Василівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

Заступник голови комісії
2 Клименко Оксана Зіновіївна від Народної Екологічної партії

Секретар комісії
3 Єрмоленко Олександр Сергійович від Політичної партії "Європейська партія України"

Члени комісії
4 Автамонов Генадій Євгенійович від Християнсько�демократичної партії України

5 Баришполець Ганна Валеріївна від фракції Партії регіонів

6 Власенко Тетяна Іванівна від Партії "Союз"

7 Горячковська Марина Анатоліївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

8 Кириленко Наталія Юріївна від фракції Комуністичної партії України

9 Клименко Микола Васильович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

10 Коваленко Ольга Олександрівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

11 Кучер Ілона Володимирівна від Партії "Руський блок"

12 Лєбо Руслана Дмитрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

13 Луцак Андрій Ігорович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

14 Магерівська Марія Федорівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

15 Нєнов Денис Ігорович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

16 Новаковець Наталія Юріївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

17 Панков Артем Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Романченко Надія Іванівна від Партії "Реформи і порядок"

19 Саріна Тетяна Олегівна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

20 Сікорський Микола Васильович від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

21 Стельмащук Юлія Юріївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

22 Тимощук Михайло Валентинович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

23 Успенський Георгій Миколайович від Політичної партії "Партія Народний порядок"

24 Шугайло Наталія Дмитрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №39
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800195 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Пригода Софія Іванівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Заступник голови комісії
2 Камінська Дарина Василівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

Секретар комісії
3 Кобзар Євгенія Георгіївна від Народної Екологічної партії

Члени комісії
4 Войцехович Марія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

5 Габелко Тетяна Дмитрівна від фракції Партії регіонів

6 Губенко Володимир Іванович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

7 Добрецов Дмитро Вікторович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

8 Жила Микола Петрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Коновалова Валентина Анатоліївна від фракції Комуністичної партії України

10 Кравченко Олег Іванович від Політичної партії "Європейська партія України"

11 Марченко Олена Іванівна від Політичної партії "Руська Єдність"

12 Панасюк Наталія Петрівна від Політичної партії Ліберальна Україна

13 Позіхайло Світлана Семенівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

14 Стельникович Валентин Сергійович від Партії "Реформи і порядок"

15 Стельникович Костянтин Григорович від Політичної партії "Громадянська позиція"

16 Топчивода Олена Юріївна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

17 Червонюк Мар'яна Вячеславівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

18 Шевченко Ірина Валеріївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

19 Яловенко Наталка Павлівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

20 Яременко Дмитро Петрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Додаток №40
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800196 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Закалюжний Андрій Миколайович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Загороднюк Валентина Іванівна від Політичної партії "Вітчизна"

Секретар комісії
3 П'ятниківська Алла Анатоліївна від Партії вільних демократів

Члени комісії
4 Береснєва Лариса Євгенівна від фракції Партії регіонів

5 Бугай Олена Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

6 Бурко Тетяна Костянтинівна від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

7 Власенко Валентина Миколаївна від Партії "Союз"

8 Гавриш Лідія Вікторівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

9 Гвоздьов Борис Борисович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

10 Гетьман Іван Васильович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

11 Гуменюк Тетяна Володимирівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

12 Дейнеко Тетяна Володимирівна від Християнсько�демократичної партії України

13 Коблікова Тетяна Петрівна від Народної Екологічної партії

14 Мамітько Віра Григорівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

15 Муліка Євгеній Васильович від Політичної партії "Європейська партія України"

16 Огієнко Наталія Олексіївна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

17 Пампура Антоніна Филимонівна від Партії регіонів

18 Парій Валентина Миколаївна від Народної партії

19 Погасій Микола Григорович від політичної партії Народний Рух України

20 Прудніков Сергій Васильович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

21 Роговой Михайло Григорович від фракції Комуністичної партії України

22 Сілієнко Ірина Олександрівна від Політичної партії "Права воля України"

23 Філоненко Анастасія Андріївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

24 Ходаковський Петро Миколайович від Партії "Реформи і порядок"

Додаток №41
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800197 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Кириченко Володимир Петрович від Партії "Реформи і порядок"

Заступник голови комісії
2 Цупило Олена Михайлівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

Секретар комісії
3 Левченко Роман Миколайович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

Члени комісії
4 Батіщева Олена Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

5 Вітіск Міла Євгенівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

6 Власенко Олександр Сергійович від Партії "Союз"

7 Грабовський Володимир Павлович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Дорошенко Ярослав Юрійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

9 Кисіль Віталій Дмитрович від Політичної партії "Громадянська позиція"

10 Корнійчук Ганна Григорівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

11 Костенко Лідія Григорівна від Демократичної партії угорців України

12 Кочергіна Ната Вікторівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

13 Лавренщук Наталія Василівна від Партії "Руський блок"

14 Майструк Ольга Михайлівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

15 Мальчевська Світлана Леонідівна від Політичної партії "Європейська партія України"

16 Миронова Оксана Володимирівна від фракції Комуністичної партії України

17 Насадюк Володимир Михайлович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

18 Прищепа Людмила Олександрівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

19 Чеботенко Алла Василівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

20 Щукіна Олена Дмитрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №42
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800198 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Скуратович Ольга Антонівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

Заступник голови комісії
2 Ферез Ірина Дмитрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Секретар комісії
3 Зінченко Олена Костянтинівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

Члени комісії
4 Вовкодав Людмила Валентинівна від Партії "Союз"

5 Глевацька Наталія Сергіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

6 Драч Ніна Андріївна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

7 Косов Михайло Вікторович від Партії "Реформи і порядок"

8 Костюк Лілія Володимирівна від Демократичної партії угорців України

9 Кузьменко Оксана Григорівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

10 Лукі Валентина Григорівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

11 Любімов Сергій Васильович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

12 Манойло Володимир Анатолійович від Політичної партії "Громадянська позиція"

13 Орда Артем Юрійович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

14 Прищепа Наталія Петрівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

15 Савіцька Віталія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

16 Самотес Володимир Якович від фракції Комуністичної партії України

17 Сінельниченко Євгенія Василівна від Політичної партії "Європейська партія України"

18 Слободяник Василь Петрович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

19 Федосова Світлана Леонідівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

20 Фенюк Зінаїда Василівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

21 Чиняк Валентина Петрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

22 Шатохіна Юлія Сергіївна від фракції Партії регіонів

23 Юрченко Тетяна Валентинівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

24 Ярошенко Вікторія Валентинівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Додаток №43
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800199 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Прокопчук Олена Михайлівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

Заступник голови комісії
2 Насадюк Галина Йосипівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Секретар комісії
3 Можна Оксана Валеріївна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

Члени комісії
4 Алексійчук Дмитро Сергійович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

5 Берегова Олена Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Вовкодав Марія Олександрівна від Партії "Союз"

7 Гащенко Інна Олександрівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

8 Ємець Тетяна Володимирівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

9 Кононенко Наталія Петрівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

10 Кот Андрій Олександровіч від Демократичної партії угорців України

11 Кравчук Людмила Дмитрівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

12 Лукомська Ганна Пилипівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

13 Любченко Людмила Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

14 Оліфірова Марія Вячеславівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

15 Перепелиця Наталія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

16 Саганюк Жанна Максимівна від Християнсько�демократичної партії України

17 Самотес Марія Трохимівна від фракції Комуністичної партії України

18 Семенюк Тетяна Юріївна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

19 Тендітний Олександр Іванович від Партії "Реформи і порядок"

20 Ткаченко Анатолій Миколайович від Політичної партії "Європейська партія України"

21 Ткаченко Микола Анатолійович від Політичної партії "Громадянська позиція"

22 Філімонюк Людмила Василівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Черненко Олександра Сергіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

24 Ющенко Юлія Сергіївна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №44
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800200 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Макарова Ганна Іванівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

Заступник голови комісії
2 Калуга Валерія Тиборівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

Секретар комісії
3 Харітонов Віталій Володимирович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

Члени комісії
4 Бадуліна Світлана Валеріївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

5 Варданян Юлія Олександрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Вовченко Марія Володимирівна від Партії "Союз"

7 Котяхова Наталія Валеріївна від Демократичної партії угорців України

8 Левицька Ніна Дмитрівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

9 Лук'янцева Марія Іванівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

10 Маджуга Євгенія Вікторівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

11 Малюга Наталія Андріївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

12 Насадюк Михайло Васильович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Продовження на наступній стор.
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13 Підкамінний Микола Костянтинович від Партії "Реформи і порядок"

14 Підчибій Тетяна Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

15 Полякова Людмила Степанівна від фракції Партії регіонів

16 Продан Ніна Миколаївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

17 Проніна Людмила Юріївна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

18 Роєв Олександр Михайлович від Політичної партії "Європейська партія України"

19 Рябченко Катерина Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

20 Тимофієв Олександр Ігорович від фракції Комуністичної партії України

21 Філічкіна Олександра Костянтинівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

22 Фінік Тетяна Іванівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Хархун Олена Анатоліївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

24 Ягун Галина Євстахіївна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №45
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800201 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Якименко Сергій Миколайович від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

Заступник голови комісії
2 Малеванчук Олег Михайлович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Секретар комісії
3 Коваленко Тетяна Іванівна від Народної Екологічної партії

Члени комісії
4 Булах Лідія Іванівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

5 Варданян Олександр Спартакович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Виноградська Марія Іванівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

7 Воздіган Костянтин В'ячеславович від Партії "Союз"

8 Горлач Галина Михайлівна від політичної партії Народний Рух України

9 Купрієнко Ганна Михайлівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

10 Лазоренко Ганна Анатоліївна від Партії "Руський блок"

11 Левусь Ніна Василівна від Християнсько�демократичної партії України

12 Макішев Василь Володимирович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

13 Мінько Віталій Олегович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

14 Набок Ігор Павлович від Партії регіонів

15 Несвітайлова Марина Олексіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

16 Новицький Владислав Сергійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

17 Овчіннікова Наталія Олександрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

18 Павлюк Микола Степанович від фракції Партії регіонів

19 Рарок Любов Іванівна від Партії вільних демократів

20 Строганов Андрій Іванович від Партії "Реформи і порядок"

21 Таран Ольга Василівна від Політичної партії "Європейська партія України"

22 Фірсова�Салко Ганна Василівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Цвірко Тамара Павлівна від фракції Комуністичної партії України

24 Чорноус Віталій Іванович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Додаток №46
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800202  одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Трещун Олександр Васильович від Партії "Реформи і порядок"

Заступник голови комісії
2 Вихлянцева Галина Володимирівна від фракції Партії регіонів

Секретар комісії
3 Кобзар Надія Андріївна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

Члени комісії
4 Бойко Валентина Андріївна від Християнсько�демократичної партії України

5 Войцеховська Тетяна Єдуардівна від Партії "Союз"

6 Гвоздьова Світлана Михайлівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

7 Гончар Наталія Григорівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

8 Даруга Віктор Васильович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

9 Захаров Вазген Рафікович від Політичної партії "Вітчизна"

10 Коваль Ростислав Юрійович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

11 Корсун Михайло Миколайович від Партії регіонів

12 Кострикіна Олександра Анатоліївна від Політичної партії "Європейська партія України"

13 Купрієнко Оксана Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Купрієнко Олег Петрович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

15 Левашова Віра Костянтинівна від фракції Комуністичної партії України

16 Макішева Юлія Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

17 Матвійчук Наталія Валентинівна від Політичної партії "Руська Єдність"

18 Порошин Сергій Вікторович від кандидата в народні депутати України Свищук Д.О.

19 Ратушна Карина Олександрівна від Партії вільних демократів

20 Репкіна Ксенія Вячеславівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

21 Родіна Марія Іванівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

22 Скопич Валентина Анатоліївна від Політичної партії "Права воля України"

23 Сметюхов Михайло Володимирович від Політичної партії "Громадянська позиція"

24 Соловйов Олександр Володимирович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Додаток №47
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800203 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Хамоян Лариса Манвелівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

Заступник голови комісії
2 Назаренко Олексій Іванович від Партії "Реформи і порядок"

Секретар комісії
3 Поляков Василь Анатолійович від Партії регіонів

Члени комісії
4 Бабенко Олена Василівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

5 Брагінська Олена Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Дацюк Марія Калениківна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

7 Жовтан Анатолій Гаврилович від Політичної партії "Європейська партія України"

8 Квітка Юлія Вікторівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

9 Коваль Наталія Валеріївна від Народної Екологічної партії

10 Когут Анна Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

11 Ларіна Олена Миколаївна від Партії "Руський блок"

12 Любенко Світлана Сергіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

13 Махлай Валентина Федорівна від Політичної партії "Руська Єдність"

14 Ночка Жанна Петрівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

15 Пащенко Юлія Петрівна від Політичної партії Ліберальна Україна

16 Пащенко Юрій Миколайович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

17 Петрушевський Андрій Олександрович від Народної партії

18 Реплянчук Наталія Дмитрівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

19 Розвора Андрій Григорович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

20 Ромась Володимир Григорович від Політичної партії "Громадянська позиція"

21 Тютюнникова Людмила Сергіївна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

22 Фоменко Людмила Володимирівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Хруневич Катерина Григорівна від Християнсько�демократичної партії України

24 Яковенко Олена Вікторівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №48
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800204 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Вишневська Ольга Іванівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

Заступник голови комісії
2 Бугай Віталій Миколайович від Політичної партії "Європейська партія України"

Секретар комісії
3 Бровченко Павло Сергійович від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

Члени комісії
4 Баришполець Станіслава Єдмундівна від фракції Партії регіонів

5 Бездверний Юрій Іванович від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

6 Брунь Олег Юрійович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

7 Войтенко Владислав Володимирович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Гниденко Володимир Петрович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

9 Дащенко Ольга Петрівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

10 Дорофєєва Світлана Олександрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

11 Ковалевич Людмила Борисівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

12 Ковальчук Галина Телемонівна від Народної Екологічної партії

13 Кралєв Іван Дем'янович від Політичної партії "Громадянська позиція"

14 Ларіна Тетяна Євгеніївна від Партії "Руський блок"

15 Левусь Дмитро Павлович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

16 Малюхов Олексій Васильович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

17 Марченко Наталія Михайлівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

18 Махрова Жанна Валентинівна від Політичної партії "Руська Єдність"

19 Пророк Оксана Миколаївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

20 Роділова Тетяна Аркадієвна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

21 Січевлюк Максим Ярославович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

22 Халдай Ірина Григорівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Хруневич Дмитро Григорович від Християнсько�демократичної партії України

24 Шипота Ігор Миколайович від Партії "Реформи і порядок"

Додаток №49
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800408 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Цамалаідзе Ігор Георгійович від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

Заступник голови комісії

2 Мартиненко Світлана Федорівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Секретар комісії

3 Гандзюк Тетяна Петрівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."

Члени комісії

4 Абдеррезак Ясин Кадерович від Партії "Реформи і порядок"

5 Бакуневич Тетяна Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

6 Бричник Тетяна Всилівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

7 Габрук Ольга Олександрівна від Партії Пенсіонерів України

8 Галаган Олександр Андрійович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

9 Донченко Олександр Іванович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

10 Єременко Ірина Юріївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

11 Іжик Галина Василівна від фракції Комуністичної партії України

12 Корольов Володимир Борисович від Аграрної партії України

13 Лихолет Сергій Ілліч від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

14 Манжола Олександра Андріївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

15 Нежива Юлія Іванівна від Слов'янської партії

16 Огір Любов Олексіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

17 Олешко Ольга Миколаївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

18 Остапець Олег Олександрович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

19 Санченко Олександр Юрійович від Політичної партії "Європейська партія України"

20 Сапегіна Тетяна Йосипівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

21 Слівчак Світлана Анатоліївна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"

22 Слуцька Олександра Степанівна від Політичної партії "Права воля України"

23 Хаєцька Людмила Леонідівна від Партії "Громадянська солідарність"

24 Хілевська Алла Олександрівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Додаток №50
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800409 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Осеюк Софія Павлівна від фракції Партії регіонів

Заступник голови комісії

2 Гавриш Людмила Олегівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Секретар комісії

3 Зубченко Сергій Іванович від Політичної партії "Вітчизна"

Члени комісії

4 Ващенко Тетяна Іванівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

5 Войтенко Олександр Вікторович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Гудований Віктор Іванович від Партії "Реформи і порядок"

7 Ільченко Людмила Володимирівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

8 Калитюк Ірина Василівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

9 Кравцова Тетяна Олександрівна від Політичної партії "Зелені"

10 Кравченко Олена Павлівна від Демократичної партії угорців України

11 Літвінчук Наталія Петрівна від Партії Пенсіонерів України

12 Мазюк Людмила Миколаївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

13 Маринкевич Анатолій Анатолійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

14 Мірошин Олексій Юрійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

15 Одинокий Олег Ростиславович від Політичної партії "Європейська партія України"

16 Отмахова Євгенія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

17 Переход Людмила Миколаївна від Української морської партії

18 Ритікова Людмила Гнатівна від Партії вільних демократів

19 Санжак Ніна Йосипівна від фракції Комуністичної партії України

20 Тимошенко Марія Анатоліївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

21 Хитра Наталія Борисівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

22 Черняк Василь Миколайович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

23 Шевченко Тарас Іванович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

24 Ярова Зоя Миколаївна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №51
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800410 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Батенко Дмитро Анатолійович від Партії "Реформи і порядок"

Заступник голови комісії

2 Лінник Олександра Миколаївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Секретар комісії

3 Омельчук Ніна Михайлівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

Члени комісії

4 Величко Олена Ігорівна від фракції Комуністичної партії України

5 Гавриленко Анатолій Євгенійович від Політичної партії "Зелені"

6 Гасимова Тетяна Олексіївна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

7 Дем'яненко Людмила Юріївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

8 Дудко Олена Леонідівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

9 Кабанова Наталя Петрівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

10 Ковтунович Олена Іванівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

11 Лебединська Олена Олександрівна від Партії "Руський блок"

12 Маринкевич Наталія Яківна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

13 Мукогоренко Людмила Василівна від Політичної партії "Європейська партія України"

14 Омелянок Тетяна Валеріївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

15 Онищенко Людмила Василівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

16 Погребна Світлана Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

17 Потравна Ольга Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Самагала Володимир Михайлович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

19 Саргсян Наталія Юріївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

20 Стажко Олександр Миколайович від фракції Партії регіонів

21 Степаненко Ярослав Олександрович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

22 Сулім Володимир Петрович від Української морської партії

23 Холоденко Олена Віталіївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

24 Ярошенко Олександра Вікторівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Продовження на наступній стор.



20

ВИБОРИ�2012
Хрещатик 28 вересня 2012 року

Додаток №52
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800411 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Пасічник Альона Миколаївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

Заступник голови комісії
2 Тарасова Ольга Федосіївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Секретар комісії
3 Маришева Юлія Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Члени комісії
4 Андрющенко Ольга Петрівна від Партії "Реформи і порядок"

5 Гєєва Олександра Сергіївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

6 Громова Віолета Леонідівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

7 Денисенко Ірина Вікторівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

8 Зайцева Тетяна Станіславівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

9 Кравченко Марія Андріївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

10 Кутова Майя Вікторівна від Політичної партії "Європейська партія України"

11 Левківська Ольга Іванівна від Партії "Руський блок"

12 Ляшенко Михайло Михайлович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"

13 Макаренко Катерина Федорівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

14 Матковська Альона Сергіївна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

15 Омельченко Тетяна Робертівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

16 Остропіко Катерина Олексіївна від фракції Партії регіонів

17 Пилипчук Тетяна Леонідівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

18 Пономаренко Вячеслав Тарасович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

19 Слюсар Михайло Васильович від Політичної партії "Права воля України"

20 Солодкова Ніна Миколаївна від фракції Комуністичної партії України

21 Таран Олена Степанівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

22 Черняк Дмитро Васильович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

23 Шечкова Ганна Дмитрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

24 Ярощук Світлана Олександрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
Додаток №53

до постанови окружної виборчої комісії
№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800412 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Цюренко Олена Василівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Заступник голови комісії
2 Господенко Ірина Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Секретар комісії
3 Левченко Оксана Миколаївна від Партії "Руський блок"

Члени комісії
4 Андрющенко Максим Володимирович від Партії "Реформи і порядок"

5 Вахнєєв Артем Петрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

6 Вихованець Павло Віталійович від Політичної партії "Громадянська позиція"

7 Дубровський Володимир Андрійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Корнєйко Ольга Михайлівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

9 Кравчук Олександр Васильович від фракції Комуністичної партії України

10 Макатер Анатолій Миколайович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

11 Маро Леонід Кузьмович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

12 Мурильов Ігор Іванович від Політичної партії "Європейська партія України"

13 Новохацька Світлана Олексіївна від Політичної партії "Народна ініціатива"

14 Онищенко Вікторія Володимирівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

15 Пасічник Каріна Володимирівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

16 Сапегін Одександр Павлович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

17 Смірнова Галина Миколаївна від Політичної партії "Права воля України"

18 Старікова Олена Юріївна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

19 Шелест Тетяна Іванівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

20 Яцена Наталія Миколаївна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №54
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800413 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Бубнова Ольга Анатоліївна від фракції Партії регіонів

Заступник голови комісії
2 Лобанович Ганна Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Секретар комісії
3 Денисюк Лариса Степанівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

Члени комісії
4 Біленко Федір Іванович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

5 Борисова Тетяна Олександрівна від фракції Комуністичної партії України

6 Бочкарьова Алла Власівна від Партії "Реформи і порядок"

7 Гончаренко Валентина Миколаївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

8 Дембік Наталія Дмитрівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

9 Жембровська Наталія Анатолівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

10 Зуєва Зоя Іванівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

11 Камінець Светлана Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Лавриненко Світлана Леонідівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

13 Левчук Ганна Василівна від Партії "Руський блок"

14 Ляшко Олексій Володимирович від Політичної партії "Європейська партія України"

15 Мартиненко Аліна Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

16 Онищенко Олена Володимирівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

17 Пальчик Юлія Юріївна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

18 Попова Галина Сергіївна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

19 Смолькова Марія Дмитрівна від Політичної партії "Права воля України"

20 Старухін Дмитро Олександрович від Політичної партії "Народна ініціатива"

21 Шевченко Євген Григорович від Молодіжної партії України

22 Шкляр Наталія Анатоліївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

23 Ярова Ольга Василівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

24 Яценко Наталія Володмимирівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №55
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800414 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Куценко Юлія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Заступник голови комісії
2 Пасинок Валентина Андріївна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

Секретар комісії
3 Станішина Маргарита Романівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Члени комісії
4 Буткевич Вікторія Борисівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

5 Дзюбенко Людмила Іванівна від фракції Комуністичної партії України

6 Іванова Наталія Вікторівна від Політичної партії "Вітчизна"

7 Клименко Євгеній Олександрович від Політичної партії "Європейська партія України"

8 Кравченко Олександр Трохимович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

9 Криворученко Тамара Степанівна від Демократичної партії угорців України

10 Лекарь Ольга Павлівна від Партії "Руський блок"

11 Марченко Ірина Олександрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

12 Приймаченко Ірина Юріївна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

13 Романенко Лілія Ігорівна від Партії вільних демократів

14 Рябич Ганна Кузьмівна від Партії "Реформи і порядок"

15 Саповська Валентина Костянтинівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

16 Сипченко Олександр Михайлович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"

17 Собко Ганна Іванівна від Політичної партії "Права воля України"

18 Спорников Валерій Олегович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

19 Теренін Денис Володимирович від Молодіжної партії України

20 Трофимчук Тетяна Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

21 Хребтань Лідія Іванівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

22 Чорна Альона Ігорівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

23 Яременко Ольга Вальтерівна від Аграрної партії України

24 Ячмінь Лариса Ігорівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Додаток №56
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800415 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Марютенков Євген Олександрович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Заступник голови комісії
2 Низельник Руслан Анатолійович від Молодіжної партії України

Секретар комісії
3 Лемська Юлія Вікторівна від Партії "Реформи і порядок"

Члени комісії
4 Бардюк Наталя Олександрівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

5 Гончаренко Ігор Леонтійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

6 Дятел Інна Григорівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

7 Жуган Сергій Васильович від Політичної партії "Громадянська позиція"

8 Кучеренко Генріета Михайлівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

9 Максименко Аліна Миколаївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

10 Малюта Олег Володимирович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

11 Меньковский Леонід Миколайович від фракції Комуністичної партії України

12 Онищук Марина Юріївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

13 Опара Антон Вісдом від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

14 Пилипенко Таміла Вікторівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

15 Піднебесний Андрій Петрович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."

16 Поярков Андрій Вадимович від Політичної партії "Європейська партія України"

17 Рехта Тетяна Василівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

18 Смелова Валнтина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

19 Сокоренко Марина Олександрівна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"

20 Старшинова Світлана Костянтинівна від Партії "Солідарність жінок України"

21 Трофимчук Наталія Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

22 Хаян Людмила Григорівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

23 Хлопотов Вячеслав Павлович від Партії "Громадянська солідарність"

24 Черепніна Валентина Федорівна від Слов'янської партії

Додаток №57
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800416 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Гарбуз Микола Сергійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Заступник голови комісії
2 Маслова Ольга Еміліївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Секретар комісії
3 Гайдук Дмитро Сергійович від Політичної партії "Європейська партія України"

Члени комісії
4 Бідняк Марина Михайлівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"

5 Біленко Катерина Федорівна від Партії "Реформи і порядок"

6 Гудемчук Ольга Олександрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

7 Гудемчук Тетяна Петрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

8 Дерека Світлана Анатоліївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

9 Ігнатченко Марина Валеріївна від Політичної партії "Вітчизна"

10 Карзаченко Наталія Михайлівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

11 Карпенко Людмила Іванівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

12 Кононенко Ольга Михайлівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

13 Костенко Наталія Олександрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Липова Людмила Андріївна від Партії "Руський блок"

15 Наказна Наталія Геннадіївна від Ліберально�демократичної партії України

16 Петченко Ірина Олегівна від Української морської партії

17 Раца Олександр Володимирович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

18 Ромашко Тетяна Іванівна від Партії вільних демократів

19 Соболь Людмила Данилівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

20 Собчук Ірина Михайлівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

21 Сторож Віктор Іванович від фракції Комуністичної партії України

22 Ціпак Алла Леонідівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Шечкова Валентина Іванівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

24 Шишкін Євген Михайлович від фракції Партії регіонів

Додаток №58
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800417 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Серйозна Анна Іванівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Заступник голови комісії
2 Метельська Ірина Василівна від Політичної партії "Руська Єдність"

Секретар комісії
3 Рида Тетяна Іванівна від Української морської партії

Члени комісії
4 Антощук Едуард Іванович від Партії Пенсіонерів України

5 Архипенко Людмила Іванівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"

6 Бондар Вікторія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

7 Горбань Юрій Євгенович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

8 Гудемчук Олександр Петрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

9 Зацерковна Ніла Олександрівна від Партії "Реформи і порядок"

10 Івченко Лідія Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Кияниця Тетяна Романівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

12 Козік Ксенія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

13 Кохановська Катерина Павлівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."

14 Кравчук Павло Олександрович від фракції Комуністичної партії України

15 Крупчинська Ірина Анатоліївна від Демократичної партії угорців України

16 Левковський Олексій Вікторович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

17 Левченко Валентина Михайлівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

18 Лозько Максим Вікторович від Політичної партії "Європейська партія України"

19 Масляний Максим Володимирович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

20 Олефіренко Тетяна Григорівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

21 Опанасюк Олексій Миколайович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

22 Рашитов Олександр Олегович від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

23 Сидорова Раїса Олександрівна від Слов'янської партії

24 Слободяник Людмила Олександрівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

Додаток №59
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800418 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Кислий Олександр Олександрович від Політичної партії "Європейська партія України"

Заступник голови комісії
2 Дєточка Ірина Євгенівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

Секретар комісії
3 Попова Тетяна Іванівна від Політичної партії "Зелені"

Члени комісії
4 Ананьїна Світлана Вадимівна від Партії "Реформи і порядок"

5 Братік Олена Іванівна від Партії Пенсіонерів України

6 Васюк Мотрона Степанівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

7 Галактіонова Любов Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Гунько Людмила Григорівна від фракції Комуністичної партії України

9 Кальмушевська Яна Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

10 Кобизька Ольга Миколаївна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

11 Котний Віталій Юрійович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

12 Кочмарик Ігор Олегович від Слов'янської партії

13 Матвеева Ірина Вікторівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

14 Неїжко Надія Іванівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

15 Плиска Аліна Олександрівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

16 Приходченко Юлія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

17 Ратушко Сергій Васильович від Партії "Союз"
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18 Редька Юлія Сергіївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

19 Рябих Світлана Миколаївна від Партії вільних демократів

20 Сологуб Лариса Мирославівна від Політичної партії "Права воля України"

21 Тадеуш Світлана Іванівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

22 Ткаченко Антоніна Петрівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

23 Хміль Ірина Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

24 Цуркан Юлія Анатоліївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Додаток №60
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800419 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Тітарчук Ігор Миколайович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Заступник голови комісії
2 Никитенко Ніна Борисівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

Секретар комісії
3 Хістова Любов Миколаївна від фракції Партії регіонів

Члени комісії
4 Алідодова Валентина Аркадіївна від Політичної партії "Народна ініціатива"

5 Алієв Артур Юрійович від Партії "Реформи і порядок"

6 Вансович Любов Миколаївна від фракції Комуністичної партії України

7 Виговська Дарія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

8 Дерев'янко Микола Гордійович від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

9 Дзюбенко Наталія Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

10 Іщук Ольга Петрівна від Політичної партії "Вітчизна"

11 Кобилякова Олена Андріївна від Української партії "Зелена планета"

12 Коваленко Валентина Віталіївна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

13 Ковальчук Наталія Володимирівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

14 Майструк Ігор Борисович від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

15 Максимчук Валентина Іванівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

16 Матвійчук Ніна Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

17 Орманджи Євгенія Володимирівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

18 Потьомкін Дмитро Павлович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

19 Рибицька Варвара Костянтинівна від Політичної партії "Європейська партія України"

20 Соломіна Любов Андріївна від Політичної партії "Права воля України"

21 Сорока Оксана Миколаївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

22 Сухарева Ольга Юріївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

23 Тишкевич Марія Степанівна від кандидата в народні депутати України Супруненко О.І.

24 Хоменко Ксенія Борисівна від Партії "Громадянська солідарність"

Додаток №61
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800420 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Гіденко Любов Григорівна від Політичної партії "Європейська партія України"

Заступник голови комісії
2 Росощик Роман Миколайович від фракції Партії регіонів

Секретар комісії
3 Шаповал Вадим Петрович від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

Члени комісії
4 Андрєєва Вікторія Михайлівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

5 Євстратенко Вікторія Іванівна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

6 Кашаєва Людмила Юріївна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

7 Козлова Наталія Вікторівна від Слов'янської партії

8 Кудасова Зоя Василівна від Демократичної партії угорців України

9 Кудря Анастасія Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Кулеба Лідія Іванівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

11 Маруженко Євгеній Юрійович від Партії "Реформи і порядок"

12 Матусевич Галина Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

13 Пархоменко Дмитро Васильович від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

14 Пироженко Олена Анатоліївна від Партії Пенсіонерів України

15 Санжак Людмила Вікторівна від фракції Комуністичної партії України

16 Співаков Дмитро Дмитрович від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"

17 Торішній Олександр Володимирович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

18 Торішня Тетяна Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

19 Трухан Наталія Сергіївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

20 Хмара Ірина Вікторівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

Додаток №62
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800421 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Хмара Ігор Васильович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

Заступник голови комісії
2 Маклюдова Тетяна Іванівна від Слов'янської партії

Секретар комісії
3 Глухова Ніна Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"

Члени комісії
4 Балан Олександра Олександрівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

5 Дзус Ірина Миколаївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

6 Жуковська Тетяна Вячеславівна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

7 Каблова Світлана Василівна від Політичної партії "Вітчизна"

8 Кисловська Галина Петрівна від Української партії "Зелена планета"

9 Костенко Людмила Миколаївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

10 Марач Олена Сергіївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

11 Матяш Тетяна Гаврилівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

12 Миронець Людмила Анатоліївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

13 Мукан Олександр Анатолійович від Політичної партії "Громадянська позиція"

14 Палієв Юрій Володимирович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

15 Пилипчук Світлана Олексіївна від Політичної партії "Народна ініціатива"

16 Саченко Вікторія Володимирівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

17 Сломонова Олена Вікторівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Соломенко Наталія Василівна від Партії Пенсіонерів України

19 Сорока Валентина Дмитрівна від Політичної партії "Права воля України"

20 Топчій Анастасія Іванівна від Політичної партії "Європейська партія України"

21 Філіпчук Дмитро Романович від фракції Комуністичної партії України

22 Чекавська Олена Федорівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Ярмак Тетяна Леонідівна від Партії "Союз"

24 Ярова Олена Олександрівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Додаток №63
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800422 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Паненко Ніна Григорівна від політичної партії Народний Рух України

Заступник голови комісії
2 Дидикало Раїса Дмитрівна від фракції Партії регіонів

Секретар комісії
3 Гук Світлана Володимирівна від кандидата в народні депутати України Бутенко О.В.

Члени комісії
4 Буренко Марія Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

5 Демченко Віра Дмитрівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."

6 Дудченко Ніна Костянтинівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

7 Лапекіна Ірина Володимирівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

8 Лебедєва Наталя Василівна від фракції Комуністичної партії України

9 Литвиненко Антон Сергійович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

10 Малишева Інна Костянтинівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

11 Махнаков Андрій Сергійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

12 Павлішак Максим Вікторович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

13 Поліщук Ксенія Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"

14 Прима Оксана Анатоліївна від Слов'янської партії

15 Пузій Світлана Володимирівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

16 Сербін Майя Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

17 Сидоров Ігор Євгенійович від Партії "Солідарність жінок України"

18 Сирова Олена Іванівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

19 Станкевич Алла Віталіївна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"

20 Тогунова Вікторія Сергіївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

21 Усевич Роберт Ігоревич від Політичної партії "Громадянська позиція"

22 Хилько Наталя Віталіївна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

23 Царьова Тетяна Вікторівна від Партії "Громадянська солідарність"

24 Чередніченко Майя Іванівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Додаток №64
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800423 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Мироненко Наталя Олександрівна від Політичної партії "Руська Єдність"

Заступник голови комісії
2 Кальчев Леонід Вікторович від Партії "Соціалістична Україна"

Секретар комісії
3 Шевченко Володимир Єгорович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Члени комісії
4 Берегова Оксана Володимирівна від політичної партії Народний Рух України

5 Буренко Микола Іванович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

6 Бучак Ігор Володимирович від Комуністичної партії України

7 Вітютнєва Наталія Юріївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

8 Загребельний Василь Антонович від Партії "Солідарність жінок України"

9 Зубок Євгеній Сергійович від Християнсько�демократичної партії України

10 Комаренко Сергій Володимирович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

11 Кузнецова Галина Іванівна від Демократичної партії угорців України

12 Лебедєв Дмитро Костянтинович від фракції Комуністичної партії України

13 Левченко Людмила Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"

14 Маліновська Валентина Василівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

15 Медведєва Тамара Дмитрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

16 Невмержицька Наталія Олександрівна від Ліберально�демократичної партії України

17 Павлюк Тетяна Арнольдівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

18 Прокоп'єва Аліна Анатоліївна від Народної партії

19 Рибнікова Тетяна Микитівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

20 Садова Наталія Михайлівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

21 Сноз Марина Михайлівна від Слов'янської партії

22 Старченко Любов Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

23 Філіпова Віра Степанівна від фракції Партії регіонів

24 Шутова Марина Володимирівна від Політичної партії "Європейська партія України"

Додаток №65
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800424 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Мальцева Олена Олександрівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

Заступник голови комісії
2 Гордієнко Олександр Васильович від Партії "Солідарність жінок України"

Секретар комісії
3 Заточна Наталія Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Члени комісії
4 Агафанова Алла Анатоліївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

5 Бабчук Тетяна Петрівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

6 Біленко�Веніамінова Марина Федорівна від Партії "Реформи і порядок"

7 Білоус Марія Андріївна від Партії "Соціалістична Україна"

8 Борисова Людмила Миколаївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

9 Дешко Олена Валентинівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

10 Коломієць Вікторія Сергіївна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

11 Кузьменко Ганна Михайлівна від Демократичної партії угорців України

12 Кулаківський Валентин Васильович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

13 Мануйлов Павло Вячеславович від фракції Комуністичної партії України

14 Медзяновський Олександр Анатолійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

15 Міщук Олена Федорівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

16 Плетінь Сергій Васильович від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

17 Пушенко Галина Іванівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

18 Сердюк Мирослава Григорівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."

19 Сєріков Дмитро Анатолійович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

20 Степаненко Анатолій Іванович від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"

21 Тарасюк Володимир Юрійович від Політичної партії "Європейська партія України"

22 Черепінська Тетяна Леонідівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Чуб Андрій Васильович від Молодіжної партії України

24 Шишкін Михайло Іванович від Слов'янської партії

Додаток №66
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800425 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Литвиненко Людмила Карпівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Лозович Зоряна Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Секретар комісії
3 Марінченко Марина Володимирівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

Члени комісії
4 Александрова Катерина Василівна від Молодіжної партії України

5 Биковець Юлія Валеріївна від Політичної партії "Європейська партія України"

6 Гуржій Анна Валеріївна від Партії "Реформи і порядок"

7 Дівак Олександр Володимирович від фракції Комуністичної партії України

8 Зелена Вікторія Володимирівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

9 Зелений Сергій Олексійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

10 Клименченко Євгенія Олексіївна від Слов'янської партії

11 Коворотний Володимир Михайлович від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

12 Котна Світлана Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

13 Криворот Людмила Григоріївна від кандидата в народні депутати України Бутенко О.В.

14 Кузьминець Юрій Олександрович від Демократичної партії угорців України

15 Ляшенко Наталія Сергіївна від Партії "Солідарність жінок України"

16 Некрилова Олена Миколаївна від Ліберально�демократичної партії України

17 Різник Олена Володимирівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

18 Сєрікова Тетяна Анатоліївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

19 Синьківська Лідія Іванівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

20 Сонін Сергій Васильович від Партії "Соціалістична Україна"

21 Талалай Надія Григорівна від Політичної партії "Правда"

22 Тітова Анастасія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

23 Черненко Світлана Андріївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

24 Шаповал Ольга Андріївна від фракції Партії регіонів

Додаток №67
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800426 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Шиш Анатолій Володимирович від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

Заступник голови комісії
2 Жадько Віктор Іванович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Секретар комісії
3 Григорчук Алла Олексіївна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Члени комісії
4 Беркалов Артьом Олексійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

5 Дацюк Ірина Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Продовження на наступній стор.
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6 Іващенко Вікторія Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"

7 Кайрене Олександра Олександрівна від Політичної партії "Вітчизна"

8 Костенко Анатолій Михайлович від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

9 Кузьмич Тетяна Юріївна від Демократичної партії угорців України

10 Малаховський Ілля Олександрович від фракції Комуністичної партії України

11 Марочко Олександра Миколаївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

12 Мельник Дмитро Володимимрович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

13 Мізік Наталія Петрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

14 Обловатна Ольга Володимирівна від Партії "Віче"

15 Онупко Ольга Іванівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

16 Остропіко Віктор Валерійович від Партії "Соціалістична Україна"

17 Палкіна Інна Миколаївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

18 Руденко Світлана Григорівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

19 Тимощенко Наталія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

20 Фуртат Вадим Юрійович від Політичної партії "Європейська партія України"

21 Чернухо Марія Петрівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

22 Чупрун Ольга Володимирівна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

23 Юрченко Людмила Михайлівна від Партії "Союз"

24 Яременко Ігор Григорович від Політичної партії "Народна ініціатива"

Додаток №68
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800427 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Шурига Тетяна Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Заступник голови комісії
2 Цяпа Євгенія Степанівна від Партії "Громадянська солідарність"

Секретар комісії
3 Корж Василь Степанович від Народної Екологічної партії

Члени комісії
4 Баланчук Мирослава Миколаївна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

5 Васильєв Ілля Олегович від фракції Комуністичної партії України

6 Вдовенко Таїсія Сергіївна від Партії "Союз"

7 Гриценко Тетяна Григорівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Грішина Серго Олександрівна від Партії "Віче"

9 Діль Наталія Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

10 Жадько Людмила Петрівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

11 Ковалевич Оксана Віталіїана від Християнсько�демократичної партії України

12 Лєбєдєва Тетяна Сергіївна від Політичної партії "Правда"

13 Ліневич Ірина Валеріївна від Партії "Руський блок"

14 Облудник Любомир Ярославович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

15 Поповський Сергій Валерійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

16 Пракіна Світлана Андріївна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

17 Руденко Ніна Василівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

18 Сакайда Руслан Олексійович від Партії вільних демократів

19 Товстенко Олена Михайлівна від Партії "Реформи і порядок"

20 Трухан Тетяна Іванівна від Політичної партії "Союз анархістів України"

21 Хоменко Олексій Олегович від Політичної партії "Європейська партія України"

22 Чернявська Ірина Михайлівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Шевченко Ірина Михайлівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

24 Ярмолюк Ганна Юріївна від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

Додаток №69
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800428 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Корж Михайло Вікторович від Народної Екологічної партії

Заступник голови комісії
2 Іващенко Андрій Федорович від Партії "Реформи і порядок"

Секретар комісії
3 Дейнеко Олександр Костянтинович від Політичної партії "Громадянська позиція"

Члени комісії
4 Веременко Оксана Григорівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

5 Войтовський Євгеній Олександрович від Української партії "Зелена планета"

6 Гайдак Микола Михайлович від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

7 Губа Олександр Олегович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

8 Жадько Оксана Вікторівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

9 Колесін Володимир Віталійович від Політичної партії "Правда"

10 Корнієнко Сергій Олександрович від Політичної партії "Європейська партія України"

11 Кузовкіна Ганна Петрівна від Партії "Соціалістична Україна"

12 Кулик Надія Іванівна від Демократичної партії угорців України

13 Куцевол Олена Вікторівна від Християнсько�демократичної партії України

14 Матьошко Олексій Володимирович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Мельник Надія Григорівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

16 Михайлик Юлія Вікторівна від Політичної партії "Руська Єдність"

17 Олійник Іван Юрійович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

18 Сапегіна Анастасія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

19 Стародуб Оксана Володимирівна від Політичної партії "Права воля України"

20 Тищенко Дмитро Володимирович від фракції Комуністичної партії України

21 Тіткова Людмила Леонідівна від Слов'янської партії

22 Шевченко Олексій Вікторович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

23 Шулепова Антоніна Миколаївна від Політичної партії "Народна ініціатива"

24 Шурига Наталія Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Додаток №70
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800429 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Зарецька Юлія Володимирівна від Християнсько�демократичної партії України

Заступник голови комісії
2 Зайченко Олександр Григорович від Політичної партії "Народна ініціатива"

Секретар комісії
3 Петренко Юлія Костянтинівна від фракції Партії регіонів

Члени комісії
4 Бедненко Олександр Олександрович від Партії "Союз"

5 Бойко Григорій Петрович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

6 Вотчич Галина Григорівна від кандидата в народні депутати України Веретьонкін В.В.

7 Груздєв Олександр Сергійович від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

8 Загоруйко Ніна Олексіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Калянова Анастасія Олександрівна від Політичної партії "Вітчизна"

10 Корнелюк Ганна Володимирівна від Народної Екологічної партії

11 Кравченко Ніна Петрівна від Політичної партії "Правда"

12 Марков Сергій Геннадійович від Партії "Соціалістична Україна"

13 Матло Тетяна Юріївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

14 Мельникова Альона Юріївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

15 Пасацький Олексій Іванович від Політичної партії "Громадянська позиція"

16 Пастушенко Варвара Володимирівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

17 Сенюк�Шевчук Лариса Вікторівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

18 Сенюк�Шевчук Наталія Григорівна від Партії "Реформи і порядок"

19 Старостіна Тетяна Миколаївна від Політичної партії "Права воля України"

20 Сташевська Ольга Андріївна від політичної партії Народний Рух України

21 Твердохліб Андрій Сергійович від фракції Комуністичної партії України

22 Телюк Світлана Володимирівна від Політичної партії "Європейська партія України"

23 Черняк Валерія Володимирівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

24 Чирко Олександр Сергійович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Додаток №71
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800430 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Власенко Олександр Геннадійович від Політичної партії "Європейська партія України"

Заступник голови комісії
2 Добровольська Олена Вікторівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

Секретар комісії
3 Ільєнко Олена Вікторівна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

Члени комісії
4 Астаф'єв Андрій Андрійович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

5 Бойко Ольга Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

6 Бочанова Катерина Геннадіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

7 Гахарія Оксана Оскарівна від Партії "Союз"

8 Зайченко Сіма Азізовна від Політичної партії "Народна ініціатива"

9 Зіневич Ольга Вікторівна від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

10 Кальченко Світлана Володимирівна від Політичної партії "Вітчизна"

11 Кириленко Людмила Володимирівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

12 Козачок Юрій Олександрович від Української морської партії

13 Корецька Галина Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

14 Корнієнко Тамара Володимирівна від Народної Екологічної партії

15 Кузенко Микола Юрійович від Партії "Соціалістична Україна"

16 Меркулов Богдан Анатолійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

17 Овсянкіна Ніна Наумівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

18 Пашина Валерія Юріївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

19 Плотніков Юрій Володимирович від Партії "Реформи і порядок"

20 Пономарьова Людмила Володимирівна від Молодіжної партії України

21 Романчук Марія Федорівна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.

22 Сігал Олексій Олександрович від фракції Комуністичної партії України

23 Старушенко Надія Олександрівна від Політичної партії "Права воля України"

24 Цапенко Тетяна Іванівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

Додаток №72
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800435 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Одинець Світлана Федорівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Заступник голови комісії
2 Шашенко Світлана Іванівна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

Секретар комісії
3 Миколаєнко Марина Вячеславівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Члени комісії
4 Балим Ольга Іванівна від Партії регіонів

5 Бритов Сергій Миколайович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

6 Васильченко Сергій Валентинович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

7 Душейко Леся Миколаївна від фракції Партії регіонів

8 Єпішин Сергій Михайлович від Партії "Реформи і порядок"

9 Кадема Дарія Євгенівна від фракції Комуністичної партії України

10 Казакова Валентина Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Калина Ольга Радіонівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

12 Канцір Наталія Миронівна від Політичної партії "Вітчизна"

13 Лобановська Юлія Володимирівна від Партії "Руський блок"

14 Марчук Ніна Миколаївна від Політичної партії "Європейська партія України"

15 Масютіна Валентина Сергіївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

16 Петрух Олег Васильович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

17 Самохіна Лариса Іванівна від Партії вільних демократів

18 Сафонов Олександр Євгенійович від Політичної партії "Зелені"

19 Свиридюк Катерина Іванівна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

20 Стасюк Тетяна Мирославівна від Політичної партії "Права воля України"
Додаток №73

до постанови окружної виборчої комісії
№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800436 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Мудриченко Лідія Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Заступник голови комісії
2 Зигуля Наталія Михайлівна від Партії Пенсіонерів України

Секретар комісії
3 Чубай Любов Ігорівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Члени комісії
4 Варфоломєєва Оксана Миколаївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

5 Долгоселець Ірина Костянтинівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

6 Драгальчук Анна Володимирівна від фракції Комуністичної партії України

7 Земліна Юлія Володимирівна від Молодіжної партії України

8 Зінченко Микола Миколайович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

9 Карташов Олександр Сергійович від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

10 Коновал Ігор Ігорович від Політичної партії "Європейська партія України"

11 Конопляник Наталія Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

12 Костенко Ніна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

13 Лебідь Сергій Анатолійович від Аграрної партії України

14 Малиношевський Валерій Васильович від Політичної партії "Зелені"

15 Марченко Лариса Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Миргородська Лідія Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

17 Осадчий Ігор Васильович від Партії регіонів

18 Пелех Анжеліка Олександрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

19 Полосьмак Юрій Володимирович від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

20 Сарафіновська Лариса Валеріївна від Партії вільних демократів

21 Солодка Людмила Юріївна від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

22 Сулейманов Леонід Олександрович від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

23 Толмачова Олена Петрівна від Партії "Реформи і порядок"

24 Янішевський Василь Володимирович від фракції Партії регіонів

Додаток №74
до постанови окружної виборчої комісії

№ 9 від 20.10.2012 р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800437 одномандатного виборчого округу № 216
Голова комісії

1 Манжула Ганна Олександрівна від кандидата в народні депутати України Кулик О.В.

Заступник голови комісії
2 Куценко Юрій Петрович від кандидата в народні депутати України Ляпіна К.М.

Секретар комісії
3 Мітрохов Андрій Миколайович від Політичної партії "Руська Єдність"

Члени комісії
4 Андрієнко Сергій Вікторович від Християнсько�демократичної партії України

5 Бишенко Світлана Феодосіївна від Партії "Реформи і порядок"

6 Бунчук Олександр Валерійович від Політичної партії "Громадянська позиція"

7 Василенко Ганна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Давиденко О.В.

8 Грек Анжеліка Володимирівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

9 Жукова Любов Петрівна від Партії "Соціалістична Україна"

10 Заслонов Олександр Юрійовича від кандидата в народні депутати України Куліков О.К.

11 Іллєнко Марина Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

12 Ільченко Володимир Потапович від кандидата в народні депутати України Черновол Ю.В.

13 Маліновський Денис Вікторович від Політичної партії "Європейська партія України"

14 Матвієнко Ірина Сергіївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"

15 Петренко Ольга Григорівна від Партії "Солідарність жінок України"

16 Сасані Ілона Миколаївна від Партії вільних демократів

17 Семенова Наталя Григорівна від фракції Комуністичної партії України

18 Слободяник Володимир Григорович від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"

19 Теляковський Володимир Дмитрович від Партії "Віче"

20 Чепелєв Андрій Володимирович від Партії "Громадянська солідарність"

21 Чоп Алла Сергіївна від кандидата в народні депутати України Довгий В.О.

22 Чуть Віра Костянтинівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

23 Шпиг Микола Борисович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,

Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія

Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська

партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

24 Ярова Надія Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Каплинська О.В.
Голова комісії 

Качмарський Є. І. 
Секретар

Балабан О. М.

Продовження на наступній стор.
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ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 28 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ
Окружна виборча комісія

з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу № 214

м. Київ
ПОСТАНОВА № 16

м. Київ, бульвар Праці, 1/1
26 вересня 2012 року, 17:45 

Про утворення дільничних виборчих комісій і виборів народних депутатів
України 28 жовтня 2012 року одномандатного виборчого округу № 214

(із змінами, внесеними постановою Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу

№214 від 27.09.2012 року)

Розглянувши подання депутатських фракцій, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання
було оголошено на пленарному засіданні: фракції Партії регіонів у Верховній Раді України; фракції “Блок Юлії Тимошенко “БатьH
ківщина”; фракції Блоку “НАША УКРАЇНА — НАРОДНА САМООБОРОНА", фракції Комуністичної партії України; фракції Народної
Партії у Верховній Раді України щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28
жовтня 2012 року, а також відповідні подання політичних партій — суб’єктів виборчого процесу, кандидатів в народні депутати
України, кандидатури від яких до складу дільничних виборчих комісій включаються за результатами жеребкування, проведеного
Окружною виборчою комісією № 214 21 вересня 2012 року, враховуючи, що інші кандидатури до складу окружних виборчих коміH
сій є відхиленими, згідно з пунктом 1 частини другої статті 13. частинами першою — третьою, п’ятою — сьомою статті 26, статті 28,
Окружна виборча комісія

постановляє:
1. Утворити дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року одномандатного виборчого округу № 214 згідно з

додатком № 1 на 81 сторінці.
2. Опублікувати рішення про утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць у місцевих друкованих засобах ма!

сової інформації або, у разі неможливості, оприлюднити у інший спосіб.
3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним місцевим друкованим засобам масової інформації для опублікування у п’яти!

денний строк від дня її прийняття, а також Центральній виборчій комісії та дільничним виборчим комісіям.
Голова окружної виборчої комісії  Артеменко С.В. 

Секретар окружної виборчої комісії   Грабовик Л.Г.

Члени комісії
4 Бєлава Сергій Олегович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
5 Бодопростова Лідія Яківна від Партії "Реформи і порядок"
6 Гришкіна Світлана Леонідівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
7 Єгоренко Олена Арсентіївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
8 Коломієць Анатолій Васильович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
9 Константінов Іван Іванович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Кузишин Тарас Володимирович від Політичної партії "Справедлива Україна"
11 Лук'янчук Галина Миколаївна від політичної партії Народний Рух України
12 Міхеєв Денис Олегович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
13 Нестеренко Олена Анатоліївна від Політичної партії "Європейська партія України"
14 Новік Лілія Володимирівна від Демократичної партії угорців України
15 Попкова Олена Миколаївна від Політичної партії "Руська Єдність"
16 Проценко Дарина Анатоліївна від Слов'янської партії
17 Рога Сніжана Василівна від фракції Комуністичної партії України
18 Солодкіна Валентина Кирилівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
19 Суховарова Наталія Олександрівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
20 Ташпулов Валерій Якович від фракції Партії регіонів
21 Тищенко Алла Михайлівна від Української морської партії
22 Хруль Людмила Миколаївна від Комуністичної партії України
23 Чилій Наталія Сергіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
24 Чорнобай Валентина Олександрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Склад дільничної виборчої комісії № 800366 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Коцюба Юлія Олександрівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
Заступник голови комісії

2 Комишна Світлана Василівна від Партії "Громадянська солідарність"
Секретар комісії

3 Свириденко Микола Ігорович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
Члени комісії

4 Богатко Світлана Миколаївна від Політичної партії "Вітчизна"
5 Бухал Ніла Анатоліївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
6 Волошин Руслан Вікторович від фракції Партії регіонів
7 Галка Володимир Олексійович від Аграрної партії України
8 Горпініч Світлана Валеріївна від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)
9 Єфіменко Яна Вікторівна від Партії "Реформи і порядок"
10 Калюпа Микола Павлович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
11 Лопатін Олександр Сергійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
12 Мартиненко Галина Михайлівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
13 Музичка Надія Валеріївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Очеретяна Ганна Гаврилівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
15 Познухова Ірина Вікторівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
16 Радчук Роман Іванович від політичної партії Народний Рух України
17 Рога Вячеслав Володимирович від фракції Комуністичної партії України
18 Рудьковська Людмила Петрівна від Ліберальної партії України
19 Саприкіна Олена Валентинівна від Політичної партії Ліберальна Україна
20 Ситнік Геннадій Олександрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
21 Ткаченко Людмила Вікторівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
22 Ткачук Віктор Васильович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
23 Федорова Надія Костянтинівна від Політичної партії "Європейська партія України"
24 Шатиров Артем Валентинович від політичної партії "Наша Україна"

Склад дільничної виборчої комісії № 800369 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Засядько Світлана Віталіївна від Демократичної партії угорців України
Заступник голови комісії

2 Савчук Надія Степанівна від Партії вільних демократів
Секретар комісії

3 Лесик Наталія Валеріївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Члени комісії

4 Андрущенко Світлана Іванівна від Слов'янської партії
5 Дорофєєва Тамара Григорівна від Комуністичної партії України
6 Доскіч Олена Романівна від політичної партії "Наша Україна"
7 Забава Олена Григорівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
8 Калініченко Наталія Євгенівна від Партії "Союз"
9 Каташинський Костянтин Данілович від фракції Комуністичної партії України
10 Ковальчук Наталія Валеріївна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
11 Колісник Віра Василівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Константинова Катерина Степанівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
13 Констнантінов Іван Іванович від Політичної партії "Європейська партія України"
14 Кочерян Роман Артушевич від Партії "Солідарність жінок України"
15 Ленський Артем Юрійович від політичної партії Народний Рух України
16 Науменко Сергій Петрович від Партії "Реформи і порядок"
17 Палагнюк Наталія Вікторівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
18 Попова Ніна Лук'янівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
19 Попушняк Раїса Миколаївна від фракції Партії регіонів
20 Рей Наталія Іванівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
21 Савіцька Катерина Леонідівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
22 Сорока Марина Миколаївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
23 Сорока Ярослава Іванівна від Політичної партії Ліберальна Україна
24 Сухін Тетяна Зіновіївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.

Склад дільничної виборчої комісії № 800370 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Кузнецова Євгенія Василівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
Заступник голови комісії

2 Сапіга Людмила Василівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
Секретар комісії

3 Устенко Роман Васильович від політичної партії Народний Рух України
Члени комісії

4 Ананьєва Олена Анатоліївна від фракції Партії регіонів
5 Білоголовкіна Зоя Владіславівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
6 Бордовська Людмила Миколаївна від Політичної партії "Справедлива Україна"
7 Гасова Ірина Іванівна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
8 Іваненко Неллі Євгенівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Касян Наталія Станіславівна від Демократичної партії угорців України
10 Каташинська Тетяна Сергіївна від фракції Комуністичної партії України
11 Косигіна Ірина Михайлівна від Комуністичної партії України
12 Меренкова Людмила Андріївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
13 Москін Олег Станіславович від Партії "Реформи і порядок"
14 Парамонова Наталія Василівна від Слов'янської партії
15 Радченко Світлана Іванівна від Партії "Руський блок"
16 Сеген Оксана Станіславівна від Партії вільних демократів
17 Сергіянський Юрій Іванович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
18 Сламіхін Ігор Владиславович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
19 Снітко Олена Сергіївна від політичної партії "Наша Україна"
20 Стригун Валентина Володимирівна від Політичної партії Ліберальна Україна
21 Тихов Олексій Вікторович від Народної Екологічної партії
22 Чернякова Олена Анатоліївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
23 Швед Валентина Іванівна від Партії "Соціалістична Україна"
24 Школяр Анатолій Іванович від Політичної партії "Європейська партія України"

Склад дільничної виборчої комісії № 800371 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Яриновська Ольга Петрівна від Політичної партії "Руська Єдність"
Заступник голови комісії

2 Москіна Алла Григорівна від Партії "Реформи і порядок"
Секретар комісії

3 Скорик Людмила Миколаївна від Політичної партії Ліберальна Україна
Члени комісії

4 Барановська Людмила Іванівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
5 Боднар Олександр Валерійович від Української партії "Зелена планета"
6 Бурханова Світлана Марківна від політичної партії Народний Рух України
7 Желтова Марія Петрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
8 Зайченко Сергій Олексійович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
9 Зубкова Вікторія Сергіївна від Політичної партії "Народна ініціатива"
10 Ісакова Ніна Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Кохановська Катерина Павлівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
12 Кугай Віталіна Володимирівна від Політичної партії "Вітчизна"
13 Новіцька Олена Миколаївна від Партії "Громадянська солідарність"
14 Петухова Ганна Сергіївна від Політичної партії "Європейська партія України"
15 Приходько Дмитро Русланович від Комуністичної партії України
16 Проценко Ніна Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Продовження на наступній стор.

Додаток №1
до постанови окружної виборчої комісії

№ 16  від 26.09.2012р.

Склад дільничної виборчої комісії № 800350 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Луньова Світлана Миколаївна від Народної Екологічної партії
Заступник голови комісії

2 Шевченко Тамара Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Секретар комісії

3 Кузнєцова Марина Олександрівна від Демократичної партії угорців України
Члени комісії

4 Боковня Максим Михайлович від Слов'янської партії
5 Гладкова Тетяна Миколаївна від Української морської партії
6 Дем'янчук Андрій Олександрович від Комуністичної партії України
7 Золотухін Сергій Ігорович від Партії "Реформи і порядок"
8 Короткий Олександр Станіславович від фракції Партії регіонів
9 Лижньов Анатолій Іванович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
10 Лісовська Олена Іванівна від Політичної партії "Європейська партія України"
11 Мережко Діана Василівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
12 Мессарош Ольга Олександрівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
13 Мироняк Людмила Михайлівна від фракції Комуністичної партії України
14 Молчан Ольга Володимирівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
15 Павлова Олена Вікторівна від Партії "Руський блок"
16 Петренко Тетяна Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
17 Повстяний Володимир Костянтинович від політичної партії "Наша Україна"
18 Рабанчук Олег Анатолійович від Політичної партії "Справедлива Україна"
19 Сатирь Леонід Васильович від політичної партії Народний Рух України
20 Сахно Марія Онисімівна від Партії "Соціалістична Україна"
21 Сеник Марія Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Сівакова Людмила Станіславівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
23 Шевченко Вадим Станіславович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
24 Шеремет Юлія Андріївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 800351 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Скопич Наталія Леонтіївна від Демократичної партії угорців України
Заступник голови комісії

2 Філінська Інна Василівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
Секретар комісії

3 Коротка Тетяна Вікторівна від фракції Партії регіонів
Члени комісії

4 Архипенко Ольга Юріївна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
5 Гладкова Валентина Миколаївна від Української морської партії
6 Іващенко Надія Вікторівна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
7 Капшук Тетяна Петрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
8 Ковтун Анна Володимирівна від Комуністичної партії України
9 Колішенко Руслан Олександрович від політичної партії "Наша Україна"
10 Корнелюк Ірина Василівна від фракції Комуністичної партії України
11 Крощенко Зінаїда Павлівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
12 Лютий Віталій Васильович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
13 Мартиненко Євгенія Олегівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
14 Мозговий Віктор Іванович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
15 Мотвицька Ніна Петрівна від Політичної партії "Права воля України"
16 Нагорнюк Наталія Степанівна від Партії вільних демократів
17 Надоленко Юлія Романівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Пархомчук Надія Григорівна від Партії "Руський блок"
19 Радушинська Олена Валеріївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
20 Ральченко Костянтин Валентинович від Політичної партії "Європейська партія України"
21 Ревут Жанна Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Семенець Наталія Василівна від Партії "Соціалістична Україна"
23 Толмачов Олексій Костянтинович від політичної партії Народний Рух України
24 Харченко Тетяна Олександрівна від Народної Екологічної партії

Склад дільничної виборчої комісії № 800352 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Абрамович Валентина Михайлівна від фракції Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Лукашев Вадим Валерійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Секретар комісії
3 Шиш Любов Вячеславівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Члени комісії
4 Бандура Марія Федосіївна від Партії "Союз"
5 Боковня Галина Володимирівна від Слов'янської партії
6 Гриньов Ярослав Андрійович від політичної партії "Наша Україна"
7 Давидчук Людмила Олександрівна від Політичної партії "Держава"
8 Жуган Ганна Петрівна від Української морської партії
9 Іллєнко Наталія Юріївна від політичної партії Народний Рух України
10 Клименко Дмитро Олександрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
11 Лисак Ганна Олександрівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
12 Матейчук Валентина Анатолієвна від Політичної партії "Союз анархістів України"
13 Мозгова Людмила Пантеліївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
14 Мошківська Наталія Миколаївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
15 Назаренко Пелагія Федорівна від Партії "Солідарність жінок України"
16 Немазана Олена Олександрівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
17 Орішко Наталія Віталіївна від Політичної партії "Вітчизна"
18 Попов Андрій Ігорович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
19 Стеценко Наталія Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
20 Стрелецький Едгар Володимирович від фракції Комуністичної партії України
21 Тищук Юлія Олександрівна від Політичної партії "Європейська партія України"
22 Третякова Надія Петрівна від Ліберальної партії України
23 Федоренко Марія Петрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
24 Яценко Лариса Миколаївна від Демократичної партії угорців України

Склад дільничної виборчої комісії № 800353 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Співак Людмила Василівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
Заступник голови комісії

2 Мансуров Володимир Сергійович від політичної партії "Наша Україна"
Секретар комісії

3 Гончаренко Наталія Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
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17 Рубченко Лілія Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
18 Сівірін Людмила Анатоліївна від Партії вільних демократів
19 Струтинська Богдана Вікторовна від політичної партії "Наша Україна"
20 Тіптюк Андрій Юрійович від фракції Партії регіонів
21 Турчин Валентина Валентинівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
22 Щавінський Віктор Леонідович від Партії Пенсіонерів України
23 Якименко Наталія Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
24 Ячник Ольга Федорівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 800372 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Войтенко Вячеслав Миколайович від Партії "Союз"
Заступник голови комісії

2 Заточна Мирослава Андріївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Секретар комісії
3 Сторожук Олена Костянтинівна від Партії "Солідарність жінок України"

Члени комісії
4 Диннік Микола Васильович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
5 Діденко Валентина Антонівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
6 Зацепін Станіслав Сергійович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
7 Зімбіцька Оксана Володимирівна від фракції Комуністичної партії України
8 Іванова Зоя Сергіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
9 Іванченко Людмила Олександрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
10 Карпець Олена Олександрівна від Політичної партії "Європейська партія України"
11 Коваленко Людмила Петрівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
12 Ковальчук Руслан Вікторович від Політичної партії "Партія Народний порядок"
13 Корфіатіс Олександр Олександрович від політичної партії "Наша Україна"
14 Лук'янчук Ірина Володимирівна від політичної партії Народний Рух України
15 Майданик Ніна Костянтинівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
16 Микитенко Вікторія Сергіївна від Партії "Реформи і порядок"
17 Сергіянська Катерина Володимирівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
18 Скрипка Ганна Василівна від Партії вільних демократів
19 Смирнова Олена Володимирівна від фракції Партії регіонів
20 Сорокопуд Анатолій Михайлович від Демократичної партії угорців України
21 Сторожук Вікторія Василівна від Слов'янської партії
22 Токова Олена Миколаївна від Політичної партії Ліберальна Україна
23 Толстов Олексій Володимирович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
24 Ференець Юлія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.

Склад дільничної виборчої комісії № 800373 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Біленко Олександр Михайлович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Денисенко Наталя Григорівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
Секретар комісії

3 Петровіченко Володимир Олександрович від фракції Партії регіонів
Члени комісії

4 Артюшенко Катерина Євгенівна від політичної партії Народний Рух України
5 Василенко Валентина Петрівна від фракції Комуністичної партії України
6 Главатських Інна Анатоліївна від Політичної партії "Вітчизна"
7 Гончаров Володимир Анатолійович від Політичної партії "Народна ініціатива"
8 Гусєв Борис Іванович від Ліберальної партії України
9 Зацепіна Тетяна Вікторівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
10 Колодяжний Олександр Юрійович від політичної партії "Наша Україна"
11 Коренева Світлана Іванівна від Української морської партії
12 Ленська Світлана Іванівна від Партії "Реформи і порядок"
13 Лєпєс Наталія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
14 Петровський Віктор Іванович від Політичної партії "Європейська партія України"
15 Ратушко Сергій Васильович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
16 Романченко Наталія Миколаївна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
17 Смоліна Ірина Володимирівна від Партії вільних демократів
18 Сова Валентина Яківна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
19 Солодовник Інна Петрівна від Партії "Руський блок"
20 Солодущенко В'ячеслав Вікторович від Політичної партії "Права воля України"
21 Тимошенко Наталія Олександрівна від Партії "Громадянська солідарність"
22 Турбовський Олександр Віталійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

23 Швиденко Віталій Васильович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
24 Ягодін Ігор Михайлович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Склад дільничної виборчої комісії № 800374 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Шинкаренко Вікторія Анатоліївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Заступник голови комісії

2 Москаленко Любов Івановна від Партії Пенсіонерів України
Секретар комісії

3 Нікіфорова Людмила Вікторівна від Політичної партії "Зелені"
Члени комісії

4 Бабій Ольга Леонівна від Політичної партії "Вітчизна"
5 Берьозіна Олена Юріївна від Партії "Реформи і порядок"
6 Богатирьова Олена Сергіївна від фракції Партії регіонів
7 Головацька Ганна Іванівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
8 Домашен Валентина Іванівна від Української партії "Зелена планета"
9 Єгоров Роман Сергійович від політичної партії Народний Рух України
10 Іващенко Ігор Миколайович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
11 Коваль Світлана Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Лемішко Ірина Степанівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
13 Мукшименко Тетяна Валеріївна від Аграрної партії України
14 Немировська Тетяна Іванівна від Політичної партії "Європейська партія України"
15 Озерянська Надія Анатоліївна від Комуністичної партії України
16 Покорна Жанна Євгенівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
17 Рябухін Микола Миколайович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
18 Савченко Ніна Василівна від політичної партії "Наша Україна"
19 Семеняка Володимир Миколайович від Народної Екологічної партії
20 Сомов Андрій Вікторович від Партії "Соціалістична Україна"
21 Старагіна Тетяна Віталіївна від Партії вільних демократів
22 Стрижеус Юлія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
23 Трухан Вікторія Миколаївна від Політичної партії Ліберальна Україна
24 Ульянов Володимир Вікторович від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800375 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Дорошенко Тамара Арсенівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
Заступник голови комісії

2 Шевченко Віталій Леонідович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
Секретар комісії

3 Нечипоренко Катерина Вікторівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Члени комісії

4 Бедненко Анна Олександрівна від фракції Партії регіонів
5 Єфременко Зінаїда Афанасіївна від Слов'янської партії
6 Кисіль Віра Олексіївна від Політичної партії "Держава"
7 Коноваленко Владислав Олегович від Української партії "Зелена планета"
8 Кравченко Тетяна Павлівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Марчук Наталія Петрівна від політичної партії Народний Рух України
10 Мельниченко Станіслав Васильович від Демократичної партії угорців України
11 Мовчан Тамара Миколаївна від політичної партії "Наша Україна"
12 Перевєрзєва Олександра Валеріївна від Партії "Віче"
13 Руденко Микола Васильович від Партії "Реформи і порядок"
14 Руденко Ольга Валентинівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Скидан Микола Іванович від Ліберальної партії України
16 Спідчук Микола Володимирович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
17 Стрижеус Дмитро Вікторович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
18 Толок Ірина Вікторівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
19 Турчак Вікторія Вікторівна від Партії "Руський блок"
20 Удовенко Ганна Францівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
21 Ульянова Євгенія Дмитрівна від фракції Комуністичної партії України
22 Хірман Олена Іванівна від Партії "Союз"
23 Шаргородська Сніжана Олександрівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
24 Шеваленко Тетяна Миколаївна від Політичної партії "Європейська партія України"

Склад дільничної виборчої комісії № 800376 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Борецька Ганна Миколаївна від Партії "Громадянська солідарність"
Заступник голови комісії

2 Коваленко Світлана Миколаївна від Політичної партії "Вітчизна"
Секретар комісії

3 Масюк Людмила Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Члени комісії
4 Бабанов Віталій Вікторович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
5 Батюк Галина Олексіївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
6 Богданова Тетяна Миколаївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
7 Василенко Вікторія Романівна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
8 Ганджа Ольга Володимирівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
9 Гончаренко Олександр Володимирович від політичної партії "Наша Україна"
10 Жуган Альона Миколаївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
11 Загній Ольга Михайлівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
12 Кіпніс Володимир Аврамович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
13 Кондратенко�Забродська Наталія Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
14 Костерна Лариса Володимирівна від Політичної партії "Руська Єдність"
15 Кудас Любов Пилипівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Левченко Ірина Олександрівна від Партії регіонів
17 Литвин Анастасія Юріївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
18 Погребний Олексій В'ячеславович від політичної партії Народний Рух України
19 Прищепа Борис Леонідович від Партії "Реформи і порядок"
20 Саленік Маріанна Андріївна від фракції Партії регіонів
21 Семеняка Людмила Миколаївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
22 Соснова Анна Петрівна від Політичної партії "Європейська партія України"
23 Суяркова Надія Іванівна від Партії вільних демократів
24 Холявінська Світлана Олександрівна від Політичної партії Ліберальна Україна

Склад дільничної виборчої комісії № 800377 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Левчук Тимур Анзорович від політичної партії Народний Рух України
Заступник голови комісії

2 Аштема Юлія Олександрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
Секретар комісії

3 Ткаченко Леонід Петрович від фракції Комуністичної партії України
Члени комісії

4 Гайда Степан Степанович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
5 Гончаренко Галина Миколаївна від політичної партії "Наша Україна"
6 Дяк Катерина Степанівна від Ліберально�демократичної партії України
7 Женжера Іванна Олександрівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
8 Клих Станіслав Романович від фракції Партії регіонів
9 Мадорська Тетяна Вікторівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
10 Марченко Оксана Антонівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
11 Мельник Юрій Валерійович від Партії регіонів
12 Мудренко Юрій Володимирович від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
13 Прищепа Наталія Іванівна від Партії "Реформи і порядок"
14 Рачитський Георгій Іванович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
15 Сердюков Сергій Борисович від Партії Пенсіонерів України
16 Статкевич Наталія Іванівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
17 Тимошкіна Валентина Миколаївна від Партії вільних демократів
18 Турчиновська Наталія Костянтинівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
19 Феджора Тетяна Степанівна від Партії "Громадянська солідарність"
20 Чурубров Валерій Володимирович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 800378 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Снитфк Катерина Іллівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
Заступник голови комісії

2 Кавєшніков Едуард Сергійович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
Секретар комісії

3 Яценко Наталія Василівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
Члени комісії

4 Березіна Ліна Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

5 Бурханова Лариса Юріївна від політичної партії Народний Рух України
6 Ганноченко Віталій Григорович від Слов'янської партії
7 Гладка Оксана Іванівна від політичної партії "Наша Україна"
8 Горлінська Вікторія Георгіївна від фракції Комуністичної партії України
9 Дорошенко Тетяна Леонідівна від Партії Пенсіонерів України
10 Косогон Ярослав Анатолійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
11 Кузіна Віра Іванівна від Партії "Реформи і порядок"
12 Малогулко Ніна Федорівна від фракції Партії регіонів
13 Мень Вероніка Геннадіївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
14 Мозгова Галина Вікторівна від Політичної партії "Зелені"
15 Орел Анна Володимирівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
16 Прокопенко Олексій Олегович від Політичної партії "Європейська партія України"
17 Радько Вікторія Володимирівна від Політичної партії "Руська Єдність"
18 Світельська Лідія Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
19 Слученкова Інга Олександрівна від Комуністичної партії України
20 Солдатенко Євген Федорович від Політичної партії "Вітчизна"
21 Суботовська Алла Вікторівна від Політичної партії "Держава"
22 Фетісова Світлана Михайлівна від Партії "Громадянська солідарність"
23 Цибуля Генадій Іванович від Демократичної партії угорців України
24 Шуляк Лариса Володимирівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.

Склад дільничної виборчої комісії № 800379 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Дзигар Ігор Юрійович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
Заступник голови комісії

2 Герус Костянтин Павлович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
Секретар комісії

3 Бас Олена Миколаївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
Члени комісії

4 Антонова Олеся Євгенівна від Комуністичної партії України
5 Баришполь Людмила Леонідівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
6 Брездинюк Любов Іванівна від Партії "Союз"
7 Буйницький Олександр Олександрович від Партії "Руський блок"
8 Васютинська Ганна Григорівна від фракції Комуністичної партії України
9 Заболотна Марія Леонідівна від Української партії "Зелена планета"
10 Зверинський Ігор Леонідович від Слов'янської партії
11 Кандакова Юлія Олександрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

12 Курмач Тетяна Едуардівна від Ліберальної партії України
13 Лісовіченко Олена Андріївна від Політичної партії "Держава"
14 Пономаренко Ірина Костянтинівна від Партії "Віче"
15 П'ятниченко Юлія Григорівна від фракції Партії регіонів
16 Рибалко Олена Миколаївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
17 Романченко Тамара Григорівна від Молодіжної партії України
18 Скороход Марія Василівна від політичної партії Народний Рух України
19 Тамбієва Світлана Олегівна від Політичної партії "Європейська партія України"
20 Товкач Світлана Михайлівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
21 Уралова Ольга Дмитрівна від політичної партії "Наша Україна"
22 Федосєєва Юлія Вікторівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
23 Халаменюк Михайло Вікторович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
24 Якубенко Любов Олексіївна від Політичної партії "Громадянська позиція"

Склад дільничної виборчої комісії № 800380 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Новіцький Максим Вікторович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
Заступник голови комісії

2 Макаренко Олексій Валерійович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
Секретар комісії

3 Сергієнко Лариса Петрівна від Політичної партії "Європейська партія України"
Члени комісії

4 Балашов Юрій Валерійович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
5 Вічірський Вадим Глібович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
6 Власенко Олександр Іванович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
7 Гарний Сергій Олександрович від Політичної партії "Держава"
8 Загородня Катерина Антонівна від Слов'янської партії
9 Іванко Наталія Віталіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
10 Калінчук Юрій Іванович від Української партії "Зелена планета"
11 Корчагіна Тетяна Андріївна від Комуністичної партії України
12 Косар Марія Дмитрівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
13 Ларіонов Микола Олександрович від фракції Партії регіонів
14 Лимаренко Поліна Олександрівна від Партії "Союз"
15 Ляхович Андрій Сергійович від політичної партії Народний Рух України
16 Музира Марина Андріївна від політичної партії "Наша Україна"
17 Нестеренко Раїса Петрівна від Партії "Реформи і порядок"
18 Осипенко Віра Михайлівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
19 Попсуйко Володимир Стратонович від Політичної партії "Зелені"
20 Савченко Надія Володимирівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
21 Саражинська Олена Віталіївна від Політичної партії "Вітчизна"
22 Соляник Юрій Олексїйович від Демократичної партії угорців України
23 Ткачова Ірина Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
24 Шепель Людмила Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Продовження на наступній стор.
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Склад дільничної виборчої комісії № 800381 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Чиргікало Інна Олександрівна від Партії вільних демократів
Заступник голови комісії

2 Топчій Валентина Олександрівна від Політичної партії "Руська Єдність"
Секретар комісії

3 Васильєва Олена Олегівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
Члени комісії

4 Барановська Валентина Василівна від Української партії "Зелена планета"
5 Бєлєвцева Олена Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Гарна Любов Володимирівна від Політичної партії "Держава"
7 Горлінська Ольга Анатоліївна від фракції Комуністичної партії України
8 Гром Тетяна Петрівна від Політичної партії "Зелені"
9 Довбиш Тимур Миколайович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
10 Довгополов Сергій Іванович від Демократичної партії угорців України
11 Дрипапа Олександр Петрович від Комуністичної партії України
12 Корєва Валентина Михайлівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
13 Коян Тетяна Валентинівна від фракції Партії регіонів
14 Лук'янчук Володимир Іванович від політичної партії Народний Рух України
15 Марущак Тарас Павлович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Музира Людмила Миколаївна від політичної партії "Наша Україна"
17 Поліщук Тетяна Миколаївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
18 Усенко Наталія Анатоліївна від Партії "Реформи і порядок"
19 Фурса Ніна Миколаївна від Політичної партії "Вітчизна"
20 Швець Віктор Григорович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
21 Шевченко Світлана Іванівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
22 Шимко Світлана Павлівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
23 Школьнік Оксана Володимирівна від Політичної партії Ліберальна Україна
24 Шкот Тетяна Михайлівна від Політичної партії "Європейська партія України"

Склад дільничної виборчої комісії № 800382 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Калашник Оксана Юрьевна від Політичної партії "Справедлива Україна"
Заступник голови комісії

2 Трутенко Інна Василівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Секретар комісії
3 Свиридова Юлія Костянтинівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Члени комісії
4 Берднікова Оксана Юріївна від Комуністичної партії України
5 Бойко Надія Петрівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
6 Гаркавлюк Надія Григорівна від Партії "Соціалістична Україна"
7 Дроздова Ольга Миколаївна від Слов'янської партії
8 Задворна Тетяна Миколаївна від політичної партії "Наша Україна"
9 Карпенко Леонід Михайлович від Народної Екологічної партії
10 Карпенко Надія Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
11 Ковальчук Володимир Васильович від Демократичної партії угорців України
12 Ларіонова Юлія Олегівна від Партії "Солідарність жінок України"
13 Литвиненко Костянтин Валентинович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
14 Марченко Людмила Михайлівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Митропан Борис Іванович від фракції Комуністичної партії України
16 Мощенко Тетяна Олександрівна від фракції Партії регіонів
17 Пасько Альберт Григорович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
18 Стрелець Юрій Михайлович від політичної партії Народний Рух України
19 Усенко Валентина Григорівна від Партії "Реформи і порядок"
20 Хижняк Тетяна Василівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
21 Хоменчук Юрій Олександрович від Політичної партії "Європейська партія України"
22 Христенко Світлана Петрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
23 Шекера Оксана Петрівна від Партії вільних демократів
24 Яроменок Ярослава Юріївна від Політичної партії Ліберальна Україна

Склад дільничної виборчої комісії № 800383 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Коротєєв Сергій Валентинович від фракції Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Петров Віталій Анатолійович від Демократичної партії угорців України
Секретар комісії

3 Гуляєва Наталія Юріївна від Партії "Руський блок"
Члени комісії

4 Антоник Петро Миколайович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
5 Бойченко Андрій Васильович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
6 Ворожбехер Олег Миколайович від Слов'янської партії
7 Горобей Тамара Володимирівна від політичної партії Народний Рух України
8 Гусак Сергій Михайлович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Демиденко Наталія Федорівна від політичної партії "Наша Україна"
10 Дубовий Дмитро Вікторович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
11 Забнєва Ольга Володимирівна від Комуністичної партії України
12 Кондратенко Маргарита В'ячеславівна від Партії "Реформи і порядок"
13 Мисовська Олена Ігорівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
14 Мірко Оксана Василівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
15 Обелець Олександра Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Полещенко Ірина Володимирівна від Народної Екологічної партії
17 Посмітюх Олександр Якович від Політичної партії "Справедлива Україна"
18 Прилуцька Марія Романівна від Політичної партії Ліберальна Україна
19 Серіков Дмитро Анатолійович від Політичної партії "Європейська партія України"
20 Ткачов Юрій Сергійович від фракції Комуністичної партії України
21 Федосєєва Олена Юріївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Чернуцька Олена Сергіївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
23 Шевчук Віталій Іванович від Партії "Соціалістична Україна"
24 Ярош Ірина Іванівна від Партії вільних демократів

Склад дільничної виборчої комісії № 800384 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Єлізаров Юрій Васильович від Політичної партії "Вітчизна"
Заступник голови комісії

2 Дзіговський Вадим Володимирович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
Секретар комісії

3 Петренко Тетяна Андріївна від політичної партії Народний Рух України
Члени комісії

4 Артеменко Олександр Миколайович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
5 Бернатович Людмила Станіславівна від Політичної партії "Руська Єдність"
6 Боговик Наталія Петрівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
7 Бориско Олександр Леонідович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
8 Галушко Валентина Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Демиденко Альона Юріївна від політичної партії "Наша Україна"
10 Ідова Ірина Вікторівна від Партії "Реформи і порядок"
11 Коровай Ольга Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
12 Медчук Надія Іванівна від Слов'янської партії
13 Мельник Артем Олександрович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
14 Накарловіч Світлана Григорівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
15 Омельчук Руслан Олксійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
16 Рибаченко Олександр Сергійович від фракції Комуністичної партії України
17 Рудьков Сергій Миколайович від Політичної партії "Народна ініціатива"
18 Свиридова Санта�Марія Іванівна від Політичної партії "Європейська партія України"
19 Сінельникова Анна Вікторовна від Комуністичної партії України
20 Соловйова Людмила Олександрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
21 Фоміна Людмила Юхимівна від Української морської партії
22 Харченко Тетяна Олексіївна від фракції Партії регіонів
23 Шпаковська Ніна Петрівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
24 Ярмолінська Ірина Віталіївна від Партії "Громадянська солідарність"

Склад дільничної виборчої комісії № 800385 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Ремез Людмила Миколаївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
Заступник голови комісії

2 Горбань Ірина Леонідівна від Політичної партії Ліберальна Україна
Секретар комісії

3 Данілова Оксана Геннадіївна від Партії "Союз"
Члени комісії

4 Балабух Валентина Федосіївна від Політичної партії "Справедлива Україна"
5 Божко Микола Власович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
6 Верес Тетяна Василівна від політичної партії Народний Рух України
7 Волинець Надія Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
8 Гавриленко Людмила Миколаївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
9 Галюта Ніна Анатоліївна від Партії "Солідарність жінок України"
10 Дмитрієва Тетяна Анатоліївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
11 Жарикова Євгенія Вікторівна від Слов'янської партії
12 Ковальчук Артур Віталійович від політичної партії "Наша Україна"
13 Коляденко Людмила Вадимівна від Комуністичної партії України

14 Корєва Анна Вікторівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
15 Косматих Валентина Анатоліївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
16 Криворучко Наталія Леонідівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
17 Малюта Віталій Федорович від Демократичної партії угорців України
18 Марченко Олена Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
19 Пересунько Людмила Володимирівна від фракції Партії регіонів
20 Розізнана Маргарита Михайлівна від фракції Комуністичної партії України
21 Санченко Алла Аркадіївна від Політичної партії "Європейська партія України"
22 Щербінська Наталія Володимирівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
23 Яковенко Вадим Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

24 Яриш Роман Петрович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Склад дільничної виборчої комісії № 800386 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Татуревич Галина Петрівна від Слов'янської партії
Заступник голови комісії

2 Рудік Віталій Анатолійович від Політичної партії "Європейська партія України"
Секретар комісії

3 Воробйова Катерина Олександрівна від фракції Партії регіонів
Члени комісії

4 Бесараб Володимир Микитович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
5 Біліченко Світлана Романівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
6 Вітрук Ганна Валеріївна від Політичної партії Ліберальна Україна
7 Голубовський Володимир Антонович від Партії "Реформи і порядок"
8 Енес Тетяна Анатоліївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
9 Єгоров Костянтин Владиславович від Партії "Союз"
10 Зачепило Світлана Владиславівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
11 Клименко Ольга Миколаївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
12 Курач Олена Борисівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
13 Лисенко Ганна Олександрівна від фракції Комуністичної партії України
14 Марущак Ганна Григорівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Міненко Наталія Миколаївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
16 Міхова Тетяна Михайлівна від Комуністичної партії України
17 Опанасенко Тамара Петрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
18 Пархомчук Микола Іванович від політичної партії Народний Рух України
19 Романенко Лідія Юріївна від політичної партії "Наша Україна"
20 Семенова Людмила Петорівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
21 Смирнова Тетяна Вікторівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
22 Тарасов Олександр Олександрович від Демократичної партії угорців України
23 Шульга Юрій Васильович від Української партії "Зелена планета"
24 Щербінський Олексій Олексійович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

Склад дільничної виборчої комісії № 800387 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Відмиш Іван Маркович від Української морської партії
Заступник голови комісії

2 Марущак Оксана Павлівна від Політичної партії "Європейська партія України"
Секретар комісії

3 Семенко Валентина Охримівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
Члени комісії

4 Бовсуновська Ірина Павлівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
5 Босий Олег Віталійович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
6 Вишневська Поліна Петрівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
7 Владиченко Наталія Федорівна від політичної партії "Наша Україна"
8 Глибовська�Жигун Тамара Костянтинівна від фракції Комуністичної партії України
9 Гребенюк Максим Вадимович від Слов'янської партії
10 Кобижча Владислав Васильович від політичної партії Народний Рух України
11 Коляденко Лідія Валентинівна від Комуністичної партії України
12 Конончук Людмила Яківна від Партії "Громадянська солідарність"
13 Коц Данія Олегівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
14 Кравцева Ріта Сергіївна від Політичної партії "Вітчизна"
15 Лавриш Сергій Анатолійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Малашевський Максим Вікторович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
17 Марчук Світлана Іванівна від фракції Партії регіонів
18 Морозова Віолетта Василівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
19 Нестеренко Микола Іванович від Партії "Реформи і порядок"
20 Соловйова Лідія Геннадіївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
21 Фестер Валентина Миколаївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
22 Чеснокова Інна Леонідівна від Партії регіонів
23 Шиманська Руслана Станіславівна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
24 Якименко Ніна Ііванівна від Політичної партії "Руська Єдність"

Склад дільничної виборчої комісії № 800388 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Мельник Наталія Михайлівна від Політичної партії "Зелені"
Заступник голови комісії

2 Алімханов Тимур Харонович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
Секретар комісії

3 Птічнікова Ірина Борисівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Члени комісії

4 Асланян Саіда Вагоршаківна від Партії "Союз"
5 Волинець Олег Миколайович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
6 Гриценко Тетяна Григорівна від Політичної партії "Європейська партія України"
7 Ейсмонт Лідія Іванівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
8 Єманов Денис Юрійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
9 Каленська Лариса Іванівна від Української морської партії
10 Коляденко Катерина Петрівна від Політичної партії "Вітчизна"
11 Котенок Михайло Володимирович від Демократичної партії угорців України
12 Кунделько Андрій Володимирович від Партії "Солідарність жінок України"
13 Микитенко Олена Василівна від політичної партії "Наша Україна"
14 Набережнева Наталія Володимирівна від фракції Партії регіонів
15 Плясун Юлія Володимирівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
16 Самардак Ольга Петрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
17 Самченко Галина Вікторівна від політичної партії Народний Рух України
18 Сардаківський Ігор Леонідович від Слов'янської партії
19 Синюк Галина Петрівна від Політичної партії "Держава"
20 Тищенко Світлана Анатоліївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
21 Трофімова�Штерн Ірина Юріївна від Партії "Реформи і порядок"
22 Фесенко Валентина Іванівна від фракції Комуністичної партії України
23 Хомутовський Вадим Сергійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

24 Шаткова Світлана Вікторівна від Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800389 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Ковальська Юлія Миколаївна від Української партії "Зелена планета"
Заступник голови комісії

2 Глухов Володимир Степанович від Партії вільних демократів
Секретар комісії

3 Оприщенко Тетяна Павлівна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
Члени комісії

4 Андреєва Яна Шагатаєвна від Політичної партії Ліберальна Україна
5 Бондар Надія Олексіївна від Політичної партії "Вітчизна"
6 Вансович Валентин Іванович від фракції Комуністичної партії України
7 Гутик Ганна Сергіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
8 Дубонос Дмитро Олександрович від Демократичної партії угорців України
9 Калюжний Сергій Леонідович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
10 Кравченко Валентина Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Кримець Надія Степанівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
12 Лапай Лариса Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
13 Медіовська Ніна Петрівна від Політичної партії "Зелені"
14 Михаленко Тамара Павлівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
15 Нежива Олена Іванівна від Партії "Союз"
16 Нетреба Таїсія Ільївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
17 Новаковський Сергій Миколайович від Політичної партії "Держава"
18 Пономар Олена Михайлівна від фракції Партії регіонів
19 Стоян Сергій Вячеславович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
20 Тютюнник Юрій Леонідович від політичної партії Народний Рух України
21 Цимбал Сергій Васильович від політичної партії "Наша Україна"
22 Чепурна Світлана Станіславівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
23 Штерн Віталій Вікторович від Партії "Реформи і порядок"
24 Ясько Володимир Васильович від Комуністичної партії України

Продовження на наступній стор.
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Склад дільничної виборчої комісії № 800390 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Балунова Альбіна Іванівна від Партії "Руський блок"
Заступник голови комісії

2 Якименко Любов Петрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Секретар комісії

3 Талько Анатолій Миколайович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
Члени комісії

4 Байдюк Павло Олександрович від Партії "Реформи і порядок"
5 Горбузенко Тетяна Петрівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
6 Девізорова Валентина Миколаївна від Народної Екологічної партії
7 Єрмілов Ігор Олександрович від Комуністичної партії України
8 Жевакіна Елеонора Олексіївна від Української морської партії
9 Кірій Микола Олексійович від Демократичної партії угорців України
10 Коваленко Ганна Петрівна від політичної партії "Наша Україна"
11 Ковальова Людмила Климентіївна від фракції Партії регіонів
12 Лесуніна Любов Борисівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
13 Лєсних Інна Сергіївна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
14 Медведєв Геннадій Петрович від фракції Комуністичної партії України
15 Пилипенко Наталія Віталіївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
16 Пінчук Анастасія Костянтинівна від Політичної партії "Європейська партія України"
17 Приседько Костянтин Валентинович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
18 Просяник Неля Хазбіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
19 Рудоманова Лідія Григорівна від Партії вільних демократів
20 Рябініна Ольга Олегівна від політичної партії Народний Рух України
21 Ряполова Лідія Дмитрівна від Партії "Соціалістична Україна"
22 Стешенко Цвітана Василівна від Політичної партії "Права воля України"
23 Труш Микола Іванович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
24 Турбовська Людмила Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 800391 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Василенко Ганна Калениківна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
Заступник голови комісії

2 Правик Людмила Іванівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
Секретар комісії

3 Якименко Наталія Костянтинівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Члени комісії

4 Александрова Світлана Анатоліївна від Політичної партії "Права воля України"
5 Андрєєва Лариса Юріївна від Партії вільних демократів
6 Бочкала Володимир Іванович від Партії "Соціалістична Україна"
7 Василенко Ніна Миколаївна від Демократичної партії угорців України
8 Васіна Зінаїда Данилівна від фракції Комуністичної партії України
9 Верхогляд Олег Юрійович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
10 Возна Вікторія Олександрівна від Партії "Руський блок"
11 Гопкало Юлія Дмитрівна від Політичної партії "Європейська партія України"
12 Зобова Лариса Михайлівна від політичної партії "Наша Україна"
13 Коновалов Віталій Германович від політичної партії Народний Рух України
14 Липовських Костянтин Вікторович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
15 Нагорська Алла Станіславівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
16 Неверовська Галина Опанасівна від Партії "Реформи і порядок"
17 Ніколашин Аркадій Георгійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
18 Романенко Любов Володимирівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
19 Степаненко Віра Іванівна від Української морської партії
20 Сушко Ніна Олександрівна від Ліберальної партії України
21 Фіранська Інна Борисівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

22 Фомушкін Андрій Олександрович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
23 Чергінець Крістіна Андріївна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
24 Шеболатова Оксана Миколаївна від Народної Екологічної партії

Склад дільничної виборчої комісії № 800392 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Мазур Огнян Анатолійович від Політичної партії "Європейська партія України"
Заступник голови комісії

2 Цмокаленко Алла Володимирівна від Аграрної партії України
Секретар комісії

3 Левченко Лариса Андріївна від Партії "Громадянська солідарність"
Члени комісії

4 Борцов Сергій Дмитрович від Політичної партії "Народна ініціатива"
5 Власенко Віталій Валерійович від Партії "Реформи і порядок"
6 Войтенко Оксана Віталіївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
7 Волкова Світлана Борисівна від Політичної партії "Права воля України"
8 Гапон Інна Володимирівна від фракції Комуністичної партії України
9 Едель Ірина Олександрівна від Політичної партії "Вітчизна"
10 Задворнова Оксана Олександрівна від Партії вільних демократів
11 Катух Ганна Євгеніївна від політичної партії Народний Рух України
12 Кузнєцова Олена Олексіївна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
13 Неаронова Ірина Олегівна від фракції Партії регіонів
14 Ніколашина Фаїна Федорівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Родько Світлана Георгіївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
16 Самойлова Олена Вікторівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

17 Семенюк Олена Олегівна від Української морської партії
18 Тарасюк Ірина Геннадіївна від політичної партії "Наша Україна"
19 Титаренко Галина Яківна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
20 Ткаченко Ольга Володимирівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
21 Троценко Валентина Дмитрівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
22 Шкурченко Станіслав Олександрович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
23 Шокол Алла Григорівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
24 Щербов Ігор Володимирович від Ліберальної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800393 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Занько Антоніна Якимівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Заступник голови комісії

2 Злобіна Жанна Пилипівна від фракції Партії регіонів
Секретар комісії

3 Савчук Наталія Петрівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
Члени комісії

4 Білодід Раїса В'ячеславівна від фракції Комуністичної партії України
5 Білошедова Лариса Юріївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
6 Вакуленко Володимир Федорович від Народної Екологічної партії
7 Вегера Інесса Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Горлушко Ганна Миколаївна від Політичної партії "Європейська партія України"
9 Дзюба Валентина Дмитрівна від Партії "Реформи і порядок"
10 Дученко Василь Іванович від Демократичної партії угорців України
11 Забуранна Аліна Володимирівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
12 Захарченко Людмила Михайлівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
13 Карпенко Дмитро Сергійович від Партії "Руський блок"
14 Літвіна Катерина Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Любовецька Вікторія Олександрівна від Комуністичної партії України
16 Максимчук Володимир Офанович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
17 Орленко Наталія Олексіївна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
18 Петренко Олена Вікторівна від політичної партії "Наша Україна"
19 Полінкевич Тетяна Павлівна від Партії вільних демократів
20 Решко Наталія Дмитрівна від Партії "Соціалістична Україна"
21 Романов Олександр Сергійович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
22 Селезньов Анатолій Ілліч від політичної партії Народний Рух України
23 Чіж Ольга Миколаївна від Політичної партії Ліберальна Україна
24 Шостка Вадим Васильович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.

Склад дільничної виборчої комісії № 800394 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Боговик Ніна Іванівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
Заступник голови комісії

2 Григоренко Лідія Федорівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
Секретар комісії

3 Шутая Наталія Миколаївна від Політичної партії Ліберальна Україна
Члени комісії

4 Бовсуновська Олена Василівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
5 Бортник Алла Григорівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
6 Будовська Ніна Дмитрівна від фракції Партії регіонів
7 Бурля Наталія Володимирівна від Народної Екологічної партії
8 Віровська Світлана Миколаївна від політичної партії Народний Рух України
9 Гедзь Людмила Олександрівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
10 Дещенко Ольга Федорівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
11 Долбілов Олександр Степанович від Партії "Руський блок"
12 Кириченко Наталія Арсентіївна від політичної партії "Наша Україна"
13 Котенко Катерина Юріївна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.

14 Кушніренко Максим Ігорович від Партії "Соціалістична Україна"
15 Лавренюк Дмитро Олександрович від Демократичної партії угорців України
16 Перепад'я Ольга Ігорівна від Політичної партії "Європейська партія України"
17 Прудкогляд Наталія Юріївна від Слов'янської партії
18 Радішевська Тетяна Олександрівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
19 Сакун Дмитро Вікторович від Політичної партії "Справедлива Україна"
20 Сербіна Наталія Миколаївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
21 Чкан Інесса Михайлівна від Партії "Реформи і порядок"
22 Шаповал Микола Миколайович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
23 Щиголь Олександр Григорович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
24 Юзьков Дмитро Олегович фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 800395 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Стратійчук Артур Олегович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Хмелевська Олена Сергіївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"

Секретар комісії
3 Верес Анжеліка Георгіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Члени комісії
4 Бакуменко Тетяна Василівна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
5 Бондаренко Людмила Михайлівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
6 Вівчар Вікторія Юріївна від політичної партії Народний Рух України
7 Голубєв Юрій В'ячеславович від Слов'янської партії
8 Горбунов Євгеній Олександрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
9 Григор'єва Любов Миколаївна від Комуністичної партії України
10 Коломієць Ганна Василівна від Політичної партії "Зелені"
11 Косяк Ірина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
12 Кривенко Інна Олексіївна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
13 Макогон Надія Василівна від політичної партії "Наша Україна"
14 Мартинова Наталія Петрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
15 Мельник Галина Григорівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
16 Сафонова Тетяна Вадимівна від фракції Партії регіонів
17 Фантич Борис Степанович від Партії "Союз"
18 Черемисов Вячеслав Іванович від Ліберально�демократичної партії України
19 Шалун Людмила Каліксовна від фракції Комуністичної партії України
20 Шаманський Юрій Іларіонович від Партії "Реформи і порядок"

Склад дільничної виборчої комісії № 800396 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Войтович Світлана Василівна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
Заступник голови комісії

2 Романько Ярослава Іванівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
Секретар комісії

3 Харченко Марина Андріївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Члени комісії
4 Архипова Альона Вікторівна від політичної партії Народний Рух України
5 Білан Оксана Станіславівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
6 Волкова Юлія Юріївна від фракції Партії регіонів
7 Дієва Галина Йосипівна від Партії "Солідарність жінок України"
8 Дрозд Світлана Юріївна від Політичної партії "Зелені"
9 Жук Юлія Сергіївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
10 Залізінська Світлана Яківна від Політичної партії "Вітчизна"
11 Краснопольський Іван Миколайович від фракції Комуністичної партії України
12 Малогулко Сергій Олександрович від Політичної партії "Держава"
13 Мельникова Лариса Миколаївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
14 Назаренко Рената Вікторівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
15 Нечипорук Марія Семенівна від Української морської партії
16 Пєшков Юрій Анатолійович від Комуністичної партії України
17 Плескач Ярослав Іванович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
18 Сорока Валентина Михайлівна від політичної партії "Наша Україна"
19 Ханас Олег Михайлович від Української партії "Зелена планета"
20 Шундік Надія Олексіївна від Партії "Реформи і порядок"

Склад дільничної виборчої комісії № 800397 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Фастовська Ніна Андріївна від фракції Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Кравцова Валентина Андріївна від Політичної партії "Народна ініціатива"
Секретар комісії

3 Балацький Юрій Павлович від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
Члени комісії

4 Байлюк Юлія Василівна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Бортник Ніна Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
6 Валюк Тетяна Михайлівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
7 Дихал Оксана Анатоліївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
8 Зоріна Тамара Василівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
9 Ісаєва Лідія Валентинівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
10 Касперчик Тетяна Сергіївна від політичної партії Народний Рух України
11 Марчук Наталія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
12 Прохорова Алла Олександрівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
13 Розумовська Ірина Костянтинівна від Партії "Реформи і порядок"
14 Свиридюк Надія Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
15 Скляренко Валерій Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Смислова Валентина Миколаївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
17 Солодка Наталія Михайлівна від Української партії "Зелена планета"
18 Теплюк Інна Михайлівна від політичної партії "Наша Україна"
19 Фузік Вячеслав Миколайович від Слов'янської партії
20 Щирська Тетяна Костянтинівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."

Склад дільничної виборчої комісії № 800398 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Содляр Віталій Михайлович від Партії "Реформи і порядок"
Заступник голови комісії

2 Балацька Ірина Георгіївна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
Секретар комісії

3 Богачевська Дарія Валеріївна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
Члени комісії

4 Ананьєва Оксана Федорівна від Політичної партії "Європейська партія України"
5 Буркова Тетяна Миколаївна від Слов'янської партії
6 Вечірко Наталія Анатоліївна від Української морської партії
7 Гудований Сергій Вікторович від політичної партії Народний Рух України
8 Гулевич Людмила Климентіївна від Політичної партії "Руська Єдність"
9 Кудрявцева Олена Вікторівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
10 Курбаль Анатолій Іванович від Демократичної партії угорців України
11 Лаворчук Віталій Васильович від Політичної партії "Зелені"
12 Ломака Колодяжна Вікторівна від фракції Партії регіонів
13 Луценко Віктор Васильович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
14 Любиш Анастасія Василівна від Політичної партії "Держава"
15 Макарова Вікторія Вікторівна від Комуністичної партії України
16 Марченко Андрій Анатолійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

17 Марченко Тетяна Григорівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
18 Перевертун Лілія Олеексіївна від Політичної партії "Вітчизна"
19 Савченко Олександра Павлівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
20 Спіжова Любов Анатоліївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
21 Тимошекно Віра Борисівна від політичної партії "Наша Україна"
22 Тоцький Володимир Миколайович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
23 Хвостенко Олена Петрівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
24 Якшина Флора Кирилівна від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800399 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Луценко Оксана Анатоліївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
Заступник голови комісії

2 Пясецька Ганна Сергіївна від Політичної партії "Народна ініціатива"
Секретар комісії

3 Петренко Олена Іванівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
Члени комісії

4 Баглай Василь Василівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
5 Басараб Ніна Володимирівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
6 Бондар Альона Вікторівна від Аграрної партії України
7 Буренко Віталій Анатолійович від Політичної партії Ліберальна Україна
8 Вясянович Валентина Петрівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
9 Гмирко Тамара Миколаївна від Ліберальної партії України

Продовження на наступній стор.
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10 Горовчук Ніла Петрівна від Політичної партії "Вітчизна"
11 Грама Світлана Вадимівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
12 Грицюк Світлана Геннадіївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

13 Дегтярьов Олександр Юрійович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
14 Зубченко Ольга Віталіївна від Партії "Громадянська солідарність"
15 Кірпенко Олександр Володимирович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Колодяжна Юлія Іванівна від фракції Партії регіонів
17 Конотоп Андрій Олександрович від політичної партії Народний Рух України
18 Мелащенко Ганна Іванівна від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)
19 Надбережна Юлія Василівна від політичної партії "Наша Україна"
20 Новик Євген Сергійович від Партії "Реформи і порядок"
21 Олійник Тетяна Михайлівна від Політичної партії "Європейська партія України"
22 Осіпова Маргарита Олександрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
23 Петрушенко Лідія Василівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
24 Хомяк Віра Василівна від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800400 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Притульська Анна Леонідівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
Заступник голови комісії

2 Пінчук Тарас Вікторович від Слов'янської партії
Секретар комісії

3 Ситник Оксана Михайлівна від фракції Партії регіонів
Члени комісії

4 Белендик Ольга Володимирівна від Партії "Віче"
5 Борисенко Лариса Леонідівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Гетманцев Артем Олегович від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
7 Землянська Тетяна Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
8 Коваль Юрій Володимирович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
9 Лашко Михайло Михайлович від Політичної партії "Зелені"
10 Лісовенко Олена Василівна від Партії "Реформи і порядок"
11 Лішіленко Ольга Володимирівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
12 Потупко Олексій Миколайович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
13 Сєра Світлана Анатоліївна від Української партії "Зелена планета"
14 Сощенко Валентина Антонівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
15 Степанова Валентина Федорівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Сухарєва Ольга Юріївна від Політичної партії "Європейська партія України"
17 Тарасенко Оксана Юріївна від Народної Екологічної партії
18 Харченко Павло Михайлович від Партії "Соціалістична Україна"
19 Хоменко Наталія Григорівна від політичної партії "Наша Україна"
20 Шость Людмила Микитівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 800401 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Бойко Анастас Сергійович від Політичної партії "Громадянська позиція"
Заступник голови комісії

2 Крикун Валентина Петрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Секретар комісії

3 Кохан Катерина Макарівна від Партії "Віче"
Члени комісії

4 Барановський Анатолій Сергійович від фракції Комуністичної партії України
5 Бурдейна Олександра Михайлівна від Політичної партії "Руська Єдність"
6 Гетманцев Олег Олександрович від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
7 Горшкальова Наталія Ярославівна від Політичної партії "Вітчизна"
8 Ембах Наталія Миколаївна від політичної партії Народний Рух України
9 Єгорова Лілія Михайлівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
10 Занько Анатолій Анатолійович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
11 Зелінський Ростислав Антонович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
12 Кур'янова Лариса Василівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
13 Лашко Павліна Марківна від Політичної партії "Зелені"
14 Ляшенко Ольга Сергіївна від Комуністичної партії України
15 Мотренко Ольга Михайлівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
16 Новокреницька Тетяна Вікторівна від фракції Партії регіонів
17 Павловський Юрій Вікторович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Свінціцький Олександр Вітал від Демократичної партії угорців України
19 Смага Олексій Анатолійович від Української партії "Зелена планета"
20 Стернад Марія Олександрівна від Слов'янської партії
21 Таранюк Микола Іванович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Федосенко Ніна Матвіївна від політичної партії "Наша Україна"
23 Фролова Наталія Віталіївна від Партії "Громадянська солідарність"
24 Харченко Ольга Михайлівна від Політичної партії "Європейська партія України"

Склад дільничної виборчої комісії № 800402 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Золотарьова Алла Андріївна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
Заступник голови комісії

2 Гуленко Роман Віталійович від Української морської партії
Секретар комісії

3 Овчарук Ігор Вікторович від Політичної партії "Справедлива Україна"
Члени комісії

4 Аношкін Антон Сергійович від фракції Партії регіонів
5 Білик Алла Вікторівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
6 Бойко Лаліта Хушбаківна від Комуністичної партії України
7 Бордюг Тетяна Павлівна від Політичної партії "Європейська партія України"
8 Гордієнко Анатолій Григорович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
9 Журавська Олена Михайлівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
10 Заровняєва Оксана Вікторівна від Партії "Руський блок"
11 Захарченко Микола Васильович від Демократичної партії угорців України
12 Коваленко Ніна Петрівна від фракції Комуністичної партії України
13 Корсун Ольга Олексіївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
14 Курган Валентина Михайлівна від політичної партії Народний Рух України
15 Монахова Тетяна Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Пазюра Ніна Анатоліївна від Слов'янської партії
17 Парчевська Світлана Володимирівна від політичної партії "Наша Україна"
18 Похілько Ольга Олександрівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
19 Сусленко Володимир Андрійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

20 Турло Іван Павлович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
21 Устенко Микола Кузьмич від Партії "Соціалістична Україна"
22 Шебела Євген Васильович від Народної Екологічної партії
23 Шевченко Ольга Федорівна від Партії "Реформи і порядок"
24 Шеретована Павлина Анатоліївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Склад дільничної виборчої комісії № 800403 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Івченко Володимир Володимирович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Сапоненко Сергій Михайлович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.

Секретар комісії
3 Каташинський Ігор Володимирович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.

Члени комісії
4 Баранчук Надія Юріївна від Комуністичної партії України
5 Бєлоусова Ірина Іванівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
6 Бондарчук Ольга Володимирівна від політичної партії "Наша Україна"
7 Вітомська Ірина Віталіївна від Партії вільних демократів
8 Дернова Ольга Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
9 Дульцева Алла Миколаївна від Політичної партії "Справедлива Україна"
10 Забава Ірина Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
11 Козлова Ельвіра Юріївна від фракції Комуністичної партії України
12 Криворученко Артем Тарасович від Української морської партії
13 Луцька Людмила Петрівна від Політичної партії "Права воля України"
14 Макуха Артем Вікторович від Партії "Соціалістична Україна"
15 Марусенко Марина Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
16 Молочко Майя Василівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
17 Назаренко Тетяна Валентинівна від Партії "Руський блок"
18 Опанасенко Андрій Степан від Демократичної партії угорців України
19 Полосухініна Натілія Євгенівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
20 Рижий Василь Олексійович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
21 Скрипка Євгеній Васильович від фракції Партії регіонів
22 Тиндик Мар'яна Ігорівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
23 Туник Микола Миколайович від Народної Екологічної партії
24 Харченко Тамара Єфремівна від Політичної партії "Європейська партія України"

Склад дільничної виборчої комісії № 800404 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Капральова Надія Олександрівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
Заступник голови комісії

2 Скрипець Володимир Іванович від Народної Екологічної партії
Секретар комісії

3 Савенок Віталій Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Члени комісії
4 Андрощук Ольга Григорівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
5 Баранівський Віктор Олександрович від Партії "Реформи і порядок"
6 Башкатова Олена Юріївна від Політичної партії "Європейська партія України"
7 Булаєв Ігор Олександрович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
8 Бульба Віталій Михайлівна від фракції Партії регіонів
9 Галенко Борис Петрович від політичної партії Народний Рух України
10 Головченко Світлана Анатоліївна від фракції Комуністичної партії України
11 Горбач Валентина Михайлівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
12 Кузьмич Олена Григорівна від політичної партії "Наша Україна"
13 Марченко Тетяна Володимирівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
14 Матвієнко Володимир Олександрович від Ліберальної партії України
15 Михайліченко Ірина Миколаївна від Політичної партії "Вітчизна"
16 Москаленко Олександр Васильович від Слов'янської партії
17 Небелюк Аліна Юріївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
18 Осіпов Віктор Миколайович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
19 Руденко Вячеслав Григорович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
20 Усатюк Віталій Олегович від Партії "Союз"
21 Фінчук Валентина Олексіївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
22 Шамрай Олександр Петрович від Української морської партії
23 Шиян Надія Василівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
24 Ющенко�Савенкова Юлія Вікторівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

Склад дільничної виборчої комісії № 800405 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Щепакова Наталія Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Кузьміна Євгенія Іванівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
Секретар комісії

3 Кравченко Тетяна Петрівна від політичної партії "Наша Україна"
Члени комісії

4 Андрушко Володимир Ількович від Української морської партії
5 Бондарчук Оксана Борисівна від Слов'янської партії
6 Борисенко Ярослав Валерійович від Демократичної партії угорців України
7 Войтович Олександр Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

8 Галак Ірина Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
9 Галушко Ольга Миколаївна від Партії "Руський блок"
10 Коломієць Надія Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
11 Коноба Олег Володимирович від Політичної партії "Європейська партія України"
12 Корнєєнкова Наталія Петрівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
13 Лопатін Дмитро Миколайович від Партії "Соціалістична Україна"
14 Луцький Олексій Тарасович від Політичної партії "Громадянська позиція"
15 Мозговий Руслан Володимирович від Народної Екологічної партії
16 Пилипченко Тетяна Миколаївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
17 Пономарьова Людмила Володимирівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
18 Похілько Вікторія Вікторівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
19 Ракомеда Тетяна Василівна від фракції Партії регіонів
20 Розналевич Юлія В'ячеславівна від Комуністичної партії України
21 Сокура Олександр Михайлович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
22 Таргоня Олег Федорович від Партії "Реформи і порядок"
23 Фільківська Надія Іванівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
24 Штанько Людмила Павлівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

Склад дільничної виборчої комісії № 800406 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Колікова Меланія Михайлівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
Заступник голови комісії

2 Ставчук Наталія Михайлівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
Секретар комісії

3 Калініченко Валентина Іванівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Члени комісії
4 Бакоцька Вікторія Павлівна від Політичної партії "Вітчизна"
5 Бугураєва Марина Георгіївна від Політичної партії "Народна ініціатива"
6 Гаврилова Лариса Андріївна від фракції Комуністичної партії України
7 Джужук Всеволод Ігорович від Політичної партії "Європейська партія України"
8 Дунаєнко Світлана Петрівна від Партії "Громадянська солідарність"
9 Зоткіна Тетяна Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
10 Іващенко Юлія Федорівна від політичної партії "Наша Україна"
11 Івченко Андрій Валерійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
12 Коба Олена Дмитрівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
13 Ліннік Раїса Миколаївна від Української морської партії
14 Ліпатнікова Ірина Михайлівна від Партії вільних демократів
15 Лук'яненко Всеволод Георгійович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
16 Мельничук Валентина Іванівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
17 Озерський Леонід Миколайович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
18 Пасічний Сергій Сергійович від Партії "Реформи і порядок"
19 Саєнко Світлана Ярославівна від політичної партії Народний Рух України
20 Сільченко Світлана Михайлівна від Політичної партії "Права воля України"
21 Цабеха Катерина Василівна від фракції Партії регіонів
22 Швед Людмила Вареріївна від Партії "Руський блок"
23 Шуфлат Володимир Мар'янович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
24 Юрченко Тетяна Василівна від Ліберальної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800407 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Михайленко Володимир Михайлович від Слов'янської партії
Заступник голови комісії

2 Каташинський Сергій Ігорович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
Секретар комісії

3 Яременко Оксана Анатоліївна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
Члени комісії

4 Волошина Раїса Федорівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
5 Гончар Василина Антонівна від політичної партії "Наша Україна"
6 Грицюк Аліна Олегівна ід фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

7 Груздєв Андрій Віталійович від Народної Екологічної партії
8 Д'яков Сергій Валерійович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
9 Дячук Надія Володимирівна від Політичної партії "Європейська партія України"
10 Карасевич Зінаїда Михайлівна від політичної партії Народний Рух України
11 Коломієць Лариса Петрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
12 Лагус Максим Віталійович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
13 Лебіга Любов Павлівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
14 Майстренко Тетяна Іванівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
15 Максименко Анатолій Михайлович від Політичної партії "Справедлива Україна"
16 Малинка Тетяна Йосипівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
17 Мостовий Сергій Валентинович від Демократичної партії угорців України
18 Охтень Андрій Віталійович від Партії "Реформи і порядок"
19 Пальчун Олена Василівна від Партії "Союз"
20 Перепичай Валентина Тимофіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
21 Ромець Олена Миколаївна від Партії "Солідарність жінок України"
22 Савченко Ліна Анатоліївна від Партії вільних демократів
23 Смірнова Тетяна Михайлівна від Політичної партії Ліберальна Україна
24 Швець Ярослав Андрійович від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800431 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Крікловська Єлизавета Юліївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
Заступник голови комісії

2 Романів Ірина Олександрівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
Секретар комісії

3 Кадиров Рифкат Хуснизаматович від фракції Комуністичної партії України
Члени комісії

4 Анісімов Олег Геннадійович від Політичної партії "Вітчизна"
5 Бабиєнко Лідія Миколаївна від Політичної партії "Європейська партія України"
6 Васильченко Валентина Вікторівна від Аграрної партії України
7 Власенко Оксана Петрівна від Партії вільних демократів
8 Войналович Марина Юріївна від політичної партії Народний Рух України
9 Войтенко Дмитро Ігорович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
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партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни
10 Демченко Ганна Іванівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
11 Заїка Тетяна Анатоліївна від політичної партії "Наша Україна"
12 Кучерява Інна Анатоліївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
13 Мироненко Ольга Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
14 Пацьора Лариса Миколаївна від Політичної партії "Народна ініціатива"
15 Роздобудько Ігор Володимирович від Партії регіонів
16 Сангаре Олена Ігоревна від Партії Пенсіонерів України
17 Семеняка Марина Сергіївна від Політичної партії Ліберальна Україна
18 Сич Павло Едуардович від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
19 Стеценко Неля Миколаївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
20 Федоров Микола Васильович від Народної Екологічної партії
21 Шерстюк Олег Володимирович від Партії "Соціалістична Україна"
22 Юнг Дмитро Леонідович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
23 Юркіна Людмила Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
24 Якубчич Вадим Євгенійович від фракції Партії регіонів

Склад дільничної виборчої комісії № 800432 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Майборода Олена Олександрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Винокурова Любов Віталіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"

Секретар комісії
3 Селютіна Наталія Миколаївна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"

Члени комісії
4 Артюх Михайло Іванович від Політичної партії "Вітчизна"
5 Вельбик Наталія Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Гетьман Наталія Василівна від Партії вільних демократів
7 Дмитренко Вікторія Володимирівна від Політичної партії "Європейська партія України"
8 Іванілова Ірина Юріївна від політичної партії Народний Рух України
9 Капустіна Ганна Анатоліївна від Політичної партії "Справедлива Україна"
10 Курносова Лідія Олексіївна від фракції Комуністичної партії України
11 Лантух Микола Васильович від Слов'янської партії
12 Лихошерстова Ольга Андірївна від Політичної партії Ліберальна Україна
13 Максимова Лідія Георгіївна від Партії "Союз"
14 Маляренко Олексій Миколайович від Демократичної партії угорців України
15 Мочалова Ірина Олегівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
16 Нагорна Інна Іванівна від Партії "Солідарність жінок України"
17 Пененко Денис Леонідович від Комуністичної партії України
18 Пінчук Людмила Олександрівна від політичної партії "Наша Україна"
19 Рудометов Руслан Олександрович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
20 Сінько Валентина Іванівна від фракції Партії регіонів
21 Фанталіна Тамара Василівна від Партії "Реформи і порядок"
22 Цибко Сергій Дмитрович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
23 Чмир Тетяна Миколаївна від Політичної партії "Держава"
24 Шевченко Оксана Петрівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"

Склад дільничної виборчої комісії № 800433 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Циганок Оксана Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Безвершнюк Ольга Степанівна від Української партії "Зелена планета"
Секретар комісії

3 Осадчук Анатолій Іванович від Слов'янської партії
Члени комісії

4 Андрущенко Ірина Миколаївна від політичної партії "Наша Україна"
5 Бєлава Олена Єгорівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
6 Боглова Олена Сергіївна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
7 Боженко Ірина Василівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
8 Васько Алла Олександрівна від Комуністичної партії України
9 Вороний Зіновій Теодорович від Політичної партії "Вітчизна"
10 Гончаренко Наталія Володимирівна від Християнсько�демократичної партії України
11 Кашаєв Олексій Юрійович від політичної партії Народний Рух України
12 Красноус Віктор Васильович від Політичної партії "Зелені"
13 Лещенко Віталій Валерійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
14 Лисенко Тетяна Петрівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
15 Литвиненко Людмила Карлівна від Політичної партії "Європейська партія України"
16 Нестеренко Євген Олександрович від Демократичної партії угорців України
17 Нових Тетяна Сергіївна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
18 Охітва Ольга Сергіївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
19 Радюк Неоніла Олексіївна від фракції Комуністичної партії України
20 Рудешко Любов Василівна від фракції Партії регіонів
21 Сметаненко Наталія Максимівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
22 Старченко Юлія Анатоліївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

23 Стефанко Олег Юрійович від Політичної партії "Держава"
24 Черняк Леся Михайлівна від Політичної партії "Руська Єдність"

Склад дільничної виборчої комісії № 800434 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Костенко Андрій Юрійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз
"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Заступник голови комісії
2 Руснак Наталія Сергіївна від фракції Партії регіонів

Секретар комісії
3 Яковчук Руслан Васильович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

Члени комісії
4 Бережнюк Валентина Петрівна від політичної партії "Наша Україна"
5 Бичок Денис Григорович від політичної партії Народний Рух України
6 Бочман Михайло Олександрович від Політичної партії "Європейська партія України"
7 Гайдай Віктор Миколайович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
8 Гаращенко Вячеслав Євгенович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
9 Горбач Тетяна Костянтинівна від Політичної партії "Права воля України"
10 Гордієнко Тетяна Георгіївна від Партії вільних демократів
11 Груба Лідія Дмитрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
12 Депутат Ярослав Вікторович від Демократичної партії угорців України
13 Докова Марія Георгіївна від фракції Комуністичної партії України
14 Задорожна Ірина Володимирівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
15 Куницький Петро Леонідович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
16 Медведєва Тетяна Володимирівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
17 Меркулова Ніна Вікторівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
18 Наумчук Анатолій Арсенович від Народної Екологічної партії
19 Поночевний Михайло Володимирович від Партії "Соціалістична Україна"
20 Сазонов Артем Олександрович від Української морської партії
21 Тимошенко Тетяна Миколаївна від Партії "Руський блок"
22 Трифонова Оксана Георгіївна від Партії "Реформи і порядок"
23 Химчук Наталія Андріївна від Комуністичної партії України
24 Шаповал Лілія Віталіївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Склад дільничної виборчої комісії № 800438 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Артюшенко Ніна Олександрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
Заступник голови комісії

2 Довгодько Людмила Миколаївна від Слов'янської партії
Секретар комісії

3 Шевченко Тамара Яківна від Партії Пенсіонерів України
Члени комісії

4 Артюшенко Наталія Володимирівна від політичної партії Народний Рух України
5 Васильєва Людмила Францівна від Політичної партії "Вітчизна"
6 Веліканов Павло Олександрович від Комуністичної партії України
7 Герасименко Ганна Василівна від політичної партії "Наша Україна"
8 Дікова Алла Вікторівна від Партії "Громадянська солідарність"
9 Домашен Дмитро Андрійович від Політичної партії "Народна ініціатива"
10 Летяк Олена Сергіївна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
11 Лижова Лариса Павлівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
12 Максимова Тетяна Георгіївна від фракції Партії регіонів
13 Міщишина Христина Володимирівна від Аграрної партії України
14 Наронов Валерій Вікторович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
15 Нешта Надія Юріївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Перегуда Оксана Миколаївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
17 Роєнко Вячеслав Анатолійович від Партії "Реформи і порядок"
18 Рябець Павло Анатолійович від Української партії "Зелена планета"
19 Старченко Олександр Анатолійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

20 Ткаченко Микола Іванович від фракції Комуністичної партії України
21 Чертушкина Олександра Іванівна від Політичної партії "Європейська партія України"
22 Шостка Наталія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
23 Юнусова Ніна Миколаївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
24 Яковчук Лілія Володимирівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"

Склад дільничної виборчої комісії № 800439 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Горбунова Альона Ігорівна від Політичної партії Ліберальна Україна
Заступник голови комісії

2 Корнелюк Віктор Анатолійович від Партії "Союз"
Секретар комісії

3 Красічкова Ніна Іванівна від Народної Екологічної партії
Члени комісії

4 Афанасова Олена Василівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
5 Буглак Раїса Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
6 Гелізєєв Руслан Володимирович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
7 Другакова Алла Володимирівна від політичної партії "Наша Україна"
8 Замураєва Тетяна Василівна від політичної партії Народний Рух України
9 Коваль Сергій Федорович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
10 Козлятніков Олександр Олександрович від Демократичної партії угорців України
11 Кот Тетяна Іванівна від Партії "Солідарність жінок України"
12 Круківська Наталія Анатоліївна від Партії вільних демократів
13 Луговський Андрій Володимирович від фракції Партії регіонів
14 Мазуркевич Лілія Олексіївна від фракції Комуністичної партії України
15 Марченко Катерина Ауреліанівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
16 Міщук Дмитро Петрович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
17 Нешта Марія Семенівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
18 Овінніков Олексій Дмитрович від Слов'янської партії
19 Самофал Світлана Володимирівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
20 Сміщенко Лариса Станіславівна від Ліберальної партії України
21 Титаренко Олена Миколаївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
22 Титуленко Павло Володимирович від Партії "Реформи і порядок"
23 Трушечкина Серафима Юхимівна від Політичної партії "Європейська партія України"
24 Юзькова Ніна Олегівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 800440 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Тараненко Олена Борисівна від Партії "Соціалістична Україна"
Заступник голови комісії

2 Гайдукова Любов Григорівна від фракції Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Кириченко Олександр Миколайович від Слов'янської партії
Члени комісії

4 Василець Тетяна Миколаївна від Політичної партії "Права воля України"
5 Головаш Євген Сергійович від Політичної партії "Вітчизна"
6 Гуменюк Олександр Васильович від Політичної партії "Народна ініціатива"
7 Ефремова Олена Олександрівна від Політичної партії "Європейська партія України"
8 Жарчинська Віра Едмундівна від фракції Партії регіонів
9 Зоркова Марина Миколаївна від Народної Екологічної партії
10 Керімова Алмаз Керимівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
11 Компанець Юлія Миколаївна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
12 Ліснюк Раїса Олексіївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
13 Лісняк Наталія Валеріївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
14 Матвієнко Дмитро Олександрович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
15 Носач Наталія Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Овчарук Сергій Валентинович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
17 Оліщук Максим Володимирович від Партії "Реформи і порядок"
18 Оніщенко Юлія Юріївна від політичної партії Народний Рух України
19 Римаренко Олена Дмитрівна від Ліберальної партії України
20 Ткаченко Сергій Миколайович від політичної партії "Наша Україна"
21 Торопигіна Світлана Леонідівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
22 Харчикава Ніла Михайлівна від Української морської партії
23 Чернишенко Наталія Володимирівна від Партії "Руський блок"
24 Швець Валерій Вікторович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Склад дільничної виборчої комісії № 800441 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Лисенко Лілія Миколаївна від Партії "Солідарність жінок України"
Заступник голови комісії

2 Гелазонія Нодар Георгійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Секретар комісії

3 Петренчук Наталія Михайлівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
Члени комісії

4 Бідний Дмитро Миколайович від Демократичної партії угорців України
5 Босенко Анна Павлівна від Партії "Союз"
6 Доценко Світлана Іванівна від Політичної партії Ліберальна Україна
7 Залєвська Ірина Василівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
8 Кондратюк Ольга Олексіївна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
9 Лантух Валентин Миколайович від Слов'янської партії
10 Лісова Павлина Михайлівна від Партії вільних демократів
11 Луцький Олександр Михайлович від політичної партії "Наша Україна"
12 Недашківська Ірина Юрійовна від фракції Партії регіонів
13 Ничай Руслана Тарасівна від Політичної партії "Європейська партія України"
14 Сарнавська Валентина Іванівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
15 Сінкевич Наталія Вікторівна від Комуністичної партії України
16 Славицька Ірина Олексіївна від Партії "Реформи і порядок"
17 Таран Алла Анатоліївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
18 Уварова Ліана Євгенівна від фракції Комуністичної партії України
19 Холодний Володимир Сергійович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
20 Чертушкіна Наталія Олександрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

21 Чиж Петро Григорович від політичної партії Народний Рух України
22 Шелест Вікторія Іванівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
23 Шкода Оксана Анатоліївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
24 Шрамко Світлана Олексіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України

Склад дільничної виборчої комісії № 800442 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Мінова Вікторія Василівна від Ліберальної партії України
Заступник голови комісії

2 Лавренчук Дмитро Олександрович від фракції Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Понятовська Тетяна Олександрівна від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)
Члени комісії

4 Анісімова Тетяна Михайлівна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Бастиль Олег Олексійович від політичної партії "Наша Україна"
6 Валько Людмила Григорівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
7 Войтова Галина Георгіївна від Аграрної партії України
8 Гайдай Валентина Миколаївна від Політичної партії "Вітчизна"
9 Жоріна Ольга Миколаївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
10 Іщенко Людмила Борисівна від Політичної партії Ліберальна Україна
11 Карпєєва Олена Вікторівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
12 Коростій Наталія Василівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
13 Кравченко Світлана Іванівна від Партії "Реформи і порядок"
14 Лавриш Ірина Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Недашківська Анна Олександрівна від фракції Партії регіонів
16 Овчар Інна Володимирівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
17 Орел Олександр Миколайович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
18 Павлюк Віктор Олександрович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
19 Пічкуренко Оксана Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
20 Семеняка Ганна Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
21 Статкевич Євген Васильович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
22 Чиж Марія Олексіївна від політичної партії Народний Рух України
23 Швець Тетяна Семенівна від Політичної партії "Європейська партія України"
24 Щербаченко Наталія Іванівна від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"

Склад дільничної виборчої комісії № 800443 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Кравченко Раїса Валентинівна від політичної партії Народний Рух України
Заступник голови комісії

2 Грабовенська Ольга Олександрівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
Секретар комісії

3 Терновенко Микола Іванович від фракції Комуністичної партії України
Члени комісії

4 Безсмертна Тетяна Анатоліївна від Партії "Громадянська солідарність"
5 Бугіра Наталія Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Головко Олена Іванівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
7 Горєлов Олексій Анатолійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
8 Грусевич Анжела Олександрівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."

Продовження на наступній стор.
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9 Гуменюк Галина Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
10 Декалюк Віктор Петрович від Політичної партії "Громадянська позиція"
11 Дідик Віктор Володимирович від Слов'янської партії
12 Екк Сергій Рудольфович від політичної партії "Наша Україна"
13 Зубарева Віта Мечиславівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
14 Калініченко Людмила Василівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
15 Лесних Віктор Іванович від Політичної партії "Вітчизна"
16 Овчаров Леонід Миколайович від Партії регіонів
17 Осмінкіна Маргарита Іванівна від фракції Партії регіонів
18 Скляр Дарья Юріївна від Політичної партії "Руська Єдність"
19 Славінська Людмила Олексіївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
20 Сосінович Олександр Володимирович від Політичної партії "Народна ініціатива"
21 Трухан Наталія Сергіївна від Політичної партії "Європейська партія України"
22 Фролова Тетяна Миколаївна від Політичної партії "Справедлива Україна"
23 Чернишевич Любов Іванівна від Української морської партії
24 Ющенко Ляна Іванівна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.

Склад дільничної виборчої комісії № 800444 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Гурок Сергій Володимирович від політичної партії "Наша Україна"
Заступник голови комісії

2 Ясько Ваентина Артемівна від Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Мельниченко Сергій Вікторович від Політичної партії "Громадянська позиція"
Члени комісії

4 Білугін Анатолій Васильович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
5 Борисова Тетяна Володимирівна від Слов'янської партії
6 Власенко Кирило Валерійович від Партії Пенсіонерів України
7 Гетманенко Тетяна Віталіївна від Політичної партії "Зелені"
8 Гужаківська Лілія Андріївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
9 Деордієва Лариса Степанівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
10 Дяченко Володимир Андрійович від політичної партії Народний Рух України
11 Заболотнева Лариса Костянтинівна від Партії "Соціалістична Україна"
12 Зайцева Тетяна Федорівна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
13 Коцюченко Ганна Володимирівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
14 Кощей Андрій Володимирович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
15 Кузьменко Миколай Петрович від фракції Партії регіонів
16 Михайлищук Олександр Валерійович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
17 Паршина Алла Андріївна від фракції Комуністичної партії України
18 Подлужний Володимир Васильович від Української партії "Зелена планета"
19 Савченко Олена Олександрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
20 Свисткова Ксенія Володимирівна від Партії "Реформи і порядок"
21 Стогній Людмила Анатоліївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
22 Усевич Лариса Павлівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

23 Худокормов Сергій Петрович від Політичної партії "Вітчизна"
24 Шиянкова Лідія Володимирівна від Аграрної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800445 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Гладка Ганна Василівна від фракції Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Пронська Ніна Миколаївна від Партії регіонів
Секретар комісії

3 Семенець Тетяна Дмитрівна від Української партії "Зелена планета"
Члени комісії

4 Бровко Леонтій Володимирович від політичної партії "Наша Україна"
5 Буркова Олена Юріївна від Партії "Союз"
6 Гордійчук Людмила Володимирівна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
7 Джабієва Алла Олександрівна від Партії "Віче"
8 Дзьома Олександр Миколайович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
9 Зубар Олеся Сергіївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
10 Коваль Андрій Євгенійович від політичної партії Народний Рух України
11 Мішалова Людмила Петрівна від фракції Партії регіонів
12 Мойсеєнко Алла Петрівна від Народної Екологічної партії
13 Пархоменко Віктор Іванович від Слов'янської партії
14 Савченко Тамара Валентинівна від Політичної партії "Європейська партія України"
15 Федічкіна Віра Федорівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
16 Федорченко Петро Іванович від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
17 Фекліна Катерина Григорівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
18 Ханенко Наталія Григорівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

19 Чумак Інна Святославівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
20 Шаповалова Ірина Миколаївна від Політичної партії "Держава"

Склад дільничної виборчої комісії № 800446 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Заболотна Олена Григорівна від Політичної партії "Європейська партія України"
Заступник голови комісії

2 Дейкало Владислав Олександрович від Політичної партії "Держава"
Секретар комісії

3 Семенюк Наталія Григорівна від Української партії "Зелена планета"
Члени комісії

4 Балута Людмила Леонідівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
5 Гаврилюк Людмила Трохимівна від політичної партії Народний Рух України
6 Гапоненко Валентина Миколаївна від Демократичної партії угорців України
7 Герасимов Микола Антонович від політичної партії "Наша Україна"
8 Гордієнко Юлія Олександрівна від фракції Партії регіонів
9 Драшпуль Микола Миколайович від Політичної партії "Вітчизна"
10 Колесніченко Катерина Борисівна від фракції Комуністичної партії України
11 Кошиль Наталія Миколаївна від Політичної партії Ліберальна Україна
12 Кратенко Анжеліка Юріївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
13 Кроль Зоя Вячеславівна від Партії вільних демократів
14 Новосьолова Надія Валерівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

15 Папенко Владислав Сергійович від Партії "Реформи і порядок"
16 Пріщенко Аліна Сергіївна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
17 Ромушкевич Інна Костянтинович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
18 Толстих Анатолій Васильович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
19 Чирков Петро Сергійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
20 Шаповал Олександр Юрійович від Партії Пенсіонерів України
21 Шапошник Ірина Анатоліївна від Партії "Громадянська солідарність"
22 Шумило Світлана Павлівна від Аграрної партії України
23 Щербакова Тетяна Павлівна від Комуністичної партії України
24 Яцишин Тарас Валерійович від Політичної партії "Справедлива Україна"

Склад дільничної виборчої комісії № 800447 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Щербакова Тамара Степанівна від Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Косік Марія Степанівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
Секретар комісії

3 Ложкіна Тетяна Олексіївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
Члени комісії

4 Борисенко Надія Миколаївна від фракції Партії регіонів
5 Григурко Олександр Сергійович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
6 Івахно Руслан Васильович від політичної партії Народний Рух України
7 Калініченко Олександр Миколайович від Слов'янської партії
8 Кратенко Алла Іванівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
9 Луценко Анатолій Миколайович від Демократичної партії угорців України
10 Мартиненко Олена Віталіївна від Партії "Солідарність жінок України"
11 Міщенко Людмила Анатоліївна від фракції Комуністичної партії України
12 Мудрак Оксана Савівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
13 Насібян Татевік Седраківна від Політичної партії Ліберальна Україна
14 Павленко Павло Петрович від політичної партії "Наша Україна"
15 Павловська Наталія Робертівна від Партії "Союз"
16 Пріщенко Надія Володимирівна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
17 Роїк Наталія Федорівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
18 Русанова Світлана Михайлівна від Української партії "Зелена планета"
19 Сабатовська Олена Георгіївна від Партії "Реформи і порядок"
20 Ситенок Наталія Йосипівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
21 Стаднікова Олена Анатоліївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
22 Черненко Людмила Михайлівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
23 Шарак Надія Степанівна від Політичної партії "Європейська партія України"
24 Якубовська Валентина Броніславівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 800448 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Шеваленко Олексій Віталійович від Політичної партії "Європейська партія України"
Заступник голови комісії

2 Сербін Олександр Іванович від політичної партії "Наша Україна"

Секретар комісії
3 Роїк Олександр Миколайович від політичної партії Українська Національна Асамблея

Члени комісії
4 Братенко Наталія Валентинівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
5 Волков Володимир Олегович від фракції Партії регіонів
6 Гайдукевич Наталія Олександрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

7 Гордієнко Юлія Іванівна від Партії Пенсіонерів України
8 Гуріна Ніна Олександрівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
9 Заєц Любов Давидівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
10 Зіке Наталія Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
11 Карпенко Марина Сегріївна від Комуністичної партії України
12 Коломійчук Людмила Леонідівна від Політичної партії "Зелені"
13 Костенко Валерій Миколайович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
14 Кот Ірина Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
15 Крамаренко Любов Іванівна від Партії "Громадянська солідарність"
16 Лигомина Ольга Анатоліївна від політичної партії Народний Рух України
17 Лобановський Ярослав Сергійович від Партії "Реформи і порядок"
18 Писклов Володимир Георгійович від Політичної партії "Вітчизна"
19 Приступюк Олена Валеріївна від Партії вільних демократів
20 Пріщенко Сергій Анатолійович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
21 Радченко Катерина Василівна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
22 Самутіна Світлана Олександрівна від фракції Комуністичної партії України
23 Ситник Микола Іванович від Аграрної партії України
24 Шумеляк Надія Іванівна від Політичної партії Ліберальна Україна

Склад дільничної виборчої комісії № 800449 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Корнійчук Валентин Миколайович від політичної партії Народний Рух України
Заступник голови комісії

2 Пищур Микола Олександрович від політичної партії "Наша Україна"
Секретар комісії

3 Манагадзе Оксана Ігорівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
Члени комісії

4 Бектова Алла Василівна від Ліберально�демократичної партії України
5 Білявська�Огородник Марина Леонідівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
6 Вінницька Лариса Євгенівна від фракції Комуністичної партії України
7 Головатюк Світлана Сергіївна від фракції Партії регіонів
8 Кобзаренко Галина Григорівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
9 Кобиляков Сергій Сергійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Ковалинська Тетяна Миколаївна від Політичної партії "Європейська партія України"
11 Ковальчук Наталія Володимирівна від Політичної партії "Держава"
12 Кравченко Тамара Срегіївна від Політичної партії "Руська Єдність"
13 Меляницький Віталій Вікторович від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
14 Пальченко Петро Іванович від Політичної партії "Вітчизна"
15 Панченко Любов Василівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
16 Петренко Юрій Олександрович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
17 Псярівська Зоя Миколаївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
18 Пугач Алла Мколаївна від Демократичної партії угорців України
19 Розгуляєва Людмила Миколаївна від Політичної партії "Народна ініціатива"
20 Сідоров Микола Сергійович від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
21 Скребцова Тетяна Григорівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
22 Стельмах Ольга Олександрівна від Комуністичної партії України
23 Шевцова Людмила Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
24 Шихов Станіслав Леонідович від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.

Склад дільничної виборчої комісії № 800450 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Шовкун Нінель Павлівна від Партії "Реформи і порядок"
Заступник голови комісії

2 Кияшко Людмила Антонівна від Політичної партії "Зелені"
Секретар комісії

3 Володіна Наталія Ансибулівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
Члени комісії

4 Адаменко Лілія Володимирівна від Політичної партії Ліберальна Україна
5 Бабич Олена Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
6 Берднікова Ірина Ігорівна від Комуністичної партії України
7 Булаєва Наталія Михайлівна від фракції Партії регіонів
8 Григоренко Олександр Володимирович від Політичної партії "Партія Народний порядок"
9 Гришкіна Руслана Михайлівна від Партії "Солідарність жінок України"
10 Зоріна Ганна Костянтинівна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
11 Клименко Алла Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
12 Коляда Елеонора Валеріївна від Партії вільних демократів
13 Компанець Віра Петрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Коротун Олена Петрівна від політичної партії Народний Рух України
15 Музика Олександр Петрович від Слов'янської партії
16 Некрасов Дмитро Сергійович від фракції Комуністичної партії України
17 Пархоменко Віктор Олександрович від Політичної партії "Вітчизна"
18 Сенніков Олександр Володимирович від Політичної партії "Держава"
19 Стахова Анастасія Олександрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
20 Сусло Михайло Федорович від політичної партії "Наша Україна"

Склад дільничної виборчої комісії № 800451 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Зуб Сергій Миколайович від політичної партії "Наша Україна"
Заступник голови комісії

2 Гуменюк Вікторія Романівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
Секретар комісії

3 Брижаченко Тетяна Павлівна від Ліберально�демократичної партії України
Члени кочмісії

4 Баглік Євгенія Андріївна від Політичної партії "Європейська партія України"
5 Булаєв Олександр Петрович від фракції Партії регіонів
6 Гордієнко Наталія Григорівна від Партії регіонів
7 Денисенко Ніна Леонідівна від фракції Комуністичної партії України
8 Коваленко Олександр Анатолійович від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
9 Кошова Людмила Григорівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
10 Лавриш Геннадій Анатолійович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

11 Марчук Лариса Олександрівна від Партії "Реформи і порядок"
12 Мошко Людмила Володимирівна від Комуністичної партії України
13 Сом Галина Вікторівна від Політичної партії "Руська Єдність"
14 Тітов В'ячеслав Васильович від Молодіжної партії України
15 Філіпчонок Наталія Михайлівна від Партії "Громадянська солідарність"
16 Цехоцький Ігор Віталійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
17 Чаленко Андрій Миколайович від Слов'янської партії
18 Черкаський Леонід Мусійович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
19 Шевцов Андрій Миколайович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
20 Шилофост Руслан Вікторович від Політичної партії "Народна ініціатива"

Склад дільничної виборчої комісії № 800452 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Матяш Юлія Володимирівна від Політичної партії "Держава"
Заступник голови комісії

2 Кулініч Юлія Андріївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Секретар комісії

3 Фасхутдінова Раїса Ахметівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
Члени комісії

4 Болтівець Людмила Олександрівна від Слов'янської партії
5 Бондарева Анна Станіславівна від Комуністичної партії України
6 Волошина Оксана Михайлівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
7 Голембовський Олександр Олексійович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
8 Гончар Сергій Миколайович від Політичної партії "Вітчизна"
9 Грицик Микола Іванович від політичної партії "Наша Україна"
10 Завадський Валерій Олександрович від Політичної партії "Зелені"
11 Зайцев Василь Іванович від Демократичної партії угорців України
12 Земцова Людмила Михайлівна від політичної партії Народний Рух України
13 Климчук Алла Василівна від Політичної партії "Європейська партія України"
14 Косік Тетяна Орестівна від Партії "Солідарність жінок України"
15 Кулікова Людмила Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Мельнікова Валентина Григорівна від Партії "Союз"
17 Новік Сергій Миколайович від фракції Партії регіонів
18 Осадча Катерина Антонівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
19 Павловська Тетяна Пилипівна від Політичної партії Ліберальна Україна
20 Переверза Тетяна Василівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
21 Петленко Віталій Олександрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

22 Стасула Руслан Ігорович від Політичної партії "Партія Народний порядок"
23 Шаповал Ірина Миколаївна від фракції Комуністичної партії України
24 Шкляр Галина Петрівна від Партії "Реформи і порядок"

Продовження на наступній стор.



30

ВИБОРИ�2012
Хрещатик 28 вересня 2012 року

Склад дільничної виборчої комісії № 800453 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Хотько Ганна Олексіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Заступник голови комісії

2 Тарнопільська Ірина Валентинівна від Ліберальної партії України
Секретар комісії

3 Гуманенко Вікторія Федорівна від Партії "Реформи і порядок"
Члени комісії

4 Бабіч Наталія Олександрівна від фракції Комуністичної партії України
5 Барабаш Сергій Юрійович від політичної партії "Наша Україна"
6 Богданович Володимир Євгенійович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
7 Висіцька Тетяна Анатоліївна від Ліберально�демократичної партії України
8 Власюк В'ячеслав Ніконорович від фракції Партії регіонів
9 Дубок Вікторія Володимирівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
10 Ніколенко Євген Анатолійович від Політичної партії "Європейська партія України"
11 Оніщенко Ольга Григорівна від Демократичної партії угорців України
12 Паламарчук Олена Василівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

13 Піддубний Володимир Васильович від Української партії "Зелена планета"
14 Постернак Мілена Юріївна від Молодіжної партії України
15 Пулькіна Тетяна Миколаївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
16 Сіра Гелена Ігорівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
17 Старожук Тетяна Василівна від Політичної партії "Держава"
18 Степанова Ганна Анатоліївна від політичної партії Народний Рух України
19 Тонконог Ольга Миколаївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
20 Ферез Ірина Костянтинівна від Партії "Союз"
21 Фрідріх Ольга Фердінандівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
22 Чаленко Микола Михайлович від Слов'янської партії
23 Швець Валентина Володимирівна від Комуністичної партії України
24 Шевчук Ірина Вікторівна від Партії "Руський блок"

Склад дільничної виборчої комісії № 800454 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Йохна Катерина Володимирівна від Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Гоцалюк Ігор Арсенович від Ліберально�демократичної партії України
Секретар комісії

3 Пирогов Сергій Павлович від Політичної партії "Європейська партія України"
Члени комісії

4 Барабаш Сергій Михайлович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
5 Бережний Микола Григорович від фракції Партії регіонів
6 Беспрозванна Ціля Аврамівна від Партії вільних демократів
7 Бобровицька Ірина Дмитрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
8 Вдовиченко Валентина Олексіївна від Партії "Реформи і порядок"
9 Гільов Юрій Михайлович від Політичної партії "Вітчизна"
10 Добровольська Любов Миколаївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
11 Завірюхін Сергій Ігорович від Політичної партії "Зелені"
12 Іванов Віктор Іванович від політичної партії "Наша Україна"
13 Киянеченко Світлана Володимирівна від Партії Пенсіонерів України
14 Малинко Анастасія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
15 Москалець Інна Миколаївна від Партії "Громадянська солідарність"
16 Олійник Дмитро Іванович від фракції Комуністичної партії України
17 Очкань Віра Андріївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
18 Пащенко Валентина Олексіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
19 Пеньковський Сергій В'ячеславович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
20 Перепелична Світлана Іванівна від Української партії "Зелена планета"
21 Пильненька Віра Миколаївна від Політичної партії "Руська Єдність"
22 Стогній Ніна Андріївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
23 Тесля Анастасія Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

24 Ходаковський Ігор Володимирович від політичної партії Народний Рух України

Склад дільничної виборчої комісії № 800455 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Пихенько Олег Васильович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.

Заступник голови комісії
2 Чебанюк Світлана Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"

Секретар комісії
3 Гойдій Олена Ярославівна від Комуністичної партії України

Члени комісії
4 Бокова Олена Юріївна від Партії вільних демократів
5 Бортновська Галина Андріївна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"
6 Бояновський Богдан Олександрович від Політичної партії "Народна ініціатива"
7 Глухівський Владислав Валерійович від Політичної партії "Європейська партія України"
8 Дейко Наталія Іванівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
9 Іващенко Оксана Михайлівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
10 Калитюк Богдан Дмитрович від політичної партії Народний Рух України
11 Козловська Галина Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
12 Кравченко Ірина Володимирівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
13 Кузьменко Олексій Дмитрович від Аграрної партії України
14 Мититянова Наталя Андріївна від фракції Комуністичної партії України
15 Нефедова Світлана Євдокіївна від Партії регіонів
16 Парінов Сергій Віталієвич від Партії Пенсіонерів України
17 Пасічник Оксана Миколаївна від фракції Партії регіонів
18 Польовничий Сергій Олександрович від Політичної партії "Вітчизна"
19 Потупа Ірина Олексіївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
20 Скрипка Наталія Василівна від Політичної партії Ліберальна Україна
21 Хоменко Надія Олександрівна від Партії "Громадянська солідарність"
22 Черепанова Ірина Анатоліївна від Політичної партії "Громадянська позиція"
23 Юхименко Тетяна Теофілівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

24 Яременко Євгеній Вікторович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"

Склад дільничної виборчої комісії № 800456 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Міленко Костянтин Вікторович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Куценко Анна Станіславівна від Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Хрущ Катерина Іванівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
Члени комісії

4 Борисенко Галина Григорівна від Демократичної партії угорців України
5 Борщевич Антон Кіндратович від фракції Комуністичної партії України
6 Вітютнева Наталія Юріївна від Партії "Руський блок"
7 Власова�Прищепа Юлія Віталіївна від Політичної партії "Права воля України"
8 Глухова Ірина Василівна від Соціально�екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна."
9 Земцов Йосип Федорович від політичної партії Народний Рух України
10 Кобизька Світлана Петрівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
11 Кордіяка Світлана Олександрівна від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
12 Коржинська Людмила Григорівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
13 Пікуль Марина Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Полосьмак Артем Васильович від політичної партії "Наша Україна"
15 Савич Валентина Федорівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
16 Фраюк Артем Романович від Народної Екологічної партії
17 Харько Володимир Борисович від Партії "Реформи і порядок"
18 Цанга Микола Павлович від фракції Партії регіонів
19 Чаклош Богдан Михайлович від Слов'янської партії
20 Ясько Світлана Михайлівна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Склад дільничної виборчої комісії № 800457 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Лобода Наталія Анатоліївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
Заступник голови комісії

2 Костюченко Ольга Вікторівна від Партії "Громадянська солідарність"
Секретар комісії

3 Корабльов Аскольд Леонідович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Члени комісії

4 Андрухов Андрій Вікторович від Української морської партії
5 Бондаренко Руслана Олександрівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Борщевич Марія Яківна від фракції Комуністичної партії України
7 Буряк Олена Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
8 Виливок Володимир Миколайович від політичної партії "Наша Україна"
9 Влязло Діана Антонівна від фракції Партії регіонів
10 Дашкевич Оксана Олександрівна від Ліберально�демократичної партії України
11 Дорохова Олена Миколаївна від Політичної партії "Народна ініціатива"
12 Завгородня Олена Олександрівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"

13 Зубарева Ірина Володимирівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
14 Кириленко Владислав Васильович від Партії регіонів
15 Лисенко Олена Генадіївна від Політичної партії "Європейська партія України"
16 Мазуренко Олександр Костянтинович від політичної партії Народний Рух України
17 Макаровський Анатолій Миколайович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
18 Павленко Світлана Миколаївна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
19 Хоменко Вікторія Георгіївна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
20 Чернецька Любов Петрівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.

Склад дільничної виборчої комісії № 800458 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Єрмоленко Людмила Михайлівна від Політичної партії "Вітчизна"
Заступник голови комісії

2 Жеронкіна Людмила Георгіївна від Партії регіонів
Секретар комісії

3 Ярошенко Ольга Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
Члени комісії

4 Азаренко Світлана Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
5 Бастракова Галина Степанівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
6 Борисова Марина Леонідівна від Партії "Союз"
7 Дейкун Олександр Миколайович від Партії Пенсіонерів України
8 Дідковська Неоніла Василівна від Політичної партії "Права воля України"
9 Ігнатьєв Євгеній Юрійович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
10 Коваль Мартін�Андрій Дмитрович від Політичної партії "Громадянська позиція"
11 Корчинська Світлана Василівна від Народної Екологічної партії
12 Красножан Тамара Олексіївна від Ліберальної партії України
13 Мамула Юлія Анатоліївна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
14 Орешкіна Олена Володимирівна від Комуністичної партії України
15 Панасюк Альона Іванівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
16 Поночевна Алла Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
17 Потапенко Віра Іванівна від Української партії "Зелена планета"
18 Проскуріна Олена Сергіївна від Партії "Руський блок"
19 Рудешко Всеволод Михайлович від Політичної партії "Справедлива Україна"
20 Ткаченко Ігор Леонідович від фракції Комуністичної партії України
21 Філатова Олена Василівна від політичної партії Народний Рух України
22 Цуркан Алла Яківна від фракції Партії регіонів
23 Шевчук Максим Васильович від політичної партії "Наша Україна"
24 Юзькова Надія Василівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 800459 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Сухініна Льоля Миколаївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
Заступник голови комісії

2 Тищенко Лариса Леонтіївна від фракції Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Яловой Микола Петрович від Політичної партії "Держава"
Члени комісії

4 Баканов Віталій Андрійович від Народної Екологічної партії
5 Васильєва Ніна Василівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
6 Васильченко Лариса Іванівна від політичної партії Народний Рух України
7 Іванченко Юлія Вікторівна від Молодіжної партії України
8 Киряхно Леся Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Ковзаліна Віра Пилипівна від Політичної партії "Європейська партія України"
10 Ковтун Тетяна Миколаївна від Партії "Громадянська солідарність"
11 Коломієць Любов Миколаївна від Партії регіонів
12 Метенко Олена Костянтинівна від Партії "Солідарність жінок України"
13 Пастушенко Віталій Васильович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
14 Перькова Людмила Петрівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
15 Пінчук Олександр Миколайович від Української партії "Зелена планета"
16 Поліщук Вікторія Вікторівна від Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка"
17 Романенко Наталія Олексіївна від Комуністичної партії України
18 Рубан Борис Едуардович від Демократичної партії угорців України
19 Салюк Ольга Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
20 Соцюк Людмила Олександрівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
21 Трипольський Олег Ігорович від Партії "Віче"
22 Хотько Вадим Олексанрович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
23 Цвік Юрій Григорович від Політичної партії "Руська Єдність"
24 Язвінський Андрій Юрійович від фракції Партії регіонів

Склад дільничної виборчої комісії № 800460 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Панченко Алла Антонівна від фракції Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Переходько Тамара Артемівна від політичної партії Народний Рух України
Секретар комісії

3 Загребельний Василь Антонович від Політичної партії "Вітчизна"
Члени комісії

4 Базика Марина Юріївна від Партії "Солідарність жінок України"
5 Голота Єлизавета Тихівна від Політичної партії "Народна ініціатива"
6 Грохольська Єлізавета Іванівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
7 Затуливітер Валерій Степанович від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
8 Ковальчук Наталія Миколаївна від Ліберально�демократичної партії України
9 Костенко Ольга Анатоліївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
10 Кулик Віктор Омелянович від політичної партії "Наша Україна"
11 Лук'яненко Марія Пантеліївна від Політичної партії "Європейська партія України"
12 Маляр Наталія Миколаївна від Партії "Громадянська солідарність"
13 Масюк Ігор Володимирович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

14 Нікітьонок Олена Володимирівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
15 Нікітюк Тарас Михайлович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
16 Оніщук Людмила Петрівна від Партії "Реформи і порядок"
17 Остапенко Тетяна Володимирівна від Політичної партії "Руська Єдність"
18 Прожейко Надія Миколаївна від Партії регіонів
19 Сокур Тетяна Макарівна від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
20 Тарабаренко Марина Сергіївна від Слов'янської партії
21 Теплякова Оксана Анатоліївна від політичної партії Українська Національна Асамблея
22 Томіленко Тетяна Дмитрівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
23 Чепело Анатолій Миколайович від Комуністичної партії України
24 Шляхтіна Марина Ігорівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"

Склад дільничної виборчої комісії № 800461 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Динник Іван Григорович від політичної партії "Наша Україна"
Заступник голови комісії

2 Доманова Тетяна Василівна від Партії "Реформи і порядок"
Секретар комісії

3 Василенко Майя Олександрівна від Аграрної партії України
Члени комісії

4 Бандик Наталія Олексіївна від Політичної партії "Вітчизна"
5 Дергач Ніна Федорівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
6 Дергач Сергій Володимирович від Політичної партії "Народна ініціатива"
7 Досичев Сергій Володимирович від Комуністичної партії України
8 Жилова Галина Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
9 Климюк Вікторія Бориславівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Копитько Ірина Вікторівна від Ліберально�демократичної партії України
11 Кравченко Лариса Григорівна від Української партії "Зелена планета"
12 Кухтіцька Валентина Леонідівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
13 Лещенко Марина Вікторівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
14 Лісовець Катерина Віталіївна від Народної Екологічної партії
15 Немудра Тетяна Тимофіївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
16 Нікіфорова Олександра Миколаївна від Партії "Соціалістична Україна"
17 Новікова Марія Степанівна від Політичної партії "Європейська партія України"
18 Пазюра Анатолій Трохимович від Слов'янської партії
19 Полосін Віктор Миколайович від фракції Комуністичної партії України
20 Прищепа Віктор Миколайович від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
21 Руднєва Надія Василівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
22 Струтинський Роман Вікторович від Партії регіонів
23 Ткаченко Ганна Павлівна від Партії Пенсіонерів України
24 Ущапівська Наталія Миколаївна від фракції Партії регіонів

Склад дільничної виборчої комісії № 800462 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Петрученко Олександр Тарасович від політичної партії "Наша Україна"
Заступник голови комісії

2 Ігнатенко Ганна Савівна від Партії "Руський блок"
Секретар комісії

3 Верещак Вадим Вікторович від Комуністичної партії України
Члени комісії

4 Артеменко Катерина Володимирівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
5 Артюшенко Наталія Василівна від політичної партії Народний Рух України
6 Брянцева Ірина Олександрівна від Партії "Віче"
7 Вівчар Галина Василівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
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8 Горбачова Ганна Олександрівна від Політичної партії "Справедлива Україна"
9 Грицай Євгенія Юріївна від Партії "Союз"
10 Домашен Андрій Олександрович від Політичної партії "Держава"
11 Задубинна Лідія Василівна від Демократичної партії угорців України
12 Закабула Марія Миколаївна від Ліберальної партії України
13 Зирянова Валентина Іванівна від фракції Партії регіонів
14 Калайда Павліна Павлівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
15 Камінець Сергій Іванович від Політичної партії "Громадянська позиція"
16 Карпенко Тетяна Анатоліївна від Української партії "Зелена планета"
17 Кочутенко Людмила Павлівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
18 Кравчук Тетяна Михайлівна від Ліберально�демократичної партії України
19 Наумець Катерина Олексіївна від Політичної партії "Союз анархістів України"
20 Новікова Наталія Василівна від Політичної партії "Європейська партія України"
21 Прищепа Оксана Миколаївна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
22 Рубан Олег Олексійович від фракції Комуністичної партії України
23 Савкова Тетяна Андріївна від Слов'янської партії
24 Цимбаленко Дмитро Петрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 800463 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Плетенецький Андрій Володимирович від фракції Партії регіонів
Заступник голови комісії

2 Сергієнко Галина Павлівна від політичної партії Народний Рух України
Секретар комісії

3 Рабчевська Наталія Миколаївна від Політичної партії "Європейська партія України"
Члени комісії

4 Бриль Лариса Олександрівна від Політичної партії Ліберальна Україна
5 Бурда Олексій Миколайович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
6 Габелюк Тетяна Григорівна від Української партії "Зелена планета"
7 Гриценко Анатолій Миколайович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
8 Демиденко Артем Вікторович від Комуністичної партії України
9 Єршова Оксана Володимирівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
10 Завалкіна Ірина Володимирівна від Партії вільних демократів
11 Іванов Дмитро Геннадійович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
12 Коломінська Любов Карпівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
13 Конон Андрій Олексійович від Політичної партії "Вітчизна"
14 Луцький Володимир Іванович від Політичної партії "Руська Єдність"
15 Наконечна Ніна Петрівна від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА"
16 Петраков Павло Петрович від Політичної партії "Зелені"
17 Поладова Ольга Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Рибак Олексій Володимирович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
19 Федонюк Людмила Олександрівна від Партії "Реформи і порядок"
20 Фігура Оксана Миколаївна від політичної партії "Наша Україна"
21 Чумак Олег Антонович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
22 Шевчук Наталія Володимирівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
23 Шендрик Оксана Миколаївна від Партії "Громадянська солідарність"
24 Яремич Оксана Юріївна від політичної партії Українська Національна Асамблея

Склад дільничної виборчої комісії № 800464 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Цвілій Володимир Васильович від Партії "Реформи і порядок"
Заступник голови комісії

2 Левицький Сергій Павлович від Комуністичної партії України
Секретар комісії

3 Максімова Тетяна Миколаївна від Партії регіонів
Члени комісії

4 Баранов Валерій Ігорович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
5 Баранова Наталія Василівна від політичної партії Народний Рух України
6 Будзика Валерія Сергіївна від фракції Комуністичної партії України
7 Бульдович Павло Віталійович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
8 Буряк Ніна Миколаївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
9 Великородна Валентина Петрівна від політичної партії "Наша Україна"
10 Демченко Євген Олександрович від Політичної партії "Держава"
11 Єськова Олена Василівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
12 Зінченко Лариса Валентинівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
13 Квітко Віра Никифорівна від Політичної партії "Руська Єдність"
14 Левченко Юлія Сергіївна від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)
15 Литвиненко Олександр Михайлович від Ліберально�демократичної партії України
16 Макеєва Надія Іванівна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
17 Меляницька Оксана Миколаївна від фракції Партії регіонів
18 Мрига Інесса Олегівна від Народної Екологічної партії
19 Олексієнко Катерина Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

20 Покровська Олена Василівна від Партії "Громадянська солідарність"
21 Рітченко Ольга Іванівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
22 Свириденко Наталія Миколаївна від Політичної партії "Європейська партія України"
23 Усачова Лариса Андріївна від Партії "Солідарність жінок України"
24 Шивко Леся Миколаївна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"

Склад дільничної виборчої комісії № 800465 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Головіна Тетяна Анатоліївна від фракції Комуністичної партії України
Заступник голови комісії

2 Василенко Надія Григорівна від політичної партії Народний Рух України
Секретар комісії

3 Колодяжний Іван Павлович від Партії вільних демократів
Члени комісії

4 Бабич Лариса Іванівна від фракції Партії регіонів
5 Борович Яна Вікентіївна від Української партії "Зелена планета"
6 Бурда Микола Михайлович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
7 Васютинський Андрій Сергійович від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
8 Венжик Галина Василівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

9 Воронов Юрій Леонідович від Політичної партії "Зелені"
10 Головенко Володимир Петрович від Політичної партії "Вітчизна"
11 Гришекін Віктор Семенович від Комуністичної партії України
12 Діденко Алла Василівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
13 Дорошенко Роман Олександрович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
14 Дубинський Микола Миколайович від політичної партії "Наша Україна"
15 Завальнюк Лідія Семенівна від Демократичної партії угорців України
16 Ільєнко Ганна Анатоліївна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
17 Кушнір Наталія Іванівна від Партії "Реформи і порядок"
18 Омельченко Ганна Оскарівна від Політичної партії "Руська Єдність"
19 Савчук Віта Михайлівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
20 Сокол Валерій Олексійович від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
21 Цуркан Вадим Іванович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
22 Чайковська Лариса Миколаївна від Політичної партії Ліберальна Україна
23 Шевченко Олексій Вікторович від Політичної партії "Європейська партія України"
24 Шевчук Денис Олександрович від Політичної партії "Держава"

Склад дільничної виборчої комісії № 800466 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Просолова Ніна Володимирівна від політичної партії Народний Рух України
Заступник голови комісії

2 Яременко Ольга Вальтерівна від Політичної партії "Народно�трудовий союз України"
Секретар комісії

3 Бережний Артем Миколайович від Молодіжної партії України
Члени комісії

4 Анцибор Андрій Іванович від Політичної партії "Справедлива Україна"
5 Балін Вячеслав Володимирович від Партії Наталії Королевської "Україна � Вперед!"
6 Бережна Людмила Степанівна від фракції Партії регіонів
7 Брачун Олена Вікторівна від Політичної партії "Громадянська позиція"
8 Васянович Олена Вікторівна від Партії "Громадянська солідарність"
9 Дегтяр Жанна Геогріївна від Партії "Солідарність жінок України"
10 Загродська Наталія Іванівна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
11 Зеленюк Ольга Миколаївна від Ліберальної партії України
12 Іванова Наталія Анатоліївна від Української партії "Зелена планета"
13 Кочетова Тетяна Георгіївна від Політичної партії "Руська Єдність"

14 Кошелівська Людмила Альбінівна від Партії вільних демократів
15 Кудріцька Любов Миколаївна від Партії регіонів
16 Літвін Тетяна Дмитрівна від Ліберально�демократичної партії України
17 Міленко Галина Константинівна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
18 Оплачко Олена Михайлівна від фракції Комуністичної партії України
19 Перевертайло Василь Васильович від Політичної партії "Вітчизна"
20 Плескач Наталія Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
21 Ситниченко Володимир Олександрович від Народної Екологічної партії
22 Сокол Галина Михайлівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
23 Співак Олек Іванович від політичної партії "Наша Україна"
24 Чуж Валентина Володимирівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

Склад дільничної виборчої комісії № 800467 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Кустова Ольга Володимирівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
Заступник голови комісії

2 Коврижних Юлія Олександрівна від Партії "Соціалістична Україна"
Секретар комісії

3 Богдан Оксана Анатоліївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Члени комісії

4 Беднарський Ігор Вікторович від Партії Пенсіонерів України
5 Гегельська Тетяна Миколаївна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

6 Господишен Іван Сергійович від Ліберальної партії України
7 Гриценко Олена Анатоліївна від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)
8 Карпук Антон Леонідович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
9 Котеленець Ольга Віталієвна від Політичної партії "Справедлива Україна"
10 Лебідь Лілія Василівна від Політичної партії "Права воля України"
11 Мельник Оксана Володимирівна від Ліберально�демократичної партії України
12 Мурашко Людмила Василівна від політичної партії Народний Рух України
13 Науменко Тетяна Володимирівна від фракції Партії регіонів
14 Пазіо Нелля Олексіївна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
15 Пасинок Євгеній Йосипович від Політичної партії "Вітчизна"
16 Прохоровська Наталія Євгеніївна від Народної Екологічної партії
17 Розгуляєва Тетяна Сергіївна від кандидата в народні депутати України Хмель А.О.
18 Ртіщева Надія Федорівна від Української партії "Зелена планета"
19 Савицька Світлана Іванівна від фракції Комуністичної партії України
20 Серйозний Андрій Григорович від Політичної партії "Європейська партія України"
21 Сіра Вікторія Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
22 Стромська Світлана Валеріївна від Аграрної партії України
23 Хіміч Богдана Василівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
24 Ясенчук Олег Вікторович від політичної партії "Наша Україна"

Склад дільничної виборчої комісії № 800468 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Демчук Олег Миколайович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
Заступник голови комісії

2 Хабінець Лідія Григорівна від Партії "Реформи і порядок"
Секретар комісії

3 Курилець Надія Григорівна від політичної партії "Наша Україна"
Члени комісії

4 Андрусевич Тетяна Олексіївна від Партії "Союз"
5 Бабенко Олена Михайлівна від Політичної партії "Держава"
6 Бухало Валентина Леонідівна від політичної партії Українська Національна Асамблея
7 Васютинська Лідія Володимирівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
8 Гринь Ніна Іванівна від Політичної партії України "РУСЬ ЄДИНА"
9 Єрмакова Інна Ігорівна від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

10 Іващенко Володимир Іванович від політичної партії Народний Рух України
11 Кірда Надія Іванівна від Політичної партії "Європейська партія України"
12 Климчук Володимир Васильович від фракції Партії регіонів
13 Климчук Галина Петрівна від Партії регіонів
14 Кривошея Людмила Борисівна від Партії "Віче"
15 Кузора Віталій Віталійович від Партії вільних демократів
16 Мартиненко Олександр Васильович від Української партії "Зелена планета"
17 Марченко Іванна Іванівна від Народної Екологічної партії
18 Михайленко Олена Михайлівна від Ліберально�демократичної партії України
19 Олєшко Арсентій Вадимович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
20 Пилипчук Микола Васильович від Комуністичної партії України
21 Сімонова Світлана Іванівна від фракції Комуністичної партії України
22 Сукур Олексій Миколайович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
23 Труфанова Валентина Миколаївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
24 Шанковська Василина Михайлівна від Партії "Руський блок"

Склад дільничної виборчої комісії № 800469 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Василенко Олександра�Каріна Владленівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Заступник голови комісії

2 Коваль Ганна Пилипівна від Політичної партії "Європейська партія України"
Секретар комісії

3 Ворох Руслан Васильович від політичної партії "Наша Україна"
Члени комісії

4 Антонкова Галина Іванівна від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
5 Білянівська Надія Федорівна від політичної партії Народний Рух України
6 Данильченко Олена Валеріївна від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
7 Дементьєва Ольга Олексіївна від Комуністичної партії України
8 Дідуник Іван Миколайович від кандидата в народні депутати України Шелягов А.В.
9 Засуха Олена Вікторівна від Політичної партії "Руська Єдність"
10 Кружко Ольга Миколаївна від Партії "Реформи і порядок"
11 Кумановська Юлія Володимирівна від партії Всеукраїнське політичне об'єднання "Єдина Родина"
12 Максименко Леся Віталіївна від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"
13 Наточій Наталія Миколаївна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.
14 Скрипка Марина Анатоліївна від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Смірнов Володимер Ігорович від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"
16 Старікова Олена Костянтинівна від Політичної партії "Партія Народний порядок"
17 Черницький Олександр Олесандрович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

18 Шинкаренко Вікторія Анатоліївна від Партії "Руський блок"
19 Яркова Олександра Володимирівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
20 Ясько Тетяна Володимирівна від фракції Комуністичної партії України

Склад дільничної виборчої комісії № 800470 одномандатного виборчого округу № 214
Голова комісії

1 Підла Надія Єгорівна від кандидата в народні депутати України Довгий О.С.

Заступник голови комісії

2 Сергійчик Сергій Степанович від політичної партії "Наша Україна"
Секретар комісії

3 Василенко Олена Іванівна від фракції Народної Партії у Верховній Раді України
Члени комісії

4 Бойко Руслан Миколайович від Політичної Партії "Козацька Українська Партія"
5 Городнюк Едуард Віталійович від фракції Комуністичної партії України
6 Гражевська Віра Степанівна від Політичної партії "Європейська партія України"
7 Данильченко Дмитро Валерійович від Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ"
8 Животков Руслан Вікторович від Партії "Реформи і порядок"
9 Копач Альона Вікторівна від фракції Партії регіонів
10 Кортелева Наталія Вікторівна від Політичної партії "Союз анархістів України"
11 Лікаренко Валентина В'ячеславівна від Партії вільних демократів
12 Ляхович Сергій Павлович від політичної партії Народний Рух України
13 Микитюк Тетяна Олександрівна від Соціал�демократичної партії України (об'єднаної)
14 Негода Віктор Іванович від фракції "Блок Юлії Тимошенко" � "Батьківщина"
15 Пономаренко Володимир Пантелеймонович від фракції Блоку "НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз

"Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України,
Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор", Партія
Християнсько�Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська
партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни

16 Салтунова Вікторія Анатоліївна від Партії "Руський блок"
17 Сладка Вікторія Аліківна від Партії регіонів
18 Товкач Ольга Володимирівна від Політичної партії "Соціал�Патріотична Асамблея Слов'ян"

Голова комісії Артеменко С. В. 
Секретар Грабовик Л. Г. 
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СПОРТ
Хрещатик 28 вересня 2012 року

Спортивні новини

Футбол. Стали відомі учасники 
1/8 фіналу Кубка України
У серед , 26 вересня, в Б дин ф тбол відб лося жереб вання

1/8 фінал розі раш К б а У раїни. Цьо о раз процед р проводив
новообраний олова омітет національних збірних та олова тренер-
сь ої ради ФФУ Михайло Фомен о. За рез льтатами жереб вання
чинний володар К б а У раїни — донець ий "Шахтар" — з стрінеть-
ся в Уж ороді з "Говерлою". На цій стадії сліпий жереб звів ще три па-
ри представни ів Прем’єр-лі и. Отже, в 1/8 фінал К б а У раїни з -
стрін ться: "Карпати" Львів — "Металіст" Хар ів; "У ра ро ом" Голов-
ів а — "Чорноморець" Одеса; "Дніпро" Дніпропетровсь — "Іллічі-
вець" Марі поль; "Ворс ла" Полтава — "Таврія" Сімферополь; "Нива"
Тернопіль — "Севастополь"; "Аван ард" Краматорсь — "Арсенал"
Київ; "Шахтар" Свердловсь — "Волинь" Л ць . Базовий день для
проведення і ор — середа, 31 жовтня. Переможці стадії визначаться
в одном матчі

Спортивний рух. Відбулася ХІV Всеукраїнська
спартакіада серед збірних команд державних
службовців
У місті Ал шта відб лася ХІV Все раїнсь а спарта іада серед збір-

них оманд державних сл жбовців Автономної Респ блі и Крим, об-
ластей, Київсь ої та Севастопольсь ої місь держадміністрацій. Усьо о
544 часни и. Зма ання проводилися з п’яти видів спорт : настільно-
о теніс , шашо , шахів, ф тзал та волейбол . За підс м ами спарта-
іади за ально омандном залі І місце вибороли держсл жбовці
Дніпропетровсь ої області, ІІ місце — Хмельниць ої, ІІІ місце — Пол-
тавсь ої. Столична оманда здоб ла два перших місця зма аннях з
ф тзал та шахів. За алом ХІV Все раїнсь ій спарта іаді взяли
часть 27 збірних державних сл жбовців з сіх ре іонів У раїни, інфор-
м є офіційний сайт Держсл жби сім’ї, молоді та спорт

Баскетбол. Стали відомі кошики посіву 
на Євробаскет%2013
ФІБА Європа оприлюднила оши и посів перед жереб ванням на

Євробас ет-2013. У ожном з шести оши ів знаходяться по 4 оман-
ди, я і не перетн ться між собою на р повій стадії чемпіонат Євро-
пи. 24 збірні- часни и б ли розподілені з ідно рез льтатів їхніх вист -
пів попередньом сезоні. Національна оманда У раїни опинилася
четвертом оши разом зі збірними Фінляндії, Боснії та Герце ови-
ни, Польщі. Власне саме жереб вання, під час я о о і б де визначе-
но с лад р п, відб деться пізніше. На адаємо, що ожній р пі б -
де представлено 6 оманд, по 3 най ращих вийд ть до наст пно о ра-
нд . Чемпіонат Європи проходитиме з 4 по 22 вересня наст пно о
ро в Словенії. Посів ви лядає та им чином: оши № 1: Іспанія,
Франція, Росія, Ма едонія; № 2: Литва, Греція, Словенія, Вели обри-
танія; № 3: Італія, Хорватія, Німеччина, Чорно орія; № 4: Фінляндія,
У раїна, Польща, Боснія і Герце овина; № 5: Гр зія, Бель ія, Латвія,
Т реччина; № 6: Чехія, Сербія, Ізраїль, Швеція

Температура +12°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +19°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 76 %

Прогноз погоди на 28 вересня 2012 року

ОВНИ, емоційне напр ження д же сильне, вас м чать образи,
мин лі моральні рани дають про себе знати, прово ючи онфлі -
ти з оточенням. Знайдіть в собі сили ви реслити з пам’яті все по-
ане і пробачити. Вам під сил с ин ти цей не ативний вантаж і
омфортно облашт вати особисте життя, не спалюючи мости ар-
монійних взаємин.
ТЕЛЬЦІ, я що хочете триматися на ар’єрном олімпі та роз-

ба атіти, пра ніть до творчої ори інальності, а тивіз йте естетич-
ний сма , цьо о ро реалізація ваших потаємних бажань під бла-
ословенною опі ою Творця, до липня 2013 р. отримаєте те, що
хотіли найбільше. Дотрим йтеся сл жбової с бординації, не стря-
вайте в таємні авантюри, б дьте чесними і порядними, підтрим -
ючи теплий мі ро лімат робочом оле тиві.
БЛИЗНЯТА, нестримна пристрасть бажань, що затьмарює здо-

ровий л зд, з бна. Усмиріть власниць і інстин ти, відправте в
но а т ненаситне емоційне "хоч ", все, що вам хочеться, пошле
т рботлива доля, але не задарма — треба засл жити. Б дьте пра -
тичними, раціонально ви ористов йте ожн мить, не реб йте
підробіт ами.
РАКИ, тема плідної ділової співпраці та облашт вання сімейно-

о б ття найа т альніша. Я знайти шлях до омпроміс і з аряч
не підірватися на мінном полі власних ініціатив?.. Вимо и холод-
но ровних омпаньйонів (шлюбних с п тни ів) поставте на чільне
місце, ідіть них на повід , зваж ючи всі "за і проти", любіть їх,
тоді ви раєте і ни нете помило .
ЛЕВИ, бойовий запал б’є з вас фонтаном, одна діяти на влас-

ний розс д не доведеться. Події тижня запро рамовані армічно,
беріть часть бла одійних а ціях, не ц райтеся ролі матері Тере-
зи, жертовність — то "валюта" для оплати доп щених раніш поми-
ло . Лівою беріть, а правою подавайте і не с рміть на п бліці про
свою щедрість!
ДІВИ, пра н чи створити в товаристві тепл зад шевн атмо-

сфер , при от йтеся розщедритися на подар н и, д ховне і мате-
ріальне переплелося в один л бо . Не помажеш — не поїдеш. Хо-
чете пірн ти в шалений вир взаємно о охання — не с піться і
тр сіть аманцем! Е ономити на задоволеннях не слід. За витрати
не переживайте — заробите, ви в фаворі ерівництва, орист й-
теся сл жбовими привілеями, б дь-я і фо си зійд ть з р .
ТЕРЕЗИ, спіх, поп лярність вас с проводж ють в романтичній

сфері та царинах освіти, зате в професійній діяльності в л анічна
обстанов а. Одна заробляти власні роші треба б дь-що, аби не
вини али спори з привод "чий внесо спільний матеріальний а-
зан більший" чи звин ватили в паразитизмі — все порівн !
СКОРПІОНИ, нині відлюдництво — най ращий лі ар і д ховний

наставни . Підводьте підс м и мин ло о ро , славте і дя йте
Всевишньом за все, що маєте, він одаряє за мин лі засл и, ви-
он є прохання і побажання. Ні о о не с діть та не с димі б дете.
У ожно о індивід альна про рама розвит , а ваша мета — з мі-
ти самоствердитися в соці мі.
СТРІЛЬЦІ, вам визначено віч-на-віч зіт н тися з небезпечними

сит аціями, я их дов о ни али, і з честю з них вийти. Я що бізнес
р йн ється, вас обд рили з рошима, иньте зневірятися і не по-
дібнюйтеся до анало ічно о ро , метод "о о за о о, з б за з б"
посилить зло. Переплавте в собі нів на милість, проженіть заз-
дрість, не за лядайте в ч жий аманець і задовольняйтеся тим, що
маєте.
КОЗОРОГИ, шт рм ар’єрно о олімп вінчається лаврами пе-

ремо и. Я фахівець ви сама дос оналість, втім, прибор айте ди -
таторсь о о джина, претензіями та вимо ами тіль и піддасте жар
бойовом ент зіазм он рентів, підсилите протистояння. Втім,
б дь-я ій боротьбі визначена "нічия", адже на роботі серед оле
маєте вірних др зів, я і нізащо вам не на апостять. Над тими, хто
ш ає робот , зрештою форт на змил ється.
ВОДОЛІЇ, піддайте емоційної пари в топ сл жбових дося нень

та ви он йте робот з д шевним трепетом! Мі ро лімат в офісі на-
пр жений, том не перевтомлюйтеся, а беріться за люблене за-
няття, де можна творчо реаліз ватися. Бла о поряд енер ійні парт-
нери-союзни и, з я ими можна розширити р озір, плідно спів-
працювати, штовхаючи віз прое тів потрібном напрям .
РИБИ, життя пре расне, б дьте щедрими і вели од шними з

оханими, дітьми, родичами! Ваше світовідч ття ардинально мі-
няється, йде переоцін а життєвих цінностей, том я що вини н ть
е стремальні сит ації — то на раще, в стресах на опичений не а-
тив переплавляється на позитив.

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Срібний успіх киян 
на чемпіонаті світу в Кіштелеку
Вітчизняні танцюристи здобули три нагороди
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цими вихідними низ ою
спішних вист пів від рив-
ся новий сезон для
спортсменів Все раїнсь ої
федерації танцювально о
спорт . Головний трі мф
на наших часни ів че ав в
орсь ом Кіштеле , де

проходив чемпіонат світ
серед юніорів ІІ. У напр -
женій боротьбі з-поміж
найсильніших пар вітчиз-
няні спортсмени здоб ли
3 на ороди — два "золота"
та "срібло".

Цього року чемпіонат світу з тан�

цювального спорту вирішили про�

вести в угорському місті Кіштелек.

Приємно, що позмагатися з най�

сильнішими танцювальними пара�

ми довелося й представникам Укра�

їни. Рахунок медалей на турнірі

розпочав столичний дует Ярослав

Броварський — Єлизавета Гижко у

категорії юніори ІІ (латина). Лише

трохи не вистачило киянам, аби

здобути "золото" чемпіонату, втім,

вони зуміли скласти гідну конку�

ренцію традиційним фаворитам

змагань — росіянам і у підсумку по�

сіли другу сходинку, виборовши

"срібло". Варто зазначити, що бо�

ротьба була досить напруженою,

адже у чемпіонаті брали участь 66

пар з 35 країн світу. А ось інший ки�

ївський дует Ігор Резнік — Крістіна

Годунова порадував вітчизняних

вболівальників "золотом". У зма�

ганнях з латини вони зупинилися

за крок до фіналу, припинивши бо�

ротьбу на 1/2 стадії. Втім, вже на�

ступного дня Ігор та Крістіна трі�

умфували у категорії WDSF юніори

ІІ (стандарт), ставши найкращою

серед 25 пар з 14 країн.

Аналізуючи результати в рейтин�

гових категоріях Всесвітньої феде�

рації танцювального спорту на чем�

піонаті у Кіштелеку, можна сказати,

що вітчизняні спортсмени гідно під�

готувалися до відкриття нового тан�

цювального сезону. Так, золотою на�

городою в рейтингових змаганнях

серед дорослих (латина) відзначили�

ся Артем Лазарев — Катерина Ісако�

вич, обійшовши 68 танцювальних

пар з 17 країн. "Хрещатику" вдалося

поспілкуватися з президентом ВГО

"Всеукраїнська федерація танцю�

вального спорту" Борисом Дейчем,

який підсумував виступи україн�

ських пар на світовій першості у

Кіштелеку: "Вітчизняні танцюваль�

ні пари дедалі частіше підіймаються

на найвищі сходинки п’єдесталу по�

шани. Приємно, що наші дуети де�

монструють й певну стабільність у

результатах, отже в них вже сформу�

вався професійний підхід до своєї

справи. Я, як президент федерації,

дуже радий, що українських танцю�

ристів поважають в усьому світі. Це

означає, що ми на правильному

шляху розвитку танцювального

спорту в Україні"
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Цей день в історії 28 вересня

551 до н. е. — народився
Конф цій, итайсь ий мислитель
1573 — народився італійсь ий

живописець Мі еланджело Кара-
ваджо
1618 — Брюсселі від ритий

перший світі ломбард
1924 — народився Марчелло

Мастроянні (Вінченцо Домені о),
італійсь ий а тор
1934 — народилася Бріжіт

Бардо, франц зь а а тор а
1999 — бразильсь ий ф тбо-

ліст Рональдо призначений пос-
лом мир в Косово
2001 — фінсь ий парламент

прийняв за он про дозвіл одно-
статевих шлюбів
2001— Кофі Аннан став Нобе-

лівсь им ла реатом
2009 — індійсь ий осмічний

апарат Chandrayaan-1 знаходить
вод на Місяці
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Київсь а пара І ор Резні — Крістіна Год нова (зліва) здоб ла золоті на ороди ате орії юніори ІІ (стандарт) на
чемпіонаті світ з танцювально о спорт в орсь ом місті Кіштеле

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У серед ерівництво иївсь о о
"Динамо" представило оманді та
пресі ново о оловно о тренера.
Ним став олишній ф тболіст сто-
лично о л б Оле Блохін. Це при-
значення стало можливим після то-
о, я б в звільнений російсь ий
фахівець Юрій Сьомін за низ по-
разо вітчизняном чемпіонаті і
єврот рнірі. Та ож б ли представ-
лені асистенти оловно о тренера.
Ними стали олишні динамівці
Оле сій Михайличен о, Андрій Баль
та Сер ій Ребров. Крім то о, л б-
них воротарів от ватим ть одраз
два фахівця — Юрій Роменсь ий та
Михайло Михайлов.

Призначення Олега Блохіна новим тренером

київського "Динамо" сколихнуло майже увесь

вітчизняний футбольний світ. Терміновість

прийнятого рішення вразила не лише пересіч�

них фанатів, а й новоявленого наставника сто�

личної команди. "Чесно кажучи, все відбулося

так швидко, що зараз думки трохи плутаються.

Повинен був пройти якийсь час, щоб я зміг

очолити такий великий клуб. Зізнаюсь, часом

було прикро, що колишнім динамівцям дово�

дилося керувати командою, а я чомусь не міг

дочекатися запрошення. Мабуть, це моя доля —

прийняти команду у дуже складний час. Але як�

би мені одночасно запропонували очолити "Ре�

ал", все одно прийняв би рішення на користь

"Динамо". Я був у цій команді все життя, нічого

навіть пояснювати не треба. Але разом з тим, це

рішення далося мені не просто",— зізнався

Олег Блохін. За його словами, наразі перед ним

стоять давно відомі завдання — треба вигравати

в усіх турнірах. Але першочерговою задачею

Блохін назвав стабілізацію гри "Динамо". "Най�

ближчі матчі — з "Зорею", загребським "Дина�

мо" і "Дніпром" — будуть для мене ознайомчи�

ми, але ніхто не знімає завдання досягнення в

них позитивного результату",— сказав пан Бло�

хін.

Умови контракту з новим наставником "Дина�

мо" були узгоджені напередодні, згідно з якими

він працюватиме в команді 4 роки. На хвилююче

питання щодо роботи тренера у збірній була чіт�

ка відповідь. "З керівництвом ФФУ досягнута

домовленість, що Олег Володимирович проведе

осінній цикл до кінця. Це означає, що збірна під

його керівництвом зіграє ще два матчі — з Мол�

довою та Чорногорією. Разом з тим, я не впевне�

ний у тому, що вже завтра федерація не назве

ім’я нового тренера національної команди",—

сказав президент клубу Ігор Суркіс.

На запитання про нинішній стан київського

"Динамо" Олег Блохін зазначив: "З точки зору

професійної діяльності мені зараз важко оцінити

гру колективу. Але я скажу як уболівальник,

який спостерігав за матчами збоку. Мені здаєть�

ся, що команді не вистачає організації гри. А во�

на не за один день створюються. Швидкісні

гравці є. Гусєв, Ярмоленко, Ідейє — ці футболіс�

ти мають чудову фізичну підготовку. У збірній

виступають ті ж гравці, що й в "Динамо", і не

сказав би, що серед них не вистачає швидкісних

виконавців. Але, можливо, гра будувалася по�ін�

шому, і ці футболісти просто не могли проявити

свої кращі якості. Втім, я не можу тут нічого

стверджувати, бо не знаю, як будувався трену�

вальний процес у "Динамо", не знаю фізичного

стану гравців, не знаю, як готувалася команда,

якою була установка перед матчем".

Представники ЗМІ запитали у Олега Блохіна,

що б він хотів побажати вболівальникам "синьо�

білих". "Найголовніше — набратися терпіння.

Звичайно, до цього закликають всі тренери. Але

"динамівський" вболівальник — він особливий.

Він не терпітиме фальші, але разом з тим завжди

підтримує команду. Повторюся, швидко налаго�

дити стан в колективі не вдасться. Одне можу

сказати напевно, сумувати — не доведеться",—

запевнив присутніх Олег Блохін

Олег Блохін повернувся 
в "Динамо"
Легендарного гравця призначено 
головним тренером столичної команди
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