
Пам’ятаймо про подвиг
У КМДА відбувся урочистий прийом Праведників Бабиного Яру 

Станція метро "Іподром" 
запрацює наприкінці місяця
Вже 20 жовтня новенькими коліями пройде перший пробний потяг

Роботи на ділянці між автостанцією

“Південною” та Льодовим стадіоном

тривають повним ходом. Як розповів

начальник дільниці БМУ"6 ПАТ “Київ"

метробуд” Микола Горбатов, будівниц"

тво станції наближається до свого ло"

гічного завершення. “Наразі ми закри"

ли останній технологічний отвір, через

який подавали будівельні матеріали на

платформу. На поверхні працівники за"

кінчують засипку станції ґрунтом та

прокладання комунікацій. Крім того,

тут триває оздоблення вестибюлів та

встановлення ліфтів”,— зазначив “Хре"

щатику” Микола Горбатов.

Подбають метробудівці і про благоуст"

рій території навколо станції. Так, вже

проводяться роботи з планування по"

верхні, облаштування тротуарів. Днями

тут розпочнуть встановлювати і нові опо"

ри освітлення. До речі, у планах — ство"

рити поблизу станції перехоплюючий

паркінг. Це дозволить людям із навко"

лишніх містечок добиратися до “Іподро"

му” на власному автомобілі, а далі пере"

суватися містом у підземці.

Тривають роботи і в середині станції.

Працівники впевнені, що пасажирів

вразить незвичайне оформлення та ко"

льорове рішення з оздоблення платфор"

ми. З одного боку тут розміщуються світ"

лі колони, а з іншого — темного кольору.

Для облицювання стін використовують

мармур, для підлоги — граніт. Облашту"

ють тут також і балкон, напроти якого

буде скляна галерея. Наразі там встанов"

люють вітражі. Як запевнили нас метро"

будівці, всі ці роботи виконані на 95 %.

Генеральний директор ПАТ “Київмет"

робуд” Володимир Петренко зазначив

“Хрещатику”, що пробний потяг новими

коліями проїде вже 20 жовтня, потім де"

кілька днів триватиме “обкатка” нової

станції. А вже наприкінці цього місяця

до нових та красивих вестибюлів завіта"

ють перші пасажири.

Зазначимо, що раніше станцію плану"

вали ввести в експлуатацію з одним ді"

ючим вестибюлем. Тепер їх вирішено

відкрити два. Перший матиме два вихо"

ди, через які пасажири виходитимуть у

напрямку автостанції “Південна” та

Льодового стадіону. Через другий вони

зможуть дістатись до житлового масиву.

Не забули проектувальники і про на"

лежне обслуговування людей з обмеже"

ними фізичними можливостями. Для

зручності пересування інвалідів та людей

похилого віку тут встановили ліфти. Та"

кож комплекс забезпечено звуковими ін"

форматорами напрямків руху та рельєф"

ними обмежувачами для незрячих паса"

жирів.

Працюють метробудівці й над тим,

щоб якомога швидше ввести в експлу"

атацію наступну станцію “Теремки”, яка

завершить Куренівсько"Червоноармій"

ську лінію. Наразі там тривають роботи з

розробки ґрунту та котловану. Відкрити

станцію планують до Дня міста

Із турботою про братів наших
менших 
У День захист тварин представни и влади та зоо-
захисни и об оворять проблеми безприт льних
тварин місті
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У столиці з’явиться 
неформальний Гоголь 

Наразі фахівці визначають місце для встановлення
пам’ятни а видатном письменни
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Запровадять єдиний квиток 
на проїзд в обидва напрямки 

Мінінфрастр т ри ініціює введення єдино о проїз-
но о до мента, що оформлюється на одном
блан , для двох поїздо залізничним транспортом
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З початку року платники 
податків Києва сплатили 
до бюджету 
23 млрд 564 млн гривень
Порівняно з січнем-вереснем мин ло о ро

бюджет додат ово отримав 4 млрд 885 млн ри-
вень. Про це повідомила олова ДПС Києві Іри-
на Носачова. За 9 місяців поточно о ро до дер-
жавної с арбниці столичними подат івцями спря-
мовано 17 млрд 545 млн ривень, що на 27,3 %
більше, ніж за відповідний період мин ло о ро .
До держбюджет додат ово надійшло 3 млрд 763
млн ривень. Зо рема майже на 30 % збільшили-
ся надходження з подат на додан вартість, на
32 % зріс по азни сплати подат на приб то .
Надходження з подат на доходи фізичних осіб
за цей період збільшилися на 19,3 % і с лали
7 млрд 621 млн ривень, що більше на 1 млрд 232
млн рн ніж торі . “З почат ро до бюджет
міста Києва платни и подат ів сплатили понад 6
млрд ривень, що на 1 млрд 121 млн або на 23 %
більше порівняно з мин лим ро ом”,— зазначила
ерівни подат ово о відомства столиці

“Київенерго” технологічно 
готова розпочати 
опалювальний сезон 
у столиці
В рам ах під отов и до осінньо-зимово о пе-

ріод фахівці омпанії здійснили апітальні та по-
точні ремонти енер обло ів, отлів та іншо о об-
ладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, станцій теплопоста-
чання, отелень, теплоп н тів. Здійснено та ож
ідравлічні випроб вання тепломереж, ре он-
стр цію та планові ремонти мереж. Відремонто-
вано, зо рема, 5 енер обло ів, 622 водо рійних і
парових отлів, 551 трансформаторн підстан-
цію, а та ож близь о 100 м повітряних ліній та
1503 ділян и абельних ліній. Та ож фахівці
здійснили масштабн замін столичних тепломе-
реж, збільшивши запланований на 2012 рі об-
ся 1,5 раз — з 50 до 75 м. Капітальні ремон-
ти і ре онстр ція відб лися, здебільшо о,
районах з найбільш зношеними тепломережа-
ми — на Борща івці, Терем ах, Подолі, К ренів-
ці, Солом’янці, Троєщині, Нив ах. Найбільш мас-
штабні роботи здійснено на в л.
А. Барбюса, проспе ті Комарова та Залізнично-
м шосе. За алом поточном році під отов
столично о енер о омпле с до опалювально о
сезон 2012/2013 омпанія спрям вала понад
300 млн рн

На Подолі проведуть 
масштабний суботник

Завтра Подільсь ом районі столиці відб деть-
ся за альний районний с ботни з прибирання те-
риторії. Участь заході візьм ть працівни и Поділь-
сь ої РДА, КП “Дире ція з обсл ов вання житло-
во о фонд Подільсь о о район ”, КП з тримання
зелених насаджень, ом нальні підприємства з об-
сл ов вання житлово о фонд , ромадсь і ор ані-
зації та меш анці район . План ється прибирання
с верів, пар ів, азонів та п стирів, поряд вання
дитячих майданчи ів, між вартальних проїздів та
в лиць. Зо рема прибирання територій відб деть-
ся за адресами: схили на в л. Юр івсь ій; К ренів-
сь ий пар ; Березовий ай; пар “Сирець ий ай”,
з бо в л. Піхотної; пар біля інотеатр Шевчен-
а; с вер по в л. Фр нзе, 99; с вер на Петрівці
(в л. Костянтинівсь а, 75); в л. Газопровідна; при-
ле лі території по в л. Ярославсь ій, 31-б; та по
в л. Братсь ій, 15; приле лі території по пр-т Сво-
боди, 2-б; озера Гол бе та Синє

“Пам’ятати і не допустити страшних

трагедій — це головне наше завдання,—

зауважила начальник ГУ культури

КМДА Світлана Зоріна.— Я хочу подя"

кувати всім праведникам, які, ризику"

ючи життям під час війни, рятували єв"

реїв. Для Києва Бабин Яр — це символ

трагедії, місце, де було вбито величезну

кількість людей різних національно"

стей — євреїв, ромів, українців, росіян,

чехів. Ми повинні пам’ятати про них”.

Як зауважила Світлана Зоріна,

КМДА — єдина в Україні міська адмініс"

трація, яка не лише вшановує праведни"

ків, а й надає адресну матеріальну допо"

могу цим славетним людям. До речі, цьо"

го року сума становить 500 гривень.

“Дорогі герої України! Для мене ви —

справді герої,— звернувся до присутніх

президент єврейської ради України, го"

лова Фонду “Пам’ять Бабиного Яру”

Ілля Левітас.— Ми маємо пам’ятати:

коли німці виявляли, що українці пере"

ховували євреїв, то знищували і україн"

ську родину. Для мене люди, які під та"

кою страшною загрозою усе ж таки ря"

тували євреїв — справжні герої. Мож"

ливо, навіть більше від тих, хто воював

на фронті. Ми хочемо, аби в Києві було

облаштовано Алею Праведників, і їхні

імена назавжди залишилися в нашій

пам’яті”.

Ілля Левітас упевнений, що цю ідею

вдасться реалізувати вже в наступному

році за допомогою Міністерства культу"

ри та за сприяння київської влади. На

Алеї заплановано поставити символіч"

ний пам’ятник українській жінці, яка

пригортає єврейського хлопчика. Також

буде створено монумент у вигляді книж"

ки, на сторінках якої викарбують імена

усіх Праведників Бабиного Яру
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Традиційно др ій половині вересня в рам ах Днів пам’яті
тра едії Бабино о Яр в столичній мерії проходить рочистий
прийом Праведни ів Бабино о Яр — людей, я і під час Др ої
світової війни, ризи ючи своїм життям, рят вали євреїв від
за ибелі. Учора, в Колонній залі КМДА цих ероїв вшанов вали
представни и місь ої влади, дипломатично о орп с Ізраїлю,
Німеччини та Литви.

Пасажирів нової станції метро "Іподром" вразить її незвичне оформлення

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київсь а влада продовж є роботи з по ращення транспортно-
о спол чення о олиць міста з йо о центром. Одним із при-
ємних подар н ів для иян цієї осені стане від риття станції
метро “Іподром”, що дозволить забезпечити я існим та
швид існим транспортом меш анців Терем ів та приле лих до
столиці містечо . Наразі на ділянці тривають останні під о-
товчі роботи, з ходом їх ви онання вчора ознайомився ж рна-
ліст “Хрещати а”.

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



2

МІСТО
Хрещатик 5 жовтня 2012 року
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Привітання з Днем юриста
Шановні оле и!

Прийміть найщиріші вітання з на оди професійно о свята — Дня
юриста! Вибір професії юриста — це вибір шлях відповідальності та
справедливості, саме юристи по ли ані забезпечити дотримання цих
принципів повся денном житті держави. На сьо одні вплив юристів
на всі політичні та соціально-е ономічні процеси в державі важ о пе-
реоцінити. Своєю ба ато ранною діяльністю ви а тивно сприяєте р х
У раїни на шлях поб дови демо ратичної, соціальної, правової дер-
жави. Прийміть слова либо ої вдячності за висо ий професіоналізм,
а тивн часть поширенні правових знань та посиленні соціально о
захист наших ромадян. Зич вам міцно о здоров’я, щастя, життєвих
араздів, бла опол ччя та нових професійних перемо !

Начальник Головного управління юстиції у м. Києві 
С. І. Семерега

У Солом’янському районі реконструювали 
дитячу музичну школу
У Солом’янсь ом районі від рили після ре онстр ції дитяч м зич-

н ш ол № 15. Урочистості відб лись Всесвітній день м зи и. За ін-
формацією районної держадміністрації, апітальні ремонти ш іл мис-
тецтв проводяться з ро в рі . Проте за останніх два ро и завдя и
підтримці олови КМДА Оле сандра Попова ці темпи значно пришви-
дшилися. Та , від рито після ре онстр ції м зичн ш ол на в лиці
Голов а. Поперед — оновлення м зичної ш оли на в лиці Т пі ова та
ре онстр ція Палац дитинства та юнацтва на К рсь ій

Міський Будинок учителя відзначає 100*річний
ювілей
Сьо одні місь ий Б дино чителя свят ватиме 100-річний ювілей.

З на оди відзначення поважної дати та Дня працівни а освіти стінах
пам’ят и архіте т ри національно о значення відб д ться з стріч о-
лови КМДА Оле сандра Попова з ерівни ами станов позаш ільної
освіти Києва, презентація прое т реставрації б дівлі-ювіляр и та
свят ова онцертна про рама для ш олярів за часті рт івців Київ-
сь о о палац дітей та юнацтва. На адаємо, що 5 жовтня 1912 ро в
б дівлі с часно о Київсь о о місь о о б дин вчителя б ло рочисто
від рито Педа о ічний м зей. Це приміщення б ло спор джено за
прое том відомо о иївсь о о архіте тора П. Ф. Альошина за ошти
меценатів для розміщення в ньом Педа о ічно о м зею. Б дино пра-
цював я вели ий на ово-методичний центр. Саме цьом освітян-
сь ом домі вітні-серпні 1917 ро проходили І та ІІ Все раїнсь і
вчительсь і з’їзди. А 7 листопада 1917 ро в залі Педа о ічно о м -
зею б ло рочисто від рито У раїнсь а адемію педа о ічних на . У
приміщенні м зею працювало бюро Все раїнсь ої вчительсь ої спіл-
и, оловою я о о б ла Софія Р сова. У цьом ж б дин працювала і
новостворена У раїнсь а державна а адемія мистецтв. Крім то о, са-
ме цих стінах діяла Центральна Рада — перший національний ряд
У раїни б ремних 1917—1918 ро ах. Саме т т приймалися доленос-
ні Універсали, я і про олош вали с веренність нашої держави.
За ро и незалежності Б дино вчителя б ло створено Міжнарод-

ний педа о ічний л б європейсь их столиць, до с лад я о о війшли
зо рема ерівни и освіти Афін, Варшави, Мос ви, Ба , Софії, Мюнхе-
на, Лондона, Парижа і Києва

Цифра дня

233 777 800 
пасажирів було перевезено в столиці автобусами за всіма видами
сполучень у січні–серпні 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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У Києві запрацював Центр 
практичної підготовки студентів
Тут майбутні вчителі опановуватимуть методику роботи 
з дітьми дошкільного віку
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора на базі Київсь о о
ніверситет ім. Б. Грін-
чен а запрацював перший
в У раїні Центр пра тичної
під отов и ст дентів зі
спеціальності “Дош ільна
освіта” та “Почат ова осві-
та” (на в л. Березівсь ій,
4-а). Т т майб тні педа о-
и от ватим ться до пра -
тичної діяльності в ш олі.
Зо рема вчитим ться ви-
отовляти предмети х -
дожньо-естетично о, на-
вчально-і рово о призна-
чення та опанов ватим ть
методи роботи з дітьми
дош ільно о і молодшо о
ш ільно о ві .

Зміни в інформаційному суспіль�

стві ставлять нові виклики перед

майбутніми педагогами. Адже вчи�

тель, який приходить у клас, має по�

будувати урок так, щоби дітям було

цікаво. Саме тому в університеті ім.

Грінченка й замислились над ство�

ренням навчально�методичного цен�

тру, де майбутні вчителі, окрім теорії,

змогли б оволодіти й практичними

навичками підготовки до уроків. Ви�

кладачі переконані, що Центр дасть

можливість студентам опанувати ін�

новаційні технології і впроваджувати

нові методики в роботу.

Як розповіла “Хрещатику” керів�

ник Центру Тамара Прошкуратова,

найважливіше для вчителя — підго�

товка і проведення уроку. “Саме тут

ми навчатимемо студентів усього,

що безпосередньо необхідно май�

бутньому педагогу в роботі. Вчити�

мемо малювати, шити, ліпити — від�

повідно до теми того чи іншого уро�

ку, який будуть тут готувати наші

студенти”,— каже Тамара Сергіївна.

Одночасно в Центрі зможуть зай�

матися близько 40 студентів. Є й

один кабінет, де майбутнім вчите�

лям показуватимуть, як правильно

працювати з дітьми дошкільного і

молодшого шкільного віку.

“Студент, який буде не тільки зна�

ти теорію, а й уміти готуватися до

уроку, органічно увіллється в свою

роботу, він буде творчим і креатив�

ним вчителем. Нам сьогодні потріб�

но не просто підготувати педагога, а

саме фахівця, який зможе працюва�

ти з дітьми цифрової епохи, яким

вже не достатньо лише підручника,

їм потрібні активні форми роботи. І

нам важливо, щоб випускник був до

цього готовим”,— зазначив “Хре�

щатику” ректор Київського універ�

ситету ім. Грінченка Віктор Огне�

в’юк

У столиці з’явиться 
неформальний Гоголь
Наразі фахівці визначають місце для встановлення пам’ятника 
видатному письменнику

Гіпсова фігура висотою у 2,5 мет�

ра зараз знаходиться у майстерні Бо�

риса Довганя. Молодий Гоголь пе�

ріоду Миргорода з гусячим пером у

руці, в легкій сорочці та штанах си�

дить на дерев’яних колодах — лег�

кий та неформальний образ, який

відобразив скульптор. До речі, дві

бронзові копії — так звані перехідні

моделі висотою у 60 см — перебува�

ють у музейних експозиціях. Одна —

в Національному художньому музеї

у Києві, інша — у московському

Державному літературному музеї.

Зараз вирішується питання щодо

місця встановлення пам’ятника.

“Початково розглядався Маріїн�

ський парк. Адже тут майже готове

місце для встановлення монумента.

Потім було запропоновано постави�

ти Гоголя у Павлівському сквері, що

поблизу Львівської площі. Проте тут

знадобиться значно більше витрат

для облаштування території. І ще

один варіант — увіковічнити пись�

менника біля Києво�Могилянської

академії, на вулиці Спаській”,—

розповів “Хрещатику” заслужений

діяч мистецтв України, автор проек�

ту Борис Довгань.

Члени постійної комісії Київради

з питань культури та туризму під�

тримали дві запропоновані версії

встановлення пам’ятника, але оста�

точне рішення залежатиме від іншої

інстанції. “Маріїнський парк по�

любляють кияни, проте тут досить

багато садово�паркових скульптур.

А ось місце на Спаській — дуже при�

вабливе, і головне, воно подобаєть�

ся колективу архітекторів. Пропо�

нуємо звернутися до містобудівної

ради з проханням підтримати вста�

новлення пам’ятника Гоголю або у

Маріїнському парку, або на вулиці

Спаській”,— підсумував голова ко�

місії Олександр Бригинець.

До речі, для створення скульпту�

ри не затрачено жодних коштів із

міського бюджету. Не знадобляться

вони і для встановлення пам’ятни�

ка. На цю благородну справу підуть

спонсорські гроші. Тож молодий

Гоголь дістанеться Києву в подару�

нок.

Серед інших питань під час засі�

дання комісії було розглянуто та

підтримано ініціативу письменни�

ків Дмитра Павличка та Юрія Щер�

бака щодо відновлення меморіаль�

ної дошки видатному українському

письменнику Степану Васильчен�

кові. Дошку планують розмістити

на приміщенні 6�го корпусу Київ�

ського національного економічно�

го університету імені Вадима Геть�

мана, що на вул. Мельникова, 81.

Також на засіданні було підтримано

звернення Української всесвітньої

координаційної ради щодо спору�

дження пам’ятника Олені Телізі у

Бабиному Яру

Виділено кошти на протиаварійні роботи 
у Києво*Печерській лаврі
Уряд виділив Мінре іонб д 5,29 млн рн для проведення протиава-

рійних ремонтних робіт на території Києво-Печерсь ої лаври. Про це
с азано в розпорядженні Кабмін № 892. Відповідні зміни внесено до
державної про рами № 3511090 “Державні апітальні видат и, що роз-
поділяються Кабінетом Міністрів У раїни” шляхом збільшення фінанс -
вання за цією про рамою з 650,3 до 655,6 млн рн. На адаємо, що Ки-
єво-Печерсь а лавра входить до перелі всесвітньої льт рної спад-
щини ЮНЕСКО

На рахунку івано*франківського заробітчанина
6 "замінувань" залізничного вокзалу столиці
Заробітчанин з Івано-Фран івсь ий області, отро о б ло затрима-

но за псевдомін вання иївсь их залізничних во залів 29 вересня, зі-
знався неправдивом повідомленні про замін вання во зал Київ-
Пасажирсь ий 18, 21, 22, 26, 27 вересня, повідомили відділі ЗМІ сто-
личної про рат ри.
У ході розслід вання римінальної справи обвин вачений власно-

р чно написав п’ять яво з повинною, я их повідомив про час, міс-
це, спосіб та обставини вчинених ним злочинів. Я вже повідомляли
правоохоронці, за неправдиве повідомлення про замін вання заліз-
ничних во залів столиці стосовно меш анця Івано-Фран івсь ої об-
ласті 30.09.2012 б ло пор шено римінальн справ за ч. 2 ст. 259 КК
У раїни. У серед Солом’янсь им районним с дом Києва йом обра-
но запобіжний захід ви ляді тримання під вартою. Хід розслід вання
римінальної справи онтролюється про рат рою Києва

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

сл ов вання населення КМДА, 5 та 6 жовтня столиці проходитим ть
традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема п’ятницю ярмар и
ор аніз ють: Голосіївсь ом районі — на просп. 40-річчя Жовтня, 116;
Деснянсь ом — на просп. Мая овсь о о, 63/12; Дніпровсь ом — на

в л. Алма-Атинсь ій, 109 та в л. Верши ори, 1; Печерсь ом — на ро-
зі в л. Первомайсь о о та Мечни ова та на в л. О. Вишні, 8; Поділь-
сь ом — на просп. Правди, 5-11; Святошинсь ом — на в л. Зодчих,
62-64; Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1,
в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. У с -
бот ярмар и відб д ться: Голосіївсь ом районі — на в л. Б рмистен-
а (в межах в лиць Василь івсь ої та Ломоносова); Дарниць ом — на
в л. Рев ць о о; Деснянсь ом — на в л. М. Цвєтаєвої (в межах в л.
За ревсь о о та просп. Мая овсь о о) та на просп. Мая овсь о о,
63/12; Дніпровсь ом — на б льв. Праці, 3-9; в Облонсь ом — на в л.
Л. Гавро, 1-9; Печерсь ом — на в л. Дра омирова, 10/10; Поділь-
сь ом — на в л. Світлиць о о, 25; Святошинсь ом — на в л. Генера-
ла На мова, 23; Солом’янсь ом — на просп. Комарова, 28 та на в л.
П люя, 5; Шевчен івсь ом — на в л. Подвойсь о о, 2-12

У Центрі майб тні вчителі опанов ватим ть методи роботи з дітьми дош ільно о і молодшо о ш ільно о ві
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Києві вже є одна с льпт ра раїнсь о о прозаї а і
драмат р а Ми оли Го оля. Вона встановлена місці
спол чення Р санівсь ої набережної та однойменно о
б львар . Проте з на оди нещодавньо о ювілею — 200-
річчя з дня народження письменни а — столичний
с льптор Борис Дов ань створив новий неформальний
образ митця. Учора на засіданні постійної омісії Київ-
ради з питань льт ри та т ризм виріш валося питан-
ня щодо розташ вання мон мента.

З турботою про братів 
наших менших
Представники влади та зоозахисники обговорять проблеми 
безпритульних тварин у місті

У суботу 6 жовтня з нагоди “Між�

народного дня захисту тварин” о

10.00 на території стадіону “Старт”

(вул. Шолуденка, 26�28) відбудеться

презентація громадських організа�

цій зоозахисного спрямування, у то�

му числі притулків для тварин сто�

личного регіону.

“День захисту тварин — не свято,

це день, коли ми разом із зоозахисни�

ками хочемо привернути увагу су�

спільства до проблеми всіх тварин, які

живуть у місті. Адже часто суспільство

винне в тому, що собаки й коти з до�

машніх улюбленців перетворюються

на безпритульних. На вулиці тварини

страждають від жорстокого пово�

дження, отримують каліцтва та ги�

нуть. Тому ми хочемо, аби люди усві�

домили, що кожен особисто відпові�

дальний за ту тварину, яку привів у

свій дім, і навіть за ту, яка живе поруч

із ним на вулиці”,— наголосив органі�

затор заходу директор КП “Центр

ідентифікації тварин” Олег Качкан.

У комунальному підприємстві та�

кож інформують, що сьогодні у міс�

ті налічується 13 тис. 55 безпритуль�

них собак і котів, з яких за період

2011—2012 років на облік взято 3

тис. 920 тварин.

“За І півріччя поточного року в

Єдиному реєстрі опікунів безпри�

тульних тварин КП “Центр іденти�

фікації тварин” зареєстровано 4 тис.

563 безпритульні тварини та 260 їх

опікунів. В рамках проекту безкош�

товної стерилізації, що реалізується

австрійською організацією “Чотири

лапи”, з квітня простерилізовано 2

тис. 20 тварин, а з початку року —

понад 7 тис., а це майже вдвічі біль�

ше, ніж минулого року”,— повідо�

мив Олег Качкан

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Вперше місь а влада об’єднає захисни ів безприт ль-
них тварин, бла одійні ромадсь і ор анізації та іноло-
ічні л би для онстр тивно о діало й підтрим и
одне одно о спільном вирішенні проблеми захист
тварин місті. Я відомо, столиці тіль и з почат ни-
нішньо о ро стерилізовано понад 7 тисяч тварин, а
це майже вдвічі більше, ніж мин ло о ро .



Новини ринку

Ділові новини

Механізм повернення 
коштів вкладникам банків
спростять

В ладни ам збан р тілих бан-
ів б де ле ше поверн ти свої
заощадження. У Фонді арант -
вання в ладів фізичних осіб
(ФГВФО) вирішили змінити
процед р омпенсації депози-
тів. Цей механізм повинен за-
працювати на почат 2013
ро . Досі фонд визначав бан -
а ент (зазвичай, один-два),
я ий перерахов вав ошти для
виплати. Повернення в ладів
здійснювалось протя ом 90 днів
після о олошення про лі відацію
бан . Після набрання чинності
За он “Про систем арант -
вання в ладів фізосіб” цей тер-
мін с оротився до 7 днів. Я за-
явив заст пни дире тора-роз-
порядни а ФГВФО Андрій
Оленчи , для цьо о відбер ть
іль а десят ів бан ів серед
часни ів Національної системи
масових еле тронних платежів.
“У відділеннях цих станов б -
д ть встановлені спеціальні тер-
мінали. Клієнт, прийшовши в

б дь-я ий з цих бан ів, повинен
б де пред’явити до менти. Ка-
сир миттєво перевірить інфор-
мацію і виплатить с м в лад з
оштів бан . Потім бан отри-
має омпенсацію від фонд ,—
розповів Оленчи .— Пра тично
в б дь-я ом населеном п н ті
в ладни и змож ть мати дост п
до своїх оштів”

США запровадять 10�річні
візи для українців

Київ та Вашин тон заверш -
ють пере овори про запрова-
дження 10-річних амери ан-
сь их віз для раїнців. Нині
США проводять відповідні вн т-
рішньодержавні процед ри. Про
це повідомив посол У раїни в
США Оле сандр Моци . “Ми ве-
демо відповідні пере овори з
амери ансь ою стороною два
ро и. Є домовленість, що ра-
їнсь а сторона має ви онати
певні мови, і на сьо одні ми їх
ви онали. Це визнала амери-
ансь а сторона. Зараз ми че-
аємо вн трішнє по одження
США між Державним департа-

ментом та Міністерством вн т-
рішньої безпе и. 10-річна віза
фа тично означатиме безвізо-
вий режим”,— відзначив пан
Моци . Після по одження вн т-
рішньодержавної міжвідомчої
процед ри США ромадяни
У раїни змож ть отрим вати 10-
річні візи для відвідин США. Ви-
онані У раїною попередні мо-
ви стос ються о ремих безпе-
ових та онс льсь их питань,
пояснив посол

Півмільярда направлять 
на підведення мереж до
доступного житла
Міністерство ре іонально о

розвит , б дівництва та житло-
во- ом нально о осподарства
ініціює виділення 0,5 млрд ри-
вень на підведення мереж до
б дівельних майданчи ів, де
спор дж ватим ть дост пне
житло. Про це повідомив мі-
ністр ре іонально о розвит ,
б дівництва та житлово- ом -
нально о осподарства Анатолій
Близню . “Я запропон вав пів-
мільярда направити на під о-

тов підведення мереж до б -
дівельних майданчи ів, де нада-
лі в ре іонах б д ватим ть до-
ст пне житло з н ля із рах ван-
ням ідеоло ії інд стріально о
виробництва”, — с азав він

НБУ планує створити 
реєстр недобросовісних 
позичальників
Національний бан У раїни

створить єдиний реєстр небла-
онадійних позичальни ів. Про
це заявив олова ради НБУ І ор
Прасолов. “Я д маю, що ті змі-
ни, я і ми внесемо, б д ть
сприяти роботі бюро редитних
історій. Одна з оловних ф н -
цій — повинен б ти реєстр не-
добросовісних позичальни ів, з
я ими бан и працювати не хо-
ч ть і не б д ть. Існ ють іль а
та их бюро, але б де єдиний
реєстр”,— с азав він

Ставку єдиного податку 
можуть знизити

Уряд пропон є Верховній Раді
знизити став єдино о подат

для 5 і 6 р п платни ів подат з
7 % і 10 % до 5 % і 7 % відповід-
но. Про це с азано в за онопро-
е ті № 11285, що зареєстрова-
ний парламенті 2 жовтня. За
даними ДПС, зазначений за о-
нопрое т передбачає лібералі-
зацію оподат вання мало о та
середньо о бізнес , а та ож по-
силення онтролю за продажем
піда цизних товарів і рин ом цін-
них паперів. До мент та ож пе-
редбачає значне спрощення до-
ментообі при адміністр ван-

ні подат ів: введення еле трон-
ної форми заповнення заяви про
перехід на спрощен систем
оподат вання та спрощення по-
ряд реєстрації платни ів ПДВ
через проведення процед ри в
еле тронній формі, повідомля-
ють “У раїнсь і новини”

З’явиться єдиний квиток 
на проїзд в обидва
напрямки
Мінінфрастр т ри ініціює

введення єдино о проїзно о до-
мента, що оформлюється на

одном блан , для двох поїз-

до залізничним транспортом —
з однією пересад ою або “т ди-
назад”. “Проїзд із однією пере-
сад ою і в напрям “т ди-на-
зад” оформлюється за бажан-
ням пасажира за єдиним проїз-
ним до ментом”,— с азано в
прое ті на аз Мінінфрастр т -
ри “Про затвердження змін
правила перевезення пасажи-
рів, ба аж , вантажоба аж й
пошти залізничним транспор-
том У раїни” від 2 жовтня. У ра-
зі оформлення єдино о проїзно-
о до мента, асирові необхід-
но по одити з пасажиром час
очі вання в п н ті пересад и.
Відповідно до до мента, цей
час не має перевищ вати 10
днів після приб ття поїзда на
станцію пересад и. Крім то о,
прое т на аз прип с ає вве-
дення системи оформлення пе-
ревезення р пи в одном ва о-
ні на підставі одно о проїзно о
до мента. За бажанням ерів-
ни а р пи мож ть б ти оформ-
лені проїзні до менти для
о ремих пасажирів с ладі р -
пи (до 3 проїзних до ментів на
один ва он)

Із середмістя 
прибрали велику
рекламу
Решту форматних зон міська влада
планує впорядкувати наступного року
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У Києві триває процес реалізації Концепції розміщення
зовнішньої ре лами, відповідно до я ої місто поділено
на 5 форматних зон. Перші рез льтати реформи — де-
монтаж сіх ре ламних онстр цій поблиз історичних
та льт рних пам’ято міста та звільнення центральних
в лиць від вели их білбордів.

Реалізація Концепції у трьох визначених зонах столиці має завершитись у

лютому наступного року. Про це повідомив начальник Головного управління з

питань реклами КМДА Олег Титаренко. “У нульовій зоні було демонтовано

150 рекламних конструкцій. У першій зоні прибрали приблизно 450 великих

конструкцій, площа яких — щонайменше 18 кв. м. Завдяки розумінню опера+

торів, ми можемо зараз привести Київ у вигляд, прописаний в Концепції. За+

кінчення реалізації програми заплановано на лютий наступного року”, — за+

значив “Хрещатику” пан Титаренко. Посадовець також додав, що процес ре+

алізації концепції дещо затягнувся через проведення у Києві матчів Євро+2012.

Загалом від реклами повністю очищена нульова зона, до якої увійшли тери+

торії навколо історичних та культурних пам’яток столиці. На 90 % вдалося ре+

алізувати концепцію у першій зоні: зменшено рекламні формати на централь+

них вулицях Києва — Хрещатику, Володимирській, Богдана Хмельницького та

інших.

“У другій зоні вже реалізовано декілька проектів на конкретних вулицях. Го+

ловна ідея — не просто демонтувати зайві конструкції, а врахувати архітектур+

ні елементи, стилістику реклами, її розміщення у поєднанні з озелененням. У

Києві такі ідеї вже стали реальністю на вулицях: Басейній, Хрещатику, бульва+

рі Лесі Українки. Наразі є схожий проект по проспекту Бажана, який також

планується очистити від конструкцій великих форматів і замінити їх стилізова+

ними сіті+лайтами”, — прокоментував “Хрещатику” керівник Асоціації зов+

нішньої реклами України Артем Біденко.

У КП “Київреклама” констатують: за дев’ять місяців цього року в столиці

було демонтовано 917 незаконно встановлених рекламних конструкцій. “З де+

монтажами в центрі міста є певні труднощі. Бо великі формати потрібно демо+

нтувати великою технікою, а це може спровокувати серйозні затори на вули+

цях. Тому наші працівники намагаються працювати вночі, щоби не заважати

руху транспорту”, — зазначив голова КП “Київреклама” Костянтин Барташ.

До речі, демонтаж великоформатних конструкцій відбувається за рахунок рек+

ламних операторів, яким вони належать. Із міського бюджету гроші на ці роботи

не витрачаються. Фахівці компаній розуміють потребу в даній реформі, хоча за+

раз мають збитки. Упорядкована реклама має більшу віддачу — її краще видно,

вона привертає увагу стилістикою, її не затуляють інші великі конструкції. А це,

у свою чергу, підвищує її вартість. Місто вже підняло плату за розміщення рек+

ламних площ на 20+25 %. За словами директора компанії “Білборд” Юрія Чару+

хи, для кінцевих споживачів оператори підвищуватимуть ціни дещо пізніше.

“Найголовніше те, що реклама стає все більш соціально відповідальною. Ми

хочемо, аби кияни комфортно почували себе на вулицях міста. Але наш бізнес

досить серйозний, міська влада це розуміє і йде з нами на конструктивний діа+

лог”, — сказав пан Чаруха.

Нагадаємо, у січні цього року Київрада затвердила Концепцію розміщення

зовнішньої реклами у столиці. Основними її завданнями є формування єдиної

міської політики у сфері зовнішньої реклами; налагодження взаємодії органів

місцевого самоврядування та операторів ринку в напрямі підвищення ефек+

тивності використання території міста при розміщенні рекламних засобів;

впровадження нового принципу при зонуванні зовнішньої реклами, який пе+

редбачає визначення формату рекламних засобів для кожної міської зони та

врахування архітектурного середовища мегаполісу
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Квартиру можна застрахувати
за тисячу гривень
На пожежі та заливання водою припадає 70�75 % вартості полісу

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У раїнці не проявляють а тивності
сфері страх вання сво о житла, хоча
посл а, за словами е спертів, ош-
т є на рин недоро о. Більш ва
наразі звертають на мінімізацію ри-
зи ів під час півлі вартир на пер-
винном рин , оли роші інвес-
т ються ще недоб дований об’є т.
Але вітчизняні страхови и побо-
юються брати на себе та і ризи и.

Найпоширеніші страхові 
випадки

Значна частина потенційних споживачів —

власників житлових приміщень — навіть і не

замислюється про страхування нерухомості. На

думку аналітиків, пояснюється це двома причи+

нами: по+перше, у страхування нерухомості

просто не вірять, по+друге, ніхто особливо не

лобіює законів про обов’язкове страхування

житла на відміну, наприклад, від сегмента стра+

хування авто.

Виходить, що середньостатистичний авто+

власник уявляє, скільки коштує страхування

його машини і наскільки це вигідно. А ось гос+

подар квартири навряд чи володіє такою інфор+

мацією стосовно своїх квадратних метрів. Од+

нак, як кажуть фахівці, це аж ніяк не означає,

що страхування житлової нерухомості неефек+

тивне.

“У портфелі нашої компанії таких полісів не

більше 5 %. Страхування нерухомості не можна

назвати популярним продуктом. Найчастіше

українці купують страховий поліс тільки тоді,

коли їх до цього хтось примушує. Наприклад,

банк, який видає кредит і вимагає застрахувати

заставне майно. Самостійно нерухомість стра+

хують ті, хто колись отримував виплати за цим

видом або ті, хто серйозно постраждав при по+

жежі або затопленні”, — зазначає начальник

управління андеррайтингу та перестрахування

СК “Рітейл+Страхування” Олег Майоренко.

Застрахувати квартиру можна від багатьох не+

приємностей: і потопу, і злому, і навіть падіння

літаків. Але найчастіше у квартирах трапляють+

ся пожежі або їх заливає водою з вини сусідів.

“На ці ризики припадає до 70+75 % вартості по+

ліса. І головне — без них договір взагалі не укла+

дуть. Додавання до цього кожної додаткової

опції (захист від стихійних лих, протиправних

дій третіх осіб, вибуху газу, страхування ремонту

тощо) робить страховку дорожче ще на 1—8 %”,

— повідомили “Хрещатику” в СК “Добробут”.

За статистикою, серед найпоширеніших “до+

машніх” аварій — прориви труб парового опа+

лення, водопостачання і системи каналізації, а

ще — халатність сусідів, яка призводить до по+

дібних випадків. Трапляються й інші події, по+

в’язані з тими ж факторами: несправність кра+

нів, місць з’єднання шлангів, недбальство при

проведенні ремонтних робіт з боку працівників

ЖЕКів, ліквідація пожежі в сусідній квартирі й

багато інших.

Фахівці радять серйозно подумати про стра+

хування свого житла, якщо приміщення здаєть+

ся в оренду; використовується не цілий рік, а

сезонно (тобто деякий час пустує); не має по+

жежної та охоронної сигналізації, металевих

дверей, надійних замків; розташоване поблизу

трубопровідних або теплових магістралей, а та+

кож аеропортів і повітряних трас.

Водночас варто пам’ятати, що страховий по+

ліс не покриває: руйнування стін і стелі через

ремонт у сусідів, просідання будинку в резуль+

таті помилки будівельників, руйнування старо+

го будинку і будівлі в аварійному стані, руйну+

вання конструкцій, якщо застрахований тільки

ремонт.

Вартість полісу

Страхування житла — відносно недорога по+

слуга, яка при цьому дозволяє захистити майно

від багатьох ризиків. У тому числі, і найбільш

поширених. А вони суттєво зростають, коли

квартира залишається без нагляду, наприклад,

під час відпустки.

Але страхові компанії все ж рекомендують

своїм клієнтам не обмежуватися страховкою

тільки на термін своєї відсутності. “Наприклад,

труби можуть прорвати в будь+який час дня і

ночі, взимку або влітку. Тому наша компанія

пропонує страхувати нерухомість на весь рік.

Хоча існує і більш короткий термін — від 3+х

місяців, але різниця у вартості поліса настільки

незначна, що більше нагадує економію на сір+

никах”, — коментує “Хрещатику” менеджер із

комунікацій Страхової Групи “PZU Україна”

Олександр Мельничук.

Загалом страховий тариф залежить від обра+

них ризиків, категорії та вартості майна, термі+

ну страхування, розміру франшизи тощо і ста+

новить 0,25+1,5 % від страхової суми — зазви+

чай, це вартість квартири.

За даними СК “Добробут”, для однокімнатної

квартири в Києві страховка буде коштувати в се+

редньому від 900 до 1800 гривень в рік. При цьо+

му страхування тільки стін, стелі обійдеться десь

0,25+0,5 %, ремонту — в межах 0,4+0,7 %, скля+

них виробів (вікон, перегородок) — 1,8+2,5 %, а

побутової техніки і меблів — в межах 0,5+1,0 %.

Ризики недобудов

Після кількох гучних скандалів довкола недо+

будованих об’єктів, у які люди інвестували гро+

ші, актуальним стає можливість перестрахува+

тися на випадок “недобросовісності” компанії+

забудовника. Однак така послуга в нашій дер+

жаві практично не надається.

За словами Олега Майоренка, у розвинених

країнах це досить поширений та затребуваний

продукт. За кордоном при введенні в експлуата+

цію забудовник страхує будівельно+монтажні

ризики, а покупець — своєчасні терміни отри+

мання нерухомості у власність. Але в Україні

своєчасно нерухомість в експлуатацію не здає+

ться. Затримка у квартал або два для вітчизня+

них забудовників — норма.

Крім того, європейські будівельні компанії

страхують власну відповідальність перед треті+

ми особами (у тому числі, клієнтами). У ком+

плексі ці страхові продукти дозволяють їм впо+

ратися з будь+якими фінансовими проблемами

та не перекладати їх на плечі інвесторів.

“Такий продукт можна запропонувати. Але

ніхто зі страхових компаній в Україні не захоче

братися за такі ризики, вони і перестраховика

для такого об’єкта не знайдуть. Працювати така

система може тільки за умови, якщо забудов+

ник максимально “прозорий” і страхова компа+

нія зможе якісно вивчити всі його ризики”, —

зазначає Олег Майоренко.

З іншого боку, держава зобов’язує забудовни+

ків та інвестиційні компанії страхувати свою

відповідальність перед інвесторами щодо вико+

нання умов за договором. Але вимоги цього до+

говору чітко регламентуються самим забудов+

ником, і більшість інвесторів навіть не знає про

те, що такий договір страхування існує.

Що стосується прогнозів на ринку страхуван+

ня нерухомості, то експерти з ними не поспіша+

ють. За словами директора з роздрібного прода+

жу СК “Нова” Олега Кравченка, все буде зале+

жати від інтенсивності кредитування банками

іпотеки

Застрахувати квартиру можна 
багатьох неприємностей: 
і потопу, і злому, і навіть 

падіння літаків

Національним бан ом У раїни
план ється здійснити за півлю посл щодо оцін и предметів зас-
тави: цінних паперів (простих іменних а цій бан ів) та нер хомості
(земельних діляно ), а та ож майнових прав за редитами пози-
чальни ів бан ів.

У зв'яз з цим просимо незалежних с б'є тів оціночної діяльності нада-
ти пропозиції щодо мов надання вищезазначених посл .

Обов'яз овою мовою надання посл є термінове ви онання робіт з
оцін и предметів застави.

Пропозиції очі ються стро до 08.10.2012 на адрес Головно о п-
равління Національно о бан У раїни по м. Києв та Київсь ій області:
Контра това площа, 2б, м. Київ (тел./фа с 230-16-78).
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 5 жовтня 2012 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Цьо о ро спеціалізована
ш ола № 73 з по либле-
ним вивченням раїнсь ої
мови, літерат ри та ра-
їнознавства 75-й раз ос-
тинно відчинила свої две-
рі. У навчальном за ладі
чнів з перших днів “зан -
рюють” в раїнсь ий світ,
проводячи свята, та і, я
тиждень раїнсь ої сло-
весності, “У раїнобачен-
ня”. Для першо ласни ів
створюють особливі мо-
ви, недарма ш ола зайня-
ла перше місце за підс м-
ами о ляд - он рс на
ращ і ров імнат для
чнів молодших ласів в
Шевчен івсь ом районі.

Збудована у далекому 1937 році,

школа пережила воєнне лихоліття,

німецьку окупацію. А восени

1944�го, після звільнення Києва

від фашистських загарбників,

прийняла своїх перших повоєнних

вихованців. У вересні 2005 року

середня загальноосвітня школа

№ 73 реорганізована у спеціалізо�

вану з поглибленим вивченням

української мови, літератури та

українознавства.

У школі відзначають 
народні свята 
та запроваджують власні

З цього часу в навчальному за�

кладі почалося “занурення” в

український світ: ґрунтовне ви�

вчення рідної мови та літератури,

відродження народних традицій,

створення власних. Скажімо, на

день Покрови — День козацтва,

відбувається посвята першоклас�

ників у козачат, що супроводжує�

ться різноманітними розвагами,

наприклад, такими, як спортивні

змагання для хлопців. У вестибюлі

школи розгортається виставка ко�

зацьких атрибутів (шабля, булава,

шапка, люлька), оформляється

стенд із яскравими висловами про

козацтво, проходить конкурс уч�

нівських стіннівок на тему “Ко�

зацькому роду нема переводу”.

Найцікавіше те, що цього дня у

школі влаштовують ярмарок

“Щедрість рідної землі”, на якому

лунає українська пісня, влучне

українське слово.

Не менш цікаво проходить Тиж�

день словесності у листопаді. Діти

разом із педагогами готують теат�

ралізовані вистави. Свого часу

особливе захоплення викликала

інсценізація відомої п’єси М. Ста�

рицького “За двома зайцями”. На�

довго залишилася у пам’яті шко�

лярів і батьків п’єса Тараса Шев�

ченка “Назар Стодоля” у виконан�

ні вчителів школи.

Уже доброю традицією стала ви�

ставка мистецьких робіт педаго�

гічних працівників, зокрема ви�

шиті картини Лілії Миколаївни

Гнилорибової та роботи з флорис�

тики Ірини Всеволодівни Молча�

нової. Своєрідною родзинкою за�

кладу є фестиваль “Українобачен�

ня”, на якому діти пропонують

власні інтерпретації як народних,

так і сучасних пісень.

Головним завданням для кожно�

го вчителя спеціалізованої школи

№ 73 є створення для учнів яскра�

вих і незабутніх миттєвостей успі�

ху, які забезпечують віру в себе. З

цією метою тут працюють різно�

манітні гуртки та секції. Вихован�

ці закладу з першого класу вивча�

ють англійську мову, а з п’ятого —

німецьку і турецьку. Тому не див�

но, що твори українського ге�

нія Тараса Шевченка у школі зву�

чать не тільки рідною, а й турець�

кою мовою. Учні постійно беруть

участь у міжнародних олімпіадах і

посідають призові місця.

Для найменших школярів 
в ігровій кімнаті проводять
уроки та показують фільми

Педагогічний колектив спеціа�

лізованої школи № 73 неухильно

працює над формуванням фізич�

но здорової, духовно багатої та ви�

сокоосвіченої особистості. Окре�

мо варто сказати про початкову

школу, адже саме тут закладають�

ся перші сходинки до успіху. Вчи�

телі молодших класів постійно

працюють над забезпеченням

умов для морального, інтелекту�

ального, фізичного, художньо�ес�

тетичного розвитку вихованців. З

цією метою у навчальному закладі

запроваджено проект “Народні

свята”, День матері, свято роди�

ни.

Щоб задовольнити дитячі по�

треби у грі, а також з метою забез�

печення біологічного росту і роз�

витку дитини, при підтримці бать�

ків та вчителів створено ігрову

кімнату, перебування в якій запо�

бігає виникненню втоми. Тут учні

обирають діяльність за власними

бажаннями та інтересами. Адже

гра, як відомо, є найприроднішою

та найпривабливішою діяльністю

для молодших школярів.

Разом з тим учителі використо�

вують ігрову кімнату як навчаль�

ний клас, де проводять уроки чи�

тання, позакласного читання.

Особливо успішними є заняття

“Основ здоров’я”, оскільки дають

можливість не тільки працювати з

підручником, а й розучувати ком�

плекси вправ ранкової гімнасти�

ки. Водночас ігрова кімната є ві�

деозалом. Збудована амфітеатром

“гірка” дозволяє розмістити у

приміщенні одночасно два класи.

До того ж ця кімната широко ви�

користовується вихователями гру�

пи продовженого дня. За підсум�

ками І етапу (районного) огляду�

конкурсу на кращу класну кімна�

ту, ігротеку та ігровий майданчик

для учнів 1�х класів ЗНЗ ігрова

кімната спеціалізованої школи

№ 73 з поглибленим вивченням

української мови, літератури та

українознавства зайняла перше

місце

Серед цікавих подій, які відбулися у ці

дні, — відкриття двох унікальних експози�

цій — виставки лічильників та Музею історії

каналізації, а також різноманітні змагання

серед каналізаційних та водопровідних бри�

гад “Київводоканалу”. Цікаво, що до ство�

рення святкової програми заходів долучився

майже весь семитисячний колектив підпри�

ємства, серед якого представники числен�

них трудових династій.

Змагання на спритність

Розпочався святковий тижневий мара�

фоном із змагань “Найкращий за профе�

сією”. Своїми силами мірялися найдосвід�

ченіші слюсарі, зварювальники, столяри.

Учасники конкурсу показували свою май�

стерність у таких хитромудрих справах, як

розбирання і збирання засувок, зварюван�

ня стику труби, набивка сальника на засув�

ці під тиском у воді, та інших специфічних

професійних тонкощах. За результатами

змагань перше місце у номінації “Найкра�

щий за професією” розділили команди

“Десна” та “Артезіанці”. Друге місце посі�

ла команда “У нас на районі” і третє —

“Дніпро”.

“Змагання ще раз показали, наскільки ми

багаті своїми кадрами. Наші аварійні та ре�

монтні бригади — це основна виробнича

одиниця підприємства. За рік ці люди лікві�

довують близько шести тисяч аварійних си�

туацій на водопровідних мережах столиці.

Без цих хлопців наше підприємство не

змогло б функціонувати і щодня надавати

якісні послуги з водопостачання”, — зазна�

чив голова правління ПАТ "АК "Київводок�

нал” Валерій Ченчевий.

Музеї лічильників та каналізації

У рамках святкових заходів у розрахунко�

вому департаменті “Київводоканалу” уро�

чисто відкрили унікальну виставку лічиль�

ників. Як повідомила “Хрещатику” прес�

служба товариства, в експозиції, яка налічує

більш ніж 100 різних приладів, можна прос�

тежити всю історію розвитку обліку води не

лише у столиці, а й в усьому світі. Цікаво, що

найстарішому експонату�лічильнику понад

120 років.

До речі, перші побутові прилади вимірюва�

ли спожиту воду не літрами, а відрами. Такі

з’явилися у Києві ще наприкінці ХІХ століт�

тя. Ціни на артезіанську воду варіювалися з

року в рік. Так, найдорожчою вода була в 1870

році, тоді 100 відер коштували 22,5 копійки. А

у 1907 році її вартість зменшилась до 12 копі�

йок.

З 1929 року повірка лічильників води стала

обов’язковою. Через три роки на Київському

заводі ім. Петровського почали виробництво

спеціальних приладів, але призначені вони

були в основному для обліку витрат води на

підприємствах. Лише з 1970 року стало обо�

в’язковим встановлення водомірних лічиль�

ників у всіх колективних споживачів.

У “Київводоканалі” впевнені, що для бага�

тьох киян буде цікавим і Музей каналізації,

який відкрили в одному із виробничих примі�

щень колишньої каналізаційної насосної

станції. Тут відтворено всю історію розвитку

каналізаційної системи Києва: від 1879 року

до сьогодення. Серед експонатів музею є су�

часні та старовинні труби, зокрема дерев’яна,

якій близько 200 років. Під час екскурсій від�

відувачам також розповідатимуть про заро�

дження системи водовідведення у світі. До ре�

чі, у нашому місті роздільну систему водовід�

ведення було побудовано ще у кінці 19 століт�

тя — вона була першою в Російській імперії.

Перспективи

Водночас у “Київводоканалі” велику

увагу приділяють майбутньому компанії.

Зокрема актуальним питанням водопоста�

чання та водовідведення була присвячена

Міжнародна науково�практична конфе�

ренція, учасниками якої були відомі віт�

чизняні та іноземні фахівці, представники

провідних підприємств, установ та науко�

вих закладів. Серед головних питань, які

обговорювали, — використання новітніх

технологій для очищення води. Зокрема,

йшлося і про будівництво на території

Деснянської водопровідної станції заводу

з виробництва гіпохлориту натрію. Вико�

ристання цього реагенту має прийти на за�

міну усім відомому хлору, від якого при

очищенні води поступово відходять у єв�

ропейських країнах.

А завершиться тиждень святкових заходів

урочистим концертом у Великому залі На�

ціональної музичної академії ім. Чайков�

ського. До речі, концертну програму підго�

тували самі ж представники підприємства

У Голосієві відзначили День 
працівників освіти
Голосіївсь ий район щоро виходить перш

“п’ятір ” серед столичних районів за рез льтатами
все раїнсь их чнівсь их олімпіад, он рсів-захистів
на ово-дослідниць их робіт Малої а адемії на , зов-

нішньо о незалежно о оцінювання, Все раїнсь о о он рс “Учитель ро-
” та інших заходів.
У навчальних за ладах район нині працює майже 2000 педа о ів. Се-

ред них — 1293, я і навчають основ на , 130 — ор анізов ють робот ч-
нів в р пах продовжено о дня, 300 — ерівни и рт ів та педа о и-ор а-
нізатори. У Голосієві дбають і про дітей з особливими потребами, півти-
сячі я их навчається трьох спеціальних інтернатах, з ними ретельно та
важно працюють 150 педа о ів. Психоло ічний омфорт і соціальний с -
провід ш олярів район забезпеч ють 47 пра тичних психоло ів і соціаль-
них педа о ів.
Серед освітян Голосієва 4 носять висо е звання “Засл жений вчитель

У раїни” та 2 — “Засл жений працівни освіти У раїни”. Та ож районі 22
педа о и, я і мають на овий ст пінь андидата на .
У цьом році вперше розпочали свою педа о ічн діяльність 32 молодих

педа о и.
4 жовтня в Б дин дитячої творчості за частю олови Голосіївсь ої РДА

Оле сандра Незнала відб лись рочисті збори з на оди Дня працівни ів
освіти. Голова відзначив Подя ами та Почесними рамотами найа тивні-
ших вчителів та педа о ів район

З початку місячника з благоустрою
у Деснянському районі замінено
тротуари на шести вулицях
Осінній місячни з бла о строю, озеленення та по-

ліпшення санітарно о стан Деснянсь ом районі
лише розпочато, а ом нальни и вже рапорт ють

про замін трот арів на 6 в лицях район . Та , працівни ами КП
“Шляхово-е спл атаційне правління по ремонт та триманню авто-
мобільних шляхів та спор д Деснянсь о о район ” замінено 50 вад-
ратних метрів твердо о асфальтово о по риття по в лицях Мілютен-
а, Шолом-Алейхема, Братиславсь ій, Саб рова, Цвєтаєвої та по о-
ловній ма істралі район — проспе т Мая овсь о о, на що витраче-
но 126 тисяч ривень.
Всьо о ж під час місячни а б де відновлено 150 вадратних метрів до-

рі та трот арів на с м 287,5 тис. рн.
Та ож з 24 вересня працівни ами шляхово о осподарства відремонто-

вано та очищено від сміття 40 зливоприймачів та 22 о лядових олодязі,
що перевищ є заплановані по азни и

У Шевченківському районі відбулися
заходи з нагоди Міжнародного 
дня захисту тварин
Щоро 4 жовтня світова спільнота відзначає Міжна-

родний день захист тварин. У зв’яз з цим столиці
передбачено чимало заходів. Зо рема ОСН “Квар-

тальний омітет “Ш ляв а” Шевчен івсь о о район повідомляє про по-
чато Першо о фестивалю- он рс “Зоофест”, я ий відб деться рам-
ах Міжнародно о дня захист тварин. Свято ор анізоване спільно з КП
“Центр ідентифі ації тварин” за підтрим и КМДА. Захід відб деться 6
жовтня о 10.00 на стадіоні “Старт” (в л. Шол ден а, 26/28).
Зазначимо, що рам ах фестивалю пройде он рс дитячих творчих

робіт “Др зі наші менші”. Учасни и представлять на ньом чнівсь і тво-
ри, фото, роботи з образотворчо о мистецтва відповідної темати и.
Кращі з них б д ть відзначені спеціальними призами. За бажанням он-
рсанта робота може б ти виставлена на бла одійний а ціон під час

проведення с ботньо о заход . Кошти від продаж творів передавати-
м ться зоозахисним ор анізаціям. Автор цьом випад заохоч ється
додат ово

Відбулося засідання колегії 
Подільської РДА
Голова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о провів

засідання оле ії, під час я о о йшлося про стан
під отов и районно о осподарства до роботи в
осінньо-зимовий період 2012–2013 ро ів та про

план заходів щодо проведення осінньо о місячни а з бла о строю,
озеленення та поліпшення санітарно о стан .
За інформацією начальни а правління ЖКГ М. Д бови а, наразі
районі заверш ються роботи з під отов и житлово о фонд ,

об’є тів соціально- льт рно о призначення до роботи під час опа-
лювально о сезон .
За алом відповідно до рафі а під отов и житлово о фонд По-

дільсь о о район до роботи в осінньо-зимовий період ви онані ро-
боти по відновленню опалення сходових літин, відремонтовано та
замінено системи арячо о водопостачання, централізовано о опа-
лення, проведено ремонт та замін ізоляції тр бопроводів арячо о
водопостачання та опалення в підвалах, на орищах, технічних по-
верхах.
Та ож відповідно до план заходів щодо проведення осінньо о мі-

сячни а з бла о строю, озеленення та поліпшення санітарно о ста-
н в районі створено омісію та затверджено планові по азни и ви-
онання робіт. На Подолі заплановано провести с ботни и 6, 13 та
20 жовтня. Крім то о, передбачено ви онання заходів щодо дотри-
мання належно о санітарно о стан на приле лих територіях, систе-
матично о вивезення опало о листя, забезпечення енер озбере-
ження житлових б дин ів, своєчасно о відновлення бла о строю
після лі відації аварій

Новини районів

"Київводоканал" святкує ювілей
З нагоди 140�ї річниці підприємство відкрило два унікальних музеї
Мирослава КАРПА
“Хрещатик”

Цьо о тижня найбільше в У раїні
підприємство з водопостачання
та водовідведення — ПАТ “АК
“Київводо анал” — свят є юві-
лей. Саме 140 ро ів том ,
1872 році, з п с ом місь о о
водо он починається відлі іс-
торії цієї ор анізації. Тоді ияни
вперше отримали можливість
оцінити всі перева и безпере-
бійної централізованої подачі
води з Дніпра до своїх помеш-
ань.

Навчання у народних традиціях
Спеціалізована школа № 73 є лідером за підсумками 
огляду�конкурсу на кращу ігрову кімнату для першокласників 
у Шевченківському районі

Зб дована дале ом 1937 році, вересні ш ола вже 75-й раз остинно відчинила двері для иївсь их першо ласни ів

Вихованці за лад з першо о лас вивчають ан лійсь мов , а з п’ято о –
німець і т рець , постійно бер ть часть міжнародних олімпіадах

У спеціалізованій ш олі № 73 чнів з перших днів "зан рюють" в раїнсь ий
світ, проводячи свята, та і, я тиждень словесності, "У раїнобачення"



Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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Про перейменування вулиці Боженка у Голосіївському районі м. Києва 

на вулицю Казимира Малевича
Рішення Київської міської ради № 4/8282 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з
метою вшанування пам'яті всесвітньо відомого київського художника�авангардиста, одного з засновників нових напрямів у абст�
рактному мистецтві Малевича Казимира Севериновича, з нагоди підготовки до відзначення 165�річчя з дня його народження та
враховуючи протокол № 2 засідання комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) від 25 червня 2011 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати вулицю Боженка у Голосіївському районі м. Києва на
вулицю Казимира Малевича.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс!
трації) провести організаційно!правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!

сію Київради з питань культури та туризму і постійну комісію Київради з
питань місцевого самоврядування, регіональних,міжнародних зв'язків та
інформаційної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на вулиці Юрія Шумського, 

між будинками № 1�б та № 3 у Дніпровському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 17/8301 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовря�

дування в Україні", статті 7, статей 51—53 Закону України "Про природно�заповідний фонд України" та з метою раціонального ви�
користання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати за рахунок міських земель, не наданих у власність чи корис!
тування, земельній ділянці площею 0,40 га на вулиці Юрія Шумського між
будинками № 1!б та № 3 у Дніпровському районі м. Києва статус скверу.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381 "Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Ки!
єва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в централь!
ній частині міста", а саме: додати сквер згідно з пунктом 1 цього рішен!
ня до переліку скверів Дніпровського району м. Києва.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в комунальних засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 04.11.2010 № 220/5032

Рішення Київської міської ради № 7/8291 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032

"Про затвердження цільової програми "Питна вода міста Києва на 2011 —
2020 роки" викласти в такій редакції:

"3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній ад!
міністрації) щорічно під час підготовки та внесення на розгляд Київ!
ради проекту Програми соціально!економічного розвитку м. Києва,
проекту бюджету міста Києва враховувати потребу у видатках на ви!

конання цільової програми "Питна вода міста Києва на 2011—2020 ро!
ки".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань житлово!комунального господарства та паливно!
енергетичного комплексу.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про створення гімназії "Київська Русь" з поглибленим вивченням історії 
та культури слов'янських народів

Рішення Київської міської ради № 18/8302 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до статті 10 Конституції України, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України

"Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально�виховних
закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 228, Положення про загальноосвітній навчальний
заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, статті 12 рішення Київради від 28.03.2002
№ 371/1805 "Про Статут територіальної громади міста Києва", з метою організації діяльності гімназії "Київська Русь" з поглибле�
ним вивченням історії та культури слов'янських народів та враховуючи численні звернення мешканців щодо встановлення україн�
ської мови навчання у загальноосвітньому навчальному закладі на ділянці № 12 у 6�му мікрорайоні житлового масиву Осокорки —
Північні, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Створити загальноосвітній навчально!виховний заклад — гімназію
"Київська Русь" у Дарницькому районі міста Києва на ділянці № 12 у 6!му
мікрорайоні житлового масиву Осокорки — Північні.

2. У гімназії визначити українську мову навчання та запровадити по!
глиблене вивчення історії і культури слов'янських народів, вивчення ста!
рослов'янської мови.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс!
трації) спільно з Дарницькою районною в м. Києві державною адміністра!
цією розробити Статут загальноосвітнього навчально!виховного закла!
ду — гімназії "Київська Русь" з поглибленим вивченням історії та культу!
ри слов'янських народів.

4. Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації затвердити
Статут загальноосвітнього навчально!виховного закладу — гімназії "Київ!
ська Русь" з поглибленим вивченням історії та культури слов'янських на!
родів.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань гуманітарної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, 
затверджених рішенням Київської міської ради 

від 25.12.2008 № 1051/1051
Рішення Київської міської ради № 20/8304 від 20 вересня 2012 року

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про благоустрій населених
пунктів", "Про забезпечення санітарного епідеміологічного благополуччя населення", з метою упорядкування роботи мережі гро�
мадських вбиралень санітарного типу, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Підпункт 2.3.10 пункту 2.3 розділу 2 Правил благоустрою міста Ки!
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва", виключити.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань житлово!комунального господарства та паливно!
енергетичного комплексу.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про приватизацію земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Кобзарській, 57�ж у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 176/8460 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 20 вересня 2012 р. № 176/8460 

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок, які передаються громадянам у приватну власність

Про визнання такими, що втратили чинність, 
рішень Київської міської ради від 27.12.2007 № 1637/4470 

та від 23.12.2010 № 423/5235 та про надання статусу скверу 
земельній ділянці площею 0,54 га, 

яка розташована на перетині вулиці Героїв Космосу 
та проспекту Леся Курбаса у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 194/8478 від 20 вересня 2012 року

У зв'язку з невиконанням умов договору оренди земельної ділянки від 13.05.2008 № 75�6�00403, керуючись статтею 19 Земель�
ного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 7,
статтями 51�53 Закону України "Про природно�заповідний фонд України", Правилами утримання зелених насаджень у населених
пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово�комунального господарства України
від 10.04.2006 № 105, підпунктами 8.4, 11.4 пунктів 8, 11 договору оренди земельної ділянки від 13.05.2008 № 75�6�00403, врахову�
ючи звернення мешканців прилеглих будинків щодо майбутнього будівництва та з метою раціонального використання і збережен�
ня зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської
ради від 27.12.2007 № 1637/4470 "Про передачу товариству з обмеже!
ною відповідальністю "Стиль Бюро" земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування автомобільного салону на перетині 
вул. Героїв Космосу та просп. 50!річчя Жовтня у Святошинському районі
м. Києва" та від 23.12.2010 № 423/5235 "Про затвердження містобудів!
ного обґрунтування щодо будівництва, експлуатації та обслуговування ав!
тозаправного комплексу з об'єктами дорожнього сервісу на перетині 
вул. Героїв Космосу та просп. 50!річчя Жовтня у Святошинському районі
м. Києва".

2. Розірвати в односторонньому порядку договір оренди земельної ді!
лянки від 13.05.2008 № 75!6!00403, укладений між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Стиль Бюро".

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ!
ради (Київської міської державної адміністрації):

— внести до книги записів державної реєстрації договорів орен!
ди землі запис про розірвання договору оренди земельної ділянки
від 13.05.2008 № 75!6!00403 та зняти з реєстрації цей договір орен!
ди;

— проінформувати керівництво товариства з обмеженою відповідаль!
ністю "Стиль Бюро" про прийняття цього рішення.

4. Надати статус скверу земельній ділянці площею 0,54 га, яка розта!
шована на перетині вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса у
Святошинському районі м. Києва.

5. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині
міста", затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381 та продовжених на період до 2015 року рішенням Київської
міської ради від 27.11.09 № 714/2783 (таблиця 2 "Озеленені території за!
гального користування м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та
планувальним вимогам"), додавши земельну ділянку, визначену пунктом 4
цього рішення, до переліку скверів Святошинського району м. Києва.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури
та постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

№
п/п

Код
земельних

ділянок

№ і дата рішень рад
або інших документів,
які посвідчують право

користування
земельними

ділянками

№
справи

Прізвище, ім'я 
та по батькові

громадян

Місце
розташування

земельних
ділянок

Передається у
приватну власність для

обслуговування
житлового будинку і

господарських
будівель (величина

частки або площа в га)

При�
мітка

1 2 3 4 5 6 7 8

Подільський район

1 85:152:013 №354 від 23.02.1954 П�8644 Казаков Дмитро
Юрійович

вул. Кобзарська,
57�ж

0,04

1. Передати громадянину Казакову Дмитру Юрійовичу у приватну
власність земельну ділянку площею 0,04 га для будівництва та обслугову!
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Коб!
зарській, 57!ж у Подільському районі м. Києва, відведену відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих
від 23.02.54 № 354 "Про висновки обміру земель в забудованих кварта!
лах Подільського району".

2. Громадянину Казакову Дмитру Юрійовичу:
2.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до

статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутись до Головного управління земельних

ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі!
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе!
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню державного ак!
та на право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівництва питання

оформлення дозвільної та проектно!кошторисної документації вирішува!
ти в порядку, визначеному законодавством України, а питання пайової
участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київської
міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на
2012 рік".

3. Попередити власника земельної ділянки:
3.1. Право приватної власності на земельну ділянку може бути припи!

нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України.

3.2. Площа земельної ділянки буде уточнена після встановлення її меж
у натурі (на місцевості).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту!
ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради
від 09.07.2009 № 767/1823

Рішення Київської міської ради № 8/8292 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до абзацу 2 частини третьої та частини восьмої статті 31 Закону України "Про житлово�комунальні послуги", статті 9

Закону України "Про ціни і ціноутворення", підпункту 2 частини першої пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра!
ди від 09.07.2009 № 767/1823 "Про затвердження Порядку розрахунків,
обліку та відшкодування різниці в тарифах підприємствам!виробникам
послуг тепло!, водопостачання та водовідведення у випадку невідповід!
ності фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та во!
довідведення тарифам для населення, затвердженим (погодженим) орга!
нами державної влади чи органами місцевого самоврядування".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань житлово!комунального господарства та паливно!
енергетичного комплексу.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23.12.2004 № 874/2284

Рішення Київської міської ради № 9/8293 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1036/7272 "Про передачу до сфери управ�

ління Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві нежилих приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва та внесення змін до рішень Київської міської ради" та з метою приведення рішення Ки�
ївської міської ради від 23.12.2004 № 874/2284 "Про реорганізацію державного комунального навчально�виробничого центру
"Професіонал" у навчальний заклад комунальної форми власності "Навчально�виробничий центр "Професіонал" у відповідність
до вимог законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У підпункті 3.1 пункту 3 рішення Київської міської ради від
23.12.2004 № 874/2284 "Про реорганізацію державного комунального на!
вчально!виробничого центру "Професіонал" у навчальний заклад кому!
нальної форми власності "Навчально!виробничий центр Професіонал"
слова "згідно з додатком" виключити.

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до рішення Київської
міської ради від 23.12.2004 № 874/2284 "Про реорганізацію державного
комунального навчально!виробничого центру "Професіонал" у навчаль!

ний заклад комунальної форми власності "Навчально!виробничий центр
"Професіонал".

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань гуманітарної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки використання майнового комплексу 

колишньої бази відпочинку "Дніпро", 
розташованої в місті Алушта

Рішення Київської міської ради № 10/8294 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до статей 26, 48 та 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 28 Статуту територіальної гро�

мади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, статті 16 Регламенту Київської місь�
кої ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради з питань перевір!
ки використання майнового комплексу колишньої бази відпочинку "Дніп!
ро", розташованої в місті Алушта (далі — тимчасова контрольна комісія).

2. Обрати персональний склад тимчасової контрольної комісії Київра!
ди:

голова комісії — МЕЛЬНИК Сергій Миколайович, депутат Київради;
члени комісії:
— БРИГИНЕЦЬ Олександр Михайлович, депутат Київради;
— ДАВИДЕНКО Олексій Анатолійович, депутат Київради;
— ДМИТРУК Юрій Павлович, депутат Київради;
— КОСТРЖЕВСЬКИЙ Денис Борисович, депутат Київради;
— КОСТЮК Світлана Миколаївна, депутат Київради;
— ЛОЙФЕНФЕЛЬД Олександр Якович, депутат Київради;
— МОСКАЛЬ Денис Денисович, депутат Київради;
— ПАЛАМАРЧУК Микола Петрович, депутат Київради;
— САМОХІН Олексій Юрійович, депутат Київради;
— СЛАВНА Ольга Володимирівна, депутат Київради;
— ЯКОВЧУК Михайло Юрійович, депутат Київради;
— ШАФАРЕНКО Жанна Юріївна, депутат Київради.
3. Основними завданнями тимчасової контрольної комісії визначити

перевірку фінансово!господарської діяльності та діяльності щодо вико!
ристання майнового комплексу колишньої бази відпочинку "Дніпро", роз!
ташованої в місті Алушта.

4. Для виконання покладених на тимчасову контрольну комісію завдань
комісія має право у десятиденний термін отримувати від виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), йо!
го структурних підрозділів документи, необхідні для виконання покладе!
них на комісію завдань, а також заслуховувати необхідну інформацію.

5. Тимчасовій контрольній комісії за результатами роботи протягом
п'яти місяців надати звіт та внести пропозиції на розгляд Київської місь!
кої ради.

6. Матеріально!технічне, інформаційне та організаційне забезпечення
роботи тимчасової контрольної комісії покласти на секретаріат Київради.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань правопорядку, регламенту ту депутатської етики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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ВИБОРИ�2012
Хрещатик 5 жовтня 2012 року

Центральна виборча комісія
Постанова № 1205 від 2 жовтня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб'єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року

про заміну членів окружних виборчих

комісій, відповідно до пункту 1 части�

ни другої статті 13, частин першої —

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

тин п'ятої — сьомої, десятої, одинадця�

тої статті 27, пункту 2 частини третьої,

частин четвертої, п'ятої, сьомої, десятої

статті 37, підпункту 1 пункту 4 розділу

XV Закону України "Про вибори народ�

них депутатів України", керуючись

статтями 11 — 13, пунктом 17 статті 19,

частиною другою статті 27 Закону

України "Про Центральну виборчу ко�

місію", Центральна виборча комісія 

п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних 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—7.

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.

З. 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 6 

до постанови 

Центральної виборчої комісії 

від 2 жовтня 2012 року № 1205

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року 

місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів на#
родних депутатів України 

одномандатного виборчого округу № 212
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Шевчук Юрій Миколайович, 1988 року

народження — секретар комісії, від Полі�

тичної партії "Молодь до ВЛАДИ" (у зв'яз�

ку із внесенням подання про заміну члена

виборчої комісії суб'єктом, за поданням

якого кандидатуру такого члена було

включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призна#
чити секретарем комісії:

Макієнко Олександр Іванович, 1947

року народження — від Політичної партії

"Молодь до ВЛАДИ".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 1224 від 3 жовтня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Розглянувши подання суб'єктів вне�

сення кандидатур до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року

про заміну членів окружних виборчих

комісій, відповідно до пункту 1 части�

ни другої статті 13, частин першої —

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

тин п'ятої — сьомої, десятої, одинадця�

тої статті 27, пункту 2 частини третьої,

частин четвертої, п'ятої, сьомої, десятої

статті 37, підпункту 1 пункту 4 розділу

XV Закону України "Про вибори народ�

них депутатів України", керуючись

статтями 11�13, пунктом 17 статті 19

Закону України "Про Центральну ви�

борчу комісію", Центральна виборча

комісія п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до складу окружних

виборчих комісій з виборів народних 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—8.

2. Окружним виборчим комісіям з ви�

борів народних депутатів України 28

жовтня 2012 року, до складу яких вно�

сяться зміни, поінформувати громадян

про такі зміни у визначений цими комі�

сіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним

додатком надіслати відповідним регіо�

нальним друкованим засобам масової ін�

формації для опублікування у семиден�

ний строк від дня її прийняття, а також

окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної виборчої

комісії.

Голова 
Центральної виборчої комісії 

В. ШАПОВАЛ

Додаток 7 

до постанови 

Центральної виборчої комісії 

від 3 жовтня 2012 року № 1224

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року 

місто Київ
Окружна виборча комісія з виборів на#

родних депутатів України 
одномандатного виборчого округу № 212
Припинити достроково повноваження

члена комісії:
Мірошниченко Василь Миколайович,

1958 року народження — від Партії

"Руський блок" (у зв'язку із внесенням

подання про заміну члена виборчої комі�

сії суб'єктом, за поданням якого канди�

датуру такого члена було включено до

складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Свистович Степан Михайлович, 1960 ро�

ку народження — від Партії "Руський блок".

Окружна виборча комісія з виборів на#
родних депутатів України 

одномандатного виборчого округу 
№ 217

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Позій Станіслав Тимофійович, 1947

року народження — від фракції комуніс�

тів (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:
Ковтун Інна Миколаївна, 1969 року

народження — від фракції комуністів.

Окружна виборча комісія з виборів на#
родних депутатів України 

одномандатного виборчого округу
№ 221

Припинити достроково повноваження
члена комісії:

Работягов Олександр Іванович, 1956

року народження — від фракції комуніс�

тів (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:
Поварніцин Рудольф Павлович, 1962

року народження — від фракції комуністів. 

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ
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Центральна   виборча   комісія
повідомляє про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 215.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Башука Олександра Григоровича.
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2700711719.
Банк отримувача: КРД АТ "Райффайзен Банк Аваль".
Код банку отримувача: МФО 322904. Рахунок отримувача: 26438287124".

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   

Про внесення змін та доповнень до переліку природоохоронних заходів 
у місті Києві у 2012 році

Рішення Київської міської ради № 24/8308 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього

природного середовища", Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердже�
ного рішенням Київської міської ради від 24.09.1998 № 10/111 (в редакції рішення Київської міської ради від 26.02.2010 № 18/3456),
у зв'язку з перевиконанням доходів по міському фонду охорони навколишнього природного середовища та з метою подальшого
оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного стану столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2012 році, затвердженого рішенням Київської міської ради від
16.02.2012 № 105/7442 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2012 році", згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 20 вересня 2012 року № 24/8308

Зміни та доповнення 
до переліку природоохоронних заходів у місті Києві для фінансування з міського фонду

охорони навколишнього середовища у 2012 році, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 16.02.2012 № 105/7442 "Про затвердження переліку

природоохоронних заходів у місті Києві у 2012 році

Позицію 1.4 переліку викласти у такий редакції:

3.4. Надати орієнтовні техніко!економічні показники, передпроектні
пропозиції та пропозиції до умов інвестиційного конкурсу до Головного
управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку
для підготовки умов конкурсів.

4. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню
екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлін!
ню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві
державним адміністраціям за запитами комунального підприємства вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) "Київське інвестиційне агентство" надавати необхідні висновки,
погодження та матеріали для підготовки техніко!економічних показників,

передпроектних пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів по
об'єктах, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

5. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на замовлення комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести!
ційне агентство" у випадках, передбачених чинним законодавством, на!
дати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки по
об'єктах, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

6. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан!
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно!
транспортної інфраструктури міста Києва в установленому порядку про!
вести інвестиційні конкурси із залучення інвестора.

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

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го!
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації
інвестиційного проекту будівництва об'єктів транспортної інфраструктури, 

дорожнього сервісу на вул. Сортувальній, 24 у Дарницькому районі
Розпорядження № 1153 від 4 липня 2012 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Ки�
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призна�
чення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 21.03.2012
№ 17/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку економіки 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 будівництва та підготовчих робіт по інвести!
ційних 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, передпроектні
пропозиції об'єктів інвестування, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко!економічні
показники, передпроектні пропозиції по об'єктах інвестування з Головним
управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головним
управлінням транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

3.3. Вирішити в установленому порядку майново!правові питання та
питання, пов'язані з користуванням земельною ділянкою, необхідною для
реалізації інвестиційного проекту по об'єктах, зазначених у пункті 1 цьо!
го розпорядження.
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1.19 Обстеження, розчистка русла та приведення до належного технічного стану відкритої та закритої частини колектора р. Либідь у
Солом'янському, Ше'вченківському та Голосіївському районах, в т. ч. проектні роботи

1.20 Каналізування (каналізація) приватного сектора в мікрорайоні Совки у Солом'янському районі міста Києва

1.21 Будівництво та реконструкція очисних споруд зливових вод на ж\м Вигурівщина — Троєщина (2 черга), в т. ч. проектні роботи

1.22 Обстеження та розчистка перепускних каналів (труб) затоки Вовкувата, в т. ч. проектні роботи

1.23 Розчистка каналу від вул. Набережно�Корчуватської до затоки Миколайчик у Голосіївському районі м. Києва

1.24 Розчистка Північно�Дарницького меліоративного каналу від проспекту Алішера Навої до вул. Курнатовського

1.25 Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних
каналізаційних системах, установок, обладнання для збирання нафти, сміття та інших рідких, твердих відходів з суден

1.26 Виготовлення та придбання систем, приладів, оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за кількістю та
якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси

1.27 Роботи з забезпечення стійкості утримуючих дамб І та II черг полігону ТПВ №5, в.т. числі проектні роботи

1.28 Розчистка та ремонт споруд Русанівського каналу, в т.ч. проектні роботи, оплата боргів за роботи, виконані у минулі роки, які
виникли за рахунок недофінансування з місцевого бюджету

1.29 Розчистка та ремонт споруд оз. Голубе (ставок Блакитний) у Подільському районі, в т.ч. проектні роботи

1.30 Розчистка та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва, в т.ч. проектні роботи

1.31 Розчистка та благоустрій озера Тельбін у Дніпровському районі м. Києва, в т.ч. проектні роботи

1.32 Ремонт та улаштування гідротехнічних споруд в місті Києві

2.2 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і
захоронення відходів, в тому числі небезпечних рослинних відходів (амброзія, окремі види карантинних та адвентивних
рослин, що викликають біологічне забруднення) на території міських кладовищ

1.4 Улаштування гідротехнічної споруди для скидання води з озера Вирлиця у Дарницькому районі, в т. ч. проектні роботи

Позицію 6.3 переліку викласти у такий редакції:

Доповнити перелік позиціями 1.19 — 1.31, 2.2 такого змісту:

6.3 Роботи з обладнання теплично�парникового господарства районних КП УЗН та територій Комунальних підприємств сфери ри�
туального обслуговування міста Києва газогенераторними котлами на твердому паливі та переведення їх на індивідуальну сис�
тему опалення, в т. ч. проектні роботи

Заступник міського голови — секретар Київради  Г. Герега

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 5 жовтня 2012 року

День пам’яті пророка Іони
Проро ами називають святих, я і
натхненні Д х Свято о проро вали
майб тнє, особлива ва а пророц-
твах приділялась завжди майб тньо-
м приход Спасителя земний
світ; проро и сповіщали волю Бож ,
навчали людей щирій вірі й творили
різні знамення й ч деса. Одні з них
проповід вали тіль и сно, а інші,
рім то о, залишили після себе свя-
щенні ни и, я і написані ними або
їх послідовни ами по вселянню Д ха
Свято о.

Сьогодні Православна Церква вшановує

пам’ять пророка Іони. Книга цього пророка

входить до складу Біблії й містить пророцтва

про долю ізраїльського народу, страждання

Спасителя, запустіння Єрусалима, кончину сві'

ту. Крім пророцтв, у книзі Іони сказано, як він

був посланий Господом до ніневітян із пропо'

віддю про покаяння.

Жив святий пророк Іона у VIII столітті до Різдва

Христового. Одного разу Господь повелів йому йти

в язичницьке місто Ніневію, столицю Ассирій'

ського царства, і сповістити жителів цього міста

про те, що Господь знищить їх, якщо вони не по'

каються. Та Іона не хотів іти з проповіддю до воро'

гів народу ізраїльського і не послухався голосу Бо'

жого. Він сів на корабель, який відбував до іншої

країни. Але раптом на морі піднялася сильна буря.

Кораблю загрожувала загибель. Усіх, хто був на

ньому, охопив жах. Налякані моряки дізналися,

що причиною цієї бурі є непослух Іони, і кинули

його в море, бажаючи цим зупинити гнів Божий.

І дійсно, буря стихла. З волі Божої пророка

проковтнула величезна риба, яка в Біблії названа

китом. Іона три дні і три ночі пробув у череві ки'

та, молячись Богу про помилування. Тут Господь

явив особливу Свою милість, Він зберіг неушко'

дженим непослуха у череві кита і помилував його.

На третій день кит викинув пророка живим на

берег. (Триденне перебування пророка Іони у чере'

ві кита і чудесне спасіння його були прообразом

триденної смерті і Воскресіння Христа Спасите'

ля.) Після цього Іона оговтався та пішов у Ніневію

заради смиренного виконання волі Божої. Цілий

день він ходив містом і проповідував усім, кажучи:

“Ще сорок днів — і Ніневію буде зруйновано!”

Мешканці з чистим серцем сприйняли його слова,

пізнавши в них волю Божу. Вони, разом з царем,

наклали на себе суворий піст, стали молитися і

принесли каяття у своїх гріхах. Господь помилував

їх незважаючи на те, що обіцяв знищити народ.

Та Іона заремствував на таке милосердя Боже і

навіть у відчаї просив собі смерті. Ймовірно, він

гадав, що його вважатимуть лжепророком. Гос'

подь і цього разу врозумив Іону. Перед наметом,

який Іона розкинув для себе поблизу Ніневії, за

одну ніч виросла велика рослина і захищала йо'

го від сонячної спеки. Але наступного дня хро'

бак підточив цю рослину, і вона всохла. Іона су'

мував за всохлою рослиною. Тоді Господь сказав

йому: “Ти жалкуєш за рослиною, над якою не

трудився і якої не плекав. То хіба ж Я можу не

пожаліти Ніневії, міста великого, в якому понад

сто двадцять тисяч чоловік, не здатних розрізни'

ти, де права, а де ліва рука, і безліч худоби?”

Оповідь випадку з пророком Іоною придбала

особливе значення у поясненнях щодо відношень

між Богом і людиною. Саме через пророка Божо'

го Іону людство дізналось, що любов Божа вища

буває за Його рішуче слово і погрози. А самі по'

грози Божі існують, перш за все, заради нашого

навернення і відмови від життя у гріхах. Іона став

прообразом Христа і одночасно образом людини,

яка може виправитись і стати на добрий шлях

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної церкви

У Києві розпочався 
"Книжковий арсенал"
У програмі фестивалю — презентації, зустрічі з письменниками 
та концерти
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 4 по 7 жовтня Національном
льт рно-мистець ом і м зейном
омпле сі “Мистець ий Арсенал”
проходить ІІ Міжнародний фестиваль
“Книж овий арсенал”, що поєдн є
літерат р і мистецтво. Фор м пре-
зент є понад 100 видавництв, 60
остей з Європи, Росії та У раїни,
насичен про рам для дітей і до-
рослих. О рім спіл вання з раїн-
сь ими і за ордонними письменни-
ами та широ им асортиментом
нижо , відвід вачів потішать хоро-
шою м зи ою, майстер- ласами і
вистав ами.

Цього року на “Книжковому арсеналі” пред'

ставлено понад 100 видавництв, а протягом фес'

тивалю на 10'ти майданчиках в “Мистецькому

Арсеналі” відбудеться більше, ніж 200 подій. Тут

проходитимуть презентації нових книжок, зустрі'

чі з авторами, автограф'сесії зірок української та

світової літератури, майстер'класи та дискусії, а

також заходи для дітей.

За словами генерального директора “Мистець'

кого Арсеналу” Наталії Заболотної, у роботі фес'

тивалю візьмуть участь понад 60 українських ав'

торів, які представлятимуть нові книги. А деякі з

них уперше вестимуть публічні діалоги у спеці'

альному, дуже цікавому проекті “Обмін речо'

вин” — це тандеми Юрія Андруховича і Тараса

Прохаська, Любка Дереша та Юрія Іздрика, Сер'

гія Жадана та Ірени Карпи.

Цікавинками цьогорічного фестивалю стануть

виставки арт'буків, коміксів, книжкових ілюс'

трацій і графіки, поетичні марафони, спеціальна

вечірня літературно'музична програма, а також

благодійні акції зі збору книжок для дитячих бу'

динків та інтернатів. Також відвідувачі мають уні'

кальну можливість поспілкуватися з відомими за'

рубіжними письменниками. Почесними гостями

фестивалю будуть три знамениті європейські

літератори: Алессандро Барікко (2 жовтня, 15.00,

зала 2), Йозеф Вінклер (5 жовтня о 19.00 в залі 2),

який презентує роман “Увезенная”, героїнею

якого є українська жінка, депортована в Австрію

в 30'ті роки минулого століття, а також відомий

французький письменник і перекладач Жерар де

Кортанз (6 жовтня о 18.00 в залі 2). Він очолює

“Folio Biographies”, імпринт найбільшого фран'

цузького видавництва “Gallimard” і виступить з

лекцією про Фріду Кало. Загалом гостями

“Книжкового арсеналу” стануть 60 відомих діячів

літератури і мистецтва: письменники, митці і му'

зиканти з Італії, Австрії, Франції, Великобрита'

нії, Японії, Німеччини, Фінляндії, Литви, Поль'

щі, Чехії, Ізраїлю та Росії.

Шанувальників літератури та музики очікують

цікаві події. Це “Складносурядні” — оновлена

програма та презентація альбому “Абсент” Юрія

Андруховича і “Кarbido” (Україна'Польща), ві'

зуально'музичний перформанс Олени Костюк,

побудований на старовинних українських піснях

і текстах Тараса Прохаська, а також запальний

соціальний диско'панк Сергія Жадана та “Собак

в Космосі”. У рамках “Книжкового арсеналу”

відбудеться й фестиваль нової музики — шість

концертів відомих на весь світ сучасних компо'

зиторів і виконавців з Великобританії, Японії,

Італії, Росії та України. Серед них світова зірка

№ 1 по грі на терменвоксі Лідія Кавина, знаме'

нитий японський танцівник буто Тадаші Ендо,

який представить прем’єру соло'балету “Гагаку”,

Роман Юсипей з програмою для соло'баяна за

участю Лідії Кавиної (терменвокс) і Максима

Коломійця (гобой), лондонський ансамбль

“Октандр” з музикою Крама і Сааріахо, програ'

ма, присвячена композитору Валентину Силь'

вестрову і Odessa Underground — авангардне ка'

баре від позажанрової української вокалістки

Мар’яни Садовської.

Окремі майданчики фестивалю працювати'

муть для дітей. Для малечі проводитимуть захоп'

люючі майстер'класи з виготовлення їстівних

книжок, листівок. А також семінари, читання,

презентації дитячої літератури, театральні ви'

ступи та концерти
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Відповіді на сканворд 

Для малечі на "Книж овом арсеналі" проводитим ть захоплюючі майстер- ласи з ви отовлення їстівних
нижо та листіво
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне правління Державної санітарно-
епідеміоло ічної сл жби м. Києві

о олош є он рс на заміщення ва антних посад працівни ів Головно о п-
равління Держсанепідсл жби м. Києві

В правління ор анізації держсанепідна ляд (вимо и до претендентів):

- начальни правління: ромадянство У раїни; вільне володіння державною мовою; повна ви-
ща медична освіта (спеціаліст, ма істр) за відповідним напрям ом, спеціалізація за відповідним
напрям ом, або з "Ор анізація і правління охороною здоров'я", валіфі аційна ате орія за від-
повідним напрям ом, або за фахом "Ор анізація і правління охороною здоров'я", стаж роботи
на державній сл жбі не менш 3 ро ів або за відповідним напрям ом не менше 5 ро ів, досвід
роботи з правління персоналом;

- начальни санітарно- і ієнічно о відділ : ромадянство У раїни; вільне володіння держав-
ною мовою; повна вища медична освіта (спеціаліст, ма істр) за відповідним напрям ом, спеці-
алізація за відповідним напрям ом, валіфі аційна ате орія з і ієни, стаж роботи за відповід-
ним напрям ом не менше 5 ро ів, досвід роботи з правління персоналом;

- оловний спеціаліст санітарно- і ієнічно о відділ (4 посади): ромадянство У раїни; віль-
не володіння державною мовою; повна вища медична освіта (спеціаліст, ма істр) за відповід-
ним напрям ом, спеціалізація за відповідним напрям ом, валіфі аційна ате орія з і ієни, стаж
роботи за відповідним напрям ом не менше 3 ро ів;

- завід вач, оловний спеціаліст (5 посад) се тор санітарно-епідеміоло ічної е сперти-
зи: ромадянство У раїни; вільне володіння державною мовою; повна вища медична освіта
(спеціаліст, ма істр) за відповідним напрям ом, із спеціалізацією за відповідним напрям ом,
або валіфі аційна ате орія з і ієни, стаж роботи за відповідним напрям ом, для завід вачів —
не менше 5 ро ів, досвід роботи з правління персоналом; для оловно о спеціаліста — не мен-
ше — 3 ро ів;

- завід вач, оловний спеціаліст (3 посади) се тор з радіаційної і ієни: ромадянство
У раїни; вільне володіння державною мовою; повна вища медична освіта (спеціаліст, ма істр)
за відповідним напрям ом, із спеціалізацією за відповідним напрям ом, або валіфі аційна а-
те орія з і ієни, стаж роботи для завід вачів — не менше 5 ро ів, досвід роботи з правління
персоналом; для оловно о спеціаліста — не менше — 3 ро ів;

- завід вач, оловний спеціаліст (3 посади) се тор з ом нальної і ієни: ромадянство
У раїни; вільне володіння державною мовою; повна вища медична освіта (спеціаліст, ма істр) за
відповідним напрям ом, із спеціалізацією за відповідним напрям ом, або валіфі аційна ате о-
рія з і ієни, стаж роботи для завід вачів — не менше 5 ро ів, досвід роботи з правління пер-
соналом; для оловно о спеціаліста — не менше — 3 ро ів;

- завід вач, оловний спеціаліст (2 посади) се тор з і ієнічних проблем здоров'я насе-
лення: ромадянство У раїни; вільне володіння державною мовою; мають повна вища медична
освіта (спеціаліст, ма істр) за відповідним напрям ом, із спеціалізацією за відповідним напрям-
ом, або валіфі аційна ате орія з і ієни, стаж роботи для завід вачів — не менше 5 ро ів,
досвід роботи з правління персоналом; для оловно о спеціаліста — не менше — 3 ро ів;

- завід вач, оловний спеціаліст се тор з і ієни праці: ромадянство У раїни; вільне воло-
діння державною мовою; мають повна вища медична освіта (спеціаліст, ма істр) за відповідним
напрям ом, із спеціалізацією за відповідним напрям ом, або валіфі аційна ате орія з і ієни,
стаж роботи для завід вачів — не менше 5 ро ів, досвід роботи з правління персоналом; для
оловно о спеціаліста — не менше — 3 ро ів;

- начальни епідеміоло ічно о відділ : ромадянство У раїни; вільне володіння державною
мовою; мають повна вища медична освіта (спеціаліст, ма істр) за відповідним напрям ом, із
спеціалізацією за відповідним напрям ом, валіфі аційна ате орія з епідеміоло ії (паразитоло-
ії, дезсправи), стаж роботи за напрям ом не менше 5 ро ів, досвід роботи з правління персо-
налом;

- оловний спеціаліст епідеміоло ічно о відділ (4 посади): ромадянство У раїни; вільне во-
лодіння державною мовою; мають повна вища медична освіта (спеціаліст, ма істр) за відповід-
ним напрям ом, із спеціалізацією за відповідним напрям ом, валіфі аційна ате орія з епіде-
міоло ії (паразитоло ії, дезсправи), стаж роботи за напрям ом не менше 3 ро ів;

- завід вач, оловний спеціаліст (2 посади) се тор адрової роботи, запобі ання та ви-
явлення ор пції: ромадянство У раїни; вільне володіння державною мовою; повна вища ос-
віта (спеціаліст, ма істр за спеціальностями ал зі "Державне правління", "Управління персо-
налом" або юридичн освіт , стаж роботи державній сл жбі не менше 3 ро ів або інших сфе-
рах не менше 5 ро ів;

- завід вач, оловний спеціаліст се тор правово о забезпечення: ромадянство У раїни;
вільне володіння державною мовою; повна вища освіта (спеціаліст, ма істр) за спеціальностя-
ми ал зі "Державне правління" або юридична освіта; стаж роботи на державній сл жбі не
менш 3 ро ів або за фахом не менше 5 ро ів;

- завід вач се тор , оловний б х алтер, оловний спеціаліст се тор б х алтерсь о о
облі : ромадянство У раїни; вільне володіння державною мовою; мають повн вищ освіт
(спеціаліст, ма істр) за спеціальностями ал зі "Державне правління" або е ономічн освіт ,
стаж роботи за фахом державній сл жбі не менше 3 ро ів, або стаж роботи за фахом в інших
сферах не менше 5 ро ів;

- завід вач, оловний спеціаліст се тор фінансово-е ономічно о забезпечення та май-
нових відносин: ромадянство У раїни; вільне володіння державною мовою; мають повн ви-
щ освіт (спеціаліст, ма істр) за спеціальностями ал зі "Державне правління" або е ономіч-
н освіт , стаж роботи за фахом державній сл жбі не менше 3 ро ів, або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах не менше 5 ро ів;

- завід вач, оловний спеціаліст се тор до ментально о та інформаційно о забезпечен-
ня: ромадянство У раїни; вільне володіння державною мовою; мають повн вищ медичн ос-
віт (спеціаліст, ма істр) за відповідним напрям ом, спеціалізація за відповідним напрям ом, ва-
ліфі аційна ате орія за відповідним напрям ом. Стаж роботи для завід вача — не менше 5 ро-
ів, досвід роботи з правління персоналом; для оловно о спеціаліста — не менше — 3 ро ів;

В Голосіївсь е, Деснянсь е, Оболонсь е міжрайонні Управління:

- начальни и (3 посади), заст пни и начальни ів (3 посади) Голосіївсь о о, Деснянсь о о,
Оболонсь о о міжрайонних Управлінь: ромадянство У раїни; вільне володіння державною
мовою; повна вища медична освіта (спеціаліст, ма істр) за відповідним напрям ом, спеціаліза-
ція за відповідним напрям ом, валіфі аційна ате орія за відповідним напрям ом, або з "Ор а-
нізація і правління охороною здоров'я", стаж роботи на державній сл жбі не менш 3 ро ів, або
за відповідним напрям ом не менше 5 ро ів, досвід роботи з правління персоналом;

- начальни и (3 посади), оловні спеціалісти (15 посад) відділів ор анізації держсанепід-
на ляд Голосіївсь о о, Деснянсь о о, Оболонсь о о міжрайонних Управлінь: рома-
дянство У раїни; вільне володіння державною мовою; повна вища медична освіта (спеціаліст,
ма істр) за відповідним напрям ом, спеціалізація за відповідним напрям ом, валіфі аційна а-
те орія за відповідним напрям ом, стаж роботи за відповідним напрям ом для начальни а — не
менше 5 ро ів, досвід роботи з правління персоналом; для оловно о спеціаліста — не менше
— 3 ро ів,

- начальни и (10 посад), заст пни и начальни ів (10 посад) Голосіївсь о о, Солом'янсь о-
о, Святошинсь о о, Деснянсь о о, Дніпровсь о о, Дарниць о о, Оболонсь о о, По-
дільсь о о, Печерсь о о, Шевчен івсь о о відділів Голосіївсь о о, Деснянсь о о, Обо-
лонсь о о міжрайонних Управлінь: ромадянство У раїни; вільне володіння державною мо-
вою; повна вища медична освіта (спеціаліст, ма істр) за відповідним напрям ом, із спеціаліза-
цією за відповідним напрям ом, валіфі аційна ате орія за відповідним напрям ом, або з "Ор-
анізація і правління охороною здоров'я" , стаж роботи за відповідним напрям ом — не менше
5 ро ів, досвід роботи з правління персоналом;

- оловні спеціалісти (58 посад) Голосіївсь о о, Солом'янсь о о, Святошинсь о о, Дес-
нянсь о о, Дніпровсь о о, Дарниць о о, Оболонсь о о, Подільсь о о, Печерсь о о,
Шевчен івсь о о відділів Голосіївсь о о, Деснянсь о о, Оболонсь о о міжрайонних Уп-
равлінь: ромадянство У раїни; вільне володіння державною мовою; повна вища медична осві-
та (спеціаліст, ма істр) за відповідним напрям ом, із спеціалізацією за відповідним напрям ом,
валіфі аційна ате орія за відповідним напрям ом, стаж роботи за відповідним напрям ом не
менше 3 ро ів;

Особи, я і виявили бажання взяти часть он рсі, подають до он рсної омісії заяв про
часть он рсі; заповнен особов арт (форма П-2 ДС), опію першої, др ої, одинадцятої сто-
ріно паспорта ромадянина У раїни; 2 фото арт и розміром 3x4 сантиметрів; опії до ментів про
освіт , підвищення валіфі ації, присвоєння вчено о звання, прис дження на ово о ст пеня; ме-
дичн довід про стан здоров'я за формою 133-о; де ларацію про майно, доходи, витрати і зо-
бов'язання фінансово о хара тер за мин лий рі за формою, передбаченою За оном У раїни "Про
засади запобі ання і протидії ор пції" (при заповненні розділ II "Відомості про доходи", слід звіри-
тись з даними подат ової інспе ції); опії до ментів про надання піль ; опію війсь ово о вит а
(для війсь овозобов'язаних); опію тр дової ниж и. До менти надавати в паперовій папці.

Стро прийняття до ментів — протя ом 30 алендарних днів після оп блі вання о о-
лошення.

До менти приймаються за адресою: 04053, м. Київ, в л. Не расовсь а, 10/8, імната 24 , теле-
фон для довідо : 486-45-91, 486-54-86.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 10 % об'є та
приватизації — нежило о б дин площею 1 210,30 в.м

на в л. Сирець ій, 29, літ. "А".
Назва об'є та: Нежилий б дино площею 1 210,30 в.м.

Адреса: 04073, м. Київ, в л. Сирець а, 29, літ. "А".

Балансо трим вач: Головне правління льт ри ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь а місь а державна адміністрація).

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино площею 1 210,30 в.м, том числі:
підвал — 78,50 в.м, І поверх — 695,50 в.м, II поверх — 436,30 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 7 928 910 (сім мільйонів дев'ятсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот
десять) ривень.

ПДВ — 1 585 782 (один мільйон п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві) ривні.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 9 514 692 (дев'ять мільйонів п'ятсот чотирнадцять
тисяч шістсот дев'яносто дві) ривні.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 951 469
(дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча чотириста шістдесят дев'ять) ривень 20 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ :

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

2.Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становленом чинним
за онодавством поряд .

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

4.Переможцю а ціон :

1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь Товарної біржі
"Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

5.А ціон б де проведено 26 жовтня 2012 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Предславинсь а, б д, 12, зал № 4, Товарна
біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато о 10.00.

6.Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Предславинсь а,
б д. 12, зал № 4, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — четвер з 9.00
до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00. обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

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

8.Грошові ошти в розмірі — 951 469,20 ривень, що становлять 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од
бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна".

9.Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04073, м. Київ, в л. Сирець а, 29,
літ. "А".

11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Предславинсь а,
б д. 12, зал № 4, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53,
(094) 927-34-53.

Продається
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ме а-полі раф принт"

(м. Київ)
Види діяльності:

- Видання ни , довідни ів, атало ів, періодичних видань та ін. др ованої прод ції.
- Роздрібна тор івля азетами та анцелярсь ими товарами.

Втрачений ст дентсь ий вито ст дента "Від рито о міжнародно о ніверситет розвит
людини "У раїна" афедри "Видавнича справа та реда вання" серія KB № 07953016 на ім'я
Бар іна Оле сандра Оле сандровича вважати недійсним.

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на
енер орес рси, матеріали тощо, ТОВ "СК Прос-
тір" повідомляє, що тарифи на посл и з три-
мання б дин ів і спор д та приб дин ових тери-
торій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвер-
дженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869.
Стр т ра, періодичність та стро и надання пос-
л відповідають вимо ам розпорядження ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої раді (КМДА) від
09.03.2011 № 307 та розміщені на інформацій-
них стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на ад-
рес : в л. Дмитрівсь а, 56-А до 19.10.2012.

У зв'яз зі зростанням мінімальної з/п, цін на енер-
орес рси, матеріали тощо, ОСББ "Фор м" повідом-
ляє, що тарифи на посл и з тримання б дин і спо-
р д та приб дин ової території, розраховані з ідно з По-
ряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011
№869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції на встановлення. Стр т ра, періодичність та стро и
надання посл відповідають вимо ам розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 09.03.2011 №307 та
розміщені на інформаційних стендах під'їздах б дин .

За важення і пропозиції приймаються на адрес :
в л. Єревансь а, 30, в правління до 19.10.12р.

№
з/п

Адреса
б дин

Розмір
тариф ,
рн/ в.м

1
в л.

Єревансь а,
30

3,35

тариф для
першо о
поверх

2,61

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси,матеріали тощо,
ЖБК "НАУКА" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим
постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до Київсь ої місь ої державної
адміністрації на встановлення. Стр т ра, періодичність та стро и надання посл
відповідають вимо ам розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 09.03.2011 № 307 та розміщені на
інформаційном стенді під'їзді б дин № 51 по в л.Червоноармійсь ій. Розмір
тариф — 2,89 рн/ в.м.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : в л. Червоноармійсь а, 51;
тел. 289-15-76 до 20 жовтня 2012 р.

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали, тощо
ТОВ "Сервіс" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим постановою
КМУ від 01.06.2011 ро № 869 подані до Київсь ої місь ої державної адміністрації на
встановлення. Стр т ра, періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) від 09.03.2011№ 307
та розміщені на інформаційних стендах під'їздах б дин по в л. Анрі Барбюса, 5-в.
Розмір тариф : 3,6652 рн з ПДВ, для першо о поверх : 3,3353 рн з ПДВ.

За важення і пропозиції приймаються ТОВ "Сервіс" за адресою: м. Київ, в л. А. Бар-
бюса, 5-в, се . 3. Протя ом 14 днів з момент п блі ації дано о о олошення.

Втрачений державний а т на право орист вання земельною
ділян ою, виданий КП "Генеральна дире ція Київсь ої місь ої ради з
обсл ов вання іноземних представництв", серія ЯЯ №382565 від
19 люто о 2008 ро , зареєстрованим в Книзі записів реєстрації
державних а тів за № 01-9-00107, вважати недійсним.

О олошення про втрат свідоцтва про право власності

Втрачене свідоцтво про право власності на нежилий б дино серія НБ
№ 010003134, видане Головним правлінням майном Київсь ої місь ої державної
адміністрації 04 липня 2000 ро товариств з обмеженою відповідальністю "БРИЗ-1"
( од ЄДРПОУ 16396804), вважати недійсним.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача
Я бен а Ві тора Ві торовича, я ий проживає: м. Київ, б льв. Р. Роллана,
б д. 3, в. 80 в с дове засідання на 18.10.2012 ро на 12.00 по справі за
позовом Мо єєва К.І. до Я бен а В.В. та ГУПіСЗН Київсь ої ОДА про
стя нення забор ованості, я е відб деться в приміщенні с д за адресою:
м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 4. Яв а сторін обов'яз ова, разі
вашої неяв и до с д в зазначений день і час без поважних причин або
неповідомлення про причини неяв и справа б де роз лян та без вас на
підставі наявних справі до азів.
С ддя Маз р І.В.

№
п/п

Адреса
б дин

розмір
тариф ,
рн/ в.м

1
в л.

Дмитрівсь а,
82

4,08

Тариф для
першо о
поверх

3,38
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Спортивні новини

Шахи. Марія Музичук — 
чемпіонка України 2012 року
У Хар ові фініш вав 72-й чемпіонат У раїни з шахів серед жіно , ін-

форм є офіційний сайт ФШУ. Нинішній т рнір б в найсильнішим за
всю історію проведення національних першостей. У зма анні брали
часть 10 ращих шахісто У раїни: олімпійсь і чемпіон и Катерина
Ла но (Донець ), Наталя Ж ова (Одеса), Анна Ушеніна (Хар ів), Інна
Гапонен о (Херсон); бронзова призер а Всесвітньої шахової олімпіади
Марія М зич (Стрий, Львівсь а обл.), дворазова бронзова призер а
л бно о чемпіонат Європи Тетяна Кононен о (Краматорсь , Донець-
а обл.), чемпіон а У раїни-2011 Катерина Должи ова (Київ), а та ож
переможниці міжнародних і національних першостей О сана Грицаєва
(Феодосія, АР Крим), Анастасія Рахман лова (Ми олаїв) та Ірина Ан-
дрен о (Хар ів). Зма ання видалися видовищними і д же напр жени-
ми. Я наслідо , чемпіон а визначилася лише в за лючном , 9-м т -
рі і лише за додат овим оефіцієнтом. Одраз три часниці — Марія
М зич , Катерина Ла но та Анна Ушеніна — набрали по 6,5 оч а з 9-
ти можливих і розділили перш сходин . Том оловном с дді т рні-
р — міжнародном арбітр Леонід Бодан ін — довелося підрахов -
вати додат ові по азни и. Після чо о з’яс валося, що най ращими во-
ни виявилися М зич , я а і стала чемпіон ою. Срібна медаль діста-
лася Ла но, бронзова — Ушеніній

Формула�1. Міхаель Шумахер оголосив 
про завершення кар’єри
Пілот оманди Mercedes, семиразовий чемпіон світ в ласі “Фор-

м ла-1” німець Міхаель Ш махер о олосив про те, що завершить ар’-
єр після за інчення сезон -2012. Відомий авто онщи зробив відпо-
відн заяв після о олошення пілота Льюїса Хемілтона про перехід
McLaren.
“Ми не дося ли цілей, я і б ли поставлені на сезон, але в цілом я

мож б ти задоволеним своєю ар’єрою. Хоч подя вати оманді
Mercedes, інженерам, механі ам за те, що вони повірили в мене. Те-
пер я зосередж ся на фініші сезон і разом з вами б д отрим вати
задоволення від решти оно ”,— повідомив 43-річний пілот. Ш махер
о ремо відзначив, що на йо о рішення та ож вплин ли втома, і втрата
мотивації — тобто ті причини, через я і він пішов з Ferrari і з “Форм -
ли-1” вперше, 2006 році. “Я ба ато розмір ов вав про це". У нас б -
ла трирічна ода. Але я зроз мів, що мені потрібні з силля для моти-
вації і часом бра є енер ії. Коли ти молодший, про та і речі майже не
д маєш”,— зазначив німець ий онщи

Теніс. Сергій Стаховський програв 
на турнірі в Токіо
У першом олі зма ань на т рнірі столиці Японії То іо 95-а ра ет-
а світ раїнець Сер ій Стаховсь ий зм шений б в припинити
боротьб . Вітчизняний тенісист про рав представни Кіпр Мар ос
Ба датіс (№ 46). Два сети тривали 1 один 38 хвилин, б в зі раний
один тай-брей , і перемо підс м свят вав Ба датіс — 7:6, 7:5

Температура +14°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +18°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +11°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 76 %

Прогноз погоди на 5 жовтня 2012 року

ОВНИ. Тема партнерства є найа т альнішою, доля зм сить вас
пере лян ти стос н и з діловими союзни ами, оханими, можли-
во, почати все з чисто о листа, залишивши позад віз подр жніх
проблем. Я р хатися далі — нарізно або разом?.. Адже не
ви лючено, що спо сливий д х свободи повернеться новим со-
юзом, в я ом ви знов наст пите на ті ж раблі.
ТЕЛЬЦІ. Я що почн ть шт рм вати боляч и, це си нал, що

спрацьов є інстин т самозбереження, ор анізм посилає SOS з ме-
тою зм сити створити армонію всередині себе і з нав олишнім
світом, т т всі засоби хороші, оловне, щоб вас не по идало від-
ч ття пре расно о. Це і є форм ла здоров’я, а овтати пі л и сен-
с немає.
БЛИЗНЯТА. Ваше серце переповнене піднесеними незатреб -

ваними поч ттями, ом їх подар вати?.. Адже цей Божественний
дар не повинен пере оріти. Втім, дбайлива Р а Долі направить
вас саме в том напрямі, де з стрінете своє щастя. С п тни має
неодмінно вписатися вимо и особисто о ідеал , поєднавши в со-
бі одночасно риси др а, д ховно о радни а, оханця, ділово о со-
юзни а.
РАКИ. Доля, я інофільмі, відмотає назад плів подій, зм -

сивши вас зан ритися в мин ле, свідомити все по-новом . Ця
ретроспе тива піде на бла о сім’ї, виправите помил и, від инете
непотрібне, зявши на озброєння тіль и хороший досвід. На впли-
вових таємних по ровителів таланитиме, їх посилає Творець для
облашт вання особисто о життя.
ЛЕВИ. Вам належить а тивіз вати особист свобод , розшири-

ти простір дій і навчитися пристосов ватися до різних обставин,
блис че даючись до ори інальних прийомів, аби отримати бажа-
ний рез льтат. Ламайте рам и обмежень, заводьте знайомства та
др жб з ці авими людьми, пізнавайте світ, розширюйте д ховний
р озір, ре лярно міняючи обстанов , на опич ючи свіжі вра-
ження, поповнюючи інтеле т альне депо новою інформацією.
ДІВИ. Не хлібом єдиним живе людина. Я дося ти армонії між

д ховними інтересами і земними потребами, чом віддати пріори-
тет, матеріальном чи д ховном світ ?.. Т т потрібна золота сере-
дин а, бо пор шення баланс зм сить р то змінити стиль б ття.
Навчіться правильно розпоряджатися рошима, енер орес рсами,
задовольняти не тіль и своє Е о.
ТЕРЕЗИ. Два найтяжчих ро и поневірянь позад , тепер ваші

рила не зв’язані, от йте стартовий майданчи для ново о злет ,
перед вами широ ий спе тр шансів для дося нення спіх на твор-
чом , любовном , діловом терені. Демонстр йте на п бліці свої
таланти, чесноти, дося нення, не плетіть інтри .
СКОРПІОНИ.Шлях ар’єрних стремлінь проля ає через підпіль-

ні дії, за онспір йтеся і тихо, подалі від допитливих заздрісних
очей втілюйте потаємні зад ми. Для п блічних вист пів ще не час.
Посвяч вати в справи можна лише довірених осіб, я і не зрадять.
Два ро и випроб вально о іспит долі на смирення д х , підст п-
них аверз таємних воро ів — позад .
СТРІЛЬЦІ. Ви станете ромадсь им діячем, неформальним лі-

дером в оле тиві, зможете натис ати на важелі вплив , ви орис-
тов ючи особист поп лярність, демо ратичність з ви одою для
себе. Фахові здібності блис чі, робота дар є незрівнянн радість,
енер орес рси висо і, ділові союзни и бла ословенні Небесами,
тож трі мф ціл ом реальний.
КОЗОРОГИ. При от йтеся до спішно о ар’єрно о злет , саме

професія, де розцвітає творче по ли ання, прославить вас, допо-
може розба атіти. Але за мови, що донині ви а тивно тр дилися
(подя а долі “халявною” не б ває), тепер вже стали д ховно зріли-
ми, м дрими, отримавши визнання і засл жене прос вання в ор .
ВОДОЛІЇ. Ваше щастя бл ає дале о від рідних місць, т т н д-

но і неці аво, ніхто вас не помічає. Відправляйтеся в подорож, роз-
ширюйте д ховний р озір, пізнавайте світ, вивчайте інші льт -
ри, традиції. Зараз по ход сит ацій ви відч єте інтимний зв’язо з
Бо ом, що дасть поштовх до форм вання нової особистої філосо-
фії б ття, відб деться “переформат вання” ідеалів, і те, що вчора
та сильно хвилювало, тепер відійде на задній план, звільнивши
місце новим захопленням.
РИБИ. Вам доведеться зіт н тися з сит аціями, я их боїтеся і

хотіли б ни н ти, але, на жаль, омин ти їх неможливо. Та треба,
пле айте в собі м жність і ви ріть заячий д х! Я що ом сь забор-
вали, не ви онали зяті на себе моральні, матеріальні зобов’-

язання, доля “е спропріює” надлиш и, поставивши все на свої міс-
ця, справедливість восторжеств є

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

У "динамівському" дербі 
перемогу здобули кияни
Завершився 2 тур групового раунду Ліги чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед в рам ах 2 т р р пово о
ра нд Лі и чемпіонів до иївсь о о
“Динамо” завітала однойменна
оманда із За реба. Вболівальни и
стали свід ами перемо и столично о
л б з рах н ом 2:0. Всі оли б ли
забиті першом таймі. Уже на 3
хвилині Оле Г сєв вивів свою
оманд вперед, а через пів одини
власні ворота вразив равець за-
ребсь ої оманди Йосип Піваріч. У
іншом матчі цьо о вартет порт -
альсь ий “Порт ” мінімально пере-
рав “ПСЖ” з Франції.

Стартовий склад киян приємно вразив усіх

вболівальників. Порівняно з матчем із “Зорею”

на поле після пошкоджень повернулися Тарас

Михалик та Мігель Велозу. Колишній гравець за&

гребців Огнен Вукоєвич також з’явився з перших

хвилин гри. Саме хорвату судилося стати співав&

тором першого голу. Уже на 3 хвилині Вукоєвич

на правому фланзі зробив навіс у штрафний май&

данчик суперника, де Олег Гусєв у високому

стрибку головою переправив м’яч у сітку воріт. У

подібних матчах швидкий гол зазвичай має вели&

чезне значення, і можна було зрозуміти радість

наставника киян Олега Блохіна. Дуже скоро гос&

подарі поля ледь не забили і другий гол, але удар

Ідейє під поперечину зумів відбити голкіпер за&

гребського клубу Іван Келава. Згодом Мігель Ве&

лозу мав можливість подвоїти перевагу киян зі

штрафного, але й у цьому епізоді надійно зіграв

воротар хорватської команди.

Стартового запалу команд вистачило лише на

15 хвилин. Поступово гра перейшла на контроль

м’яча у центрі поля, нечисленні атаки обох ко&

лективів завершувалися на значній відстані від

штрафного майданчика. На 33 хвилині захисник

київського “Динамо” Тайє Тайво сколихнув усіх,

разпочавши атаку, яка призвела до голу у ворота

гостей. Поборовшись на чужій половині поля, ні&

герієць пройшов лівим флангом і виконав про&

стрільну передачу у напрямку Брауна Ідейє, фор&

вард киян промахнувся, але йому “допоміг” гра&

вець гостей Йосип Піваріч, який і відправив м’яч

у власні ворота. Рахунок став 2:0 і до кінця пер&

шого тайму так і не змінився.

Після перерви гра вирівнялася, і кожна коман&

да створила кілька гарних нагод для взяття воріт.

Звичайно, кияни були набагато ближчими до ме&

ти. Один лише Браун Ідейє мав щонайменше три

гострих моменти, але на завершальних стадіях

атаки йому катастрофічно не щастило: м’яч або ж

летів повз ворота, або сам футболіст не міг влучи&

ти по ньому. У другій половині гри активним був

Андрій Ярмоленко, але кілька його ударів зумів

відбити Іван Келава.

Ближче до завершення матчу наставники обох

команд провели заміни, але це ніяк не вплинуло

на подальший перебіг подій. У підсумку перемогу

у “динамівському” дербі з рахунком 2:0 здобули

кияни. Свій перший успіх в Єврокубках в якості

наставника “біло&синіх” Олег Блохін прокомен&

тував так: “Гадаю, що ми почали матч добре, за&

били швидкий гол. Але згодом хлопці, мабуть,

злякалися рахунку тієї гри, яку вони демонстру&

ють. В результаті ми дозволили супернику заво&

лодіти ініціативою в середині поля. Мої підопічні

не могли розібратися, хто кого опікає, хоча перед

грою ми про це багато говорили. У другому таймі

ми перебудувалися, оскільки вели в два м’ячі. Ви&

пустили ще одного опорного півзахисника, щоб

краще контролювати середину поля. Мені не по&

добалося, що в деяких моментах команда відхо&

дила назад і сідала дуже глибоко”. 

У іншому матчі цього квартету португальський

“Порту” з рахунком 1:0 переграв “ПСЖ” з Фран&

ції
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Цей день в історії 5 жовтня

1502 — Христофор Кол мб
від рив Коста-Ри
1823 — перший медичний

ж рнал "Ланцет" починає вип с-
атися Вели обританії
1880 — запатентована перша
ль ова р ч а
1918 — в Києві почалися пе-

ре овори про входження Крим
до с лад У раїни
1930 — народився Павло По-

пович, радянсь ий осмонавт,
перший раїнець осмосі
1991 — Міжнародний валют-

ний фонд в рам ах першої оди
про співпрацю завозить в СРСР
долари
2002 — старт вав шаховий

матч між росмейстером Воло-
димиром Крамни ом і найпот ж-
нішим світі омп'ютером "Діп
Фріц"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Новини
Із початку року в Києві 
демонтовано 895 незаконних 
рекламних конструкцій
Я повідомив заст пни олови КМДА Оле сандр

П занов, лише протя ом вересня в Києві б ло де-
монтовано 88 неза онних ре ламних онстр цій. А
з почат ро в столиці стало на 895 неза онних
носіїв менше. "Місто продовж є послідовн робот з
очищення иївсь их в лиць від надмірної іль ості
ре лами",— під реслив Оле сандр П занов. Осо-
блив ва влада приділяє центральній частині —
н льовій та першій форматним зонам. Я за важив
заст пни олови КМДА, більшість онстр цій, де-
монтованих протя ом вересня, б ли прибрані саме
із центральної частини міста — з в лиці Басейної,
Майдан Незалежності, Контра тової площі та ін-
ших. З 88 онстр цій, що б ли демонтовані протя-
ом вересня, найбільш іль ість — 55 одиниць —
с лали щити, що стояли о ремо. Крім то о, б ло
прибрано 12 т мб, 9 банерів на фасадах б дівель, 4
щити на фасадах, 3 лайтпостери, 3 транспаранти-
перетяж и над в лицями, 1 онстр цію на дах та 1
онстр цію на підземном переході

Стартує водно�спортивний 
фестиваль "Русанівське коло"
Вихідними столиці відб деться водно-спортивний

фестиваль "Р санівсь е оло". Подивитися видовищні
зма ання 6 та 7 жовтня сіх охочих запрош ють Феде-
рація У раїни з весл вання на човнах "Дра он" та ГУ
справах сім’ї, молоді і спорт КМДА. В а ваторії Р са-
нівсь ої зато и відб деться трен вання часни ів, а 6
жовтня об 11.00 — офіційне від риття. Протя ом двох
днів ияни та ості міста змож ть побачити зма ання з
весл вання на байдар ах і аное, з весл вання на чов-
нах "Дра он", а та ож марафон для всіх видів човнів.
Водноспортивний фестиваль проходитиме в а ваторії
Р санівсь ої зато и та однойменно о анал , на базі
отельно-ресторанно о омпле с "Фре ат" (с. м. "Гід-
ропар "). Та ож рам ах заход відб д ться зма ання
для всіх видів човнів на дистанції 5 м, по азові вист -
пи най ращих ребців-е стремалів з Німеччини, Росії
та США, по азові і ри ан поло, тематичні ле ції з вод-
но-спортивно о т ризм , по азові заїзди ая ерів
ближньо о й дальньо о зар біжжя та ба ато іншо о
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За зміст ре ламних о олошень
відповідає ре ламодавець

Політична ре лама

Олена БИЛІНСЬКА: від активної 
громади — до ефективної влади!

"Добробут громадян — це задача кожного народного депута�

та. І лише той, хто зумів організувати себе, своє життя, налаго�

див добробут людей, які живуть поруч із тобою — зможе реалі�

зувати програми на рівні держави. Я пройшла довгий життєвий

шлях від вчителя у школі до Голови Асоціації "ЖБК та ОСББ 

м. Києва". Мій життєвий і професійний досвід дають мені чітке

розуміння що саме треба змінити в нашій країні, щоб добробут

запанував у кожному домі. Ініціативи, які вже реалізовані

мною — це конкретні кроки у напрямку розбудови району міс�

та і Києва в цілому".

Олена — виходець із народу, киянка, в минулому більше 12

років працювала із дітьми. Пізніше — вивчилась на бухгалтера і

започаткувала власний бізнес. В 2007 році долучилась до ініці�

ативи творення ОСББ "Замок Лева" — будинок, яким управляє

це ОСББ, є найкращим в районі, показовим в Києві та й у всій

Україні. Для того, щоб реалізувати гасло "Роби як я, роби разом

зі мною, роби краще, ніж я", Олена організувала Асоціацію

"ЖБК та ОСББ м. Києва" і сьогодні є її Головою. Крім того,

Олена стала Віце�президентом Асоціації мешканців гуртожит�

ків м. Києва. Олена — ініціатор реалізації принципу народо�

владдя на базі Громади Солом’янського району в м. Києві, іні�

ціатор та співтворець платформи щодо реалізації прямої форми

демократії на рівні територіальних громад під назвою "Терито�

ріальна Платформа України". Олена балотується у депутати

Верховної Ради України і виступає із конкретними ініціативами

у соціальній, комунальній галузях, в галузі освіти, медицини.

Детальніше із програмою Олени Билінської можна ознайоми�

тись на стор. 6, а інтерв’ю з кандидатом дивіться  19.10.2012 о

20.50 у прямому ефірі на телеканалі "Київ"

Пам’ятаймо про подвиг
У КМДА відбувся урочистий прийом Праведників Бабиного Яру 

Станція метро "Іподром" 
запрацює наприкінці місяця
Вже 20 жовтня новенькими коліями пройде перший пробний потяг

Роботи на ділянці між автостанцією

“Південна” та Льодовим стадіоном

тривають повним ходом. Як розповів

начальник дільниці БМУ�6 ПАТ “Київ�

метробуд” Микола Горбатов, будівниц�

тво станції наближається до свого ло�

гічного завершення. “Наразі ми закри�

ли останній технологічний отвір, через

який подавали будівельні матеріали на

платформу. На поверхні працівники за�

кінчують засипку станції ґрунтом та

прокладання комунікацій. Крім того,

тут триває оздоблення вестибюлів та

встановлення ліфтів”,— зазначив “Хре�

щатику” Микола Горбатов.

Подбають метробудівці і про благоуст�

рій території навколо станції. Так, вже

проводяться роботи з планування по�

верхні, облаштування тротуарів. Днями

тут розпочнуть встановлювати і нові опо�

ри освітлення. До речі, у планах — ство�

рити поблизу станції перехоплюючий

паркінг. Це дозволить людям із навко�

лишніх містечок добиратися до “Іподро�

му” на власному автомобілі, а далі пере�

суватися містом у підземці.

Тривають роботи і в середині станції.

Працівники впевнені, що пасажирів

вразить незвичайне оформлення та ко�

льорове рішення з оздоблення платфор�

ми. З одного боку тут розміщуються світ�

лі колони, а з іншого — темного кольору.

Для облицювання стін використовують

мармур, для підлоги — граніт. Облашту�

ють тут також і балкон, навпроти якого

буде скляна галерея. Наразі там встанов�

люють вітражі. Як запевнили нас метро�

будівці, всі ці роботи виконані на 95 %.

Генеральний директор ПАТ “Київмет�

робуд” Володимир Петренко зазначив

“Хрещатику”, що пробний потяг новими

коліями проїде вже 20 жовтня, потім де�

кілька днів триватиме “обкатка” нової

станції. А вже наприкінці цього місяця

до нових та красивих вестибюлів завіта�

ють перші пасажири.

Зазначимо, що раніше станцію плану�

вали ввести в експлуатацію з одним ді�

ючим вестибюлем. Тепер їх вирішено

відкрити два. Перший матиме два вихо�

ди, через які пасажири виходитимуть у

напрямку автостанції “Південна” та

Льодового стадіону. Через другий вони

зможуть дістатись до житлового масиву.

Не забули проектувальники і про на�

лежне обслуговування людей з обмеже�

ними фізичними можливостями. Для

зручності пересування інвалідів та людей

похилого віку тут встановили ліфти. Та�

кож комплекс забезпечено звуковими ін�

форматорами напрямків руху та рельєф�

ними обмежувачами для незрячих паса�

жирів.

Працюють метробудівці й над тим,

щоб якомога швидше ввести в експлу�

атацію наступну станцію “Теремки”, яка

завершить Куренівсько�Червоноармій�

ську лінію. Наразі там тривають роботи з

розробки ґрунту та котловану. Відкрити

станцію планують до Дня міста

“Пам’ятати і не допустити страшних

трагедій — це головне наше завдан�

ня,— зауважила начальник ГУ культу�

ри КМДА Світлана Зоріна.— Я хочу

подякувати всім праведникам, які, ри�

зикуючи життям під час війни, рятува�

ли євреїв. Для Києва Бабин Яр — це

символ трагедії, місце, де було вбито

величезну кількість людей різних на�

ціональностей — євреїв, ромів, україн�

ців, росіян, чехів. Ми повинні пам’ята�

ти про них”.

Як зауважила Світлана Зоріна,

КМДА — єдина в Україні міська адмініс�

трація, яка не лише вшановує праведни�

ків, а й надає адресну матеріальну допо�

могу цим славетним людям. До речі, цьо�

го року сума становить 500 гривень.

“Дорогі герої України! Для мене ви —

справді герої,— звернувся до присутніх

президент єврейської ради України, го�

лова Фонду “Пам’ять Бабиного Яру” Іл�

ля Левітас.— Ми маємо пам’ятати: коли

німці виявляли, що українці переховува�

ли євреїв, то знищували і українську ро�

дину. Для мене люди, які під такою

страшною загрозою усе ж таки рятували

євреїв — справжні герої. Можливо, на�

віть більше від тих, хто воював на фрон�

ті. Ми хочемо, аби в Києві було облаш�

товано Алею Праведників, і їхні імена

назавжди залишилися в нашій пам’яті”.

Ілля Левітас упевнений, що цю ідею

вдасться реалізувати вже в наступному

році за допомогою Міністерства культу�

ри та за сприяння київської влади. На

Алеї заплановано поставити символіч�

ний пам’ятник українській жінці, яка

пригортає єврейського хлопчика. Також

буде створено монумент у вигляді книж�

ки, на сторінках якої викарбують імена

усіх Праведників Бабиного Яру

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Традиційно др ій половині вересня в рам ах Днів пам’яті
тра едії Бабино о Яр в столичній мерії проходить рочистий
прийом Праведни ів Бабино о Яр — людей, я і під час Др ої
світової війни, ризи ючи своїм життям, рят вали євреїв від
за ибелі. Днями в Колонній залі КМДА цих ероїв вшанов вали
представни и місь ої влади, дипломатично о орп с Ізраїлю,
Німеччини та Литви.

Пасажирів нової станції метро "Іподром" вразить її незвичне оформлення

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київсь а влада продовж є роботи з по ращення транспортно-
о спол чення о олиць міста з йо о центром. Одним із при-
ємних подар н ів для иян цієї осені стане від риття станції
метро “Іподром”, що дозволить забезпечити я існим та
швид існим транспортом меш анців Терем ів та приле лих до
столиці містечо . Наразі на ділянці тривають останні під о-
товчі роботи, з ходом їх ви онання вчора ознайомився ж рна-
ліст “Хрещати а”.
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Новини

Привітання голови КМДА 
до Дня працівників освіти
Шановні вчителі!
З дитинства ожен із нас пам’ятає, що
перші вихідні жовтня ми відзначаємо

вели е свято — День чителя. Теплої
осінньої днини ми вітаємо особливих
людей — людей величезної любові та
висо ої майстерності. Адже саме вчите-
лі пле ають наше майб тнє — вихов ють
наших дітей, віддають їм міння, знання
та свою д ш . Цьо оріч вели а та про-
фесійна родина иївсь их педа о ів і на-
овців створила Столичний стандарт

освіти. Це — неабия ий здоб то иїв-
сь ої освіти, адже я ість знань, мови навчання, поширення педа о іч-
них ініціатив освітніх за ладах є пріоритетним завданням на и май-
б тньо о.
Питання соціально о та правово о захист вчителів та їх родин б ли

й завжди залишатим ться центрі ва и місь ої влади. Столичні осві-
тяни мож ть б ти впевненими підтримці міста — виплаті м ніципаль-
них надбаво , забезпеченні дост пним житлом та поліпшенні мов
праці.
Висловлюю вам щир вдячність за ваш самовіддан працю, за лю-

бов до дітей, за вели ий талант і бла ородне по ли ання збері ати,
примнож вати та передавати знання та д ховні цінності молодом по-
олінню.
Бажаю Вам міцно о здоров’я та дов оліття. Нехай Вам завжди всмі-

хається доля, а ваших родинах пан є тепло, радість та затишо . Зі
святом!

З повагою
Голова КМДА Олександр Попов

З початку року платники  податків Києва 
сплатили до бюджету 23 млрд 564 млн гривень
Порівняно з січнем-вереснем мин ло о ро бюджет додат ово от-

римав 4 млрд 885 млн ривень. Про це повідомила олова ДПС Ки-
єві Ірина Носачова. За 9 місяців поточно о ро до державної
с арбниці столичними подат івцями спрямовано 17 млрд 545 млн
ривень, що на 27,3 % більше, ніж за відповідний період мин ло о
ро . До держбюджет додат ово надійшло 3 млрд 763 млн ривень.
Зо рема майже на 30 % збільшилися надходження з подат на до-
дан вартість, на 32 % зріс по азни сплати подат на приб то .
Надходження з подат на доходи фізичних осіб за цей період збіль-
шилися на 19,3 % і с лали 7 млрд 621 млн ривень, що більше на 1
млрд 232 млн рн ніж торі . “З почат ро до бюджет міста Києва
платни и подат ів сплатили понад 6 млрд ривень, що на 1 млрд 121
млн або на 23 % більше порівняно з мин лим ро ом”,— зазначила
ерівни подат ово о відомства столиці

Цифра дня

233 777 800 
пасажирів було перевезено в столиці автобусами за всіма видами
сполучень у січні–серпні 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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У Києві запрацював Центр 
практичної підготовки студентів
Тут майбутні вчителі опановуватимуть методику роботи 
з дітьми дошкільного віку
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Днями на базі Київсь о о
ніверситет ім. Б. Грін-
чен а запрацював перший
в У раїні Центр пра тичної
під отов и ст дентів зі
спеціальності “Дош ільна
освіта” та “Почат ова осві-
та” (на в л. Березівсь ій,
4-а). Т т майб тні педа о-
и от ватим ться до пра -
тичної діяльності в ш олі.
Зо рема вчитим ться ви-
отовляти предмети х -
дожньо-естетично о, на-
вчально-і рово о призна-
чення та опанов ватим ть
методи роботи з дітьми
дош ільно о і молодшо о
ш ільно о ві .

Зміни в інформаційному суспіль�

стві ставлять нові виклики перед

майбутніми педагогами. Адже вчи�

тель, який приходить у клас, має по�

будувати урок так, щоби дітям було

цікаво. Саме тому в університеті ім.

Грінченка й замислились над ство�

ренням навчально�методичного цен�

тру, де майбутні вчителі, окрім теорії,

змогли б оволодіти й практичними

навичками підготовки до уроків. Ви�

кладачі переконані, що Центр дасть

можливість студентам опанувати ін�

новаційні технології і впроваджувати

нові методики в роботу.

Як розповіла “Хрещатику” керів�

ник Центру Тамара Прошкуратова,

найважливіше для вчителя — підго�

товка і проведення уроку. “Саме тут

ми навчатимемо студентів усього,

що безпосередньо необхідно май�

бутньому педагогу в роботі. Вчити�

мемо малювати, шити, ліпити — від�

повідно до теми того чи іншого уро�

ку, який будуть тут готувати наші

студенти”,— каже Тамара Сергіївна.

Одночасно в Центрі зможуть зай�

матися близько 40 студентів. Є й

один кабінет, де майбутнім вчите�

лям показуватимуть, як правильно

працювати з дітьми дошкільного і

молодшого шкільного віку.

“Студент, який буде не тільки зна�

ти теорію, а й уміти готуватися до

уроку, органічно увіллється в свою

роботу, він буде творчим і креатив�

ним вчителем. Нам сьогодні потріб�

но не просто підготувати педагога, а

саме фахівця, який зможе працюва�

ти з дітьми цифрової епохи, яким

вже не достатньо лише підручника,

їм потрібні активні форми роботи. І

нам важливо, щоб випускник був до

цього готовим”,— зазначив “Хре�

щатику” ректор Київського універ�

ситету ім. Грінченка Віктор Огне�

в’юк

У столиці з’явиться 
неформальний Гоголь
Наразі фахівці визначають місце для встановлення пам’ятника 
видатному письменнику

Гіпсова фігура висотою у 2,5 мет�

ра зараз знаходиться у майстерні Бо�

риса Довганя. Молодий Гоголь пе�

ріоду Миргорода з гусячим пером у

руці, в легкій сорочці та штанах си�

дить на дерев’яних колодах — лег�

кий та неформальний образ, який

відобразив скульптор. До речі, дві

бронзові копії — так звані перехідні

моделі висотою у 60 см — перебува�

ють у музейних експозиціях. Одна —

в Національному художньому музеї

у Києві, інша — у московському

Державному літературному музеї.

Зараз вирішується питання щодо

місця встановлення пам’ятника.

“Початково розглядався Маріїн�

ський парк. Адже тут майже готове

місце для встановлення монумента.

Потім було запропоновано постави�

ти Гоголя у Павлівському сквері, що

поблизу Львівської площі. Проте тут

знадобиться значно більше витрат

для облаштування території. І ще

один варіант — увіковічнити пись�

менника біля Києво�Могилянської

академії, на вулиці Спаській”,—

розповів “Хрещатику” заслужений

діяч мистецтв України, автор проек�

ту Борис Довгань.

Члени постійної комісії Київради

з питань культури та туризму під�

тримали дві запропоновані версії

встановлення пам’ятника, але оста�

точне рішення залежатиме від іншої

інстанції. “Маріїнський парк по�

любляють кияни, проте тут досить

багато садово�паркових скульптур.

А ось місце на Спаській — дуже при�

вабливе, і головне, воно подобаєть�

ся колективу архітекторів. Пропо�

нуємо звернутися до містобудівної

ради з проханням підтримати вста�

новлення пам’ятника Гоголю або у

Маріїнському парку, або на вулиці

Спаській”,— підсумував голова ко�

місії Олександр Бригинець.

До речі, для створення скульпту�

ри не затрачено жодних коштів із

міського бюджету. Не знадобляться

вони і для встановлення пам’ятни�

ка. На цю благородну справу підуть

спонсорські гроші. Тож молодий

Гоголь дістанеться Києву в подару�

нок.

Серед інших питань під час засі�

дання комісії було розглянуто та

підтримано ініціативу письменни�

ків Дмитра Павличка та Юрія Щер�

бака щодо відновлення меморіаль�

ної дошки видатному українському

письменнику Степану Васильчен�

кові. Дошку планують розмістити

на приміщенні 6�го корпусу Київ�

ського національного економічно�

го університету імені Вадима Геть�

мана, що на вул. Мельникова, 81.

Також на засіданні було підтримано

звернення Української всесвітньої

координаційної ради щодо спору�

дження пам’ятника Олені Телізі у

Бабиному Яру

“Київенерго” технологічно готова розпочати 
опалювальний сезон у столиці
В рам ах під отов и до осінньо-зимово о період фахівці омпанії

здійснили апітальні та поточні ремонти енер обло ів, отлів та іншо-
о обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, станцій теплопостачання, отелень,
теплоп н тів. Здійснено та ож ідравлічні випроб вання тепломереж,
ре онстр цію та планові ремонти мереж. Відремонтовано, зо рема,
5 енер обло ів, 622 водо рійних і парових отлів, 551 трансформа-
торн підстанцію, а та ож близь о 100 м повітряних ліній та 1503 ді-
лян и абельних ліній. Та ож фахівці здійснили масштабн замін
столичних тепломереж, збільшивши запланований на 2012 рі обся
1,5 раз — з 50 до 75 м. Капітальні ремонти і ре онстр ція відб -

лися, здебільшо о, районах з найбільш зношеними тепломережа-
ми — на Борща івці, Терем ах, Подолі, К ренівці, Солом’янці, Тро-
єщині, Нив ах. Найбільш масштабні роботи здійснено на в л. А. Бар-
бюса, проспе ті Комарова та Залізничном шосе. За алом поточно-
м році під отов столично о енер о омпле с до опалювально о
сезон 2012/2013 омпанія спрям вала понад 300 млн рн

На Подолі проведуть масштабний суботник
Сьо одні Подільсь ом районі столиці відб деться за альний

районний с ботни з прибирання території. Участь заході візьм ть
працівни и Подільсь ої РДА, КП “Дире ція з обсл ов вання житлово-
о фонд Подільсь о о район ”, КП з тримання зелених насаджень,
ом нальні підприємства з обсл ов вання житлово о фонд , ромад-
сь і ор анізації та меш анці район . План ється прибирання с верів,
пар ів, азонів та п стирів, поряд вання дитячих майданчи ів, між-
вартальних проїздів та в лиць. Зо рема прибирання територій відб -
деться за адресами: схили на в л. Юр івсь ій; К ренівсь ий пар ; Бе-
резовий ай; пар “Сирець ий ай”, з бо в л. Піхотної; пар біля іно-
театр Шевчен а; с вер по в л. Фр нзе, 99; с вер на Петрівці (в л.
Костянтинівсь а, 75); в л. Газопровідна; приле лі території по в л. Яро-
славсь ій, 31-б; та по в л. Братсь ій, 15; приле лі території по пр-т
Свободи, 2-б; озера Гол бе та Синє

У Центрі майб тні вчителі опанов ватим ть методи роботи з дітьми дош ільно о і молодшо о ш ільно о ві
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У Києві вже є одна с льпт ра раїнсь о о прозаї а і
драмат р а Ми оли Го оля. Вона встановлена місці
спол чення Р санівсь ої набережної та однойменно о
б львар . Проте з на оди нещодавньо о ювілею — 200-
річчя з дня народження письменни а — столичний
с льптор Борис Дов ань створив новий неформальний
образ митця. На засіданні постійної омісії Київради з
питань льт ри та т ризм виріш валося питання щодо
розташ вання мон мента.

З турботою про братів 
наших менших
Представники влади та зоозахисники обговорять проблеми 
безпритульних тварин у місті

Сьогоді з нагоди “Міжнародного

дня захисту тварин” о 10.00 на тери�

торії стадіону “Старт” (вул. Шолу�

денка, 26�28) відбудеться презента�

ція громадських організацій зооза�

хисного спрямування, у тому числі

притулків для тварин столичного

регіону.

“День захисту тварин — не свято,

це день, коли ми разом із зоозахисни�

ками хочемо привернути увагу су�

спільства до проблеми всіх тварин, які

живуть у місті. Адже часто суспільство

винне в тому, що собаки й коти з до�

машніх улюбленців перетворюються

на безпритульних. На вулиці тварини

страждають від жорстокого пово�

дження, отримують каліцтва та ги�

нуть. Тому ми хочемо, аби люди усві�

домили, що кожен особисто відпові�

дальний за ту тварину, яку привів у

свій дім, і навіть за ту, яка живе поруч

із ним на вулиці”,— наголосив органі�

затор заходу директор КП “Центр

ідентифікації тварин” Олег Качкан.

У комунальному підприємстві та�

кож інформують, що сьогодні у міс�

ті налічується 13 тис. 55 безпритуль�

них собак і котів, з яких за період

2011—2012 років на облік взято 3

тис. 920 тварин.

“За І півріччя поточного року в

Єдиному реєстрі опікунів безпри�

тульних тварин КП “Центр іденти�

фікації тварин” зареєстровано 4 тис.

563 безпритульні тварини та 260 їх

опікунів. В рамках проекту безкош�

товної стерилізації, що реалізується

австрійською організацією “Чотири

лапи”, з квітня простерилізовано 2

тис. 20 тварин, а з початку року —

понад 7 тис., а це майже вдвічі біль�

ше, ніж минулого року”,— повідо�

мив Олег Качкан

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Вперше місь а влада об’єднає захисни ів безприт ль-
них тварин, бла одійні ромадсь і ор анізації та іноло-
ічні л би для онстр тивно о діало й підтрим и
одне одно о спільном вирішенні проблеми захист
тварин місті. Я відомо, столиці тіль и з почат ни-
нішньо о ро стерилізовано понад 7 тисяч тварин, а
це майже вдвічі більше, ніж мин ло о ро .
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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 патрі�

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

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

ни понесуть покарання за скоєні злочини.

Ми запровадимо відкликання депутатів всіх рівнів, посили�

мо кримінальну відповідальність за хабарництво та зловживан�

ня владою, передбачимо виборність суддів. Ми позбавимо де�

путатів космічних зарплат і несправедливих пільг. Скасуємо

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

дичне забезпечення, а зекономлені мільярдні гроші спрямуємо

на створення робочих місць, збільшення державної підтримки

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

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

родинам.

Ми скоротимо кількість депутатів Верховної Ради до 200. За�

боронимо обиратись до парламенту пенсіонерам і більше, ніж

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

жавної служби, а на їх місця прийде молодь. 

Ми проведемо люстрацію, заборонивши працювати в дер�

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

кально змінимо особовий склад правоохоронних органів. 

Об'єднані Арабські Емірати збудували наддержаву в пустелі

завдяки нафті.  Україна може стати світовим лідером розвитку,

скориставшись чорноземом. Наша земля може годувати весь

світ, врятувавши його від продовольчої кризи. Щоб відродити

українське село, ми заборонимо продаж землі і радикально об�

межимо доступ в Україну імпортної сільгосппродукції. 

Ми створимо умови для відродження національного вироб�

ництва, створення  нових робочих місць через радикальне зни�

ження податків, здешевлення кредитів і ліквідацію більшості

дозвільних процедур, які призводять до хабарництва і корупції.

Ми позносимо високі забори можновладців, забезпечивши

вільний доступ до води і зелених зон усіх громадян.

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

приймемо закон, щоб робота на підсобному селянському гос�

подарстві і на базарі давала людям право на отримання пенсії. 

Літнім людям ми забезпечимо гідну пенсію. Ми передбачимо

в бюджеті кошти на повернення громадянам України вкрадених

у них комуністами заощаджень в Ощадбанку колишнього СРСР.  

При народженні кожної дитини сім'я отримуватиме макси�

мальну допомогу від держави. Більшість родин в силу низьких

доходів бояться народжувати другу дитину, тому ми змінимо за�

конодавство і сім'ї з двома дітьми будуть визнані багатодітними

– отримають відповідні пільги. Кожна молода сім'я зможе взя�

ти кредит під 3 відсотки річних на придбання житла.

Кожна молода людина матиме гарантоване державою перше

робоче місце незалежно від стажу чи досвіду роботи. Підприєм�

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

даткові пільги.

Освіта буде безкоштовною. Викладачів та співробітників ос�

вітньої галузі ми забезпечимо високими зарплатами з преміаль�

ними за наукову діяльність, а студентів – стипендіями європей�

ського рівня.

Ми збільшимо в 10 разів державне фінансування медичної

галузі, а також реформуємо її. В кожному селі працюватиме

фельдшерсько�акушерський пункт. Медичні працівники мати�

муть високі зарплати та гідні умови праці. У кожній обласній

лікарні буде найсучасніше обладнання. 

Шлях вирішення наших завдань – перемога на виборах. Ми

піднімемо Україну з колін і зробимо її світовим економічним і

геополітичних лідером!

Без радикальних змін ми втратимо Україну!

Передвиборча програма кандидата 
у народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 221
Романа Федчука 

Вільна Людина у вільній Громаді.
З часу проголошення своєї Незалежності Україна так і не зу�

міла стати правовою державою, не зуміла створити умови для

забезпечення достатку своїх громадян, умови для справедливо�

го розподілу національних багатств. Приватизація державного

майна стала, по суті, його пограбуванням. Державні органи

працюють не на благо громадян, а на їх експлуатацію та для за�

доволення потреб високопосадовців Держави. Громадяни втра�

тили віру в справедливість, оскільки правосуддя, яке має цю

справедливість культивувати, перетворилося на свого антипо�

да, який культивує несправедливість, культивує право багатого

і сильного. Пенсійна реформа залишила без пенсійного забез�

печення мільйони громадян, які розраховували на 10 років

менший стаж роботи для виходу на пенсію, ніж передбачений

нині. 

Зміна представників сьогоднішньої влади на представників

так званої опозиції нічого не дасть, оскільки потрібно карди�

нально міняти систему влади, а представники цієї опозиції вже

були при владі і жодних потуг на зміну політичної ситеми так і

не зробили. Отже, по суті, вони нічим не відрізняються від

предстаників влади. 

Моя ціль – кардинально змінити політичну систему, щоб не

громадяни були прислужниками в чиновників, а, навпаки, чи�

новники служили Громаді. Щоб положення Конституції Украї�

ни про те, що: Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та ін�

ші природні ресурси, які знаходяться в межах території Украї�

ни, природні ресурси її континентального шельфу, виключної

(морської) економічної зони є об'єктами права власності Укра�

їнського народу, були не декларативними, а мали реальне вті�

лення. Щоб правосуддя гарантувало порядок і справедливість в

Державі.

Українець – господар. Його життєве кредо – моя хата скраю.

Потрібно максимально наблизити владу до тієї хати, що скраю.

Лише тоді українці не будуть маргіналами у своїй Державі. 

Для реалізації вказаних цілей необхідно:

1. Ввести в Україні принцип верховенства Громад. Найви�

щим державним органом визнати Раду Громад в особі лідерів

Громад, яка обирає вище керівництво Держави, визначає пере�

лік і функції центральних органів влади, приймає Бюджет дер�

жави, визначає податкове законодавство. Голосування Ради

Громад реалізуюється через Інтернет. Окремими громадами є

населення міст та сіл у кількості мінімум 15–20 тис. чол. За�

гальнодержавними функціями залишити лише ті, з якими не

можуть впоратися громади самостійно. Місцеві державні адмі�

ністрації необхідно ліквідувати.

2. Парламент необхідно скоротити до сотні народних депута�

тів, визначивши його основними функціями кодифікацію за�

конодавства, підготовку законопроектів для прийняття Радою

громад, контрольні та представницькі функції . Структурується

парламент виключно за галузями права. 

3. Омбудсмен та Голова Рахункової палати призначаються

опозицією.

4. Ліквідувати спеціалізовані суди, передавши їх повнова�

ження загальним судам, та Конституційний Суд, передавши

його повноваження Верховному Суду України. Судді першої та

апеляційної інстанцій обираються безпосередньо громадяна�

ми, а судді касаційної інстанції обираються суддями першої

інстанції, судді Верховного Суду України – суддями апеляцій�

ної інстанції строком на 5 років. 

5. Основним податком, який не меше як на 90% наповнює

Бюджет, зробити податок на майно без жодних пільг і винятків.

Половина з цього податку розподіляється серед громадян, як

власників  землі, її надр інших природних ресурсів, в якості ди�

відендів. Такий податок максимально стимулюватиме ділову

активність, що в свою чергу призведе до скорочення безробіт�

тя. Крім того, такий податок стимулюватиме деурбанізаційні

процеси, поверне міграційні потоки у зворотню сторону з міст

в села, сприятиме припиненню нелегальної міграції на терито�

рію України, допоможе значно скоротити співвідношення між

доходами найбагатших громадян до доходів найбідніших.

6. З інших податків та зборів, теж без жодних пільг та винят�

ків, оскільки вони руйнують право, залишити лише: акцизний

податок; екологічний податок; рентну плату за транспортуван�

ня нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубо�

проводами природного газу та аміаку територією України; збір

за користування радіочастотним ресурсом України; збір за міс�

ця для паркування транспортних засобів.

7. Пенсійне забезпечення проводити виключно на підставі

суми вкладу громадянина в Песійний фонд, що перебуває на

повній самоокупності, та прогнозованого розрахунку періоду

отримання пенсії.  Кожна людина сама вирішує, коли їй вихо�

дити на пенсію, але таке поняття, як мінімальна пенсія, скасу�

вати. Пільговикам, інвалідам та державним службовцям допла�

ти робити з Бюджету в якості матеріальної допомоги до сум, які

їм до цього гарантувала Держава.

8. Армію зробити за зразком Швейцарської армії. Зробити в

країні вільний продаж вогнепальної зброї, що є найкращою га�

рантією демократії, правової держави та її незалежності від зов�

нішньої агресії. Вільні громадяни завзятіше захищатимуть Дер�

жаву, бо тим самим захищатимуть свої права.

9. Ввести автоматичну фіксацію порушень правил дорож�

нього руху. Адміністративні штрафи за такі порушення зробити

пропорційними до вартості автомобіля. Грошові стягнення в

усіх адміністративних та кримінальних справах зробити попор�

ційними доходам громадян, які притягаються до відповідаль�

ності.

10. Власниками ЗМІ можуть бути виключно громадяни Ук�

раїни, інформація про власників ЗМІ, їхню господарську діяль�

ність, має бути загальнодоступною. Дотації ЗМІ заборонити. 

11. Також продовжу займатися тими загальнодержавними

проблемами, якими займаюся зараз, про що викладено у моїй

автобіографії.

І. І. Макар

Передвиборна програма кандидата 
у народні депутати України

Ми маємо жити в Красивій Країні!
Україна може змінити світ, перенаправивши всі фінансові

потоки на свою Богом дану територію. Держава, геть з еконо�

мічних відносин громадян!

1. Скасування всієї податкової системи України (скасування

ПДВ, акцизів та мита) й введення простої, зрозумілої для всіх

системи – 5% з продажів, які сплачуються споживачами това�

рів та послуг і 10% соціального податку, які сплачуються одер�

жувачами доходів.

2. Вільний обіг валют. Розрахунки проводяться в будь�якій

зручній громадянам України валюті без будь�яких обмежень. 

3. Вільне, без обмежень проходження товарів й вантажів че�

рез митницю, повне відкриття економічних кордонів України.

Митний контроль здійснюється лише за виявленням зброї і

наркотиків.

4. Земля належить виключно громадянам України, які мо�

жуть вільно володіти й торгувати нею.

5. Вільне кредитування громадян України без обмежень.

6. Зниження статутного фонду капіталу банку до 1 млн. дол..

7. Громадянин України з моменту подання нотаріальної заяви у

повідомній формі має право займатися будь�якою підприємниць�

кою діяльністю, що  не заборонена законом, самостійно дотриму�

ючись санітарних і пожежних норм згідно із законодавством.

8. Передача всіх державних підприємств, включаючи тран�

спортну галузь, газову і нафтову промисловість із подальшою

їх демонополізацією до Пенсійного фонду для забезпечення

виключно пенсіонерів й малозабезпечених верств населення.

9. Скасування військової повинності, перехід на контрактну

армію, скорочену в 10 разів для збільшення фінансування міліції.

10. Повний перехід на кращу у світі медицину із адресною

матеріальною підтримкою малозабезпеченим.

11. Повний перехід на кращу у світі освіту із адресною мате�

ріальною підтримкою малозабезпеченим.

12. Перехід на прецедентне право, що застосовується в Вели�

кобританії.

Україна має впровадити революційні, глобальні зміни, щоб

стати привабливим місцем для ведення бізнесу та забезпечити

своїм громадянам доходи на рівні 5000 дол. працюючим та 1000

дол. непрацездатним та малозабезпеченим.

90 % працюючих на підприємствах в Україні мають бути вик�

лючно громадянами України з мінімальною зарплатою не ниж�

че, ніж 5 дол. на годину.

Держава, геть з економіки! 

Україна може стати Країною, яка перша в світі може відмо�

витись від бюрократичних перепон, створивши найвільнішу

економіку на Землі, де громадянин має всю повноту справ�

жньої економічної свободи.

Ми можемо стати найзаможнішим народом у світі всього за

одне покоління, зробивши надзвичайний стрибок із аграрно�

промислової, відсталої країни у лідери вільної торгівлі та інно�

вацій із зростанням ВВП до 50 000 дол. на душу населення.

Г. В. Балашов

Передвиборна програма 
кандидата в депутати Верховної Ради України

по одномандатному виборчому округу № 221
ГЕННАДІЯ ВІКТОРОВИЧА БАЛАШОВА

Новини міста за тиждень

Рівень сплати киянами 
за житлово�комунальні послуги 
у вересні становив 99,71 %
Про це повідомили КП “Головний інформаційно-

обчислювальний центр”. Серед б дин ів ОСББ, що
обсл ов ються профільном підприємстві, рівень
сплати з рах ванням по ашеної забор ованості
с ладає 100,43 %, а б дин ах ом нальної форми
власності — 99,86 %. Слід за важити, що п’ять
районів перевищили стовідсот овий по азни , а
лідерах цьо о місяця — Деснянсь ий район (101,90
%), др е й третє місця посідають Дарниць ий
(101,28 %) та Шевчен івсь ий (100,87 %) райони. Рі-
вень поточної сплати серед б дин ів ом нальної
форми власності с ладає 90,43 %. Най ращі по аз-
ни и Дарниць о о (92,64 %), Деснянсь о о (91,74
%), Голосіївсь о о (91,51 %) та Шевчен івсь о о
(91,07 %) районів. Останні позиції з най іршими по-
азни ами вересні поточно о ро займають Дніп-
ровсь ий та Святошинсь ий райони

До кінця року в підрозділах 
КМДА та Київради автоматизують 
робочі місця
У рам ах ініціативи “Еле тронне ряд вання”

Страте ії розвит Києва до 2025 ро за іль а мі-
сяців план ється повністю автоматиз вати робочі
місця співробітни ів апарат КМДА, ГУ та стр т р-
них підрозділів, державно о архів Києва, районних
державних адміністрацій, а та ож робочі місця деп -
татів та співробітни ів се ретаріат Київради. Після
запровадження відповідної про рами автоматизова-
ні робочі місця працюватим ть тестовом режимі.
Всьо о на першом етапі впровадження про рами
б де автоматизовано 1 тис. 865 місць. Це дозволить
підвищити швид ість до ментообі , забезпечить
надійність збереження до ментів, прис орить час
прийняття рішень та ви онання розпорядчих до -
ментів. Про рамним забезпеченням, я е за рез ль-
татами он рс б ло обрано для автоматизації ро-
боти місь ої влади, визначено систем еле тронно-
о до ментообі “АСКОД WEB”, розроблен АТ “Ін-
фоПлюс”. Система передбачає впровадження еле -
тронно о до ментообі та еле тронно о архів із

забезпеченням дост п через WEB-інтерфейс. При-
значенням системи “АСКОД” є автоматизація про-
цесів діловодства, паперово о та еле тронно о до-
ментообі , на опичення та надійне збері ання до-
ментів, забезпечення оперативно о дост п до

до ментів, онтроль ви онавчої дисципліни, надан-
ня статистичної та аналітичної інформації, забезпе-
чення вн трішніх ом ні ацій стр т рних підрозділів
тощо. Система адаптована до раїнсь о о за оно-
давства та є однією з найбільш ефе тивних розро-
бо для ор анів державної та місцевої влади серед
представлених на рин . До речі, та а система вже
працює в Адміністрації Президента У раїни, МНС
У раїни, НБУ, АТ “Райффайзен Бан Аваль”

Міський Будинок учителя відзначає
100�річний ювілей
З на оди відзначення поважної дати та Дня праців-

ни а освіти стінах пам’ят и архіте т ри національ-
но о значення відб д ться з стріч олови КМДА
Оле сандра Попова з ерівни ами станов поза-
ш ільної освіти Києва, презентація прое т рестав-
рації б дівлі-ювіляр и та свят ова онцертна про-
рама для ш олярів за часті рт івців Київсь о о
палац дітей та юнацтва. На адаємо, що 5 жовтня
1912 ро в б дівлі с часно о Київсь о о місь о о
б дин вчителя б ло рочисто від рито Педа о іч-
ний м зей. Це приміщення б ло спор джено за про-
е том відомо о иївсь о о архіте тора П. Ф. Аль-
ошина за ошти меценатів для розміщення в ньом
Педа о ічно о м зею. Б дино працював я вели ий
на ово-методичний центр. Саме цьом освітян-
сь ом домі вітні-серпні 1917 ро проходили І та
ІІ Все раїнсь і вчительсь і з’їзди. А 7 листопада
1917 ро в залі Педа о ічно о м зею б ло рочисто
від рито У раїнсь а адемію педа о ічних на . У
приміщенні м зею працювало бюро Все раїнсь ої
вчительсь ої спіл и, оловою я о о б ла Софія Р со-
ва. У цьом ж б дин працювала і новостворена
У раїнсь а державна а адемія мистецтв. Крім то о,
саме цих стінах діяла Центральна Рада — перший
національний ряд У раїни б ремних 1917—1918
ро ах. Саме т т приймалися доленосні Універсали,
я і про олош вали с веренність нашої держави.
За ро и незалежності Б дино вчителя б ло

створено Міжнародний педа о ічний л б європей-

сь их столиць, до с лад я о о війшли зо рема е-
рівни и освіти Афін, Варшави, Мос ви, Ба , Софії,
Мюнхена, Лондона, Парижа і Києва

На рахунку івано�франківського 
заробітчанина 6 "замінувань" 
залізничного вокзалу столиці
Заробітчанин з Івано-Фран івсь ий області, от-

ро о б ло затримано за псевдо мін вання иївсь их
залізничних во залів 29 вересня, зізнався неправ-
дивом повідомленні про замін вання во зал Київ-
Пасажирсь ий 18, 21, 22, 26, 27 вересня, повідоми-
ли відділі ЗМІ столичної про рат ри.
У ході розслід вання римінальної справи обвин -

вачений власнор чно написав п’ять яво з повин-
ною, я их повідомив про час, місце, спосіб та об-
ставини вчинених ним злочинів. Я вже повідомляли
правоохоронці, за неправдиве повідомлення про за-
мін вання залізничних во залів столиці стосовно
меш анця Івано-Фран івсь ої області 30 вересня б -
ло пор шено римінальн справ за ч. 2 ст. 259 КК
У раїни. У серед Солом’янсь им районним с дом
Києва йом обрано запобіжний захід ви ляді три-
мання під вартою. Хід розслід вання римінальної
справи онтролюється про рат рою Києва

Із впровадженням “Столичного 
стандарту освіти” соцзахист освітян 
набуде нового значення та ваги
Про це заявила начальни ГУ освіти і на и

О сана Добровольсь а. Вона та ож за важила,
що основними питаннями наразі є збереження та
підвищення м ніципальних надбаво , розширення
тарифної сіт и, поліпшення мов праці, створення
позитивно о імідж педа о а с спільстві та під-
трим а молодих фахівців. Крім то о, місь а влада
сформ вала ефе тивний підхід до вирішення жит-
лово о питання освітян. Коштом місь о о бюдже-
т столичним педа о ам част ово омпенс вати-
м ть перший внесо на придбання дост пно о
житла. М ніципальн підтрим надаватим ть и-
янам, я і виявили бажання зб д вати житло за
державною про рамою здешевлення вартості іпо-

течних редитів та потреб ють поліпшення житло-
вих мов. Компенсацію змож ть отримати рома-
дяни, стосовно я их бан івсь а станова прийня-
ла рішення про надання редит шляхом оплати
частини обов’яз ово о власно о внес позичаль-
ни а (розраховано о бан івсь ою становою) від-
повідно до до овор , ладено о між Іпотечним
центром, бан ом та ромадянином. Для то о, аби
отримати відповідн допомо від місь ої влади,
необхідно зверн тися до ГУ житлово о забезпе-
чення із заявою про надання част ової омпенса-
ції вартості житла; довід про переб вання на
вартирном облі ; довід з місця роботи; опію
до овор част ової омпенсації відсот ів
позичальни .
За інформацією районних правлінь освіти РДА та
ерівни ів навчальних за ладів ом нальної власно-
сті, онтрольном спис педа о ічних працівни ів,
я і переб вають на черзі вартоблі за місцем ро-
боти, понад 2100 родин. Наразі до мент проходить
процед р точнення та по одження ГУ житлово о
забезпечення

У Києві демонтують 4000 
незаконних МАФів
Незабаром Києві почн ть демонтаж неза онно

встановлених МАФів. Протя ом наст пних іль ох
місяців з в лиць міста повинно зни н ти близь о 4
тисяч та их онстр цій. Про це розповів олова
КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі теле а-
нал “Київ”. “Це, маб ть, одне з найс ладніших
питань, я і сьо одні є в столиці. Ми пра тично за-
верш ємо під отов до широ омасштабних а цій
по демонтаж . У нас б в час мораторію і на ста-
нов , і на прибирання неза онних МАФів з тери-
торії міста. Він завершився. Зараз є перелі
об’є тів, я і встановлені неза онно. Том ми, без-
мовно, почнемо наші а ції саме з та их, я і зава-
жають при виході з метрополітен , на з пин ах
транспорт , я і знаходяться біля дош ільних або
навчальних за ладів. Почнеться ця про рама в
жовтні, а завершимо її, я д маю, десь січні. За
цей час ми близь о 4 тисяч іос ів повинні при-
брати з в лиць Києва. Це ті, я і стоять без до -
ментів, де зав одно і тор ють них чим зав о-
дно”, — розповів Оле сандр Попов
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЄЇ ПРОГРАМИ:
� За соціалізм: право на працю, на безкоштовну освіту та

лікування.

� За соціальний захист людини праці, молоді, інвалідів,

ветеранів війни і праці, військовослужбовців,

малозабезпечених та багатодітних сімей.

� Жінкам � державний захист материнства й дитинства,

впевненість у майбутньому дітей.

� За забезпечення випускників вищих навчальних закладів

гарантованими робочими місцями.

� За відміну збільшення вікового цензу виходу на пенсію.

� За надання додаткових матеріальних стимулів

підприємствам, що працевлаштовують інвалідів, ветеранів�

чорнобильців та афганців.

� Оплата комунальних послуг за рахунок грошових вкладів

населення, не повернених Ощадбанком.

� За забезпечення житлом усіх безквартирних.

� За підвищення контролю за наданням пільг та

підвищенням пенсій держслужбовцям, за відміну пільг

держслужбовцям.

� За заборону продажу землі сільськогосподарського

призначення.

� За відновлення вітчизняної економіки та виробництва.

� За підтримку усіх форм власності та усіх форм

господарювання.

� За націоналізацію підприємств базових галузей виробництва.

� За підтримку національного виробника та зменшення ПДВ

на вітчизняні продукти та ліки.

� За відновлення високих стандартів якості продуктів

харчування та заборону використання небезпечних для здоров'я

харчових добавок та консервантів.

� За відновлення інфраструктури позашкільного розвитку та

оздоровлення дітей, за участь держави і приватних підприємств у

їх фінансуванні.

� За відновлення й розквіт вітчизняної науки та культури.

� За братерство й дружбу громадян України усіх

національностей.

� За вступ до митного союзу та єдиного економічного простору

з Росією, Білорусією та Казахстаном.

РАЗОМ ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ!

ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 222
Булгакова Валерія Андрійовича

Новітня історія України пишеться, на жаль, недобросовісними

політиками та їхніми порожніми обіцянками. Сьогодні політичні

клани, озброєні брудними технологіями, знову зіштовхують

суспільство, замість того, щоб згуртувати його навколо простих і

зрозумілих ідей. У той час, коли більшість українців змушена

буквально виживати в умовах тотального розкрадання держави,

політики маніпулюють свідомістю громадян, експлуатуючи мовну та

історичну тематики.

Я наполягаю на тому, що пересічний громадянин не повинен

спонсорувати забаганки можновладців. Докорінні зміни мають

розпочатися з кожного будинку, кожного району, який матиме

власного представника у Верховній Раді. Поки у наших будинках

місяцями немає гарячої води, а у багатьох заробітної плати ледь

вистачає на найнеобхідніші речі � про покращення не може бути

жодної мови. Народ не вірить картинкам з білбордів і гучним

іміджевим проектам. Моя мета � добробут у кожній українські родині.

Політика � не ковдра для олігархів
� Роботу чиновників необхідно оцінювати за результатами їхньої

діяльності � вирішенням проблем громадян;

� Позбавлення народних обранців пільг та привілегій зменшить

кількість охочих добратися до "годувальні" та полегшить тягар

утримання депутатів для жителів України;

� Введення кримінальної відповідальності за голосування чужою

карткою покладе край ганебному явищу "кнопкодавства" у

парламенті;

� Скасування депутатської недоторканості нікому не дозволить

уникнути відповідальності за протиправні дії;

� До влади мають прийти депутати, що представляють інтереси

громадян, а не чергові "тушки" олігархату;

� Для припинення розкрадання землі та державних коштів

необхідні прозорі процедури розгляду земельних, майнових та

фінансових питань.

Зростання економіки � розвиток країни
� Гроші повинні залишатися в державі, а не на рахунках олігархів:

необхідна заборона приватизації стратегічно важливих об'єктів

промисловості;

� Скасування ПДВ як найбільш корумпованого податку,

зниження податкового тиску на малий та середній бізнес;

� Забезпечення контролю держави над підприємствами паливно�

енергетичного комплексу, захист виключно національних інтересів

України у цій сфері;

� Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій дозволить

заощадити колосальні кошти та зберегти довколишнє середовище;

� Створення сприятливого інвестиційного клімату: викорінення

корупції чиновників та зняття адміністративних бар'єрів для

потенційних інвесторів;

� Створення максимально комфортних умов для впровадження

інноваційних технологій;

� Прозоре та ефективне використання бюджетних коштів.

Скасування 50% вилучень з міського бюджету Києва до

держбюджету.

Держава на варті соціального захисту
� Введення мінімальної оплати праці та пенсій, соціальних

виплат на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму;

� Додаткове фінансування освітніх, спортивних та оздоровчих

програм для дітей та юнацтва. Відродження мережі позашкільних

закладів дозвілля для учнів;

� Капітальний ремонт житлового фонду Києва; 

� Створення спеціалізованих центрів з функціями пансіонатів для

людей похилого віку, самотніх, хворих і надання їм безкоштовних

обідів, товарів, медикаментів, доступних медичних і соціальних

послуг;

� Будівництво соціального житла та надання безвідсоткових

кредитів на житло молодим сім'ям;

� Додаткові соціальні гарантії студентським сім'ям;

� Жорсткий контроль за якістю медикаментів, що продаються в

аптеках країни, недопущення монополії на фармацевтичному

ринку; 

� Безперебійне забезпечення необхідним обладнанням та

медикаментами хворих на туберкульоз, СНІД, діабет.

Держава починається з конкретних дій. Не дамо популізму

перемогти здоровий глузд!

Передвиборна програма 
кандидата в депутати Верховної Ради України

по мажоритарному виборчому округу № 222
КЛЕПАЧА Ігоря Вікторовича

Мій принцип життєдіяльності: "Наш УСПІХ  �  У РОЗВИТКУ!"
Я виступаю "ЗА":

� Україну зі стабільною економікою, рівними можливостями і

сталим розвитком.

� Українця з можливістю реалізації своєї професійності у власній

країні.

� Підприємця з правом розбудови власного бізнесу.

� Вільний ринок і повну конкуренцію.

Я виступаю "ПРОТИ":
� Політики популізму і критиканства.

� Безпорадності і корумпованості влади.

� Свавілля чиновників.

1. Загальні положення програми:

1.1. Україні потрібні нові лідери.

1.2. Настав час політики без популізму: команда професіоналів

має допомогти громадянам відрізнити брехню від правди.

1.3. Кожен українець має право на достойне життя і право бути

незалежним у виборі шляху гідної самореалізації.

2. Соціальна політика

� Реальні соціальні гарантії кожному громадянину за рахунок

справедливого перерозподілу національного доходу.

� Працевлаштування кожного молодого спеціаліста за рахунок

створення нових робочих місць та  ефективної економіки.

� Підтримка інтелекту і талантів, за якими майбутнє і світове

визнання. 

3. Справедлива оплата праці

� Усі громадяни України, усі соціальні групи мають право отри�

мувати гідну заробітну плату за свою працю і жити достойно не за�

лежно від професії, віку і місця проживання.

� Скасування персональних пенсій, встановлених номенклатур�

ним працівникам, перерозподіл пенсійних пільг.

4. Ефективна економіка

� Заборона втручання бюрократів у малий і середній бізнес.

� Підтримка національного виробника.

� Створення потужного високотехнологічного виробництва.

� Розвиток внутрішнього ринку і підтримка експорту.

5. Освіта і наука

� Доступна освіта для всіх.

� Розробка державної програми захисту молодого покоління від

негативного впливу (розвиток мережі закладів позашкільного ви�

ховання та освіти, спортивних секцій, клубів за інтересами);

� Передбачення у державному бюджеті гарантованих статей на

розвиток фундаментальної науки.

6. Боротьба з корупцією

Ефективна і стимулююча податкова система.

Незалежність судової гілки влади.

Подолання тіньової економіки.

А.В.Лисак

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України у
одномандатному виборчому окрузі № 222

Лисака Андрія Васильовича

У Шевченківському районі 
вшанували ветеранів 
та людей похилого віку
З на оди відзначення Міжнародно о дня
ромадян похило о ві та Дня ветерана
Шевчен івсь ом районі столиці відб д ться
тематичні заходи. Зо рема 1 жовтня ерів-
ництво район привітало ветеранів, я і пе-
реб вають на облі в Територіальном цен-

трі соціально о обсл ов вання № 2, та надало шефсь допомо
(адреса: в л. Ванди Василевсь ої, 11-а). А вже 3 та 4 жовтня о 12.00
відб вся онцерт за часті фоль лорно о ансамблю “Надвечір’я”
для шевчен івців, я і переб вають на облі в Територіальном цен-
трі соціально о обсл ов вання № 1 (в л. Котовсь о о,33).
Упродовж жовтня ветерани Шевчен івсь о о район відвід вати-

м ть м зеї та театри, а в бібліоте ах та навчальних за ладах для них
ор аніз ють різноманітні тематичні фотовистав и, бла одійні а ції
та е с рсії. Та ож відб д ться свят ові засідання “Університет ІІІ
ві ” в районних бібліоте ах: ім. Ми оли Костомарова, ім. Володи-
мира Винничен а, ім. Олени Телі и та ім. Івана Котляревсь о о

Шевченківці відзначили кращих працівників 
туристичної галузі
Урочисті заходи з на оди свят вання Дня т ризм в У раїні від-

б лися м зеї мистецтв імені Бо дана і Варвари Ханен ів за часті
олови Шевчен івсь о о район Сер ія Зіміна, заст пни а олови
РДА Ві тора Давиден а, дире тора м зею Віри Вино радової, пра-
цівни ів т ристичної ал зі та отельно о осподарства район .
У рам ах заход відб лася е с рсія вистав ою “Європейсь ий

вимір. Живопис старих європейсь их майстрів з державних оле -
цій У раїни”, вр чення Подя олови Шевчен івсь ої РДА ращим
працівни ам т ристичної ал зі та отельно о осподарства район .
Твори, представлені в е спозиції, с ладають золотий фонд ра-

їнсь ої льт ри та є водночас невід’ємною частиною за альноєвро-
пейсь ої х дожньої спадщини. Вперше дев’ять державних м зеїв
У раїни поєднали з силля, аби в межах однієї е спозиції по азати
вибрані твори старих європейсь их майстрів VI — XVIII ст. Значн
частин презентованих артин по азано вперше, ос іль и раніше
вони не полишали фондосховищ

На Подолі привітали 
почесних донорів 
З на оди відзначення Міжнародно о дня

людей похило о ві та Дня ветерана Б -
дин дитячої творчості відб вся свят овий
онцерт для почесних донорів Подол .
Голова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о

висловив слова либо ої вдячності людям,
я і добровільно віддають свою ров для по-
рят н життя інших. «Зараз майже всі доно-

ри, я і мають посвідчення почесний донор – вже пенсіонери і самі пот-
реб ють підтрим и, том саме напередодні відзначення Міжнародно о
дня людей похило о ві та Дня ветерана ми вшанов ємо цих пре рас-
них людей. Вітаю всіх донорів: спасибі вам за те, що ви дар єте людям
надію на порят но !», — зверн вся до прис тніх олова райдержадмі-
ністрації.

До привітання та ож дол чилися заст пни олови Подільсь ої РДА
М.Би ова, олова Київсь ої місь ої ор анізації Товариства Червоно о
Хреста Н.Г сєва, олова Подільсь ої районної ор анізації Товариства
Червоно о Хреста Т.Гоєн о.
До слова, Подільсь ом районі столиці меш ає 125 почесних доно-

рів рові (в У раїні близь о 100 тис. осіб), засл жених донорів — 3 (в
У раїні 100 осіб).
По за інченню рочистої частини вихованці Б дин дитячої творчос-

ті подар вали всім прис тнім свят овий онцерт

У Голосієво відбулася 
зустріч із керівниками ОСН
Під час об’їзд територій район очільни

Голосіївсь ої РДА Оле сандр Незнал з стрі-
вся з оловами ОСН “Пиро ів” В. Ні іфоро-
вим та ОСН “Лиса Гора” Т. Доцен о. Нещо-
давно на прохання олови ОСН “Пиро ів”
мі рорайоні б в облаштований дитячий
майданчи . Врахов ючи побажання меш-
анців, ерівни район надав дор чення

ом нальни ам здійснити замін асфальтно о по риття по в л. Ла ре-
атсь ій. Після спіл вання з меш анцями мі рорайон Оле сандр Не-
знал перевірив санітарний стан в лиць Ра етної та Панорамної.
На території ОСН “Лиса ора” мова йшла про до омпле т вання ди-

тячо о майданчи а. Зо рема, дире тор КП “Дире ція з правління та
обсл ов вання житлово о фонд Голосіївсь о о район ” В. Ве ері б -
ло дор чено встановити на цьом об’є ті додат ові елементи — ой-
дал та ір , завезти пісо і встановити лави. Та ож під час з стрічі з
меш анцями б ло визначено місце для облашт вання точ а відпо-
чин насамперед для людей старшо о ві .
Для ерівництва Голосіївсь о о район проведення з стрічей на міс-

цях є традицією, адже вони дають змо з перших в ст дізнаватися про
проблеми мі рорайонів, а для олів ОСН та меш анців — це ч дова
можливість не тіль и розповісти, а і продемонстр вати, чим живе мі -
рорайон

У Голосіївському районі організували
масштабний суботник
В Голосіївсь ом районі відб вся перший із запланованих с ботни-
ів. Працівни ами ЖЕО в цей день б ло здійснено: ремонт дитячих та
спортивних майданчи ів, відновлення азонів, зняття с хостійних де-
рев, посад нових дерев та щів. Зо рема працівни и КП “ЖЕО-109”
облашт вали л мби по в л. Гл ш ова, 17, а КП “ЖЕО-112” навели лад
с вері по в л. Тельмана, 4. Ком нальни ам роботі допома али ст -

денти середніх та вищих навчальних за ладів, розташованих на тери-
торії район : Національно о ніверситет біорес рсів та природо орис-
т вання У раїни, Київсь о о національно о ніверситет ім. Тараса
Шевчен а, Київсь о о транспортно-е ономічно о оледж , Київсь о о
професійно о чилища б дівництва та автотранспорт .
Завдя и спільним з силлям цьо о дня причеп рили Голосіївсь ий

пар льт ри та відпочин ім. М. Рильсь о о, між вартальний с вер
по в л. Василь івсь ій, просп. 40-річчя Жовтня, просп. На и, зелен
зон вздовж Столично о шосе, в л. А адемі а Заболотно о та інші в -
лиці, я і розташовані я центрі, та і на о олицях район .
За алом під час с ботни а б ло задіяно 20 одиниць спеціальної тех-

ні и, вивезено для тилізації на полі он 720 бометрів сміття.
Наст пний с ботни в районі відб деться 13 жовтня

У Дарницькому клубі 
“Гермес” провели 
День відкритих дверей
Нещодавно Дарниць ом районі сто-

лиці на майданчи по в л. Анни Ахмато-
вої, 2-А відб вся День від ритих дверей
л бі за місцем проживання “Гермес”.
Незвичні майстер- ласи заці авили

меш анців мі рорайон . Зробити пороб-
и з солоно о тіста нама ались не тіль и
діти, а й їх бать и. Свої вміння володіти

ра ет ою демонстр вали і вихованці се ції з настільно о теніс , а
спортсмени се ції тае вондо по аз вали свою спритність не тіль и
ви онанні “ ата”, а й підтя ванні на т рні .
Учасни и свята мали змо познайомитись з ерівни ами рт ів,

я і почали працювати л бі, і подивитись онцертн про рам .
І звичайно ж, ор анізатори заход не омин ли і малеч . Діт и ра-

ли в р “Параш т”, обі равали пісню “Колис ова для малечі”, а на-
при інці свята всі вони взяли а тивн часть дитячій дис отеці.
Цьо о дня на святі б ли прис тні майже 400 осіб

Вулицю Колекторну очистять від сміття
Про рат ра Дарниць о о район столиці зобов’язала онтролю-

ючі ор ани провести перевір та не айно припинити стихійне сміт-
тєзвалище на в лиці Коле торній Дарниць ом районі.
Дор чення с еровано до райдержадміністрації, районної СЕС,

столичної е оло ічної інспе ції та Державної інспе ції сільсь о о
осподарства м. Києві, повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі
про рат ри Дарниць о о район .
За виснов ами ор анів онтролю районною про рат рою б де

прийнято рішення відповідно до за он . На сьо одні за дор ченням
про рат ри районним відділом ДАІ ор анізовано патр лювання на
в азаній території

З початку місячника 
з благоустрою 
у Деснянському районі 
замінено  тротуари 
на шести вулицях
Осінній місячни з бла о строю, озеле-

нення та поліпшення санітарно о стан
Деснянсь ом районі лише розпочато, а
шляхови и вже рапорт ють про замін
трот арів на 6 в лицях район .
Та працівни ами КП “Шляхове-е спл -

атаційне правління по ремонт та триманню автомобільних шляхів та
спор д Деснянсь о о район ” замінено 50 вадратних метрів твердо о
асфальтово о по риття по в лицях Мілютен а, Шолом-Алейхема, Бра-
тиславсь ій, Саб рова, Цвєтаєвої та по оловній ма істралі район —
проспе т Мая овсь о о, на що витрачено 126 тисяч ривень.
Всьо о ж під час місячни а б де відновлено 150 вадратних метрів

дорі та трот арів на с м 287,5 тис. рн.
Та ож з 26 вересня працівни ами шляхово о осподарства відремон-

товано та очищено від сміття 40 зливоприймачів та 22 о лядових оло-
дязі, що перевищ є заплановані по азни и

Новини районів за тиждень
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Шановні виборці!
Я йду на вибори народних депутатів України щоб повернути до�

віру українців до влади, відтворити в Україні виборне самовряду�
вання, моральні та прозорі взаємини суспільства і влади.

Впевнена — настав час відповідальності за законодавчу ді�

яльність. Саме ми з вами повинні визначити, якою завтра буде

Україна, забезпечити щасливе майбутнє наших дітей, гідне

майбутнє наших батьків.

Я одна з тих, хто готова взяти цю відповідальність на себе.

Моя програма ґрунтується на основних програмних поло�

женнях з урахуванням статусу Києва як столиці України та осо�

бливостей свого виборчого округу.

Своїм завданням у Верховній Раді вважаю:
1. Захист конституційних прав і свобод громадян України
В Україні досить законів, але не існує належного морального

підґрунтя, що забезпечувало б їх безумовне виконання.

— моя діяльність буде спрямована на забезпечення правово�

го захисту кожного громадянина України;

— продовжу практику надання безкоштовних юридичних

консультацій, депутатський прийом мешканців Солом’янсько�

го району.

2. Впорядкування системи місцевого самоврядування, держав�
ного управління та боротьби з корупцією

В Україні відсутнє реальне самоврядування. На всіх рівнях

владу роз’їдає корупція, безгосподарність, зловживання, від�

сутність інтересу чиновників до долі простої людини.

Я зроблю все, щоб у нашому суспільстві чиновник був для

людини, а не людина для чиновника. І почнемо з Солом’ян�

ського району.

За роки роботи у Солом’янській раді та Київраді я жодного ра�
зу не скомпрометувала себе і ваш вибір, шановні солом’янці, бояз�
ливим голосуванням, безпринципною участю в брудних політичних
чварах. Так буду поводитися і надалі.

3. Реформування житлово�комунального господарства
— отримання мешканцями будинків якісних комунальних

послуг, забезпечення максимальної прозорості при формуван�

ня тарифів на послуги ЖКГ;

— закладення до Держбюджету коштів на капітальний ре�

монт ліфтів, проведення заходів з модернізації житлового

фонду.

4. Запровадити жорстке екологічне законодавство для збере�
ження довкілля

— розробити та реалізувати екологічні програми, направлені

на мінімізацію ризиків для здоров’я громадян;

— збереження і реконструкція парків та скверів, чітко визна�

чити межі зелених зон, соціальної інфраструктури.

Кияни мають дихати чистим повітрям, а їх діти — рости здо�

ровими громадянами своєї країни!

5. Соціальний захист громадян, охорона здоров’я
У розпорядженні київської міської громади перебуває вагома

частка податків і зборів для фінансування витрат, пов’язаних зі

столичним статусом міста:

— створити муніципальний Фонд Розвитку Києва для цільо�

вих доплат пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці,

дітям�сиротам;

— встановити законодавчі гарантії матеріального забезпе�

чення та соціального захисту вчителів, лікарів, майбутніх мам;

— запровадити систему державного медичного страхування

вразливих груп населення за бюджетні кошти;

Ми повинні зробити законом правило — право на здоров’я

не може залежати від стану гаманця чи посади.

6. Якісна освіта, культура, духовність
— заборонити рекламу алкогольної та тютюнової продукції,

пропаганду азартних ігор, шахрайства, жорстокості і розпусти;

— створити державну програму безкоштовного навчання мо�

лоді першої професії;

— підтримка та надання діючим освітнім закладам допомоги

у зміцненні матеріально�технічної бази для забезпечення мож�

ливості отримання якісної освіти;

— підняти стипендії до рівня, що забезпечать фінансову не�

залежність молоді.

Багато різних партій пропонували мені місце у своїх виборчих
списках, але я назавжди належу нашому Солом’янському району.
Тому іду на вибори самостійно.

НАЙКРАЩА ПОЛІТИКА — КОНКРЕТНІ СПРАВИ!

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 222
на чергових виборах народних депутатів України

28 жовтня 2012 року
Шафаренко Жанни Юріївни

"КОНКРЕТНІ СПРАВИ — НАЙКРАЩА ПОЛІТИКА!"

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, посилимо

кримінальну відповідальність за хабарництво та зловживання

владою, передбачимо виборність суддів. Ми позбавимо депутатів

космічних зарплат і несправедливих пільг. Скасуємо державні

дачі і квартири, службові авто, охорону, особливе медичне забез�

печення, а зекономлені мільярдні гроші спрямуємо на створен�

ня робочих місць, збільшення державної підтримки сиротам, ба�

гатодітним сім'ям, пенсіонерам, інвалідам, чорнобильцям, аф�

ганцям, дітям війни, студентам, селянам, молодим родинам.

Ми скоротимо кількість депутатів Верховної Ради до 200. За�

боронимо обиратись до парламенту пенсіонерам і більше, ніж

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

жавної служби, а на їх місця прийде молодь.

Ми проведемо люстрацію, заборонивши працювати в дер�

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

кально змінимо особовий склад правоохоронних органів.

Об’єднані Арабські Емірати збудували наддержаву в пустелі

завдяки нафті. Україна може стати світовим лідером розвитку,

скориставшись чорноземом. Наша земля може годувати весь

світ, врятувавши його від продовольчої кризи. Щоб відродити

українське село, ми заборонимо продаж землі і радикально об�

межимо доступ в Україну імпортної сільгосппродукції.

Ми створимо умови для відродження національного вироб�

ництва, створення нових робочих місць через радикальне зни�

ження податків, здешевлення кредитів і ліквідацію більшості

дозвільних процедур, які призводять до хабарництва і корупції.

Ми позносимо високі забори можновладців, забезпечивши

вільний доступ до води і зелених зон усіх громадян.

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

приймемо закон, щоб робота на підсобному селянському гос�

подарстві і на базарі давала людям право на отримання пенсії.

Літнім людям ми забезпечимо гідну пенсію. Ми передбачимо

в бюджеті кошти на повернення громадянам України вкраде�

них у них комуністами заощаджень в Ощадбанку колишнього

СРСР.

При народженні кожної дитини сім’я отримуватиме макси�

мальну допомогу від держави. Більшість родин в силу низьких

доходів бояться народжувати другу дитину, тому ми змінимо за�

конодавство і сім'ї з двома дітьми будуть визнані багатодітни�

ми — отримають відповідні пільги. Кожна молода сім'я зможе

взяти кредит під 3 відсотки річних на придбання житла.

Кожна молода людина матиме гарантоване державою перше

робоче місце незалежно від стажу чи досвіду роботи. Підприєм�

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

даткові пільги.

Освіта буде безкоштовною. Викладачів та співробітників ос�

вітньої галузі ми забезпечимо високими зарплатами з преміаль�

ними за наукову діяльність, а студентів — стипендіями євро�

пейського рівня.

Ми збільшимо в 10 разів державне фінансування медичної

галузі, а також реформуємо її. В кожному селі працюватиме

фельдшерсько�акушерський пункт. Медичні працівники мати�

муть високі зарплати та гідні умови праці. У кожній обласній

лікарні буде найсучасніше обладнання.

Шлях вирішення наших завдань — перемога на виборах. Ми

піднімемо Україну з колін і зробимо її світовим економічним і

геополітичних лідером!

Без радикальних змін ми втратимо Україну!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 222

Антона Мєшкового

Ділові новини за тиждень

Учасникам створення 
індустріальних парків нададуть 
податкові пільги

Міне ономі и ініціює поширення дії по-
дат ових піль , я і б ли надані засновни-
ам інд стріальних пар ів або правля-
ючим омпаніям, на всіх часни ів їх
створення. У розробленом за онопро-
е ті пропон ється доповнити ст. 27 За о-
н “Про інд стріальні пар и”, поширивши
надання безпроцентних редитів, цільо-
во о фінанс вання на безповоротній ос-
нові для їх облашт вання не тіль и на
правляючі омпанії та ініціаторів ство-
рення, а й на часни ів. На д м е спер-
тів, та і новації дад ть можливість збіль-
шити інвестиції для реалізації прое тів
межах інд стріальних пар ів, відновлення
інженерно-транспортної інфрастр т ри
їх межах, модернізації промислово о

виробництва. Міне ономі и та ож ініціює
внесення змін до ст. 287 Подат ово о о-
де с , що зобов’яз є засновни а, прав-
ляюч омпанію або часни а заплатити
до бюджет повн с м ввізних мит ра-
зі відч ження обладнання і омпле т -

ючих матеріалів для інд стріальних пар ів
не менш ніж через 5 ро ів з момент їх
придбання або разі недоцільно о їх ви-
ористання. На адаємо, найближчих
3—5 ро ів в У раїні план ють створити 10
інд стріальних пар ів, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Депутати схвалили 
електронні паспорти

Верховна Рада др ом читанні прий-
няла за онопрое т про Єдиний держав-
ний демо рафічний реєстр. Він зо рема
передбачає впровадження еле тронних
паспортів для раїнців. У пояснювальній
записці до до мента зазначено, що
метою йо о прийняття є запровадження
за альноприйнятої європейсь ої пра ти и
щодо створення та забезпечення ф н ціо-
н вання реєстр населення. Крім то о, за-
он, прийнятий на ви онання У раїною зо-
бов’язань перед європейсь ою спільно-
тою на шлях до членства в Європейсь о-
м союзі в частині, що стос ється забез-
печення в державі обі до ментів з еле -
тронним носієм інформації

Самобуди можна 
узаконювати 
до січня 2014 року

Парламент продовжить до 1 січня 2014
ро можливість прийняття в е спл атацію
самовільно зведених житлових б дин ів
(самоб дів), спор джених із 5 серпня 1992
до 12 березня 2011 ро . Відповідний за-
онопрое т за № 11252 б в прийнятий
першом читанні. До ментом передба-
чається до 2014 ро продовжити можли-
вість прийняття в е спл атацію ромад-
сь их спор д першої й др ої ате орії
с ладності, поб дованих до 12 березня
2011 ро . Ця норма стос ється індивід -
альних житлових, садових і дачних б дин-
ів, осподарсь их присадибних б дин ів і
спор д, приб дов до них. Рада має намір
визначити, що без оштовне прийняття та-
их об’є тів е спл атацію б де здійсню-
ватися інспе ціями державно о архіте -
т рно-б дівельно о онтролю за рез льта-
тами технічно о обстеження їх б дівельних
онстр цій та інженерних мереж протя-
ом 10 робочих днів від дня подачі заяви
власни ами. Крім то о, парламент має на-

мір внести в за онодавство низ змін, я і
дозволять спростити дозвільн систем й
дос оналити за онодавство в сфері міс-
тоб д вання, повідомляють "У раїнсь і но-
вини"

Створять державний реєстр 
кредитних історій

Парламент має намір зобов’язати
Нац омісію з цінних паперів і фондово о
рин створити державний реєстр ре-
дитних історій, відповідний за онопрое т
№ 10292 б в прийнятий першом чи-
танні. До мент визначає держреєстр
редитних історій я єдин державн ін-
формаційн систем , що забезпеч є
збір, на опичення й опрацювання відо-
мостей про наявність редитної історії
то о чи іншо о с б’є та в том чи іншом
бюро редитних історій. Відповідно до
за онопрое т , бюро редитних історій
зобов’язані протя ом 2 робочих днів пе-
редавати в держреєстр інформацію про
форм вання ожної нової редитної істо-
рії і про внесення змін до вже сформова-
них. Інформація з держреєстр б де на-

даватися орист вачам і с б’є там ре-
дитної історії на без оштовній основі в
поряд , становленом Нацфінпосл

Інваліди війни отримають 
додаткові пільги

Уряд має намір встановити піль и для
інвалідів війни ІІ і ІІІ р п, а та ож для час-
ни ів бойових дій ро и ВВВ на рівні піль ,
становлених для інвалідів І р пи, з 1 січ-
ня 2013 ро . Про це заявив прем’єр-мі-
ністр У раїни Ми ола Азаров під час з -
стрічі із представни ами ветерансь их ор-
анізацій. “З 1 січня інваліди ІІ і ІІІ р п, а
та ож часни и бойових дій ро и Вели-
ої Вітчизняної війни, я им виповнилось
85 ро ів, б д ть одерж вати піль и на рів-
ні тих, що становлені для інвалідів війни І
р пи”,— заявив він. Прем’єр та ож пові-
домив, що мінімальний розмір пенсій для
інвалідів війни І р пи протя ом 2013 ро
б де збільшено з 2 519 рн до 2 700 рн, а
середньомісячний розмір пенсійних ви-
плат для інвалідів війни І р пи за цей же
період має збільшитись із 3 419 рн до
3 625 рн

Троєщина отримає швидкісний трамвай
Наразі будівельно�монтажні роботи на новій лінії завершуються

Як зазначають фахівці, на

пасажирів чекатимуть якісно

збудовані станції, з широкими та

високими платформами, зручними

для посадки у вагони. Тут

встановлене сучасне освітлення та

павільйони для очікування

транспорту. На усіх зупинках

працюватиме достатня кількість кас

з продажу проїзних документів.

На станції швидкісного трамвая

“Сабурова” цілодобово працюють

будівельні бригади. Вже сьогодні

старе колійне полотно цілком від�

новлене і готове до руху вагонів, а

на новому тривають активні робо�

ти.

“На маршруті швидкісного це

єдина станція з будівлею, де розміс�

тяться служби, які обслуговувати�

муть трамвай, та диспетчерська

маршруту. На цьому об’єкті задіяно

53 робітники. Електромонтажні та

оздоблювальні роботи виконані на

80 %”, — розповів “Хрещатику” ди�

ректор будівельної компанії “Куб”

Сергій Брижко.

За його словами, всі інші трам�

вайні зупинки на маршруті нині

повністю оздоблені: пофарбовані

опори, встановлені навісні метале�

ві конструкції. Освітлювати плат�

форми будуть люмінесцентні лам�

пи. Вже перед самим запуском

швидкісного трамвая на зупинках

з’являться турнікети,  через які

пасажири будуть потрапляти на

платформи. До речі, вартість

проїзду у швидкісному трамваї

становитиме 1,5 грн. 

“Для мешканців Троєщини транс�

портне питання досить наболіле. То�

му відкриття трамвайної лінії у цьо�

му житловому районі — це позитив�

на для міста подія, яку можна лише

вітати. Адже за рахунок відкриття

трамвайного руху зменшиться

транспортне навантаження на все

місто. Так роблять у всьому світі”, —

запевнив “Хрещатик” екс�мер Ки�

єва, голова наглядової ради Асоці�

ації “Всеукраїнський союз виробни�

ків будівельних матеріалів та виро�

бів” Іван Салій.

Біля залізничної платформи

“Райдужна” будівельно�оздоблю�

вальні роботи теж тривають на пов�

ну потужність. Робітники майже за�

вершили облаштування пересадко�

вої платформи і активно монтують

проїзд для трамвая. Щоби швидкіс�

ний зробив розворот і висадив паса�

жирів у цьому місці, зводять аж три

естакади.

Планується, що на маршрути за�

пустять нові вагони (київського ви�

робництва), основною перевагою

яких є низька підлога у середній

частині вагону, що дозволяє безпе�

решкодно користуватися ними лю�

дям з обмеженими фізичними мож�

ливостями. Також для зручності па�

сажирів буде облаштована і навко�

лишня інфраструктура — збудовані

перехідні мостики та арочні перехо�

ди над трамвайними коліями.

До речі, довжина трамвайної лінії

з добудовою в однопутному вимірі

становитиме 14,8 км. Як повідомили

“Хрещатику” у КП “Київпастранс”,

всього на швидкісній лінії буде діяти

7 станцій, а мешканці Троєщини

зможуть швидко та зручно діста�

ватись до міської електрички

Б дівельни и обіцяють, що вже незабаром швид існий трамвай прийме своїх перших пасажирів

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Незабаром меш анці житлово о масив Троєщина, от-
рим щодня доводиться простоювати одини “пі ” зато-
рах на Мос овсь ом мості, отримають зр чний та швид-
ий вид транспорт . Найближчим часом т т запрацює
альтернативне трамвайне спол чення на зразо швид іс-
но о трамвая на Борща івці. Р х потя ів проля атиме
вздовж ма істральної в лиці Бальза а до станції ільце-
вої місь ої еле трич и “Райд жна”. Ва они р хатим ться
за двома маршр тами: № 4 від о олиці Троєщини (від
в л. Милославсь ої) та № 5 (від в л. Саб рова).
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

Луговця Олександра Михайловича
1950 року народження, юриста, правозахисника,

члена Української асоціації антиколекторів та правозахисників
Хочу бачити свою країну заможньою, цивілізованою, з населен�

ням, яке пишається тим, що вони українці і живуть в Україні, щоб
назва країни вимовлялась з гордістю.

На сьогоднішній день в Україні існує брак правосуддя, брак

поваги до країни і до української мови, більшість населення зу�

божіє. І це в країні з багатовіковою історією боротьби за неза�

лежність, за свою самодостатність, країні, яка розташована в

самому серці Європи.

Радянською владою зроблено все можливе для асиміляції ко�

рінного населення братніми народами дружніх республік

СРСР, які прижились в Україні, але не всмоктали в себе куль�

турних традицій українців, зберігають свою рідну мову і не хо�

чуть прийняти мову і традиції країни, яка їх прийняла, як рід�

них синів і дочок.

В Україні нагнітається розбрат, населення країни намагають�

ся розділити мовними проблемами тощо.

У період світової економічної кризи на біді рядових грома�

дян нажилися банківські установи, які, немов паразити, жирі�

ють і п’ють кров знедолених.

Фінансові установи України працюють не для українців, а на

власне збагачення. Клеркам банківських установ байдужі долі

сімей, інвалідів та дітей, яких викидають на вулицю. Із закрити�

ми очима та заброньованими серцями рішення неправосудних

судів виконують молодці із державних виконавчих служб, пра�

воохоронних органів та спортивних клубів.

Ці виродки забули (або просто не хочуть знати), що вони

також українці, що у кожного є мати, брати і сестри, є сім’ї та

діти.

Суспільство штучно розірвано на шматки.

Тарас Шевченко плаче у могилі. Вячеслав Чорновіл життя

поклав за незалежність України, і хочеться вірити, що недарем�

но він боровся за Україну в Радянських концтаборах, намагав�

ся руками українців обняти всю Україну, запалював серця лю�

дей на майданах, вів небайдужих на барикади проти продажної

влади.

Кожні вибори — це чергова надія людей на краще, і кожен

раз депутати забувають за тих хто їх обрав, черговий раз влада і

джерело влади стають дуже далекими один від одного.

У Верховній Раді чомусь не видно наших обранців, лише з

соромом відводимо очі при чергових голосуваннях картками в

пустих рядах депутатів, або при захопленнях мікрофонів і три�

бун для виступу. Обранці забувають в якій державі їх обрали і

якому народові вони присяглися служити.

Хочу всіма можливими засобами покласти цьому безладу

край.

Докладу всіх зусиль щоб була почута мова українського

народу, почуте слово кожного виборця, кожне звернення бу�

ло розглянуте і було прийняте законне і обґрунтоване рішен�

ня.

Докладу всіх зусиль, щоб судова влада стала законною, а не

продажною.

Докладу всіх зусиль, щоб державні органи почули простих

громадян, а не працювали лише на збагачення себе і членів сво�

їх сімей.

Докладу всіх зусиль, щоб українці пишалися тим, що живуть

в Україні, а їх поважали тому, що вони українці.

Докладу всіх зусиль, щоб наша молодь не прагнула отримати

освіту за кордоном, а інші держави вважали для себе престиж�

ним направити своїх дітей на навчання до України.

Докладу всіх зусиль, щоб українці могли отримати достойну

заробітну плату за свою роботу, достойну пенсію і за свої за�

ощадження змогли побачити світ.

Докладу всіх зусиль, щоб заробітчани прагнули повернутися

до своїх сімей, мали можливість заробляти в Україні не менше

ніж за кордоном, а діти не виховувалися сиротами при живих

батьках.

Докладу всіх можливих зусиль, щоб дороги наші вели до Єв�

ропи, а не на станції техобслуговувань, щоб гроші не розкрада�

лися, а вкладались у якісні ремонти доріг і не лише в крупних

містах, а і в селах.

Хочу бачити усміхнених щасливих людей на вулицях, дуже

багато квітів, чути веселий дитячий сміх, шанобливе ставлення

оточуючих один до одного.

Я люблю Україну і хочу нею пишатись. Я люблю українців і хо�
чу щоб їх поважали.

Передвиборна програма
ПРОГРАМА РОБОТИ

“ДЕПУТАТ — НАЙМАНИЙ ПРАЦІВНИК”
Я люблю Україну, Київ і свій Солом’янський район. Район —

де я народився, увесь час жив, навчався і виріс. Я — наймолод�

ший кандидат, мені 29 років. Але свій молодий вік я компенсую

наполегливою працею. В 23 роки я здобув дві вищі освіти —

юридичну та політичну. Після навчання, працював за спеціаль�

ністю, як найманий працівник. Потім здобував досвід у підпри�

ємництві. Освіта, досвід професійної та громадської діяльності

переконали мене в необхідності власної участі в житті держави.

У 26 років я очолив політичну партію “Молодь до ВЛАДИ”. На�

зва партії говорить про те, що до влади має прийти чесна та ква�

ліфікована молодь. Адже саме в наших силах зробити Україну

процвітаючою державою! Зрозумійте, якщо молодь сьогодні не

буде брати участь у прийнятті політичних рішень, то ми відмо�

вимося від власного майбутнього.

Зверніть увагу на програми інших кандидатів, які висять

ліворуч та праворуч від моєї програми. Хто вони? Або діючі

нардепи, які знову обіцяють, або місцеві депутати, які зай�

маються словоблуддям. Їх програми — “вода”, а їх обіцянки

не можна більше терпіти. Розкішні автомобілі, будинки та ку�

рорти — ось заради чого депутати знову зібралися у парла�

мент.

Хочу розповісти про свої три відмінності від них. Я зроблю

все, щоб не було так солодко бути депутатом! Головна мета моєї

роботи — побудова прозорих відносин між виборцями (робото�

давцями) та депутатом (найманим працівником). Депутата не�

обхідно змусити нести відповідальність.

1. Підписання між мною та виборцями соціального договору
У договорі чітко зазначається, що конкретно я повинен ви�

конати, а також передбачена відповідальність за порушення зо�

бов’язань. Тобто, кожен мешканець Солом’янського району

власноруч впише проблему у договір, яку я, як стану депутатом,

вирішу. У разі порушення мною зобов’язання, виборці звіль�

нять мене з посади депутата.

2. Люстрація влади
Забороню громадянам, які були депутатами до 2012 року, ба�

лотуватися 20 років. В Україні відбуваються постійні кризи, але

кризи змінюються, а депутати залишаються. Деякі депутати

знаходяться у парламенті від 1991 року. І якщо нинішні депута�

ти так нічого і не зробили в Україні, висновок один: їм не місце

у парламенті.

3. Скасування недоторканності та усіх пільг депутатів
Пільги — ось справжні мотиви, чому нардепи знову зібрали�

ся в парламент. Вони живуть у державних квартирах, відпочи�

вають на державних дачах, їздять у відпустки за державний

кошт. Але головне благо для нинішнього депутата — недото�

рканність. Саме за допомогою неї, депутати спокійно прийма�

ють участь у мільйонних корупційних схемах. Я скасую депу�

татську недоторканність і до парламенту більше не будуть по�

трапляти злодії.

У разі моєї перемоги, я буду надійним представником меш�

канців Солом’янського району, я виконаю закріплені договора�

ми зобов’язання. Не виконаю — звільните мене.

Обіцяти Вам нічого не буду, а ось поділитися своїми погляда�

ми хочу.

Вдосконалення системи оплати праці та соціального захисту

представників бюджетної галузі: вчителів, лікарів, правоохо�

ронців, державних службовців та військових.

Контроль за тим, щоб медична допомога пенсіонерам та гро�

мадянам з особливими потребами надавалась — БЕЗКОШ�

ТОВНО.

Держава повинна створити належні умови для забезпечення

рівного доступу до освіти та гарантованого працевлаштування

молоді через систему підтримки молодіжного підприємництва.

Будувати житло для молоді.

Моя програма — виклик системі. За мої переконання систе�

ма зробить все, щоб не пустити представника нового поколін�

ня зі свіжими поглядами до парламенту. Але, якщо Ти, Вибо�

рець, дочитав до цього моменту, значить Ти проголосуєш за ме�

не. Прошу, розкажіть все, що Ви прочитали у моїй програмі

своїй сім’ї та знайомим.

Зараз доленосний момент для України. Зроби вибір для сво�

їх дітей. Я іду у Верховну Раду для того, щоб відкрити шлях но�

вому поколінню.

Мій тел. 5922229 сайт СКРИПЕЦЬ. COM

Дайте шанс МОЛОДИМ!

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

у 222 одномандатному виборчому окрузі
Старікова Олега Івановича

“Служу українському народу”
Інтереси суспільства, згідно з європейськими нормами та прин�

ципами, дали привід балотуватися на цих виборах.
Мене турбує те, що болить і вам � корупція, розкрадання дер�

жаних коштів, безвідповідальність чиновників і безправ’я, які

стримують розвиток країни та міста Києва.

Бездіяльність влади призвела до того, що Київ із найчисті�

ших та зелених міст Європи, за матеріалами досліджень, визна�

ний найзабрудненішим мегаполісом серед європейських сто�

лиць. Таке становище є вироком діючій владі, яка не здатна на�

вести елементарний порядок.

Як офіцер запасу ціную дисципліну і порядок, як керівник

великої установи маю організаційні здібності, досвід та практи�

ку керівної, господарської діяльності, що допоможе внести по�

зитивні зміни у ваше життя.

Знайомлю вас із напрямками, які вважаю необхідними, щоб

змінити ситуацію:

1. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Провести антикорупційну люстрацію, реформувати правоохо�

ронну систему та судову владу. Сформувати новий суддівський

корпус. Ліквідувати податкову міліцію. Демілітаризувати орга�

ни МВС.

Відкрити для громадян інформацію про доходи і витрати бю�
джетів всіх рівнів.

Запровадити механізми регулярної звітності центральної і міс�
цевої влади перед виборцями і відкликання з посад тих, хто не

виправдовує вашої довіри.

Запровадити персональну відповідальність державних службов�
ців за нецільове використання бюджетних коштів.

2. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН 
НАД ДЕРЖАВОЮ

Відновити в Києві місцеве самоврядування, надати право рефе�
рендуму скасовувати рішення органів місцевої влади.

Зробити доступними і необтяжливими адміністративні послуги:
реєстрацію прав власності, видачу дозволів, ліцензій провадити

за принципом “єдиного вікна”.

3. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Захистити конституційно права власності, створити умови для

розвитку та діяльності середнього і малого бізнесу, підтримува�

ти вітчизняного виробника.

Залишати на місцях податок на доходи фізичних осіб, землю та
нерухомість.

Отримані кошти спрямовувати на ремонт доріг та облашту�

вання прибудинкових територій кожному району м. Києва (у

нашому випадку Солом’янського району).

За рахунок додаткових коштів відремонтувати лікувальний

корпус Київської міської клінічної лікарні № 6.

Ініціювати виділення цільових державних та iнвестицiйних кош�
тів на ремонт старого житлового фонду у мікрорайоні “Відрадний”.

З метою зменшення собівартості надання послуг, стимулювати
комунальні підприємства, які запроваджують енергозберігаючі

технології.

4. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
Кожен працюючий повинен отримувати заробітну плату, яка

відповідає його кваліфікації.

Змінити соціальну допомогу, шляхом встановлення її адрес�

ності та розвитку соціальної сфери.

Ввести страхову складову в медицину, перейти до нових якіс�
них стандартів медичного обслуговування та рівня доступності.

5. ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ
Реформувати Збройні сили відповідно до рівня сучасних загроз.

Міністерство оборони повинні очолювати професіонали. Ком�

плектування армії та флоту проводити як за призивом, так і за

контрактом, наближаючись до створення професійної армії.

Забезпечити державну підтримку створення робочих місць для

офіцерів запасу та у відставці, налагодити їх перекваліфікацію,

відповідно до їх досвіду, знань та вмінь. Встановити призовний

вік громадян з 20 років: морально зрілий солдат � запорука обо�

роноздатності держави. Вирішити на державному рівні квар�

тирне питання.

6. НАБЛИЗИТИ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ
Забезпечити державне квотування робочих місць для молоді

на підприємствах та установах, справедливе надання молоді

житла.

Всі говорять, що необхідно змінити країну. Я це зроблю. 
Запевняю своїх виборців: якщо я вас підведу, складу мандат!

Всеволод Якович Демченко народився в

родині відомого українського письменни�

ка та етнографа. У 1893 році він закінчив

4�ту київську гімназію, а пізніше здобув

освіту інженера в столичному Інституті ін�

женерів шляхів сполучення. Свою кар’єру

Демченко розпочав у 1899 році, займаючи

посаду молодшого інженера будівельної

контори Києво�Полтавської залізниці.

Налагоджені сімейні зв’язки, цупка біз�

несова хватка та неймовірна енергія допо�

могли молодому підприємцю швидко

увійти у найвищі владні кола тогочасного

міста. Згодом Всеволод Демченко був об�

раний гласним Міської думи. Він декілька

років очолював “мостову” комісію, яка

опікувалась станом київських вулиць. Са�

ме з його іменем пов’язана перебудова до�

ріг у Києві. Демченко запропонував за�

мість камінного булижника використову�

вати гранітні кубики, випробувані в Берлі�

ні та Гамбурзі. Асфальт, яким тоді покри�

вали дороги у Європі, для київського рель�

єфу не підходив — його можна було укла�

дати лише на рівних вулицях.

В 1908�1909 роках місто отримало міль�

йонну позику на брукування вулиць. Дем�

ченко хвацько взявся за роботу, і за два бу�

дівельні сезони центр міста — Думська

площа (теперішній Майдан Незалежності)

Хрещатик, Олександрівська, Миколаїв�

ська, частково Фундуклеївська, Велика

Васильківська та Володимирська вулиці

були забруковані гранітними кубиками на

бетонній основі.

Роботи проводились занадто швидкими

темпами. Вулиці у центрі міста були вщент

перериті, на деяких тимчасово зупинено

рух трамваїв, що, звичайно, викликало не�

вдоволення у киян, які резонно зазначали,

що ремонт можна було б провести не за

два, а за 4�6 років. Та Демченко не зважав

на подібні зауваження (можливо, через те,

що мав підтримку від тодішнього мера міс�

та Іполита Дьякова).

Цікаво, що старий камінь, знятий з цен�

тральних магістралей, не викидали на

смітник: його відвозили на околиці, де ви�

користовували для облаштування тамтеш�

ніх вулиць. У центрі міста викладали бру�

ківку з великих кубиків (торцеву), а з ма�

лих (мозаїчну). Один квадратний сажень

(понад 4,5 кв. м) торцевої бруківки кошту�

вав 50 рублів, мозаїчна була дешевша — 34

рублі. Чималі на той час кошти. Граніт для

київської бруківки завозили зі Швеції, а

для мощення мозаїки — з Волині.

Поки робітники викладали дороги неде�

шевими кубиками з граніту, пан Демченко

встиг звести у місті три великих прибутко�

вих будинки (два на вулиці Ольгінській і

один — на Великій Житомирській, 25).

Тож згодом підприємця звинуватили у

розкраданні займу.

На той час Всеволоду Демченко належали

декілька споруд у центрі Києва: на вулиці

Лютеранській, 9, Мерінгівській,7 (нині —

Заньковецької), Єлизаветинській, 8�а (нині

Пилипа Орлика, 3). Прибуткові будинки

були обладнані за останнім словом техні�

ки — з ліфтами, центральним опаленням,

телефоном. Лише шестикімнатна “барська”

квартира на вулиці Миколаївській, 17/1

здавалась на рік з попередньою платою в

5000 рублів. Тож можна собі уявити, які

статки отримував на той час господар. Крім

того, він був багатим землевласником (зго�

дом очолив Київську повітову земську упра�

ву). У Київському повіті, при хуторі Бабки,

йому належало 1158 десятин землі (1262

гектари) та маєток на Херсонщині.

Через скандал з бруківкою Всеволод

Якович навіть виїхав на деякий час за кор�

дон, аби уникнути критики з боку політич�

них опонентів. Хоча, завдяки “гранітній

гарячці”, Київ став першим містом у Ро�

сійській імперії, де з’явилися мощені куби�

ками вулиці, наприклад, в Москві та Одесі

їх почали використовувати значно пізніше.

Врешті цей скандал не завадив Всеволоду

Демченко активно займатися бізнесом та

політикою, його навіть було обрано депу�

татом Державної думи, і він деякий час

працював у Санкт�Петербурзі. У Києві

Демченко був старостою Олександро�Нев�

ської церкви, почесним попечителем київ�

ської 4�ї гімназії та членом правління КПІ.

У 1917 році під час чергових виборів

опоненти знову пригадали йому про скан�

дал з бруківкою, на що Демченко заявив:

“Кубикова мостова стоїть уже дев’ять ро�

ків, і всі кияни можуть наочно впевнити�

ся, добре вона побудована чи погано”. У

якості робіт можна пересвідчитися навіть

зараз: на вулиці Архітектора Городецького

бруківка збереглась до наших часів, пере�

живши суцільну пожежу у 1941 році.

Всеволод Демченко практично увесь час

перебував у вирі політичного життя. Після

Лютневої революції він виконував обо�

в’язки Київського повітового комісара

Тимчасового уряду. А у 1918 році, коли

місто захопили більшовики, його було

жорстоко побито. Представники нової

влади прийшли до Демченка, аби відібра�

ти майно, а за непоступливість жорстоко

“віддячили”. Під час Гетьманату Всеволод

Якович був активним членом Протофісу

(Спілка промисловців, комерсантів, фі�

нансистів та землевласників), пізніше він

активно підтримував уряд Скоропадсько�

го. Та другого захоплення міста більшови�

ками (1919) бізнесмен чекати не став та

емігрував. Відомо, що він мешкав в декіль�

кох європейських країнах, а помер у 1933

році в Італії

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

В це важ о повірити,
але, трохи більше, ніж
сто ро ів том , иїв-
сь і в лиці ще не
мали я існої бр ів-
и. Кияни ходили
та їздили переваж-
но розбитими в -
лицями, ви ладе-
ними аменем,
або й зовсім без
ньо о. Тож місто
че ало, аби хтось
зайнявся йо о доро-
ами. І та а людина
знайшлась — Всево-
лод Демчен о, інже-
нер, ласний Місь ої д -
ми, мільйонер та домо-
власни . Всеволод Демчен о

Упорядник міських вулиць
Бізнес по	київськи
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РОЗВИТОК СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

– Широке публічне обговорення та прийняття Генерального

плану Києва з урахуванням інтересів мешканців Солом'янсько/

го району.

– Обов'язкове врахування у Генеральному плані Києва збе/

реження зелених зон, виділення територій для будівництва дос/

тупного та соціального житла, розбудова транспортної і соці/

альної інфраструри району.

– Залучення соціально/відповідального бізнесу до реалізації

проектів розвитку Солом'янського району. 

– Відкриття центру визначення талантів серед молоді та ді/

тей.

– Поновлення роботи бюветів.

– Виділення коштів держбюджету на проведення програм із

інвентаризації щодо визначення меж прибудинкових територій

та їх закріплення

– Запровадження роздільного збору сміття.

– Будівництво гуртожитків готельного типу для студен/

тів, розвиток інфраструктури навколо студентських місте/

чок. 

АНТИАЛКОГОЛЬНІ ЗАКОНИ

– Введення кримінальної відповідальності за продаж алкого/

лю неповнолітнім.

– Посилення кримінальної відповідальності за правопору/

шення, скоєні в стані алкогольного сп'яніння.

– Заборона продажу алкогольних напоїв до 12 та після 22 го/

дини доби.

– Впровадження примусового лікування від алкогольної за/

лежності за заявою рідних у випадку загрози соціальній безпеці.

ЯКІСНА І ДОСТУПНА МЕДИЦИНА

– Прийняття закону "Про розвиток страхової медицини".

– Розвиток вітчизняного виробництва ліків для зменшення

ціни на них.

– Придбання нового обладнання для існуючих медичних

закладів району.

ДОСТУПНЕ І КОМФОРТНЕ ЖИТЛО

– Зниження собівартості житла за рахунок внесення змін у

Податковий Кодекс України.

– Законодавче забезпечення виконання Державної програ/

ми "Доступне житло".

– Прийняття закону "Про житлове забезпечення молодих

спеціалістів на підприємствах" 

– Залучення будівельних компаній до активної участі у прог/

рамі "Доступне житло" на території Солом'янського району.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН 

– Прийняття закону про підвищення відповідальності та

штрафів за забруднення навколишнього середовища.

– Протидія розкраданню коштів Кіотського протоколу.   

– Недопущення будівництва на території зелених зон району.

– Відкриття нових парків і скверів та створення місць для

відпочинку.

ПОРЯДОК У СФЕРІ ЖИТЛОВО/КОМУНАЛЬНОГО ГОС/

ПОДАРСТВА

– Демонополізація ринку надання житлово/комунальних

послуг.

– Оптимізація законодавства у сфері захисту прав спожива/

чів на ринку послуг ЖКГ.

– Сприяння створенню ОСББ та ОСН.

– Залучення приватних компаній/інвесторів для управління

комунальним житловим фондом.

– Підтримка існуючих та допомога у створенні нових ОСББ

та ОСН.

– Прийняття закону про зелений тариф на теплозабезпечен/

ня.  

– Залучення керуючих компаній на конкурентних заса/

дах.

ГІДНЕ МАЙБУТНЄ ДЛЯ МОЛОДІ

– Прийняття закону "Про перше робоче місце".

– Прийняття закону про стимулювання підприємств щодо

вкладення грошових коштів в освіту (підвищення кваліфікації,

здобуття вищої освіти співробітників) за рахунок валових вит/

рат підприємства.

– Зменшення терміну навчання до 10/ти років.

– Запровадження вивчення кількох іноземних мов в школі.

– Розвиток системи спорт виховання шляхом залучення ін/

весторів в будівництво.

– Введення окремих квот на житло для молоді в рамках прог/

рами "Доступне житло".

– Будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних

комплексів та майданчиків.

Передвиборна програма кандидата 
у народні депутати України 

по одномандатному виборчому округу № 222 
Костюшка Олега Петровича

Представляючи округ у Верховній Раді України, свої депу/

татські обов'язки буду виконувати відповідно до законів Украї/

ни та загальнолюдських правил моралі.

Єдиним джерелом влади в Україні є народ, в моєму розумін/

ні, кожний з нас. Для реалізації цього права діяльність у вибор/

чому окрузі буде проводитись згідно з рішеннями більшості де/

путатської ради округу, в яку будуть входити депутат, його по/

мічник та п'ять представників від громадськості округу. Депутат

не повинен роздавати продпайки, ремонтувати дороги, будува/

ти дитячі майданчики. Я вбачаю своїм завданням у виборчому

окрузі,  використовуючи усі законні права та можливості на/

родного депутата:

– спонукати місцеву владу гідно, з максимальною ефектив/

ністю виконувати свої обов'язки;

– сприяти підтриманню законості та правопорядку;

– допомогати у створенні нових робочих місць, першочерго/

вому працевлаштуванні молоді, жінок, одиноких матерів та си/

ріт;

– сприяти розвитку підприємницького конкурентного сере/

довища;

– максимально взаємодіяти з органами місцевого самовря/

дування;

– твердо стояти на охороні навколишнього середовища, під/

вищити екологічну безпеку району;

– допомогати у боротьбі з корупцією в лавах держслужбовців

усіх рангів, незалежно від партійної приналежності та родин/

них зв'язків;

– сприяти тому, щоб кожний мешканець для реалізації своїх

здібностей мав рівний доступ до базових потреб, таких як осві/

та, економічні можливості, захист, незалежно від статку, а тим

паче від національності, віросповідання та статі.

Я вважаю, що вирівнювання стартових можливостей не/

можливо без участі держави, і саме держава має забезпечува/

ти перерозподіл частини суспільного продукту на користь

соціально слабких членів суспільства, надаючи їм підтримку

і тим самим сприяючи гармонізації суспільних відносин і

зміцнення соціальної та політичної стабільності. Держава

зобов'язана втручатися в економічні процеси з метою бо/

ротьби з монополізмом і підтримки конкурентного ринково/

го середовища. Суспільство повинно мати законні підстави у

випадку, якщо дохід не відповідає вкладу людини в загальне

благо, вилучити частину цього доходу через податки і пере/

розподілити його на соціальні потреби. Поліпшення умов

життя найбідніших верств суспільства буде сприяти зростан/

ню внутрішнього ринку та економічному зростанню Украї/

ни.

Сильна особистість – сильна держава. Сильна держава – запо�
рука кращого життя кожного з нас

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України 

по виборчому округу № 222
ПРОНЬ СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

Україна знаходиться у системній кризі. Поляризація сус/

пільства досягла небувалих масштабів: на одному полюсі / олі/

гархи з мільярдними статками, на іншому / зубожілий народ.

Система соціального захисту населення зруйнована.  Освітня та

медична галузі ледь животіють. Економіка країни у занепаді.

Міжнародний авторитет держави втрачено.

Корупція сьогодні роз'їдає усі владні структури, у тому числі –

правоохоронні. Закон діє вибірково. Податки невиправдано високі

і несправедливі: малий та середній бізнес ними просто знищується.

В такій Україні немає місця ані прогресивній молоді, ані си/

вочолим ветеранам. Перші не отримують тут сучасної освіти та

гідних  перспектив, другі – не мають жодних гарантій достой/

ного пенсійного забезпечення та медичної допомоги.

Запас міцності, що дістався Україні у спадок, неухильно й

бездарно витрачається. Ще трохи такого "керування державою"

– і ми остаточно втратимо будь/які шанси здолати деструктив/

ні тенденції та наздогнати розвинені країни світу. Тому сьогод/

ні питання зміни влади – ключове. До керівництва країною по/

винні прийти нові сили – некорумповані, професійні, патріо/

тичні – такі, що зможуть провести реальні реформи для блага

народу і країни.

Я йду в народні депутати України, чітко розуміючи всю вагу

відповідальності, що ляже на мене. Я очікую на довіру простих

людей і твердо заявляю: кожна моя дія, кожне моє рішення,

кожне моє голосування будуть спрямовані на благо простих

людей, на досягнення економічної стабільності, на послідовні

демократичні перетворення в державі.

Основні напрямки діяльності у політичній сфері:
– Забезпечення публічності та прозорості діяльності органів

державної влади;

– Відродження верховенства права;

– Винищення корупції. Побудова системи громадського

контролю за діяльністю чиновницького апарату з метою при/

мушування чиновників виконувати прямі службові обов'язки,

покладені на них громадянами України. Чиновник / не цар, а

слуга народу;

– Скасування пільг для чиновників та депутатів;

– Розбудова демократичного суспільства;

– Відродження місцевого самоврядування;

– Пріоритет / захисту національних інтересів;

– Формування позитивного іміджу України на міжнародній

арені.

Основні напрямки діяльності у соціальній сфері: 
– Пріоритетне фінансування соціальних програм;

– Державні гарантії соціальних пільг (інваліди, багатодітні

родини, "афганці", "чорнобильці", пенсіонери);

– Встановлення зарплат бюджетникам на рівні середніх по

промисловості;

– Збільшення державної матеріальної підтримки сім'ям з

дітьми, інвалідам та малозабезпеченим;

– Безкоштовне медичне обслуговування. Рівний доступ гро/

мадян України до якісного медичного обслуговування. Захист

материнства та дитинства;

– Забезпечення доступності освіти. Стабільне держзамов/

лення та гарантія першого робочого місця молодим спеціаліс/

там. Стипендія / на рівень мінімальної заробітної платні;

– Створення державних програм розвитку фізкультури та

масового спорту, доступність спортивних майданчиків та спор/

тивних центрів для кожного громадянина України, особливо

для молодого покоління;

– Пільгове кредитування молодих сімей, малого та середньо/

го бізнесу.

Економічна сфера:
– Зниження податкового тиску на малий та середній бізнес;

– Пріоритет / національному товаровиробнику;

– Побудова системи підтримки малого та середнього бізнесу

шляхом організації бізнес/центрів та бізнес/інкубаторів. 

– Врегулювання відносин влади і бізнесу, скасування адмі/

ністративних перешкод і зайвих реєстраційних процедур для

приватного підприємництва;

– Скасування норми про 50% вилучення податку на доходи

киян з міського бюджету Києва до державного бюджету. 

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України

по мажоритарному виборчому округу № 222
Шипінського Владислава Станіславовича

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Важливим напрямом в роботі Державто-
інспе ції столиці є профіла ти а дитячо о
дорожньо-транспортно о травматизм .
Співробітни и ДАІ відвід ють ш оли, де
проводять бесіди, різноманітні он рси,
ві торини, зма ання. Ведеться та ож ро-
бота і з юними інспе торами р х . Та і
заходи проходять ре лярно. Та , напе-
редодні ново о навчально о ро в Києві
б ло перевірено ор анізацію дорожньо о
р х біля всіх навчальних за ладів.

Столичні інспектори ДАІ безоплатно супроводжують

організовані перевезення дітей автобусами. Крім того, в

кожному дитячому садку та школі міста встановлені ку/

точки з безпеки дорожнього руху, які постійно онов/

люються. Вони несуть важливу інформацію не лише для

дітей, а й дорослих. Столичною ДАІ в нинішньому році

виготовлено багато різноманітної друкованої продукції

для профілактики порушень ПДР. Це — листівки, пла/

кати, книжки. До того ж, на білбордах постійно розмі/

щаються тематичні плакати.

А першого вересня інспектори ДАІ відвідали закріп/

лені за ними навчальні заклади, щоб провести зустрічі з

першокласниками. І нагадати малечі, як безпечно йти

до школи і повертатись додому.

Співробітники столичної автоінспекції не оминули

своєю увагою і урочисту подію “Педагогічна хвиля. Свя/

то першокласників”, яка проходила на Хрещатику. Дітям

надали можливість поїздити на веломобілях учбовим пе/

рехрестям і закріпити свої знання з дорожньої грамоти.

Усім бажаючим на згадку дарували світловідбивачі.

“Загальновідомо, що з настанням осінньо/зимового

періоду зростає кількість дорожньо/транспортних

пригод за участі пішоходів, — розповів “Хрещатику”

начальник столичного управління ДАІ Анатолій Ку/

рінний. — З початку року на автошляхах міста сталося

653 наїзди на пішоходів, в яких 65 осіб загинуло та 623

отримали травми”. За його словами, основними при/

чинами цих автопригод є перехід вулиці у невстанов/

леному місці, несподіваний вихід на проїжджу части/

ну, недостатня видимість на дорогах. Саме для того,

щоби водії могли вчасно помітити пішоходів на доро/

зі, столична Державтоінспекція радить учасникам до/

рожнього руху мати на одязі світлоповертаючі еле/

менти. Вони зменшують ризик потрапити в біду на

автомагістралях. Особливо важливо забезпечити та/

кими елементами дитячий одяг, адже ця категорія ма/

леньких пішоходів — найбільш вразлива, і пригоди за

їх участі нерідко закінчуються тяжкими травмами.

На жаль, вже з початку цього року на дорогах міста в

результаті ДТП загинуло 6 дітей, 142 травмовано. Нага/

даємо дорослим, що кожна четверта аварія трапляється

саме на пішохідних переходах – там, де діти, там, де пра/

вила охороняють перехожих.

“Зазвичай переважна більшість школярів відпочи/

ває там, де транспорту обмаль, — говорить Анатолій

Курінний. — Там вони почувають себе безпечніше.

Тому, повернувшись до міста, в перший час вони не

помічають автотранспорт. І малечі, і дітям старшого

віку потрібно знову й знову нагадувати загальновідомі

правила безпеки: перш ніж вийти на дорогу, необхідно

зупинитись, подивитись ліворуч, потім — праворуч.

Слід постійно повторювати неповнолітнім, що навіть

на "зебрі" можна переходити дорогу тільки після того,

як впевнились, що всі машини зупинились. Треба

враховувати, що у сучасних дітей немає остраху перед

транспортом”.

Анатолій Курінний особливо наголошує на тому, що

батьки за будь/яких умов повинні щодня знайти хоч

кілька хвилин вільного часу, аби нагадати малечі як і де

можна переходити дорогу. А найбільш важливим у цьо/

му навчальному процесі є той фактор, що дорослі самі

повинні неухильно дотримуватись законів доріг. І лише

тоді можна сподіватись, що наші автомагістралі стануть

безпечнішими 

Профілактика дорожнього руху 
під контролем
Для наймолодших киян співробітники ДАІ проводять у школах бесіди, різноманітні конкурси 
та змагання
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1. Прийняття нової редакції Статуту м. Києва з

конкретизацією принципів громадського контролю,  забудови та

екологічної політики Столиці. Повернення місту районних Рад.

2. Боротьба з корупцією через посилення громадського

контролю над владою.

3. Закріплення та офіційне оформлення прибудинкових

земельних ділянок за кожним будинком & це припинить

незаконні забудови.

4. 10% бюджету міста та 5% державного бюджету направити

на капремонти житлових будинків та на програми енергетичної

ефективності.

5. Муніципальні доплати від 30% від базової ставки вчителів

та лікарів. Підняття престижу працівників освіти та медицини.

6. Безкоштовна медицина через страхове забезпечення, що

припинить побори в поліклініках та в лікарнях.

7. Адресна муніципальна допомога пенсіонерам на оплату

комунальних платежів та на придбання медикаментів.

8. Збільшення фінансування закладів освіти на грантовій

основі з міського бюджету. Збільшення на 100% дитячих та

спортивних клубів.   

9. Повернення самоуправління в ВУЗи України за

прикладом європейських країн, що дасть можливість

припинення корупції в учбових закладах.

10. 1000 муніципальних стипендій по 1500 грн для

талановитих студентів.

11. За рахунок державного бюджету спорудити лінію

метрополітену від ст. "Вокзальна" до аеропорту "Жуляни" з

зупинками на Солом'янській та Севастопольській площі.

12. Озеленення та створення паркових зон в районі.

13. Захист та збереження історичних пам'ятників столиці за

рахунок державного бюджету.

14. Фінансування та організація літнього оздоровлення дітей

за рахунок місцевого бюджету.

15. Звільнення від оподаткування самозайнятого населення.

Скасування податку на прибуток та ПДВ для малих

підприємств за умови створення нових робочих місць.

16. Розроблення та прийняття державної програми

підтримки ЖБК та ОСББ за принципом "Допомагати тим, хто

працює".

17. В кожен будинок безкоштовно поставити систему

доочистки води. Відновити роботу бюветів.

18. Мешканцям гуртожитків & житлові квартири.

19. Військовослужбовці & еліта  Держави: гідне проживання,

достойне матеріальне забезпечення.

20. Розроблення механізмів стимулювання роботи промис&

лових підприємств на території району, що приведе до зростан&

ня робочих місць. Винесення за межі міста екологічно&шкідли&

вого виробництва.

Україна переживає важкі часи. Треба сказати відверто:

ідеали Майдану, ті можливості, які Майдан відкрив перед

нашим суспільством, майже втрачені. Ідеали європейської

демократії, принцип верховенства права сьогодні в Україні

сплюндровані. Держава не виконує соціальні зобов'язання

перед своїми громадянами. Небувалих масштабів набула

дистанція між невеликою групою мільярдерів&олігархів, які

щороку збільшують свої статки & і основною частиною

населення країни & незахищеного, незаможного, безправного.

Конституцію і закони влада переписує на свій розсуд і у своїх

інтересах, не рахуючись з думкою більшості громадян. Саме

тому були прийняті дискримінаційні Пенсійний та

Податковий кодекси & перший забрав у літніх людей право на

достойну старість, другий & практично знищує основу

економічного благополуччя держави & підприємництво.

Корупція, хабарництво, непрофесіоналізм, відсутність

патріотизму & типові ознаки сучасних українських

можновладців. Своєю діяльністю вони руйнують

найголовніше & віру в майбутнє.

В такій Україні немає місця ані молоді, ані ветеранам.

Молодь не отримує тут гідної освіти та перспектив, ветерани &

не мають впевненості у завтрашньому дні.

Ще трохи і Україна остаточно втратить шанси здолати

негативні тенденції та увійти до кола розвинених країн світу.

Тому сьогодні ми повинні змінити існуючу владу. Ні &

корупціонерам і хабарникам! Так & чесним, патріотичним

професіоналам!

Я свідомий того, що звання Народного Депутата України & це

висока довіра і величезна відповідальність. Я готовий взяти її на

себе і твердо заявляю: вся моя діяльність буде спрямована на

благо простих людей, на досягнення економічної стабільності,

на послідовні демократичні перетворення в державі, на

укріплення міжнародного авторитету нашої України.

Основні програмні положення
Політика:

& Відродження верховенства права;

& Забезпечення гласності та прозорості у діяльності органів

державної влади;

& Винищення "телефонного права", негайне звільнення

хабарників та корупціонерів;

& Скасування пільг для чиновників та депутатів. Чиновник і

депутат & слуга народу;

& Державним чиновником може бути тільки кришталево

чесний, прекрасно фахово підготовлений патріот;

& Розбудова демократичного суспільства, максимальне

сприяння місцевому самоврядуванню та громадським рухам;

& Захист національних інтересів & основа діяльності кожного

депутата, чиновника, найголовніший пріоритет у політичній

сфері.

Економіка:
& Стабільність, прозорість та справедливість податкової

системи;

& Зниження непосильного податкового тиску на малий та

середній бізнес. Середній клас & основа економічного

добробуту держави;

& Максимальне сприяння національному товаровиробнику;

& Пріоритет & розвитку інноваційних галузей;

& Відродження фундаментальної науки;

& Реформування енергетичної галузі;

& Скасування норми про 50% вилучення податку на доходи

киян з міського бюджету Києва до державного бюджету. 

Соціальна сфера: 
& Стабільне бюджетне фінансування соціальних програм;

& Державні гарантії справедливих соціальних пільг інвалідам,

"афганцям", "чорнобильцям", багатодітним родинам,

пенсіонерам;

& Встановлення зарплат бюджетникам на рівні середніх по

промисловості;

& Скасування пенсійної реформи. Призначення пенсій на

рівні 80% від зарплатні. Пільги працюючим пенсіонерам;

& Збільшення державної матеріальної підтримки сім'ям з

дітьми, інвалідам та малозабезпеченим;

& Безкоштовне та якісне медичне обслуговування;

& Доступна якісна освіта. Стабільне держзамовлення для

ВНЗів та гарантія першого робочого місця молодим

спеціалістам. Стипендія & на рівень мінімальної заробітної

платні;

& Законодавча заборона збільшення комунальних тарифів;

& Бюджетне фінансування капітального ремонту житлового

фонду Києва.

ЗА ЧЕСНУ ДЕРЖАВУ І ЧИСТУ КРАЇНУ!

Головна функція держави & захист прав і убезпечення

інтересів її громадян. Держава для людини, а не людина для

держави.

Природне право громадянина на гідне життя в екологічно

сприятливому середовищі не може ані оскаржуватись, ані

нехтуватись. 

Основа суспільної гармонії & неухильне забезпечення прав

людини, прозорість владних механізмів, підзвітність влади

суспільству, постійне і всебічне узгодження екологічних та

економічних чинників розвитку, глобальних та національних

інтересів. 

За принципом "Мислити глобально & діяти локально" я

впроваджуватиму стратегію стійкого розвитку на засадах

єдності прав самоуправління і відповідальності за екологічний

та соціально&економічний стан міст і селищ. Я виступаю за

децентралізацію влади і розширення прав регіонів зі

збереженням унітарного устрою країни.

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

служіння народу.

Я стою на позиціях захисту демократії, свободи слова та

виступаю проти авторитарних тенденцій у здійсненні влади в

Україні. Я за парламентську республіку,  за відкриту політику, за

всеосяжний громадський контроль над владою, за

необоротність демократичних перетворень та запобігання

новому утвердженню авторитаризму  і тоталітаризму в Україні.   

Людина і суспільство
Я за право громадської законодавчої ініціативи, за

формування належних законодавчих засад для широкого

застосування референдумів та інших механізмів прямої

демократії, за участь територіальних громад у формуванні

місцевих бюджетів та контролі над використанням коштів, за

послідовне руйнування корупційного середовища у владних

структурах всіх рівнів.

Я за розширення прав місцевого самоврядування,

територіальних громад, підвищення  відповідальності місцевих

органів влади за стан природного і культурно&історичного

середовища. 

Я за впровадження екологічно стійких моделей розвитку

міст, за перерозподіл бюджетних коштів на користь місцевих

органів влади, за створення потужного муніципального сектору

економіки.

Поширення наркотичної та алкогольної залежності в

молодіжному середовищі & загроза майбутньому України. Я за

активну роль органів влади всіх рівнів в забезпеченні доступу

молоді до освіти, спорту і культурних цінностей, за активну

протидію поширенню наркоманії та алкоголізму, за повну

заборону реклами алкогольних напоїв та пива. 

Захищене дитинство та гідна старість & ознаки справедливого

устрою суспільства. Доступність інформації & ознака

демократії. Я за захист інтернет&прав громадян. Захищеність

тварин від жорстокого поводження & ознака гуманізму.

Я за свободу, гідність і впевненість кожного члена

суспільства у завтрашньому дні.

Соціально#екологічна гармонія
Надзавдання  Партії Зелених & створення нової, екологічно

збалансованої і соціально справедливої моделі розвитку

країни. 

Зелена формула соціальної справедливості включає гарантії

доступу кожного члена суспільства до природного середовища і

забезпечення конституційного права на сприятливе довкілля,

права на житло, безкоштовний пакет найнеобхідніших

медичних послуг, безплатну середню і професійно&технічну

освіту, доступність вищої освіти незалежно від статків,

відповідність розміру мінімальної заробітної плати та пенсії

обґрунтованому прожитковому мінімуму, захист від

дискримінації з боку роботодавця за віком, національністю та

статтю. Втілення цієї формули забезпечить соціально

орієнтована держава через належний перерозподіл суспільних

ресурсів на засадах соціальної солідарності, гармонізації потреб

та інтересів різних соціальних верств. 

Я за справедливе оподаткування, за поступове зниження

нарахувань на фонд заробітної плати метою детінізації

економіки, забезпечення прав найманих працівників та

належного пенсійного забезпечення. 

Я  за  усунення техногенних загроз довкіллю та розв'язання

соціальних проблем на основі реструктуризації та модернізації

виробництв, раціонального енерго& та ресурсоспоживання,

формування індустрії глибокої переробки відходів та

повторного використання сировинних матеріалів, переробки

накопичених промислових відходів та заощадження запасів

корисних копалин, впровадження високих технологій із

належною підтримкою наукових досліджень, створенням

нових робочих місць у відповідних сферах. "Зелені" робочі

місця — інвестиційний пріоритет.

Я & за нову якість життя людини, за системні інвестиції у

знання та високі екологічно дружні технології, за ефективну

державну підтримку фундаментальної науки та практичне

використання  результатів наукових досліджень.

Ощадливе використання природних ресурсів & в інтересах

теперішніх і прийдешніх поколінь. Я за цільове використання

платежів за природні ресурси на потреби охорони довкілля, за

використання  екологічних штрафів та платежів за забруднення

на потреби охорони здоров'я, за збільшення податків на

ресурси та зменшення соціальних податків.

Я за енергозбереження, за розвиток неядерного сектору

енергозабезпечення, за мораторій на розбудову нових потуж&

ностей АЕС, за розширення використання відновлюваних дже&

рел енергії, за мораторій на видобуток вуглеводнів на Чорно&

морському шельфі.

Я за збереження  лісів України, за  повну заборону експорту

деревини, за інтенсивне відтворення лісів, за розвиток

природно&заповідної справи як необхідної умови розв'язання

комплексу природоохоронних проблем, за резервування для

створення об'єктів природно&заповідного фонду не менше 20%

території України.

Я за реформування земельних відносин на принципах

соціальної справедливості, за розвиток конкурентоздатного

аграрного сектору на засадах невиснажливого, екологічно

збалансованого господарювання, за державну програму

порятунку села. 

Я & проти концентрації земельних ресурсів під контролем

фінансово&промислових груп. Захист і збереження земельних

та водних ресурсів & питання національної безпеки.

Я за впровадження інтегрованої екологічної політики, що

впливатиме на всі сфери життя суспільства та види людської

діяльності.  Кваліфікована відповідь на виклики часу:

кліматичні зміни, дефіцит природних ресурсів, харчову кризу є

питанням життєвої ваги, національного і глобального

значення, чинником, що має гуртувати націю, мобілізовуючи її

інтелектуальний, науково&технічний та господарський

потенціал. 

Глобально визнана ідея екологічно збалансованого,

стійкого розвитку має стати наріжним каменем об'єднуючої

національної ідеї, брак якої сьогодні загрожує дезінтеграцією

українського суспільства.

Україна і світ
Я проти нового розколу Європи,  за загальноєвропейську

співпрацю і взаєморозуміння, за активне використання інстру&

ментів програми "Східного Партнерства" ЄС задля поглиблен&

ня інтеграційних процесів, за активне співробітництво із краї&

нами Чорноморського регіону,  за особливе партнерство Украї&

ни із Євросоюзом вже в найближчій перспективі.

Громадянам України & всебічний захист прав в усіх краї&

нах Європи та  світу.  Візова політика & на засадах взаємності і

поваги до гідності людини та її природного права на вільне пе&

ресування. 

Я за реформування Світової Організації Торгівлі, Міжнарод&

ного валютного фонду і Світового банку задля забезпечення

постійного врахування природоохоронних та соціальних інте&

ресів у їхній  діяльності.

Я  проти  розподілу світу на зони впливу  потужних економік,

транснаціональних корпорацій та військових блоків. Я проти

силового розв'язання проблем міждержавних стосунків та внут&

рішніх проблем.   Військово&політичне блокування & чинник

небезпеки, що суперечить  глобальній співпраці,  взаєморозу&

мінню  і взаємопідтримці в сучасному світі, підвищує ризики

глобалізації конфліктів.

Передвиборна програма "Активна громада — ефективна влада"
кандидата у народні депутати Верховної Ради України

Билінської Олени Олександрівни

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України

Кисіля Руслана Петровича

Передвиборна програма кандидата в депутати по одномандатному
виборчому округу № 222

СМІРНОВА АНТОНА МИКОЛАЙОВИЧА

Вони одягали киян як у Європі
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

К п ючи одя на числен-
них столичних рин ах, в
ніверма ах та тор ових
центрах, ияни навіть не
замислюються, я це від-
б валось, с ажімо, сто ро-
ів том . А ще важче яви-
ти, я непросто б ло тоді
ор аніз вати та розвивати
власний бізнес. Але та і
підприємці місті б ли, а
саме — фірма “К. Людмер
і сини”, я а діяла Києві
понад півстоліття і наб ла
чималої поп лярності.

Фірма “К. Людмер та сини” була

заснована у 1856 році і вважалась

однією із найстаріших у Києві. Її

заснував Карл Карлович Людмер, а

справу батька продовжили його си&

ни Ісаак, Мориць та Натан. Компа&

нія активно розвивалась і вже у

1886 році рекламувала себе як “Ма&

газин готового одягу Людмер”.

Торговий заклад знаходився на розі

Хрещатика та Лютеранської у бу&

динку № 31 (будівля, яка у 30&ті ро&

ки минулого століття стала універ&

магом, до наших днів не зберегла&

ся).

Виробляючи якісну продукцію,

фірма стрімко розвивалась, і вже на

початку минулого століття з нею не

могла конкурувати жодна контора з

пошиття та реалізації одягу. Більше

того, переживши кризові роки,

компанія з 1904 року запрацювала

ще потужніше, поступово досяг&

нувши європейського розмаху.

Тож, аби придбати пальто, сукню

чи костюм із Лондона, Берліна,

Парижа або Відня, киянам не по&

трібно було їхати за кордон, все це

можна було купити на Хрещатику.

Тут завжди були у наявності всі за&

кордонні новинки. Окрім того,

компанія починає випускати влас&

ну продукцію, яка за якістю нічим

не поступалась закордонній.

Магазин займав чотири поверхи

будинку на Хрещатику та мав три

відділи: мануфактурних, хутряних

товарів та суконь. Кожен відділ

очолював один із трьох братів Люд&

мер, які керували цілим штатом

продавців. Крім того, вже на той

час торговельний заклад був поді&

лений на підвідділи з продажу жі&

ночого, чоловічого та дитячого

одягу.

Тканини та інші товари для ви&

робництва замовлялись безпосе&

редньо в Лондоні, Парижі, Берліні.

Цікаво, що брати Людмер налаго&

дили тісні контакти з тогочасними

лідерами мануфактурної промис&

ловості Великобританії. Відомо,

що частину товарів вони купували

на заводах Лондона та Манчестера.

Співробітники магазину уважно

вивчали попит та пропозиції від&

відувачів. Товар перед продажем

ретельно перевірявся у швейних

цехах, тому відрізнявся високою

якістю. Не дивлячись на те, що

компанія реалізовувала великі пар&

тії одягу, його вартість була набага&

то меншою, ніж у інших магазинах.

Загалом тут виготовлявся і про&

давався одяг на будь&який смак та

фасон. У крамниці можна було зу&

стріти київських модниць, офіце&

рів, біржовиків, купців, державних

посадовців, торговців. І якщо хтось

замовляв пошиття сукні чи пальто,

то вже за добу готовий виріб до&

ставляли клієнту.

Особливою популярністю серед

киян користувався формений одяг

фірми “Людмер”. Київські служ&

бовці, офіцери і гімназисти, як пра&

вило, одягалися саме в цьому мага&

зині. Тож не даремно з часом ком&

панія “К. Людмер і сини” стає пос&

тачальником форменого одягу то&

вариству споживачів Південно&За&

хідної залізниці (на той час — най&

більший в Російській імперії коопе&

ратив з мільйонними оборотами).

До речі, свій формений одяг

Людмери експонували на І Міжна&

родній виставці в Санкт&Петербур&

зі у 1906–1907 роках, і журі визна&

ло його найвишуканішим, прису&

дивши велику золоту медаль. Влас&

ники компанії брали участь і у за&

кордонних виставках, наприклад,

у Брюсселі (1905 рік) отримали від

журі за жіночі сукні найвищий

приз, а у Парижі за жіноче та чоло&

віче вбрання — золоту медаль.

Торговий дім процвітав аж до по&

чатку Першої світової війни. Та з

невідомих причин у 1915 році його

власники продають усі права на

майно і управління фірмою. Їх по&

дальша доля залишилась невідо&

мою, як і те, що спонукало їх до та&

кого вчинку. Та кияни ще тривалий

час називали будинок на Хрещати&

ку, 31 “магазином Людмера”

Бізнес по	київськи
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Протягом двох десятків років політики та чиновники прикрива�

ють власні злочинні дії чи бездіяльність складнощами "перехідно�

го періоду". Насправді ж так званий перехідний період для Укра�

їни — це перманентна політична та економічна криза. Мільйони

українців гарують за мізерну зарплату, сплачуючи несправедливі

податки, і при цьому не можуть розраховувати на гідну старість.

Розумна і талановита молодь змушена шукати кращої долі за кор�

доном: за роки незалежності Україну залишило близько 5 мільйо�

нів громадян, а темпи еміграції продовжують постійно зростати.

Відсталість освіти та науки, корумпованість чиновників всіх

рівнів, впровадження пенсійної та податкової псевдореформ —

усе це не просто перешкоджає розвитку України, а відкидає її

на десятиліття назад практично без шансів наздогнати розвине�

ні країни світу. Тож сьогодні питання зміни влади — це ключо�

вий момент, після якого Україна вже може не мати історичних

шансів вибратися з мороку, до якого її привела нинішня влада.

Моя мета — системне вирішення нагальних соціальних

проблем країни. Популістська практика роздачі "тисяч" повин�

на назавжди залишитися в минулому: Україна має стати на

шлях реальних реформ. Закони повинні працювати, а не лише

існувати на папері. Подолання корупції, повернення верховен�

ства права та припинення свавілля чиновників — це першоос�

нова, фундамент для майбутнього України.

Переконаний, що шлях до успіху держави лежить через по�

слідовні демократичні перетворення, економічну стабільність

та виключний пріоритет національних інтересів України.

Соціальний вектор
— Пріоритетне фінансування соціальних програм;

— Встановлення зарплат у бюджетній сфері на рівні середніх

по промисловості;

— Скасування пенсійної реформи та встановлення пенсій на

рівні 80 % від зарплатні;

— Формування єдиного фонду обов'язкового соціального

страхування;

— Збільшення матеріальної підтримки сім’ям, які всиновлю�

ють дитину;

— Безкоштовне та якісне медичне обслуговування жінок при

народженні дитини;

— Відновлення престижу робітничих професій;

— Забезпечення доступності освіти для кожного громадяни�

на;

— Капітальний ремонт житлового фонду Києва. За три роки

приведення до ладу під’їздів, ліфтів та прибудинкових терито�

рій. За п’ять років — заміна інженерних комунікацій, що від�

працювали свій термін.

Економічний вектор
— Бюджетне, податкове, кредитне стимулювання внутріш�

нього виробництва та попиту на українські товари;

— Зниження податкового тиску на малий та середній бізнес;

— Реформування енергетичної галузі: сприяння енергозбе�

реженню, модернізація енергетичних підприємств;

— Скасування норми про 50% вилучення податку на доходи

киян з міського бюджету Києва до державного бюджету.

Політичний вектор
— Скасування депутатської та суддівської недоторканості та

численних пільг для депутатів;

— Забезпечення публічності і прозорості діяльності органів

державної влади;

— Захист національних основ державності: забезпечення

розвитку української культури і мови, сприяння формуванню

позитивного іміджу України на міжнародній арені.

Український вектор — це крок назустріч справедливій та роз�

виненій державі.

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України

по мажоритарному виборчому округу № 222
Грицишина Іллі Юрійовича

Я, Андрієвський Дмитро Йосипович, 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", яка висунула

мене кандидатом в народні депутати України, беру на себе такі

зобов'язання:

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

Верховній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом дії

мандату, наданого мені виборцем.

2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримі�

нальну відповідальність за голосування картками інших депу�

татів.

3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на вико�

нання Програми Об'єднаної опозиції, зокрема за закон про

процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича та за закон про

відкликання народного депутата.

4. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публікува�

ти у ЗМІ регулярно, раз на рік свою декларацію про доходи та

видатки.

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

Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню принципів, які за#
пропонувала Об’єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна
влада, Гідне життя.

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

Кожен громадянин країни достойний гідного життя, пови�

нен мати можливість працювати і гідно заробляти. Тому я під�

тримую Програму стимулювання економіки Об'єднаної опози�

ції.

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. Нечесні будуть відповідати за законом.

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

порушувати їх. Суддівський корпус буде тотально очищений.

На посади суддів мають прийти молоді, освічені громадяни.

Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію ре�

зультатів державних закупівель та приватизації, здійснених ни�

нішньою владою.

Я, як і всі мої однодумці по Об'єднаній опозиції, зроблю все

можливе для захисту української мови як основи державності.

Я бачу Україну повноправним членом Європейської спільноти

і працюватиму для цього.

Я добре знаю ті проблеми, що турбують жителів мого виборчого
округу. Беру на себе зобов'язання перед своїми земляками домогтися:

— За 5 років відремонтувати під’їзди, сходові клітини, прибу�

динкові території та міжквартальні проїзди в усіх будинках і те�

риторіях Солом’янського району, які цього потребують.

— Реалізувати програму реконструкції застарілих п’ятипо�

верхових будинків. Їх мешканці отримають нові квартири біль�

шої площі у межах мікрорайону.

— Жорстко регулювати нарахування комунальних тарифів.

— Модернізувати дороги району та оновити на 100 % рухо�

мий склад громадського транспорту. Забезпечити комп’ютерні

регулювання та контроль його руху.

— Законодавчо заборонити забудову зелених зон Києва та

прибудинкових територій. Створити на території району 3 но�

вих парки та 15 скверів. Повернути киянам украдені рекреацій�

ні території.

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
ВІД ВО "БАТЬКІВЩИНА" 

ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 222

Моє життя та діяльність неподільно пов'язані з розбудовою

та зміцненням політичної організації нового типу — Меріток�

ратичної партії України. Я — українка 28 років, маю юридичну

освіту та займаю посаду керівника центрального секретаріату

МПУ. Мій похід у вищий законодавчий орган влади пов’язаний

з ідеологічними переконаннями та щирими намірами змінити

систему державного управління. Знаходження у законодавчій

владі достойних людей: професійних юристів та принципових

політиків,— запорука успішного розвитку країни та благопо�

луччя кожної родини.

Головним завданням вважаю: підвищення життєвого рівня

громадян та відсторонення від влади бізнесу ( великий бізнес

зобов’язаний в першу чергу вчасно і в повному обсязі платити

податки), просування до владних важелів достойних: чесних,

компетентних, відданих справі служіння своєму народу людей.

Для цього готова увійти у таку дієву парламентську біль�

шість, що забезпечить плідну законотворчу та кадрову діяль�

ність за вказаними принципами.

Принципами побудованих на Мерітократії.

Якщо цього досягти не вдасться, буду діяти в такій послідовно#
сті:

— розроблю та буду наполягати на прийнятті закону про

люстрацію всіх, хто займав у державі посади відповідні 1�й і 2�ї

категорії держслужби;

— буду добиватися прийняття нового закону про вибори:

зменшити розмір застави, який сьогодні посильний лише олі�

гархічним партіям, відмінити прохідний бар’єр, забезпечити

представництво у Верховній Раді інтересів всіх соціальних груп

українського народу;

— сприятиму прийняттю нового закону про загальнонаціо�

нальний та місцевий референдум, які мають бути життєздатни�

ми та дієвими інструментами народного волевиявлення, а не

засобом маніпуляції;

— буду наполягати на прийнятті закону про відкликання де�

путата виборцями в разі невиконання передвиборчих програм і

обіцянок, з реальним механізмом його втілення.

— після прийняття пакету вищезгаданих законів буду ініці�

ювати широкомасштабні дії щодо розпуску Верховної Ради і

проведення дострокових виборів за новими законами.

Мої основні мерітократичні позиції за напрямками:
Суспільство:
— панує культ знань, усі діти, незалежно від достатку батьків,

мають рівні можливості для отримання безкоштовної якісної

освіти

— створені сприятливі умови для народження та виховання

дітей, пропагуються традиційні сімейні цінності

— заборонена пропаганда насильства, споживацького спо�

собу життя, вживання шкідливих речовин (алкоголю, тютюну,

наркотиків, шкідливої їжі)

Влада:
— заборонена пряма політична реклама та інші способи пси�

хологічної маніпуліяції свідомістю людей

— скасовано депутатські пільги, обмежено депутатську недо�

торканість, кількість депутатів ВРУ — 300

— на керівні державні посади призначають виключно за від�

критим і публічним конкурсом за критеріями честі, компетент�

ності, щирого служіння людям

Економіка:
— державні підприємства працюють ефективно та прозоро,

поповнюють державний бюджет значними коштами. Поверну�

ти у державну власність підприємства у стратегічних галузях:

енергетика, транспорт, зв'язок. Надра, с/г земля, ліси та водой�

ми є власністю народу та використовуються справедливо, мак�

симально ефективно та бережливо, економіка розвивається в

гармонії з природою, не завдаючи їй шкоди.

Я давно проживаю у Солом’янському районі, знаю проблеми

його мешканців, знаю шляхи їх вирішення. Я не маю ані осо�

бистих, ані партійних ресурсів для передвиборчих презентів та

підкупу голосів. Але я спроможна захистити себе, свою родину

та друзів від недбалості та свавілля чиновників і роблю це вже

зараз. У разі отримання від народу довіри та значних повнова�

жень, буду наполегливо та ефективно захищати інтереси та

права кожного виборця району. Для цього в мене є всі перед�

умови: воля, принципи, політична позиція, знання, досвід та

активні громадсько�свідомі однодумці.

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 222

СТРИЖКО Галини Василівни

Бізнес по	київськи

Іван МАРЕК
"Хрещатик"

Кіноінд стрія і донині залишає-
ться вельми приб т овим бізне-
сом. Що ж тоді азати про її
розвито на почат мин ло о
століття, оли завдя и винаход
братів Люм’єр по всьом світ
розпочався справжній іноб м!
П блі а шаленіла від ново о ви-
довища та вщент заповнювала
приміщення інотеатрів, роблячи
мільйонерами їх власни ів. Осо-
бливих спіхів в цьом бізнесі
дося Антон Шанцер — підпри-
ємець, мільйонер, власни пер-
ших зраз ових інотеатрів Ки-
єві.

Антон Олександрович Шанцер — авст�

рійський підданий — прибув до Києва у

1907 році. Відомо, що у цей час він володів

магазином дамського одягу на Хрещатику.

Згодом, розпочавши активну комерційну

діяльність, Шанцер стає мільйонером�до�

мовласником — йому належали декілька

будинків у центрі міста та мережа невели�

ких ілюзіонів.

Ці заклади, не зважаючи на їхню неймо�

вірну популярність, були мало пристосовані

для зручності публіки — душно, незручно,

погано видно екран... Тож Шанцер першим

придумав і впровадив зручний для публіки

кінотеатр. На місці ілюзіону "Express Bio" на

Хрещатику він відкриває кінотеатр "Екс�

прес", обладнаний за останнім словом техні�

ки. В приміщенні розмістили просторий

зал, гарне фойє, де між сеансами грав ор�

кестр. У залі було досить зручно через вдале

розміщення крісел, спеціальну вентиляцію

та апаратну для демонстрації фільмів, яка на

випадок пожежі була відгороджена залізом

від глядачів.

Київська публіка мала право вибору — ди�

витись кіно в непристосованих приміщен�

нях чи в зручному кінотеатрі Шанцера. І су�

дячи по всьому — віддавала перевагу ком�

форту. Тож згодом у "Експреса" не бракувало

відвідувачів — кінотеатр починає продавати

та здавати картини в прокат, а це приносило

чималі прибутки. В той же час, конкуренти

Шанцера не відступали. Численні заклади у

центрі міста теж вдосконалювались і відчай�

душно боролись за глядача. І якщо Шанцер

заманював публіку до кінозалу чарівною

грою оркестру, то його конкуренти організо�

вували після сеансів виступи ліліпутів і на�

віть демонстрували велетенський скелет ки�

та...

Шанцер продовжував вдосконалювати

свій бізнес. В 1911 році він отримує від

Міської думи дозвіл на оренду (11 років)

будівлі на Хрещатику, 38. І вже за півроку

на місці знесеного двоповерхового флігеля

Шанцер збудував шикарний на той час кі�

нотеатр (будівництво обійшлося в 300 ти�

сяч рублів), розрахований на 1100 місць.

Приміщення вражало розкішшю кожного,

хто сюди потрапляв (відкрили наприкінці

1912 року) — просторе фойє, прикрашене

колонами, освітлювалось великою люс�

трою. На першому поверсі працював бу�

фет, звідси ж глядачі потрапляли у просто�

рий зал, де стояли рядами зручні крісла,

обтягнуті червоним сукном, а екран при�

крашали дві скульптури німф. На другому

поверсі розміщувався малий кінозал, по�

ряд грав оркестр для відвідувачів, які чека�

ли чергового кіносеансу. До речі, майже всі

прем’єри демонструвались саме у Шанце�

ра. Тому і вартість квитків була чималою —

1�2 рублі, за звичайні кіносеанси платили

по 20�50 копійок.

Це був справжній палац кіно, який зро�

бив Шанцера майже недосяжним для кон�

курентів. І справді, подібних за масштаба�

ми кінозалів у місті не було, хоча їх кіль�

кість з кожним роком збільшувалась: якщо

у 1912 році їх було у Києві 25, то у 1916 ро�

ці — понад 40.

За рік до відкриття кінопалацу, Антон

Шанцер заснував ще й власну кіносту�

дію — "Експрес", що випускала різнома�

нітні документальні та художні фільми.

Саме працівники цієї фірми вперше зняли

видовищну картину з висоти 1500 метрів,

пролетівши з Києва у Ніжин. Цю зйомку

здійснив один з перших вітчизняних кіно�

операторів, на той час працівник "Експре�

са", Володимир Добржанський з кабіни лі�

така "Ньюпор", яким пілотував легендар�

ний Петро Нестеров. Картину, тривалістю

30 хвилин, з успіхом продемонстрували у

кінотеатрі Шанцера у 1913 році.

Цікаво, що за дорученням власника кі�

ностудії її оператори знімали велику кіль�

кість документальної кінохроніки. Серед

відомих стрічок "Експреса" — сюжети про

події у Першій світовій війні, демонтаж

пам’ятника Столипіну у Києві, похорони

композитора Миколи Лисенка, а також пе�

репоховання на Аскольдовій могилі юна�

ків, які загинули у січні 1918 в бою під Кру�

тами.

Можливо, саме через це бізнесмен Шан�

цер потрапив у немилість до влади. Ка�

жуть, що він вдавався до нечесних дій, а

саме: намагався привласнювати майно де�

яких фірм, за що притягувався до суду.

Крім того, під час Першої світової війни

Антона Шанцера звинуватили у шпигун�

стві, мовляв, оператори�хронікери зніма�

ли на кіноплівку секретні військові об’єк�

ти, а господар фірми передавав ці дані во�

рожій розвідці. Так це чи ні — достеменно

невідомо, але у 1916 році на майно Шанце�

ра був накладений арешт, а саме: на сади�

бу, що на Хрещатику, 42, та кінотеатри на

Хрещатику, 25 та 38. Та за рік цю заборону

було знято.

Як склалася подальша доля підприємця

та кіномагната — невідомо. Але створені

ним заклади культури продовжували диву�

вати та вражати киян. Цікаво, що гігант�

ський кінотеатр Шанцера на Хрещатику,

38 (за старою нумерацією) працював та

приносив прибуток радянській владі, точ�

ніше, слугував потужною агітаційною ма�

шиною. У 20�30 роках його перейменували

в "1�е Держкіно", хоча кияни аж до почат�

ку Другої світової війни продовжували на�

зивати заклад як колись — "у Шанцера".

Під час німецької окупації майже весь

Хрещатик був зруйнований, а у повоєнні

роки на місці кінотеатру було зведено су�

часну будівлю КМДА

Довоєнний Хрещати — інотеатр Антона Шанцера

Він подарував місту якісне кіно
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому

окрузі № 222 з чергових виборів народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року Андрієвського Віктора Миколайовича

Головним завданням вважаю допомогу жителям столиці у

створенні гідних умов життя на принципах соціальної справед�

ливості.

Я планую:

— Забезпечити економічний і соціальний баланс у розвитку

всіх районів столиці: не повинно бути бідних районів — без по�

лагоджених доріг, без непрацюючих ліфтів, без світла та тепла

взимку;

— Забезпечувати постійну підтримку і допомогу малозабез�

печеним сім’ям, пенсіонерам, інвалідам, безкоштовне медичне

обслуговування пенсіонерам та дітям;

— Розробити програму зайнятості молоді та щодо запобіган�

ня наркоманії, злочинності і безпритульності;

— Забезпечити дітей та молодь з сімей з низьким достатком

можливістю отримувати кредити для оплати навчання та при�

дбання необхідного житла;

— Домагатися справедливого формування тарифів на житло�

во�комунальні послуги, контролювати якість цих послуг;

— Підтримувати роль профспілок як головних виразників

соціально�економічних інтересів трудящих;

— Підтримувати розвиток дрібного підприємництва та за�

безпечення рівних можливостей для підприємств різних форм

власності;

— Підтримувати розвиток курортно�туристичного комплек�

су столиці.

Люди страждають не тільки від об’єктивних труднощів ста�

новлення молодої демократичної держави, а й від некомпе�

тентності, бюрократизму та непослідовності дій виконавчої гіл�

ки влади, тотальної корупції.

Всі ми різні люди за політичними поглядами, але нас об’єднує

одне — ми бажаємо економічного процвітання нашої держави.

Я поверну людям впевненість в завтрашньому дні.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА 
У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

УКРАЇНСЬКА ПЛАТФОРМА “СОБОР” ПО МАЖОРИТАРНОМУ
ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 222

СТЕЛЬМАШОВА А. К.
СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН,

який ми піднімемо
Київ — столиця незалежної України. Мешканці всіх районів

столиці (а не лише центральних) мають право на пристойні

умови проживання, роботи, навчання та дозвілля. Тож, най�

важливішим своїм завданням вважаю соціально�правовий за�

хист і підтримку населення Солом’янського району:

— підвищення рівня житлово�комунального обслуговування

населення (оновлення мереж енерго�, тепло�, водопостачання);

— удосконалення роботи з найменш соціально захищеними

верствами населення — молоддю, пенсіонерами, інвалідами;

— захист прав та інтересів громадян в органах державної влади;

— сприяння розвиткові місцевого самоврядування, активіза�

ції та підвищенню ролі будинкових комітетів, ОСББ, студент�

ських рад гуртожитків у вирішенні нагальних житлово�побуто�

вих проблем;

— сприяння працевлаштуванню молоді, підтримку малого та

середнього підприємництва;

— організацію дозвілля — культурно�масових та спортивних

заходів (виставки, акції, спрямовані на пропаганду здорового

способу життя, чемпіонати з ігрових видів спорту, створення

спортивних клубів, гуртків, нормальне функціонування спор�

тивних кімнат у гуртожитках);

— пошук та підтримка талановитої молоді та дітей, сприяння

творчій та науковій діяльності громадян, допомога в реєстрації

розробок та винаходів студентів;

— інформаційно�просвітницьку та видавничу діяльність

(проведення тренінгів, підтримка місцевих та студентських ви�

дань, шкіл журналістики);

— сприяння пошренню зон wi�fi на території району;

— співпрацю з міжнародними неурядовими організаціями в

галузі освіти та науки, інформування молоді про гранти, про�

грами навчання, стажування та працевлаштування, підтримку

молодіжного туризму, організацію та розвиток міжвузівського й

міжнародного наукового і культурного співробітництва.

Мешканцям Солом’янського району, щоб здобути гідне сьо�

годення й упевнене майбутнє, потрібні зміни, які гарантує

Українська платформа “Собор”:

1. Запровадимо критерії, за якими керівник райдержадмініс�

трації та його заступники звільнятимуться з посад у разі, якщо

не буде досягнуто прогрес у сфері їхньої відповідальності.

2. Зобов’яжемо керівників району витрачати щонайменше

по пів робочого дня щотижня на прийом громадян.

3. Відчуження державних, комунальних земель та інших

об’єктів державної і комунальної власності стане можливим ви�

ключно на відкритих аукціонах, з надходженням виручених

коштів до бюджету.

4. Встановимо максимально прозорі податки, ліквідуємо не�

ефективні, що плодять корупцію, зокрема податок на додану

вартість.

5. Посилимо кримінальну відповідальність для посадових

осіб державних органів та органів місцевого самоврядування за

надання незаконних преференцій або перешкоджання закон�

ній економічній діяльності.

6. Повернемо в державну власність розкрадені землі та рези�

денції, перетворимо їх на безкоштовні лікарні й санаторії для

простих громадян — дітей, пенсіонерів, військовослужбовців,

шахтарів тощо.

7. Забезпечимо безумовну безкоштовність для громадян се�

редньої освіти.

8. Зобов’яжемо заклади вищої освіти надавати не менше 50%

усіх місць для навчання на безкоштовній основі за результата�

ми вступного тестування.

9. Забезпечимо всіх школярів і студентів безкоштовним до�

ступом до Інтернет на основі новітніх технологій з доступом до

визначеного переліку наукових та енциклопедичних Інтернет�

ресурсів.

10. Забезпечимо безумовну безкоштовність для громадян

швидкої медичної допомоги, лікування неповнолітніх та пен�

сіонерів.

11. Запровадимо обов’язкові нормативи забезпечення грома�

дян об’ктами культурної інфраструктури та жорсткий контроль

за їхнім дотриманням, створимо умови для розвитку вітчизня�

ного кіновиробництва та книговидання.

12. Запровадимо кримінальну відповідальність за порушення

депутатами принципу особистого голосування.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
від партії “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)

Віталія Кличка”
по № 222 одномандатному виборчому округу

Назарової Рени Рафіковни
Партія “УДАР”, від якої я йду на вибори, виступає за зміни

української політики в інтересах суспільства та відповідно до

європейських стандартів.

Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чинов�

ників і безправ’я громадян стримує нормальний розвиток

України.

Щоби змінити цю ситуацію, у фракції партії УДАР у Верхов�

ній 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.

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.

За рахунок цих коштів: сприяти забезпеченню будівництва і

ремонту доріг в нашому регіоні, розв’язанню проблем газо� та

водопостачання, екології та інших.

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.

Всі говорять, що необхідно змінити країну. Ми це зробимо.
Настав час УДАРу!

Георгій Павлович Шлейфер наро�

дився 1855 року в родині відомого

київського архітектора та живопис�

ця. Батьки забезпечили сину чудову

освіту — він навчався у 2�ій та 1�ій

київських гімназіях, а згодом всту�

пив до Інституту цивільних інжене�

рів.

Закінчивши учбовий заклад у 1882

році, Георгій Павлович переконливо

перемагає у конкурсі на право спо�

рудження будівлі київської біржі.

Цим проектом молодий архітектор

вдало заявив про себе і йому почали

довіряти безліч нових проектів. Хист

та навички Георгія Павловича оці�

нило тодішнє керівництво міста, і

вже у 1884 році його було обрано

членом Міської управи на посаду за�

відувача будівельним відділенням,

де він працював понад десять років.

Саме через руки Шлейфера прой�

шли всі визначні проекти будівниц�

тва у місті за цей період.

1885 року Шлейфера обрано ди�

ректором правління Київського

кредитного товариства, яке надава�

ло досить�таки вигідні кредити під

будівництво. Цю посаду він обіймав

до кінця життя. Крім того, до 1911

року Георгій Павлович був гласним

Міської думи (за нинішніми мірка�

ми — депутат Київради).

Загалом, поєднуючи приватну ар�

хітектурно�будівельну діяльність,

Георгій Шлейфер вміло проявив се�

бе у розбудові тогочасного Києва.

Серед здобутків варто відзначити

будівництво артезіанського водого�

ну, що покращив якість питної води

у Києві, прокладення дощової кана�

лізації на Хрещатику, розбудову но�

вих скверів, будівництво лінії пер�

шого в Російській імперії електрич�

ного трамвая, перебудову міського

театру. 

Та головне, чим кияни мають за�

вдячувати Георгію Шлейферу — це

теперішнє розпланування централь�

ної частини міста. Під керівництвом

Георгія Павловича (1895 рік) було

створено Київське домобудівне то�

вариство, яке, викупивши у спадко�

ємців професора Федора Мерінга

його величезну садибу (в межах Хре�

щатика, частини вулиць Інститут�

ської, Банкової та Лютеранської),

розпланувало на цій території чоти�

ри нових вулиці — Миколаївську

(тепер — Архітектора Городецько�

го), Ольгинську, Мерінгівську (те�

пер — Заньковецької) та Нову (те�

пер — Станіславського). 

Тоді ж Шлейфер подав прохання

до Міської управи про дозвіл на бу�

дівництво власного одноповерхово�

го особняка, і вже за рік (1896) він

був зведений за адресою Банкова,

13. Оселившись тут, архітектор про�

довжує займатися розбудовою ви�

щезазначених нових вулиць. За його

проектом у 1898 році було зведено

театр “Соловцов” — нині театр ім.

Івана Франка, готель “Континен�

таль” (1897) та великий прибутко�

вий будинок Гінзбурга (1900) на

Миколаївській, 5 та 9. Згодом має�

ток на Банковій, 13 став замалий для

родини Шлейферів. У 1909 році Ге�

оргій Павлович розпочинає будів�

ництво нового особняка та ще одно�

го прибуткового будинку при ньому

на вулиці Інститутська, 13, а будівлю

на Банковій продає. Щодо цього

особняка, то він проіснував до 30�х

років минулого століття, але згодом

його знесли, а на його місці тепер

Адміністрація Президента України. 

У нове двоповерхове помешкання

Шлейфери переїхали у 1910 році.

Зовні будинок вражав своєю кра�

сою, а всередині дивував рідкісними

картинами художників Мурашка,

Шевченка, Куїнджі, Шишкіна, Ай�

вазовського, що прикрашали прак�

тично всі кімнати. Як відомо, архі�

тектор та банкір був великим шану�

вальником творів мистецтва та мав

чималу колекцію, яку збирав упро�

довж всього життя. Зведений поруч

п’ятиповерховий прибутковий бу�

динок був з’єднаний з особняком на

рівні другого поверху. Споруда була

обладнана за останнім словом техні�

ки — з ліфтами, телефонами. Зага�

лом вона була розрахована на 20

комфортабельних квартир, які при�

носили власнику чималі прибутки.

В 1913 році (у віці 58 років) Георгій

Шлейфер помер від шлункової хво�

роби. На похорони видатного зодчо�

го та банкіра зібрався увесь діловий

Київ. Процесія пройшла центром

міста, зупиняючись біля кожної з ус�

танов, де працював Георгій Павло�

вич. Поховали його на Аскольдовій

могилі.

Відомо, що родина Шлейфера —

донька Аріадна та син Георгій —

мешкали у Києві у 1926 році. Тоді від

імені своєї матері вони подарували

історичному музею ім. Т. Шевченка

22 картини з колекції батька, а після

цього емігрували до Франції

Банкір та архітектор, що розбудовував Київ

Театр ім. Івана Фран а б ло поб довано за прое том архіте тора Геор ія Шлейфера

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Мало ом в Києві на
почат мин ло о сто-
ліття вдавалося поєд-
н вати люблен спра-
в та приб т овий біз-
нес. Хоча та і ні альні
особистості б ли
місті. Яс равий том
при лад — Геор ій
Шлейфер, дійсний
статсь ий радни , дво-
рянин, архіте тор, бан-
ір. Цій людині вдава-
лось поєднати собі
безліч талантів, і на-
певно том він та ба-
ато зробив справі з
розб дови міста. Геор ій Шлейфер
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Солом'янський район – один з найбільших у столиці, з по�

тужною транспортною інфраструктурою, залізничним вок�

залом і аеропортом, промисловими підприємствами, широ�

кою мережею закладів охорони здоров'я, освіти і науки.

Унікальність району потребує особливого підходу до його

розвитку, який я забезпечу в питаннях:

Соціального захисту
– сприяння в реалізації Програми Президента України В.

Януковича "Україна для людей!";

– розширення громадського руху "Соціальна ініціатива";

– вдосконалення існуючої мережі надання соціальної до�

помоги мешканцям району, підтримка ветеранських органі�

зацій, пенсіонерів, інвалідів;

– надання регулярної адресної благодійної допомоги соці�

ально незахищеним;

– підтримка позаблокового статусу України як гарантії

безпеки держави і громадянина;

– внесення для розгляду Верховної Ради України проекту

Закону України "Про автоматичну індексацію зарплат і пен�

сій відповідно до зростання цін і тарифів";

Інфраструктури району
– перегляд разом із представниками громади моделі уп�

равління містом, при якій максимально враховуватимуться

потреби районів;

– виділення з державного бюджету коштів на капітальний

ремонт житлового фонду та доріг району, під'їзних шляхів до

будинків;

– відновлення та ремонт ліфтів, під'їздів, дахів будинків;

– кожній багатоповерхівці – окремий дитячий та спортив�

ний майданчики;

– сприяння побудові транспортних розв'язок та шляхоп�

роводів в районі;

– контроль оптимізації руху громадського транспорту, від�

новлення зручних маршрутів;

– виконання окремої програми розвитку ОСН "Жуляни".

Медицини
– оснащення необхідним обладнанням усіх медичних зак�

ладів та запровадження соціальних медичних програм для

мешканців району;

– розширення можливостей для надання медичних послуг

студентам району;

– реалізація проекту створення районного перинатально�

го центру на базі пологового будинку № 5.

Довкілля

– недопущення руйнування парків та скверів;

– сприяння громадському руху "За чисту Солом'янку";

– посадки не менше 10 000 саджанців щовесни;

– проведення в школах обов'язкових занять з екології та

збереження довкілля.

Освіти та виховання
– завершення прийняття Верховною Радою Закону Украї�

ни "Про вищу освіту", що забезпечить підвищення якості ос�

віти та студентського самоврядування, розміру стипендій,

розширення автономії ВНЗ;

– ініціювання закону про гарантоване працевлаштування

молодих спеціалістів;

– гарантії зростання видатків на заклади освіти всіх рівнів

у районі;

– розробки законопроекту "Про середню освіту", з

обов'язковою модернізацією матеріально�технічної бази

шкіл;

– започаткування у 2013 році в школах навчання окремих

предметів із застосуванням космічних технологій;

– проведення капремонтів в усіх гуртожитках району;

– приведення заробітної плати вчителів до законодавчих

норм;

– сприяння подальшому розвитку Центру консолідації

студентів району;

– прийняття закону, який би передбачав при новому жит�

ловому будівництві наявність окремих приміщень для розмі�

щення в них клубів для дітей та підлітків за місцем прожи�

вання.

Економічного розвитку
– підтримка євроінтеграції як стратегічного зовнішньопо�

літичного вектору України;

– лібералізація ведення бізнесу, відновлення промислової

потужності району, створення екологічно чистих вироб�

ництв та додаткових робочих місць;

– утворення на території району наукового технопарку та

реалізація інтелектуального потенціалу кращих науковців;

– створення умов для залучення економічно активних під�

приємств району до реалізації програм розвитку інфраструк�

турних проектів;

– боротьба з незаконним встановленням торговельних кі�

осків.

Я народився, виріс і працюю на Солом'янці. Я пишаюся

своїм районом. Я вмотивований зробити його найкращим

куточком столиці.

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України

у одномандатному виборчому окрузі №222
ЛУЦЬКОГО Максима Георгійовича

Я, Агатій Вадим, іду у Верховну Раду від  політичної партії

"Інтернет партія України". Наша мета – створити ефективний

механізм державного управління. Ми виступаємо за те, що дер�

жава повинна надавати якісні послуги своїм громадянам за до�

помогою новітніх технологій.

Для досягнення даної мети я планую реалізувати ряд суспіль�

но значущих та корисних проектів. 

1) Проект "Електронний уряд" в Україну. Реалізація такого

проекту об'єднає всі державні органи і дозволить їм надавати

послуги населенню за допомогою інтернет�технологій, елек�

тронних терміналів, мобільного телефону. Даний проект вклю�

чає наступні послуги для населення:

— "Влада під контролем" – механізм, що передбачає відкри�

ту і доступну інформацію про голосуваннях народних обранців

у мережі Інтернет, а також встановити веб�спостереження в ре�

альному часі за тим, що відбувається в залі Верховної Ради Ук�

раїни. В усіх кабінетах чиновників також встановити камери

для запобігання корупції.

— Впровадження проекту "Електронний перепис населен�

ня".

— Впровадження системи "Електронного голосування в Ук�

раїні".

2) Проект "Електронний документообіг". Такий проект

включає ряд програм, які здатні, по�перше, зекономити гроші

громадян та держави на папір для мільйонів довідок, а, по�дру�

ге, значно скоротити час на оформленнях різних документів. 

— Програма "Інтернет�бюджет" – загальнодоступний інтер�

нет�ресурс, на якому будуть оприлюднені всі фінансові перемі�

щення, що здійснюються нашим урядом.

— Єдина система електронного документообігу.

— Програма "Електронні рахунки�фактури". Перевагою ви�

користання електронного рахунок�фактури є відсутність необ�

хідності дублювання документа на папері. Впровадження такої

програми дозволить підприємствам суттєво скоротити часові

витрати на обмін рахунками�фактурами, а також заощадити

гроші.

— "Е�ліцензування" – проект, який в основному призначе�

ний для суб'єктів підприємництва. Це спрощена система про�

цедур отримання різних ліцензій і дозволів на здійснення лі�

цензованих видів діяльності. Е�ліцензування дає можливість

людині, яка подає заявку на отримання ліцензії, відстежувати

всю процедуру її розгляду. При цьому повністю виключається

контакт між чиновником, який розглядає заявку, і тим, хто її

подає. 

— "Електронні державні закупівлі". Підприємець, не вихо�

дячи з офісу, може брати участь у тендерах.

У правовій сфері також необхідні зміни. Мій наступний про�

ект нарешті наблизить правила ділової гри в Україні до світових

стандартів, а саме:

3) Проект "Електронний цифровий підпис". Мета – за�

безпечення легітимності електронного документообігу, платіж�

них транзакцій, стимулювання розвитку електронних держав�

них закупівель.

Як молодий спеціаліст, особливу увагу я приділю освіті. З

кожним роком в Україні стає все більше молодих спеціалістів,

які з дипломом ідуть працювати в сферу обслуговування та на

інші низькооплачувані роботи. Я знаю: причина в тому, що ми

живемо в ХХІ столітті, а навчаємося за системою ХХ століття.

Мій проект – "Освіта ХХІ", який передбачає наступні якісні

зміни:

— Впровадження в державних ВНЗах тільки бюджетної фор�

ми навчання;

— Проведення повної комп'ютеризації ВНЗ. 

— Запровадження реальної дистанційної форми навчання,

за якої студенти зможуть самі обирати час та місце навчання;

— Створення єдиної "он�лайн" бібліотеки.

Я знаю, що в Україні є потенціал. Я знаю, що Україна по�

винна стати в один ряд з найрозвиненішими державами світу.

"Інтернет партія України" – це партія 21 століття. Це молоді ре�

форматори з уже "електронною" свідомістю, які покликані, ін�

терактивно впливати на розвиток та прогрес України.

Агатій В. І. 

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу № 222 
на чергових виборах народних депутатів України 

28 жовтня 2012 року 
"Електронна Україна" Вадима Агатія

1. Знизити податок на додану вартість до 12%.

2. Створення всіх умов для реєстрації юридичних осіб за

допомогою Інтернету  без  бюрократії.

3. Підняти якість послуг ЖКГ, з можливістю перерахунку

тарифів за неякісні або надані не в повному обсязі послуги.

4. Безкоштовні точки доступу до мережі Інтернет в зонах

навчання і відпочинку.

5. Збільшити виплати матерям�одиначкам до мінімального

прожиткового мінімуму.

6. Перегляд всіх земельних рішень, прийнятих екс�мером

Києва Леонідом Михайловичем Черновецьким.

7. Відміна плати за паркування авто в м.Києві.

8. Відкриття метро "Львівська Брама".

9. Збільшення пенсій на 50% (окрім держслужбовцям).

10. Впровадження індивідуальної програми навчання у

вищих  навчальних закладах з можливістю вибору викладачів.

Передвиборна програма кандидата в депутати 
Глущенка Артема Ігоровича 

по одномандатному мажоритарному округу № 223

Банки пропонують 
універсальні сервіси
Вони дозволяють клієнту погасити кредит, відкрити депозит
або сплатити за покупки та послуги
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У раїнсь і бан іри пропон ють
споживачам “ омпле сні прод -
ти”. Йдеться про па етні посл -
и, я і вміщ ють в собі цілий
спе тр фінансових сервісів. Але
оловне, що ними лієнт може
с ористатися майже в автома-
тичном режимі. “Хрещати ”
з’ясов вав, чи дійсно та а по-
сл а заощадить роші своєм
власни ові в порівнянні з ви о-
ристанням па етних прод тів
о ремо.

Корпоративний сегмент
Банкіри почали впроваджувати тарифні

пакети в період кризових явищ в економі�

ці переважно для корпоративних клієнтів

та приватних підприємців. Пакетне обслу�

говування базується на тому, що за певну

плату клієнт отримує набір послуг, які

окремо не тарифікується — їх вартість вхо�

дить у вартість пакету. В залежності від

рівня останній доповнюється послугами,

які відповідають потребам клієнта.

“Пакетне обслуговування — це, перш за

все, істотне зниження фінансових, адмі�

ністративних і тимчасових витрат клієнтів

при спілкуванні з банком”, — зазначає

“Хрещатику” директор департаменту роз�

дрібного бізнесу ПАТ “Промінвестбанк”

Андрій Карякін.

За словами керівника відділу просуван�

ня програм мікробізнесу “Ерсте банку”

Павла Самойлова, пакетні продукти для

малого бізнесу передбачають набір послуг

в рамках розрахунково�касового обслуго�

вування. Такі пропозиції, як зазначає екс�

перт, дають можливість оптимально піді�

брати продукт відповідно до вимог та по�

треб клієнта. А вибір тарифного пакету в

першу чергу залежить від особливостей ве�

дення бізнесу.

“Деякі підприємці мають необхідність

лише в елементарних операціях, напри�

клад, в знятті готівки. Втім, якщо бізнес

має доволі великі обороти та постійну не�

обхідність в конвертації валюти, здійснен�

ні переказів коштів (наприклад, в роботі з

постачальниками), веденні зовнішньоеко�

номічної діяльності, прийомі готівкових

платежів, розміні коштів, інкасації та ін�

ших послугах, ми пропонуємо більш ком�

плексний продукт”, — повідомив “Хреща�

тику” Павло Самойлов.

Експерт зауважив, що основним крите�

рієм при виборі клієнтом пакетного об�

слуговування є не соціальний статус, а ха�

рактерні особливості ведення його бізнесу

та необхідний перелік послуг — клієнт

обирає найбільш вигідний та оптималь�

ний для себе варіант серед пропозицій

банків.

“Слід зазначити, що особливості нового

податкового кодексу змусили багатьох під�

приємців, які завжди працювали з готів�

кою, зіткнулись з необхідністю відкриття

поточного рахунку в банку. Також законо�

давчі заходи зобов’язали окремі сфери біз�

несу здійснювати свою діяльність через

поточні рахунки — це стосується, напри�

клад, продавців підакцизних товарів”, —

додав Павло Самойлов.

Комплексні сервіси 
для населення

Якщо раніше “пакетні” моделі обслугову�

вання стосувалися більше підприємств і

VIPів, то тепер ринок повернувся в бік насе�

лення — банки вивели сюди буквально всю

лінійку фінансових продуктів. І, головне, во�

ни мають попит.

Більшість людей користуються в повсяк�

денному житті фінансовими послугами: по�

повнення рахунків здійснюється через тер�

мінали; переказ грошей — на пошті чи у

будь�якому відділенні банку; сплата за кому�

нальні послуги — в касі. Більше того, клієн�

ту в гонитві за кращими умовами часто дово�

диться отримувати заробітну плату, оформ�

ляти кредити або відкривати депозити в різ�

них банках. Відповідно, це забирає чимало

часу і сил.

Саме ці проблеми можна вирішити, ско�

риставшись банківськими пакетними про�

дуктами, зазначають експерти. Адже всі пе�

рераховані вище дії можна реалізувати, не

відходячи від комп’ютера або з мобільного

телефону. Зробити це можна самостійно і ме�

тодом автоматичного зарахування на потріб�

ні рахунки платежів на початку кожного мі�

сяця. Навздогін до цього банкіри пропону�

ють платіжну карту, бонуси, знижки та інші

акції для постійних клієнтів.

Банкіри кажуть, що основні вигоди паке�

тів для населення такі: зниження загальної

вартості обслуговування (клієнт може за�

ощадити мінімум 20—30 % витрат, які дове�

лося б платити при використанні окремо

кожної послуги), отримання знижок на до�

даткові послуги і сервіси банку та зовнішніх

організацій, зменшення терміну банківсько�

го обслуговування та оформлення додатко�

вих послуг (один договір на весь пакет по�

слуг) тощо.

“Пакетні продукти цікаві як для спожива�

ча, так і для банку, перш за все тим, що об’�

єднують в собі кілька найбільш актуальних

продуктових і сервісних пропозицій. Банк

відштовхується від потреби клієнта, а відпо�

відно, в пакет включаються продукти і по�

слуги, які цікаві певним групам населення.

Таким чином клієнт отримує повний спектр

необхідних товарів і послуг за оптимальну

ціну, а банк — клієнта, якому цікаво корис�

туватися цим набором”, — пояснюють в

“Промінвестбанку”.

Як зазначив Андрій Карякін, його банк

впровадив пакет послуг “ПІБ: Все в одному”

влітку цього року. З його слів, це один з пер�

ших кроків у напрямку оновленої моделі

роздрібного бізнесу. “Користування нашим

пакетом передбачає заохочення та винагоро�

ду клієнтів за розширення співпраці. Це від�

бувається зокрема шляхом повернення в ав�

томатичному режимі формально утриманих

комісій, можливістю отримання знижок на

щомісячне обслуговування пакету, постій�

ним розширенням переліку послуг та серві�

сів, що входять до пакету, інших привілей та

бонусів”, — наголосив банкір.

Ціна пакетних послуг коливається сього�

дні від 10 до 50 грн на місяць. Експерти

стверджують, що це небагато — якщо підра�

хувати оформлення та комісійні за цими ви�

дами послуг окремо, в пакеті виходить де�

шевше. Таким чином, переваги від таких по�

слуг отримують і фінансисти, і клієнти, як�

що, звичайно, перелік послуг підібраний

правильно. Водночас експерти акценту�

ють — пакетні пропозиції вигідні банкам

тільки в тому випадку, якщо вони вигідні са�

мим споживачам.

Зазначимо, що фінустанови постійно зна�

ходяться в пошуку нових інструментів для

заохочення клієнтів. Наприклад, пропону�

ють власникам карт зняття коштів у банко�

матах�конкурентах без комісій. Також в моді

зараз подарункові карти для розрахунку в Ін�

тернеті. Деякі фінансисти мислять креатив�

но і пропонують вибрати дизайн карти,

знижки в магазинах або розіграші призів.

Вже зараз банкіри відзначають позитивну

динаміку попиту на комплексне обслугову�

вання з індивідуальним ухилом. Згідно з

прогнозами аналітиків, до кінця поточного

року більшість банківських пропозицій бу�

дуть комплексними і багатофункціональни�

ми. Приміром, в “Альфа�Банку” зазначають,

що минулого року оформили 80 тис. пакет�

них угод, у планах на цей рік — збільшити їх

до 120 тисяч
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"Громадянам України гідне життя та соціальний добробут"
Я, як представник Партії регіонів, що балотується за 223

виборчим округом та член  команди Президента України 

В. Януковича зосереджу свої зусилля на реалізації Програми

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

Досягнення сучасних стандартів життя має стати основою

національної ідеї, яка об`єднає усіх громадян.

Дана програма ґрунтується на реальних можливостях

економіки, на точних економічних розрахунках та кращому

світовому досвіді вирішення соціальних проблем.

Сім'я і діти + найважливіші цінності, наше майбутнє. Через

невизначеність і матеріальні проблеми двоє і тим більше троє

дітей в родині на сьогодні + рідкість.

Українська родина і діти потребують системної і

довгострокової підтримки + такий мій підхід до цієї проблеми.

Молодь отримає нові можливості, які докорінно змінять її

життя на краще!

Зробимо доступнішою вищу освіту. Не менш 50% місць у

вузах будуть бюджетними.

Гарантуємо виплату стипендій студентам вузів I+II ступеня

акредитації. 

Молодим спеціалістам законодавчо забезпечимо перше

робоче місце, надавши фінансову підтримку підприємствам.

Ми запровадимо комплекс (пакет) соціальних гарантій для

сумлінного працівника. Люди відтепер зможуть планувати

життя і сімейний бюджет на роки вперед!

Реформуємо і надамо достатні фінансові ресурси місцевим

бюджетам. Насамперед вирішимо житлову проблему шляхом

проведення земельних аукціонів і вкладення отриманих

коштів у будівництво.

Кожному пенсіонеру гарантуємо пенсію, що відповідає

стажу, кваліфікації та умовам праці. Підтримаємо пенсіонерів,

що працюють, шляхом виплати і пенсії, і зарплати.

Гарантуємо надання якісної безкоштовної медичної

допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Кошти приватних інвесторів будуть спрямовані на розвиток

медичного страхування, впровадження передових медичних

технологій, оновлення обладнання і створення нових

основних фондів.

Пріоритетні цільові програми сприятимуть здоровому

способу життя, запобігатимуть поширенню СНІДу,

туберкульозу, наркоманії, онкозахворювань.

Пріоритетним є збереження і примноження промислового і

науково+технічного потенціалу країни, що надасть можливість

поступового переходу до економіки знань. Разом з тим

нагальною потребою є широке впровадження наукоємних та

енергозберігаючих технологій, використання альтернативних

джерел енергії.

Ми + за поглиблення політичної реформи та зміцнення в

Україні парламентської демократії!

Місцеве самоврядування повинне стати реальним

фундаментом народовладдя. Шлях до цього + максимальна

передача владних та фінансових повноважень місцевим

органам влади для втілення регіональних і локальних стратегій

розвитку.

Використання рідної мови на територіях компактного

проживання національних меншин.

Головним завданням національної зовнішньої політики

вважаю  збереження позаблокового статусу України.

Враховуючи сучасні геополітичні реалії, переконаний у

тому, що позаблоковий статус України є ключовим  елементом

національної безпеки та гарантує безпеку держави та

громадян.

Стратегічним зовнішнім вектором України є +

Євроінтеграція, стратегічне партнерство зі США,

взаємовигідні відносини з Російською Федерацією та країнами

СНД.

Ми + різні: на Півночі та Півдні, Заході та Сході, але ми +

громадяни єдиної країни. У цьому + запорука нашої сили і

процвітання. Регіони з їх особливостями і традиціями

становлять духовну скарбницю України та її самобутність, яку

необхідно зберігати та розвивати спільними зусиллями!

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

Моєю метою є побудова могутньої Української Держави на

засадах соціальної та національної справедливості. Держави,

яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і

забезпечить безупинний розвиток української нації.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати два

завдання: 

І. Негайно конституційними методами усунути від влади

режим олігархічної диктатури, ліквідувати наслідки його

правління та не допустити реваншу. 

ІІ. Утілити в життя чіткий план всеосяжних докорінних

перетворень у державі згідно з ключовими положеннями

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

І. Усунення від влади режиму олігархічної диктатури та
ліквідація наслідків його правління

Зупинити наступ олігархічної диктатури та не допустити

узурпації влади режимом кримінально+олігархічних кланів.

Унеможливити будь+які спроби конституційного перевороту.

Протидіяти політичній корупції + купівлі народних депутатів. 

Ухвалити закон про імпічмент Президента України.

Висловити недовіру та відправити у відставку Уряд

Азарова+Тігіпка+Табачніка у повному складі. 

Скасувати зрадницькі "Харківські угоди".

Розслідувати законність приватизаційних процесів,

ініційованих Урядом Азарова. Повернути у власність держави

стратегічні підприємства.

Протидіяти запровадженню ринку землі

сільськогосподарського призначення.

Скасувати антиукраїнський закон Ківалова+Колесніченка

"Про засади державної мовної політики". Ухвалити натомість

Закон "Про захист української мови".

Відмінити несправедливу пенсійну реформу та

грабіжницький Податковий кодекс.

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

відповідальне народовладдя замість свавілля можновладців і
бутафорної "демократії"

Провести люстрацію влади.

Запровадити в кримінальному законодавстві принцип "що

вища державна посада, то вищий рівень відповідальності за

скоєний злочин".

Запровадити обрання місцевих суддів громадою строком

на 5 років.

Забезпечити територіальним громадам право відкликати

депутатів рад усіх рівнів, суддів місцевих судів та право

висловити недовіру голові виконавчого комітету,

землевпорядникові й керівникові відділу внутрішніх справ

шляхом референдуму.

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

Повернути до комунальної власності підприємства

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

Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними,

стимулюючи розвиток середнього класу, який становитиме

не менше ніж 60% від працездатного населення. 

Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за

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

великі податки". 

Забезпечити пільгові умови повернення на Батьківщину

всіх українських заробітчан. Зароблені ними гроші і майно

вважати інвестиціями, які не оподатковуються.

Узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості життя.

Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу

роботи. 

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

Ухвалити Закон "Про захист української мови".

Запровадити обов'язковий іспит з української мови для

держслужбовців та кандидатів на виборні посади. Зобов'язати

всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під

час публічних виступів.

Визнати вояків ОУН+УПА учасниками національно+

визвольної боротьби за державну Незалежність України.

Заборонити рекламу тютюнових виробів та алкогольних

напоїв на всій території України. Запровадити кримінальну

відповідальність за пропаганду наркоманії та сексуальних

збочень.

Найближчі  роки роботи Верховної Ради України

визначатимуться прийняттям і втіленням в життя законів,

розробка яких зажадає від депутатів високого професіоналізму

перш за все в області юриспруденції. Саме ці знання і

професійний досвід дозволяють мені претендувати на мандат

депутата Верховної Ради України.

Представляючи Шевченківський район міста Києва у

Верховній Раді України не залишу без уваги жодного мого

виборця. Докладу зусиль  для того, щоб соціальну допомогу

отримували лише ті, хто її потребує. Не секрет, що сьогодні

пільгами в рівній мірі користуються і спроможні люди, і

пенсіонери (узяти хоч би оплату житлово+комунальних

послуг). Це не справедливо. Адресна соціальна підтримка

дозволить чесно розподіляти бюджетні кошти .

При нинішньому рівні життя населення, не можна

допускати підвищення цін на послуги житлово+комунального

господарства. Я прибічник жорстких дій відносно "апетитів"

природних монополій і їх регіональних відділень. Необхідно

встановити повний контроль за тарифами монополістів.

Якісну медичну допомогу + кожному киянину.  Охорона

здоров'я має бути максимально доступна та якісна. Добитися

такого положення справ + одне з моїх першочергових завдань.

Вчителя, як і лікарі, теж потребують підвищення свого

соціального статусу. Необхідно повернути престиж

благородної професії педагога, що реально працює на

ентузіазмі. Переконаний: підвищення ролі вчителя в

суспільстві, сучасне технічне оснащення учбових установ

дозволять підняти освіту на якісно новий рівень розвитку.

В числі моїх пріоритетних завдань + захист малого і

середнього підприємництва від бюрократичної тяганини,

свавілля чиновників. Я за стрімкий розвиток малого і

середнього підприємництва, що формує середній клас + опору

суспільства.

Київ гостро потребує розвитку транспортної системи.

Вважаю важливим будівництво нових і реконструкцію старих

транспортних магістралей, розв'язок. Необхідно організувати

рух міського пасажирського транспорту не так, як зручно

чиновникам, а так, як це потрібно городянам. 

Наше місто має бути одним з самих екологічно

благополучних міст світу. Вважаю за необхідне посилити

санкції відносно підприємств, що забруднюють довкілля. А

екологічно шкідливим виробництвам взагалі не місце в межі

міста. Особлива увага має бути приділена збереженням

"легенів" міста + лісових насаджень, лісопаркових зон і

масивів.

Я бачу майбутнє України в тому, щоб в країну повернулася

справжня політика. Ми повинні стати державою, в якій

людина значиміша, ніж влада, а громадяни вільно і чесно

вибирають своїх лідерів; державою, де голос кожного

враховується при визначенні основного курсу розвитку, а

влада несе політичну відповідальність перед своїми

громадянами.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
по виборчому округу № 223

КУТАШЕВА ІГОРЯ ВІКТОРОВИЧА

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 223
від Всеукраїнського об'єднання "Свобода"

Левченка Юрія Володимировича

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України по
виборчому округу № 223 м. Київ
Шума Олександра Вікторовича

Продовження на наступній стор.

Про затвердження переможця конкурсу 
по залученню інвестора до здійснення заходів 

з облаштування 47 пішохідних підземних переходів (Лот 2)
Розпорядження № 718 від 4 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 47 пішохідних підземних переходів (Лот 2)
(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 15.02.2012 № 14
/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 Шевченківського району” м. Києва, комунальне підприємство “Шля�
хово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Дніпровського району” м. Києва, комунальне під�

приємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва “Київавто�
шляхміст”, 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 заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про відмову в реєстрації змін 
до Статуту релігійної громади євангельських християн 
“Світло пробудження” у Деснянському районі м. Києва

Розпорядження № 638 від 19 квітня 2012 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву пастора релігійної грома&

ди євангельських християн “Світло пробудження” у Деснянському районі м. Києва від 18.01.2012 і протокол загальних зборів віруючих
релігійної громади євангельських християн “Світло пробудження” у Деснянському районі м. Києва від 24.12.2012 № 20 та керуючись
ст.15 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Відмовити в реєстрації змін до Статуту релігійної громади євангель�
ських християн “Світло пробудження” у Деснянському районі м. Києва,
зареєстрованого розпорядженням Київської міської державної адмініс�
трації від 30.07.1998 № 1578 у зв’язку з тим, що нова редакція Статуту
релігійної громади євангельських християн “Світло пробудження” у Дес�
нянському районі м. Києва не відповідає вимогам статей 7, 8, І0, І2, 14

Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації, від�

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2011 № 405
Розпорядження № 736 від 7 травня 2012 року

Відповідно Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра&
їні”, Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 “Про
затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу” (із змінами і доповненнями), керуючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 “Про Угоду з Прий&
маючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010&2012 року з футболу”, розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2010 № 1177 “Про облаштування та благоустрій міського просто&
ру 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський” до чемпіонату Європи 2012 року з футболу”:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2011 № 405 “Про
капітальний ремонт фасадів та покрівель будинків, благоустрій прибудин�
кових територій, розташованих у 1,5 км зоні навколо НСК “Олімпійський”,
до Євро 2012 року і виготовлення паспортів на опорядження та віднов�
лення фасадів будинків” наступні зміни:

1.1. у підпункті 1.2. пункту 1 розпорядження замінити слова та цифри
“1 жовтня 2011 року” на “30 травня 2012 року”;

1.2. у підпункті 3.2. пункту 3 розпорядження замінити слова та цифри
“1 жовтня 2011 року” на “30 травня 2012 року”;

1.3. у підпункті 5.2. пункту 5 розпорядження замінити слова та цифри
“1 жовтня 2011 року” на “30 травня 2012 року”;

1.4. пункт 6 розпорядження доповнити підпунктом 6.3. наступного
змісту:

“6.3. адресний перелік будинків, розташованих у Шевченківському
районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, на
яких будуть проводитись роботи з капітального ремонту фасадів будинків

та покрівель у другу чергу (додаток 15); “;
1.5. пункт 7 розпорядження після цифр “6.2.” доповнити цифрами 

“, 6.3”;
1.6. пункти 20, 21 розпорядження виключити, у зв’язку з цим пункти

22 — 25 вважати відповідно пунктами 20 — 23;
1.7. підпункт 4.2. пункту 4 розпорядження після слів “будинків та по�

крівель” доповнити словами “, прибудинкових територій”;
1.8. внести зміни у додаток 5 до розпорядження, виклавши його у на�

ступній редакції, що додається.
2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�

порядження покласти на заступника 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 згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131

Розпорядження № 653 від 20 квітня 2012 року
Затвердити зміни до тимчасового розподілу обов’язків між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступ�

никами голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апарату вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131 (із змінами та доповненнями), що додаються.

Голова О. Попов
Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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У разі обрання мене народним депутатом України зобов’язу�

юсь розпочати роботу по всіх вказаних напрямах діяльності та

гарантую спрямування максимальних зусиль на вирішення

проблем міста Києва. Робитиму все для того, щоб мешканці

рідного мені міста Київ мали впевненість у завтрашньому дні.

1. Забезпечити якісну освіту
Гарантувати обов’язковість і безоплатність повної середньої

освіти, безоплатність професійно�технічної освіти.

Надати вищим навчальним закладам широкі автономні пра�

ва, зокрема залучати бізнес до прозорого фінансування їхньої

діяльності та комерціалізувати власні наукові розробки.

Започаткувати прозору програму державних грантів для на�

вчання обдарованої молоді у найкращих вищих навчальних за�

кладах України і світу.

1.1. Молодь має отримувати робочі місця. Ухвалимо закон,

який гарантує перше робоче місце випускникам вузів, котрі на�

вчалися за держзамовленням.

1.2. Збережемо систему зовнішнього незалежного оцінюван�

ня як гарантію рівних можливостей і захисту від корупції при

вступі до вузів.

1.3. Сучасна освіта. Нація не має Нобелівських лауреатів. Не�

має жодного українського вищого навчального закладу який

занесений до міжнародних рейтингів. Близько 20% випускни�

ків не можуть знайти роботу за фахом. Ми маємо:� Відродити

вітчизняну освіту через підвищення фаховості як викладачів,

так і студентів.— Змінити фінансування і акредитації вищих на�

вчальних закладів.� Узгодити зміст освіти з реаліями і потреба�

ми української економіки.

2. Підтримати український культурний продукт
2.1. Стимулювати інвестиції у сферу культури: національне

книговидання, кінематограф і кінопрокат, написання музич�

них і літературних творів.

3. Екологія і благоустрій
3.1. Ліквідація стихійних звалищ сміття та щоденний кон�

троль з даного питання.

3.2. Реконструкція тротуарів міста.

3.3. Проведення повної реконструкції міського парку культу�

ри та відпочинку, зробити його улюбленим місцем відпочинку

дітей та дорослих.

4. Бізнес і підприємництво
4.1. Надання рівних можливостей суб’єктам підприємниць�

кої діяльності.

4.2. Підтримка місцевих товаровиробників.

4.3. Сприяння у реалізації бізнес�проектів підприємців.

Дорогі мої виборці!

Ви зможете переконатись у тому, що в мене слово не розхо�

диться з ділом тільки одним чином, якщо оберете мене.

І. Л. Пархоменко

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Пархоменко Ігоря Леонідовича

Вперед до соціалізму!
Режим олігархів і націоналістів веде нас до катастрофи. Розва�

лена система управління і правосуддя. Руйнуються основи дер�

жавності. Підірвана економіка. Україна "лідирує" в Європі по

темпах падіння виробництва, зростання безробіття, зубожіння

громадян, 27% населення відкинуті за рису бідності в "безодню".

Техногенні і екологічні катастрофи — страшні реалії сього�

днішньої України.

Армія — в агонії. Силові структури "приватизовані" олігар�

хічними кланами. Громадська безпека — під загрозою.

Значна частина депутатських мандатів і урядових посад куп�

лена великим капіталом. Телеканали, радіо, газети говорять

тільки те, що вигідно їх власникам — олігархам.

Знищуються наука, культура, освіта, медицина. Безпреце�

дентна корупція дозволяє чиновникам збагачуватися при роз�

краданні народного майна.

Молодь розбещується пропагандою насильства і бездуховно�

сті. Усі буржуазні партії і блоки — і провладні, і опозиційні —

плоть від плоті цього злочинного режиму, їх кандидати — його

ставленики.

Я йду на вибори, пропонуючи реальну альтернативу пану�

ючому режиму, її зміст: "Влада трудящих, соціалізм, дружба на�

родів".

Найважливіше своє завдання я бачу в тому, щоб сприяти за�

безпеченню переходу влади в руки трудової більшості, затвер�

дження громадського порядку. Вищезазначене послужить очи�

щенню органів влади на усіх рівнях від казнокрадів, хабарни�

ків, випадкових людей. До роботи будуть залучені чесні профе�

сіонали.

Щоб перемогти корупцію, необхідно відродити систему на�

родного контролю; рішення з найважливіших питань прийма�

тимуться на Всеукраїнському референдумі.

Влада на місцях перейде від намісників, що призначаються

згори, до виконкомів рад. Повноваження рад істотно розши�

ряться. Місцеве і регіональне самоврядування стане реальним.

Суддів обиратиме і відкликатиме народ.

Буде заборонена пропаганда насильства і аморальності.

Я використаю повноваження депутата для того, щоб Україна

стала на соціалістичний шлях розвитку.

Передумови для цього складуться вже в ході реалізації Анти�

кризової програми КПУ, покликаної істотно посилити держав�

ний контроль над економікою і перекласти на олігархів витра�

ти, пов'язані з виходом з кризи. Будуть прийняті такі першо�

чергові заходи:

— націоналізовані базові галузі промисловості;

— відсторонені від "енергетичної годівниці" олігархічні кла�

ни;

— повернені приховані за кордоном капітали, а до осіб, які

відмовляться це зробити, будуть застосовані жорсткі заходи, аж

до конфіскації їх майна через суд;

— посилено санкції до власників підприємств, що порушу�

ють умови трудових угод, техніку безпеки, екологічні норми;

— забезпечений розвиток системи державних банків;

— значні державні інвестиції будуть спрямовані на модерні�

зацію і розвиток транспортної і енергетичної інфраструктури,

систем життєзабезпечення, житлово�комунального господар�

ства міста і району.

Як житель Шевченківського району, я разом з Вами захища�

тиму історико�архітектурну спадщину, парки і сквери нашого

району.

Здійснення цих заходів створить передумови для досягнення

головної мети — поліпшення життя в країні, Києві і Шевчен�

ківському районі.

ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ!

Програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 223

Шаповала Ігоря Володимировича

"Тих, хто його визнають, він осипле
почестями, дасть їм владу й землю 

у нагороду". 
(Даниїла 11.39).

Я іду у депутати щоб запровадити на рівні держави наступне:

Відродити святий Союз України з Богом, а подальше життя і
перебування нації в ньому — зробити "Головною національною
ідеєю благословенного апостольського українського народу".

Зроблю все можливе, щоб Україна стала державою Добра,

Любові і Справедливості.

— Держава буде існувати для особистості, а не навпаки. Воля

народу стане основою будь�якої державної влади.

— Держава буде підгримувати заклади культури, оберігати

пам’ятники культури та архітектури.

— Родина — стане фундаментом і прототипом здорового су�

спільства, а шлюб — основа її створення.

— Держава охоронятиме та підтримає материнство і дитинство.

— Освіта стане загальнодоступною і безкоштовною, а після

здобуття професії гарантоване місце працевлаштування.

— Кожній людині буде забезпечене право вільно висловлю�

вати свою думку.

— Буде покладено край експропріації, конфіскації, рейдер�

ству та незаконному арешту майна.

— Законодавчо запропоную ввести одноразову легалізацію

незаконно здобутих капіталів з державною гарантією не пере�

слідувати їхніх власників, а в разі відмови задекларувати такі

капітали ініціюю провести їх націоналізацію.

— Буде запроваджено побутову безпеку: проживання, водо�

та електропостачання, опалення, транспортного обслуговуван�

ня.

— Кожному буде гарантуватись безпека продуктів харчуван�

ня, інших товарів та послуг.

— Держава гарантуватиме неупереджений, професійний,

справедливий та швидкий розгляд судових справ у всіх судах

України.

— Ініціюю податкову реформу: один диференційований по�

даток до бюджету, і один соціальний податок на утримання для

фондів соціального страхування.

— Ініціюю Реформи державної виконавчої влади та україн�

ської армії.

— Запропоную ввести відповідальність рекламодавців за прав�

дивість реклами, буде створено державний фонд гарантування

грошової компенсації потерпілим від неправдивої реклами.

— Буду добиватись, щоб засобам масової інформації забез�

печувалась свобода слова згідно з проголошеними духовними

цінностями та принципами.

— Запропоную ввести кримінальну відповідальність за умис�

не ігнорування публікацій ЗМІ, що містять інформацію про

злочин.

— Буду добиватися реформування НБУ та забезпечення про�

зорості його роботи, встановлення громадського контролю за

діяльністю НБУ.

— Запропоную програму захисту прав споживачів фінансо�

вих послуг (позичальників і вкладників).

— Буду добиватися реформування правоохоронних органів,

Прокуратури та СБУ, митної та прикордонної служб України, які

ґрунтуються на служінні народу, а не політичним замовленням.

— Ініціюю кримінальну відповідальність за голосування

картками інших депутатів.

— Запропоную програму розвитку столиці на майбутніх 50

років з обов’язковим громадським обговоренням.

— Запропоную реформу ЖКГ, модернізацію та ремонт всьо�

го комунального господарства.

— Запропоную екологічну програму "Чисте місто і чисте по�

вітря".

— Запропоную модернізувати державні, фінансові та банків�

ські ресурси на вирішення в першу чергу проблем промислової,

сільськогосподарської та інших галузей.

— Будуть заохочуватись дослідження у всіх галузях науки та

встановлено пріоритетні галузі та напрямки розвитку.

— Запропоную нову стратегію зовнішніх зв’язків України на

новій концепції спільної світової безпеки та особливої місії

України в цьому процесі.

З програмою кандидата можна ознайомитись на сайті: 
www.oleksyuk.ru та в соціальній мережі: http://vk.com/id95664852

Ф. Ю. Олексюк

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Кандидата у народні депутати
Федора Юрійовича Олексюка

Про зміни у складі Комісії 
по розгляду питань встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною

при Київській міській державній адміністрації
Розпорядження № 702 від 4 травня 2012 року

Відповідно до статті 2 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", у зв'язку із змінами у персональному
складі Комісії по розгляду питань встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною:

Затвердити зміни до складу Комісії по розгляду питань встановлення
пенсій за особливі заслуги перед Україною при Київській міській держав�
ній адміністрації, затвердженого розпорядженням Київської міської дер�
жавної адміністрації від 21.02.2003 № 275 "Про створення Комісії по роз�
гляду питань встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною
при Київській міській державній адміністрації" (в редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.12.2011 № 2352):

1. Вивести зі складу Комісії Савченко Ірину Юріївну — в. о. начальника
Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, заступника го�
лови Комісії.

2. Увести до складу Комісії Харитончука Миколу Васильовича — началь�
ника Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, призна�
чивши його заступником голови Комісії.

Голова О. Попов

Про здійснення заходів, 
пов'язаних з ремонтом приміщень нежилого будинку 

на вул. Дегтярівській, 31 літ. А
Розпорядження № 771 від 11 травня 2012 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою розміщення Шевченківського район<
ного суду м. Києва та на виконання рішень Київської міської ради від 29.12.2011 № 1036/7272 "Про передачу до сфери управління
Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві нежилих приміщень комунальної власності те<
риторіальної громади міста Києва та внесення змін до рішень Київської міської ради", від 15.03.2012 № 238/7575 "Про закріплення
за комунальним підприємством "Київблагоустрій" нежилих приміщень":

1. КП "Київжитлоспецексплуатація":
1.1. Розробити, погодити та затвердити в установленому порядку кошто�

рисну документацію на ремонт приміщень нежилого будинку комунальної
власності територіальної громади м. Києва № 31 літ. А на вул. Дегтярівській.

1.2. Виконати роботи з ремонту приміщень відповідно до розроблено�
го кошторису за рахунок цільового фонду КП "Київжитлоспецексплуата�
ція" в межах 1700,00 тис. грн.

2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 31.08.2011 № 1561 визнати таким,
що втратило чинність.

3. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до роз�
поділу обов'язків.

Голова О. Попов

Про проведення 
інвестиційного конкурсу 

із залучення інвестора до будівництва заводу 
по виробництву продовольчих товарів соціального призначення 

(між вул. Закревського та вул. Пухівською) 
у Деснянському районі

Розпорядження № 781 від 14 травня 2012 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно<транспортної інфраструктури міста Ки<
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призна<
чення, незавершеного будівництва, інженерно<транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 22.12.2011 № 11/2011), з метою підвищення ефективності залу<
чення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік інвестиційних об'єктів, які потребують залучен�
ня інвестицій, що додається.

2. Визначити комунальне підприємство "Ватутінськінвестбуд" замов�
ником будівництва об'єкта, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству "Ватутінськінвестбуд" вирішити в уста�
новленому порядку майново�правові питання та питання, пов'язані з ко�
ристуванням земельною ділянкою, необхідною для реалізації інвестицій�
ного проекту.

4. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести�
ційне агентство" замовником підготовчих робіт по об'єкту, зазначеному у
пункті 1 цього розпорядження.

5. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство" розробити орієнтовні техніко�економічні показники, передпро�
ектні пропозиції об'єкта інвестування та надати їх Головному управлінню
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) для підготовки умов конкурсу в ус�
тановленому порядку.

6. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Деснян�
ській районній в місті Києві державній адміністрації за запитами кому�
нального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
надавати висновки та інші необхідні матеріали щодо реалізації інвестицій�
ного проекту, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження.

7. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на замовлення комунального підприємства "Ватутінськінвестбуд" надати
містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки в установ�
леному порядку.

8. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан�
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва у встановленому порядку про�
вести відповідний інвестиційний конкурс із залучення інвестора.

9. 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

Про встановлення меморіальних дощок 
у місті Києві

Розпорядження № 674 від 24 квітня 2012 року
Відповідно до Положення про порядок найменування об'єктів міського підпорядкування, вшанування пам'яті видатних діячів і

подій, встановлення пам'ятних знаків у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.04.2004 № 206/1416, в
межах функцій органу місцевого самоврядування, враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань та пам'ятних зна<
ків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 березня 2012 року № 1, листи
Міжнародної суспільно<патріотичної фундації "Дні України" від 07.02.2012 № 77/11<079, Посольства Республіки Польща в Україні
від 26.02.2012 № JPKJj<55<1<2012<29, Громадської організації "Фестиваль "Сходи до Неба" від 25.02.2012 № 101:

1. Встановити меморіальні дошки у місті Києві згідно з додатком.
2. Взяти до відома, що витрати, пов'язані із виготовленням та встанов�

ленням меморіальних дощок, будуть профінансовані за кошти ініціаторів
встановлення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про тимчасове зайняття частин тротуарів 
вулиць Хрещатик і Б. Хмельницького у межах будівлі ЦУМу 

на вул. Хрещатик/Б. Хмельницького, 38/2 (літ. А) 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 818 від 17 травня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", врахову<

ючи державний акт на право власності на земельну ділянку від 29.03.2011 № 01<88<00230 та свідоцтво про право власності від
15.03.2011 № 165<в, зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ" від 21.11.2011 № 123,
24.02.2012 № 57, 01.03.2012 № 65, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ" (да�
лі�ТОВ "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ") виконати роботи з реконструкції будівлі 
ЦУМу на вул. Хрещатик, 38/2 (літ. А) з тимчасовим зайняттям (у межах бу�
дівлі ЦУМу), згідно з розробленою та затвердженою у встановленому по�
рядку проектно�кошторисною документацією частин тротуарів вулиць
Хрещатик і Б. Хмельницького шириною 7,0 м з влаштуванням критої пі�
шохідної галереї вздовж головних фасадів цієї будівлі у термін з
11.07.2012 до 31.12.2014, забезпечивши виконання робіт в тризмінному
цілодобовому режимі у робочі, вихідні та святкові дні за умови виконання
пункту 2 цього розпорядження.

2. ТОВ "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ":
2.1. Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної ін�

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

2.2. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями);

2.3. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, освітлення, сиг�
нальні ліхтарі, забезпечити безпечний прохід пішоходів у місцях виконан�
ня робіт;

2.4. Після завершення робіт відновити покриття тротуару на повну ши�
рину по всій довжині зайняття фігурними елементами мощення за типом
існуючого та передати за актом комунальному підприємству "Шляхово�
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шля�
хів та споруд на них Шевченківського району м. Києва".

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по�
класти на директора ТОВ "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ" Леща І. П.

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

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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Хрещатик 6 жовтня 2012 року

Духовність і віра — запорука добробуту в родині та стабільно�

сті в державі!

Ми живемо в непростий час змін, коли духовні цінності на

другорядних позиціях,— тому в країні не подолані корупція, ха�

барництво, дитяча злочинність, алкоголізм та наркоманія.

Соціальні хвороби роз’їли наше суспільство!

Ми маємо це зупинити!

Адже тільки той народ має майбутнє, який глибоко цінує

свою історію та духовне коріння. Високі економічні та соціаль�

ні стандарти недосяжні без високого рівня культури та духовно�

сті народу!

Коли люди почнуть поважати один одного не за багатство та

посади, а за духовність, моральні якості, тоді настане час розу�

міння і поваги.

Реформа влади.
Влада — це інститути, що створені для задоволення потреб

людей. Люди найняли владу для надання послуг. Влада утри�

мується за кошти людей та слугує людям.

Економічна реформа.
Кожна людина повинна мати рівні умови для ведення влас�

ного бізнесу, економічні свободи мають бути забезпечені зако�

нодавчо. Монополізм та адміністративне втручання у господар�

ську діяльність — неприпустимі.

Податкова реформа.
Оподаткування має стимулювати ведення прозорого, чесно�

го бізнесу. Неприпустимі податкові пільги для одних за рахунок

інших. Малий бізнес та самозайнятість — основа добробуту та

розбудови демократії.

Реформа в освіті
Обов’язкове введення в шкільну програму вивчення загаль�

нолюдських Святинь і Духовних цінностей, що являється ос�

новним у формуванні світогляду та розвитку людини.

Реформа в музейній справі
Програма нематеріальної культурної спадщини український

народ сильний в своїй вірі, народних традиціях.

Через відродження Духовності — до розквіту України!

Відповідальна влада, конкурентна економіка, 
соціальна справедливість

Сьогодні Україні та Києву потрібні зміни. Влада закону, чес�

на економіка, соціальна справедливість, захист дитинства — на

цій основі ми побудуємо європейську державу. Я йду в депута�

ти, щоб принести ці зміни нашій країні та столиці.

Нова еліта для нової України
Зміни починаємо з політиків та чиновників:

У політичній сфері:

— відкриття партійних списків, можливість визначати черго�

вість кандидатів у списку;

— заборона політикам балотуватися до парламенту більше

двох разів поспіль;

— прозорість партійних кас. Заборона великому бізнесу

(“олігархам”) брати участь у політичному житті країни, фінан�

сувати партії, політиків, чиновників, суддів, правоохоронців;

— проведення люстрації чиновників на всіх рівнях за еконо�

мічними параметрами (перевірка доходів і витрат за останні 5�

10 років);

У правоохоронній сфері:

— створення незалежного Бюро по боротьбі з корупцією;

— реформування СБУ, прокуратури, МВС. Чітке розмежу�

вання функцій та повноважень, оптимізація чисельності до єв�

ропейських стандартів;

— побудова незалежної від виконавчої влади судової систе�

ми.

Підвищення престижу та надання гарантій професійної ді�

яльності держслужбовцям, суддям та правоохоронцям незалеж�

но від зміни влади в країні.

Від монополії — до конкуренції
Зміна ідеології законодавства, яке сьогодні забезпечує моно�

полію “олігархів”, на законодавство, що гарантує вільну конку�

ренцію:

— умови для залучення інвестицій та розвитку новітніх тех�

нологій;

— зменшення кількості податків та спрощення системи їх

адміністрування;

— оподаткування діяльності великих корпорацій;

— податкова амністія та введення спеціального режиму на

перевірку малих і середніх підприємств;

Відновлення справедливості
Забезпечення достойного життя більшості українців, реалі�

зація права на працю та адекватну її оплату, гарантія забезпече�

ної старості:

— наповнення бюджету за рахунок оподаткування офшорів,

податку на розкіш та диференційованої системи оподаткування

доходів;

— встановлення мінімальної межі оплати праці в системі со�

бівартості продукції;

— запровадження практики погодинної оплати праці;

— надання медикам та вчителям статусу держслужбовців;

— впровадження системи обов’язкового соціального медич�

ного страхування;

— реалізація спецпрограми медичних послуг для малозабез�

печених громадян (соціально орієнтовані муніципальні клініки

та поліклініки);

— запровадження системи пенсійного страхування, що базу�

ватиметься на трьох “китах”: державній, накопичувальній та

додатковій пенсіях;

— переведення соціальних пільг у грошовий еквівалент, чіт�

ка адресність в їх призначенні;

Діти — майбутнє України!
Майбутнє країни формується сьогодні. Від умов, які ми ство�

римо нашим дітям, залежить завтрашній день України:

— ухвалення державної програми “Від першого дня до 25�

ти років”. Створення умов на життєвому шляху дитини —

від пологових будинків до першого робочого місця та іпоте�

ки;

— прийняття закону про особливий статус педагогів Укра�

їни, який регулюватиме процес оплати праці, пенсійного забез�

печення та придбання власного житла на пільгових умовах.

Київ — місто(столиця
Комплексний підхід до вирішення проблем столиці:

— створення Стратегії розвитку міста на основі столичної мі�

сії Києва;

— впровадження стандартів місцевого самоврядування для

столиці (не менше 50% коштів, сплачених киянами у вигляді

податків, залишається в Києві);

— реформа системи управління Києвом. Особливий статус

столиці, створення уряду Києва, об’єднання функцій мера та

голови КМДА;

— захист історичного центру міста;

— створення конкурентного середовища в сфері надання

житлово�комунальних послуг;

— запровадження київського стандарту комфортного мікро�

району.

Ваш вибір — початок позитивних змін! Не втрачайте шанс змі(
нити країну! Разом зробимо наше життя кращим!

За умови обрання мене народним депутатом України та під�
тримки громадянами на виборах до Верховної Ради, буду все роби�
ти, щоб:

— повернути громадянам знецінені заощадження, зокрема,

шляхом розширення форм компенсації;

— зосередити всі зусилля на створенні достойних умов для

життя і трудової діяльності громадян, зміцненні системи соці�

ального захисту дітей�сиріт та малозабезпечених сімей;

— реформувати відносини у житлово�комунальній сфері,

впровадження справедливих тарифів, благоустрій та озеленен�

ня прибудинкових територій;

— створити умови для відродження дитячих спортивних,

культурних центрів;

— забезпечити конституційні права громадян на безкоштов�

ну освіту та медичне обслуговування;

— покращити якість лікарських послуг, зміцнити матеріаль�

ну базу установ охорони здоров’я;

— запровадити нову молодіжну політику спрямовану на

створення умов для розвитку кожної молодої людини;

— забезпечити державну підтримку молодих сімей у кредиту�

ванні будівництва житла;

— переглянути діючі тарифи на перевезення пасажирів у авто�

транспорті, привести їх у відповідність з реальними затратами.

— посилити кримінальну відповідальність чиновників усіх

рангів за незаконне використання бюджетних коштів;

— забезпечити законодавчу підтримку чесної підприємниць�

кої діяльності шляхом розробки і прийняття законів, які б сти�

мулювали розвиток малого і середнього бізнесу.

ПРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА В НАРОДНІ 
ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ПО 223 ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ
ЛІСНИЧОЇ ВІКТОРІЇ МИКОЛАЇВНИ

Передвиборча програма кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 223

Пилипишина Віктора Петровича

Передвиборча програма кандидата в депутати 
Верховної Ради України по виборчому округу № 223

Супрун Юрія Михайловича

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

від 19.03.2012 № 410
Розпорядження № 1439 від 14 серпня 2012 року

Відповідно до підпунктів 2, 7 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 3, пунктів “а”,
“б” статті 41 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів
України від 09.07.2008 № 632 “Про затвердження Державної цільової науково+технічної програми “Розробка і впровадження
енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі”, з метою сприяння сталому економічному
та екологічному розвитку міста Києва, зниженню рівня забруднення навколишнього природного середовища, заощадження елек+
троенергії, що витрачається на освітлення будівель житлового фонду, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Переліку житлових будинків міста Києва, в яких
в установленому порядку будуть проведені експлуатаційні випробування
світлодіодних освітлювальних приладів, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.03.2012 № 410, виклавши його в редакції, що додає%
ться.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо%
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча%
ка О. В.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 19.03.2012 № 410

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 14.08.2012  № 1439 )

Перелік
житлових будинків міста Києва, в яких в установленому порядку

будуть проведені експлуатаційні випробування
світлодіодних освітлювальних приладів

26 Солом'янський КП "Батиївське" вул. Петра Заломова, 1�А

27 Солом'янський КП "Залізничне" вул. Курська, 13�Є

28 Солом'янський КП "Залізничне" вул. Миколи Островського, 40�А

29 Солом'янський КП "Залізничне" вул. Єреванська, 17

30 Солом'янський КП "Залізничне" вул. Єреванська, 19

31 Соломянський КП "Залізничне" вул. Єреванська, 21

32 Солом'янський КП "Залізничне" вул. Курська, 10

33 Солом'янський КП "Залізничне" вул. Курська, 14

34 Шевченківський КП "Керуюча дирекція" Шевченківського району вул. Ольжича, 7

35 Шевченківський КП "Керуюча дирекція" Шевченківського району вул. Ольжича, 7�А

36 Шевченківський КП "Керуюча дирекція" Шевченківського району вул. Ольжича, 9

37 Шевченківський КП "Керуюча дирекція" Шевченківського району вул. Ольжича, 9�А,

38 Шевченківський КП "Керуюча дирекція" Шевченківського району вул. Ольжича, 10

39 Шевченківський КП "Керуюча дирекція" Шевченківського району вул. Ольжича, 15�А

40 Шевченківський КП "Керуюча дирекція" Шевченківського району вул. Академіка Щусєва, 8

41 Шевченкі вський КП "Керуюча дирекція" Шевченківського району вул. Олени Теліги, 23�А

42 Шевченківський КП "Татарка" вул. Отто ШмІдта, 26�А

43 Шевченківський КП "Татарка" вул. Печенізька, 6

з/ п Район міста Києва Балансоутримувач Адреса житлових будинків

1 Дарницький ОСББ "Співдружність" просп. Петра Григоренка, 38

2 Дарницький ОСББ "Господарник" вул. Бориса Гмирі, 15

3 Дарницький ОСББ "Чотирнадцятий будинок" вул. Бориса Гмирі, 9�А

4 Дарницький ОСББ "Осокорки�Киев" (Дарниця) вул. Бориса Гмирі, 3

5 Дарницький ЖБК "Ромашка�32" вул. Ревуцького, 44

6 Дарницький ЖБК "Промбудівельник�8" вул. Архітектора Вербицького, 14

7 Дарницький ЖБК "Промбудівельник�8" вул. Архітектора Вербицького, 14�А

8 Дарницький ЖБК "Промбудівельник�8" вул. Декабристів, 6�Б

9 Деснянський ОСББ "Харчовик" просп. Лісовий, 4А

10 Дніпровський КП УЖГ Дніпровського району просп. Генерала Ватутіна, 22

11 Дніпровський КП УЖГ Дніпровського району просп. Генерала Ватутіна, 22�А

12 Дніпровський КП УЖГ Дніпровського району просп. Генерала Ватутіна, 24

13 Дніпровський КП УЖГ Дніпровського району просп. Генерала Ватутіна, 24�А

14 Дніпровський КП УЖГ Дніпровського району вул. Миколи Кибальчича, 5�А

15 Оболонський ЖБК "ЛЕПСЕ�3" вул. Маршала Тимошенка, 33/35

16 Оболонський ЖБК "АВТОТРАНСПОРТНИК � 7" вул. Петра Панча, 11Б

17 Оболонський ЖБК "АВТОТРАНСПОРТНИК � 7" вул. Петра Панча, 11А

18 Оболонський ЖБК "Більшовик�4" вул. Героїв Дніпра, 17

19 Печерський КП "Печерська брама" вул. Предславинська, 38

20 Печерський ОСББ "Мотор" вул. Професора Підвисоцького, 3�А

21 Солом'янський КП "Грушківське" вул. Миколи Василенка, 8

22 Солом'янський КП "Грушківське" вул. Героїв Севастополя, 14

23 Солом'янський КП "Грушківське" вул. Героїв Севастополя, 5

24 Солом'янський КП "Грушківське" бульв. Івана Лепсе, 37

25 Солом'янський КП "Грушківське" вул. Героїв Севастополя, 5а

Заступник голови + керівник апарату О. Пузанов 

Про проведення реконструкції будинку № 24+А 
на бульварі Кольцова у Святошинському районі

Розпорядження № 1540 від 4 серпня 2012 року
Відповідно до статей 14, 15, 175, 176 Житлового кодексу Української РСР, статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні”, з метою приведення будинку на бульварі Кольцова, 24+А у належний санітарно+технічний стан, в межах функцій орга+
ну місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд” (далі — КП “Спецжит%
лофонд”) виступити замовником проведення реконструкції будинку на
бульварі Кольцова, 24%А.

2. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Ки%
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестицій%
ні пропозиції до програм соціально%економічного розвитку міста Києва на
2012 рік та наступні роки щодо реконструкції будинку, зазначеного у
пункті 1 цього розпорядження, за рахунок коштів міського бюджету та за%
лучених коштів в установленому законодавством порядку.

3. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з
КП “Спецжитлофонд” питання фінансування вартості виготовлення про%
ектно — кошторисної документації, відселення громадян, які зареєстрова%
ні та проживають у будинку на бульварі Кольцова, 24%А, на інше тимчасо%
ве місце проживання на час проведення реконструкції, фінансування вар%
тості реконструкції, надання квартир у власність вирішувати із громадяна%
ми на договірних засадах в установленому законодавством порядку.

4.КП “Спецжитлофонд”;
4.1. Забезпечити тимчасове відселення громадян, які зареєстровані,

проживають у будинку на бульварі Кольцова, 24%А та перебувають на
квартирному обліку, на час реконструкції відповідно до укладених догово%
рів, зазначених у пункті 3 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.

4.3. Розробити та затвердити проектно%кошторисну документацію на
проведення реконструкції будинку, зазначеного у пункті 1 цього розпоря%
дження.

4.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви%
конання будівельних робіт.

4.5. Здійснити фінансування реконструкції будинку на бульварі Коль%
цова, 24%А за рахунок коштів міського бюджету та залучених коштів фізич%
них та юридичних осіб в установленому законодавством порядку.

Фінансування житлових площ, що споруджуються для громадян, які за%
реєстровані, проживають в зазначеному будинку та перебувають на квар%
тирному обліку, здійснити за рахунок коштів громадян та коштів міського
бюджету в установленому законодавством порядку.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва та Головно%
му управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з КП “Спец%
житлофонд” після закінчення робіт з реконструкції та прийняття в експлу%
атацію забезпечити в установленому порядку передачу житлового будин%
ку № 24%А на бульварі Кольцова до сфери управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 08.04.2010 № 223 “Про проведення ремонту з переплануванням
квартир будинку № 24%А на бульварі Кольцова у Святошинському районі”;

від 08.06.2011 № 928 “Про здійснення ремонту фасадів будинку 
№ 24%А на бульварі Кольцова у Святошинському районі”;

від 30.01.2012 № 136 “Про затвердження робочого проекту “Ремонт з
переплануванням квартир будинку на бульварі Кольцова, 24%А у Свято%
шинському районі м. Києва”.

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

Голова О. Попов

Продовження на наступній стор.
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Шановні виборці !

Сучасний стан Української Держави вимагає від нас, людей

нового покоління, рішучих дій. Час брати відповідальність за

стан справ в українському суспільстві, політиці та економіці.  Час

сказати Українському суспільству – ми готові влити нашу енер&

гію, знання, досвід, здобутий дома та за кордоном, в розвиток Ук&

раїни.   

За Вашої підтримки здійснюватиму наступне:

в суспільному житі: 
— єдина державна мова � українська; заохочення вивчення інозем�

них мов

— подолання поділу України � громадянин України має бути "сво�

їм" в будь�якому регіоні України

— сприяння розвитку української культури

— припинення експериментів в освіті та охороні здоров'я, гідна

оплата їх працівників

в системі державного управління
— відновлення довіри до органів державної влади та подолання бо�

язні громадян  власної держави

— скорочення кількості державних органів, державних установ

та державних службовців, що дасть можливість підвищити грошо�

ве утримання решті державних службовців  та частково подолати

корупцію

— один закон для всіх незалежно від посад, матеріального стану,

національного походження чи віросповідання 

— професійність прокуратури, міліції

— професійність та незалежність суду

— боєздатність Збройних сил України;

— незалежність та професійність засобів масової інформації;

— збільшення ваги органів місцевого самоврядування

в економіці:
— створення умов для розвитку та відстоювання інтересів серед�

нього класу � основи сучасної економіки;

— зниження розміру податкового навантаження до розміру, який

а) усуне привабливість виведення українським бізнесом капіталу за

межі України б) зацікавить іноземних інвесторів повернутися/зали�

шитися в Україні

— забезпечення реального захисту прозорого бізнесу, чесно набутої

приватної власності

— cприяння залученню іноземних інвестицій – джерела передово�

го досвіду, робочих місць та платежів до українського бюджету;

— cтимулювання ведення власного виробництва

— cталість та прогнозованість підприємницького законодавства 

В житті м. Києва: 
—  повернення повноважень Київському міському голові

— запровадження жорстких санкцій за незаконну забудову міста

Я проти:

— "Моя хата скраю, нічого не знаю"

— популізму

— непрофесіоналізму;

— корупції

Заохочую всіх до відстоювання свого майбутнього. За нас нашу ро�

боту ніхто не зробить.

З повагою

Віталій Євгенович Юрків

Передвиборна програма кандидата 
у народні депутати України

в одномандатному окрузі № 223
Юрківа Віталія Євгеновича

Беру на себе зобов'язання виконувати програму ОБ'ЄД�
НАНОЇ ОПОЗИЦІЇ "БАТЬКІВЩИНА", яка разом з іншими

партіями та мажоритарними депутатами здатна створити

парламентську більшість і покласти край кримінальній оку&

пації України та усунути  від влади режим Януковича шляхом

чесних і демократичних виборів.

Беру на себе зобов'язання виконувати накази виборців
Шевченківського району та взяти під депутатський контроль

виконання першочергових проблем району та міста Києва:

1. Повернути місту Києву функції самоврядування у відпо&

відності до Європейської Хартії – міський голова має обирати�
ся киянами, мати повноту повноважень для управління містом,
відповідати перед киянами, а не призначатися Президентом.

2. Повернути киянам законне право громадських обговорень
та контролю за веденням забудов у житлових масивах району

та Києва.

3. Надати киянам законне право громадських обговорень
щодо реконструкції, знесення чи перебудови історичних
пам'яток, що руйнують обличчя Києва.  

4. Створити органи самоорганізації у кожному мікрорайо&

ні та наділити їх відповідними повноваженнями.

5. Забезпечити належну якість комунальних послуг меш&

канцям будинків шляхом введення обов'язкового приймання,
контролю повноти і якості наданих послуг самим громадяни�
ном, що платить за ці послуги.

6. Громадські обговорення проблем Києва мають стати вирі�
шальними у прийнятті владою будь�яких важливих для життє&

діяльності столиці рішень.

7. Взяти під депутатський контроль виконання першочер�
гових проблем мікрорайонів:

Старокиївський – оптимізація паркування та розміщення

зовнішньої реклами

Кудрявець – благоустрій прибудинкових територій 

Лук'янівка – поточний ремонт  водопровідних мереж

Солдатська слобідка – ремонт дорожнього покриття 

Татарка – благоустрій прибудинкових територій та ремонт

ліфтів 

Сирець – ремонт житлового фонду та благоустрій прибу&

динкових територій 

Шулявка – озеленення проспекту Перемоги для покра&

щення екологічного стану

Нивки – ремонт житлового фонду та благоустрій прибу&

динкових територій 

СІМ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАВДАНЬ
ОБ'ЄДНАНОЇ ОПОЗИЦІЇ 

"БАТЬКІВЩИНА":
1. Дамо людям можливість працювати і гідно заробляти.

2. Встановимо гідні зарплати і справедливі пенсії.

3. Корупціонери понесуть відповідальність. Ми проведемо

антикорупційну люстрацію.

4. Ми відновимо справедливість. Суд, прокуратура, міліція

будуть захищати права людей, а не порушувати їх.

Ми звільнимо з тюрем Юлію Тимошенко, Юрія Луценка,

усіх політичних в'язнів та противників режиму.

5. Замість дорогого російського газу – дешева українська

енергія.

6. Ми усунемо кримінально&олігархічний режим Янукови&

ча.

7. Ми поставимо владу під контроль суспільства.

Беру на себе  зобов'язання 
увійти до парламентської фракції

ОБ'ЄДНАНОЇ ОПОЗИЦІЇ "БАТЬКІВЩИНА"
та за жодних обставин 

не входити до коаліції із ПР

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України

Валерія Лебедівського

Визначальним чинником морального самопочуття народу

і влади є те, що Україна досі спокутує гріх неправедної при&

ватизації, яка перетворилася на інструмент безпрецедентно&

го збагачення номенклатури і "схвалених" нею олігархів і інс&

трумент грандіозного пограбування мас трудящих. Треба

визнати: тільки прихід нових людей – не розбещених багато&

річним перебуванням "при владі" – уможливить реальне по&

долання системної кризи в Україні.

1. Найголовнішою цінністю я вважаю народ України. 
Центральним пунктом моєї програми є здоров'я, добробут,

освіта і всебічний розвиток людей. На це мусить бути спря&

мована вся державна політика в галузі медицини, охорони

довкілля, освіти, науки, культури, спорту, соціальних гаран&

тій, розвитку особистості, відпочинку та туризму. Розвиток

спорту та фізичної культури населення треба зробити націо&

нальною ідеєю. 

Необхідно розробити Національну програму "Українська

сім'я", спрямовану на забезпечення кожної молодої сім'ї жит&

лом та фінансовою підтримкою. У галузі пенсійного забезпе&

чення добитися рівних прав перед законом різних категорій

пенсіонерів. Роботу Державного пенсійного фонду зробити

прозорою, підконтрольною суспільним організаціям. 

2. Моїм пріоритетом є боротьба з корупцією, яка стала заг�
розою національній безпеці України. 

Буду боротися за люстрацію та чистку силових органів –

міліції, служби безпеки, прокуратури та суду. Необхідно про&

вести кадрову реформу в цих органах, відновити середні

школи міліції. На законодавчому рівні затвердити обов'язко&

ве декларування чиновниками всіх рівнів та їхніх родичів не

лише доходів, але й видатків. 

Пропоную створити Державну атестаційну комісію із залучен&

ням до її роботи громадських, наукових і культурних установ і про&

вести переатестацію чиновників державного апарату. 

Необхідно створити Національну антикорупційну раду із

широкими повноваженнями щодо перевірки діяльності дер&

жавного апарату, із можливістю одержувати сигнали відносно

корупційних дій посадових осіб від будь&якого громадянина

України, у тому числі через Інтернет. Створити систему про&

ведення на наукових засадах незалежної правової та логіко&

лінгвістичної експертизи нормативно&правової бази України. 

3. Економіка і бізнес. Бізнес і суспільство. 
Визначити точки економічного росту й забезпечити їх прі&

оритетний розвиток. Оперативно провести науковий аналіз

"проривних" технологій на основі моніторингу науково&тех&

нічного потенціалу країни й запустити відповідні розробки у

виробництво. Оптимізувати оподаткування та сприяти роз&

витку малого і середнього бізнесу. 

4. Наука, технологія, інновації. 
Економічний прогрес в Україні має спиратися на досяг&

нення світової та вітчизняної науки. Національна академія

наук України повинна стати штабом інноваційного розвитку

країни з функцією атестування науково&технічних кадрів, у

тому числі найвищої кваліфікації. 

5. Оперативні засади програми. 

Свої програмні засади я реалізую не взагалі, не у "світово&

му масштабі", а базуючись на вирішенні проблем тієї терито&

рії, яка делегувала мене до Верховної Ради. Буде втілено

принцип єдності ближніх і дальніх цілей, загальнодержавні

підходи проходитимуть належну місцеву апробацію, а вирі&

шення місцевих питань – проблем Шевченківського району

м. Києва – не буде відкладатися "на потім", а вирішуватися в

реальному часі. Оперативною основою моєї діяльності стане

особистий план роботи депутата, складений на основі нака&

зів виборців. Він буде відкритий, доступний усім громадянам

(у тому числі й через Інтернет) щодо внесення пропозицій та

контролю виконання. 

Отже, зв'язок із громадою здійснюватиметься через:
1. Особистий план роботи депутата на основі наказів 

виборців.
2. Відкриту громадську та інтернет�приймальню депутата.
3. Регулярні звіти перед громадою про виконання плану і ре�

зультати депутатської діяльності.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в депутати Верховної Ради України 

по одномандатному округу № 223 
у Шевченківському районі м. Києва

Панченка Сергія Федоровича

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про включення проектів до переліку об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій

Розпорядження № 1037 від 20 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 (протокол від 15.02.2012
№ 14/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій ор'
гану 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) “Київсистемоме&
неджмент” замовником підготовчих робіт із реалізації проектів, зазначе&
них у пункті 1 цього розпорядження.

3. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз&

порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства 

“Київпастранс”
Розпорядження № 1077 від 25 червня 2012 року

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з ме'
тою підвищення рівня технічного обслуговування тролейбусів та оптимізацІЇ структурного складу комунального підприємства “Ки'
ївпастранс”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства “Київпас&
транс”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адмі&
ністрації від 24.10.2001 № 2276 ( в редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.02.2009 № 149), що додаються.

2. Комунальному підприємству “Київпастранс” в установленому поряд&
ку зареєструвати зміни до Статуту.

3. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов

Про затвердження поадресного переліку 
виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій 

та міжквартальних проїздів та благоустрою
Розпорядження № 1078 від 25 червня 2012 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про автомобільні дороги”, ст. 21
Закону України “Про столицю України — місто'герой Київ”, ст. 9 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Державних
будівельних норм України ДБН 360'92** “Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень”, ДБН В.2.3'5'2001
“Споруди транспорту. Вулиці І дороги населених пунктів”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 40 “Про затвер'
дження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополі'
тену до житлових масивів Троєщина, Теремки” (з змінами від 25.04.2012 № 375), рішення Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 “Про правила благоустрою міста Києва" та пункту 4.1. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки'
ївської міської державної адміністрації) від 14.05.2012 № 782 “Про асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних

проїздів та благоустрій”, з метою відновлення покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів житлової забудови
м. Києва та проведення їх благоустрою, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити поадресний перелік виконання робіт з асфальтування
прибудинкових територій та міжквартальних проїздів та благоустрою у
м. Києві у 2012 році, що додається.

2. Комунальній корпорації “Київавтодор” як замовнику виконання
робіт з асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних
проїздів та благоустрою, в подальшому, при визначенні генеральної
підрядної організації на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження, керуватися орієнтовними обсягами робіт, визначених
поадресним переліком виконання робіт з асфальтування прибудинко&

вих територій та міжквартальних проїздів та благоустрою у м. Києві у
2012 році.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&
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 внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 23.03.2012 № 460
Розпорядження № 1011 від 14 червня 2012 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах функцій органу місцевого самоврядуван'
ня:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра&
ди (Київської міської державної адміністрації) від 23.03.2012 № 460 “Про
термінове виконання робіт з реставрації та ремонту забудови, благоуст&
рою території, реконструкції інженерних мереж по Андріївському узвозу у
Подільському районі м. Києва, II черга будівництва “Реставрація та ре&
монт фасадів забудови в межах червоних ліній” такі зміни:

1.1. У пункті 1 розпорядження цифри “25.05.2012” замінити цифрами
“01.10.2012”.

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

Голова О. Попов

Про Національний історико'архітектурний музей 
“Київська фортеця”

Розпорядження № 1268 від 21 липня 2012 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 21 Закону України “Про культуру”, статті

8 Закону України “Про музеї та музейну справу”, Указу Президента України від 03.05.2007 № 371/2007 “Про питання історико'ар'
хітектурної пам’ятки'музею “Київська фортеця”, з метою приведення установчих документів Історико'архітектурної пам’ятки'
музею “Київська фортеця” у відповідність до вимог законодавства України та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Перейменувати Історико&архітектурну пам’ятку&музей “Київська
фортеця” у Національний історико&архітектурний музей “Київська фор&
теця”.

2. Затвердити зміни до Положення про Історико&архітектурну
пам’ятку&музей “Київська фортеця”, затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 21.07.1998 № 1497
“Про затвердження Положення про Історико&архітектурну пам’ятку&
музей “Київська фортеця”, виклавши його у новій редакції, що додає&
ться.

3. Внести зміни до пунктів 1&2 розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 21.07.1998 № 1497 “Про затвердження По&

ложення про Історико&архітектурну пам’ятку&музей “Київська форте&
ця”, виклавши їх у такій редакції:

“1. Затвердити Положення про Національний історико&архітектур&
ний музей “Київська фортеця”, що додається.

2. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати
керівництво діяльністю Національним історико&архітектурним музеєм
“Київська фортеця”.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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Сьогодні громадянське суспільство України опинилось у

складному економічному та екологічному становищі.

Реформи, які тривають більш ніж 20 років, не дають бажаних

результатів. Добробут людей зростає лише за рахунок їх

власного потенціалу, людина не отримує належного

обслуговування з боку держави.

Це стосується всіх сфер суспільного життя країни, особливо

гуманітарної сфери, екологічної безпеки та виробництва.

Найважливішою сферою виробництва України є сільське

господарство, де залишається низький рівень заробітної плати,

збільшується кількість землі, що отруєна хімікатами та довгий

час належним чином не відновлюється. Ці фактори негативно

впливають на фізичне та духовне здоров'я кожного з нас.   

Мене хвилює, що люди, які розбудовували країну у найважчі

її часи, віддаючи своє здоров'я і сили, нині отримують

неналежні пенсії, що медицина перебуває в такому стані, що

вимушена додатково вимагати від кожної людини оплату за те,

що має бути надано безкоштовно. 

Але чи не найтривожнішим сьогодні є те, що люди втрачають

віру в своє майбутнє та майбутнє своїх дітей. Не маючи

перспективи влаштувати власне життя, активна молодь

залишає країну, решта нерідко вдається до алкоголю та

наркотиків, стає на шлях правопорушень.

Вважаю, що соціально захищеним та забезпеченим має бути

кожен громадянин. Працездатна, цілеспрямована особа

повинна мати змогу реалізувати себе, бути корисною для

суспільства та отримати достойну винагороду.

Що маю зробити як депутат
В галузі підприємництва:

Захищатиму інтереси кожного, хто бажає відкрити власну

справу. Підтримуватиму підприємницьку діяльність шляхом

зміни податкової системи. Сприятиму зростанню приватної

ініціативи, відновленню роботи підприємств, що не працюють,

і створенню нових робочих місць.

В галузі сільського господарства:

Добиватимуся, щоб сільське господарство стало

пріоритетною галуззю. Ініціюватиму розробку законодавчих

актів щодо екологічної безпеки землі, відновлення її родючості,

розробку програм з впровадженням новітніх технологій з

вирощування та переробки сільськогосподарської продукції.

Сприятиму відновленню сільгоспкооперації.   

В галузі соціального захисту:

Виступатиму за пріоритет громадянського суспільства над

державою. Ми обрали владу, щоб вона нас обслуговувала, а не

навпаки. Ініціюватиму відновлення молодіжних житлових

кооперативів та створення програм стимулювання молоді не

залишати Україну та працювати на її благо. Буду підтримувати

збереження існуючого пенсійного віку, вдосконалення механізму

адресної соціальної допомоги, в першу чергу, багатодітним

сім'ям, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам.

В галузі медичного обслуговування:

Підтримуватиму введення  медичного страхування.

Добиватимусь збереження існуючої мережі медичних

закладів, поліпшенню їх матеріально4технічної бази та

безкоштовного медичного лікування для соціально

незахищених верств населення. Докладу зусиль по організації

програм профілактики фізичного та психологічного здоров'я

громадян.

В галузі освіти, культури та спорту:

Боротимусь за розвиток інтелектуального потенціалу

України. Підтримуватиму обдарованих дітей та молодь.

Стимулюватиму дітей та молодь до активності та ініціативності

як у сфері науки та освіти, так і у сфері спорту. Забезпечуватиму

відкриття різноманітних молодіжних клубів, надання молоді

пільгових кредитів на навчання та житло.     

Всіляко сприятиму примиренню та відродженню

духовності.

В галузі екології:

Ініціюватиму державні програми у сфері захисту довкілля

шляхом впровадження новітніх світових та вітчизняних

технологій щодо переробки та використання вторинних ресурсів.  

Андрій Швидкін

ЗА ДЕМОКРАТІЮ, ПРОТИ КОРУПЦІЇ!
Сьогодні перед нами вибір: жити у вільній країні, якою

керуватимуть чесні політики відповідно до волі народу й

власної совісті, або продатись пройдисвітам і брехунам за

пайки, подачки, пусті обіцянки. Вірю, що ми зробимо

правильний вибір.

Обираючи своє майбутнє, не будемо підтримувати тих, хто

шукає шлях до нашого серця через шлунок або зловживає

службовим становищем на роботі, нав'язуючи нам вибір

олігархів, чиновників, начальства.

Не повіримо дорогій політичній рекламі, розвішаній на

кожному стовпі самозакоханими бандитами за кошти, вкрадені

у нас.

Нам не потрібні у парламенті ані висуванці злочинного

режиму, що брехнею і свавіллям дискредитував себе, ані

"незалежні кандидати", що викидають мільйони на

самовихваляння на телебаченні, не сміючи підняти голос проти

гвалтування українського народу можновладцями, ані крикуни

з групи підтримки засуджених злочинців, ані політичні трупи

епохи червоного терору, винуватці голодоморів.

Наш вибір 4 правда, права людини, народовладдя та суд над

злочинцями. Я відстоюватиму цей вибір за будь4яку ціну. Все

життя я боровся і продовжуватиму боротись за права людини,

кажучи правду, піднімаючи людей на боротьбу проти свавілля,

критикуючи "високоповажних" брехунів та грабіжників у

інтернет4виданні "Спротив" 4 sprotiv.org та у газеті "Молодіжні

Хроніки".

У разі обрання народним депутатом України я ініціюватиму

та доб'юся, щоб в Українській державі діяв Закон України "Про

суд присяжних".

Будь4який повнолітній, дієздатний, несудимий громадянин

на засадах відкритого жеребкування по списку виборців зможе

взяти участь як присяжний у колегії з 124ти присяжних, яка

визнаватиме винними чи зніматиме обвинувачення з

підсудних, визнаватиме або відкидатиме позовні вимоги в усіх

кримінальних, адміністративних, цивільних, господарських

судових процесах, у яких хоча б одна сторона заявила про

недовіру до професійних суддів.

Залишаться у минулому абсурдні й репресивні судові

процеси, на яких влада знищує інакомислячих, по4рейдерськи

захоплює чуже майно, душить бізнес податками, вертить

законом, мов дишлом, на користь хабарників та можновладців.

Інціюватиму зменшення податкового навантаження для

бізнесу та мораторій на нові податки. Я виступатиму у

парламенті за поетапне скорочення усіх податків (в Україні їх

найбільше у світі 4 135) та наполягатиму на ліквідації ПДВ. 

Священне право людини критикувати усі неподобства та усіх

негідників, думати що завгодно і чесно заявляти про свої

переконання буде захищене Законом.

Чиновникам та грошовим мішкам буде заборонено

втручатися у редакційну політику мас4медій і регулювати

Інтернет. 

Я доб'юся ліквідації антиконституційних органів, які

займаються цензурою під виглядом захисту суспільної моралі.

Всі корупціонери, які продають Українську державу,

торгують владою за гроші та "пиляють бюджет", будуть

притягнуті до кримінальної відповідальності. 

Я все життя прожив у Шевченківському районі Києва, 15

років займаюся громадською діяльністю. З таким досвідом я

знаю та зможу як депутат захистити перлину столиці 4

Андріївський узвіз. Передусім я звернуся з депутатськими

запитами щодо незаконного будівництва у цій частині Києва.

Також із зацікавленими мешканцями ініціюватиму зміни до

закону про статус міста Києва, що суттєво ускладнять

варварську забудову столиці.

Не секрет, що колишній керівник нашого району хоче бути

"недоторканним", сховатися від кримінальної відповідальності

за парламентськими стінами. Голосуючи за мене, ви визнаєте

злочинця винним. У разі обрання народним депутатом я доб'юся

створення парламентської слідчої комісії із розслідування

зловживань колишнього керівництва Шевченківської РДА.

* * *

Моя передвиборча програма 4 це ваші накази виборців, які я

зобов'язуюся виконати на відповідальній посаді народного

депутата України.

Телефонуйте мені особисто за номером (050) 462494415.

Я виступаю за суспільство, де Людина, її життя, інтереси та

власність, є вищою цінністю. Де тільки Громадянин має права,

свободу і владу, а Держава 4 лише обов'язки та відповідальність

перед ним. Де реформи є єдиною і постійною формою

еволюційного розвитку суспільства.

Влада існує для того, щоб вирішувати проблеми, що стають

перед суспільством. Кожен, хто йде до влади, тим самим засвідчує

свою готовність, здібність і здатність вирішувати ці проблеми.

Немає ніяких об'єктивних причин для того, щоб у нашій

державі, де розташовані всесвітньо відомі українські чорноземи,

працелюбний народ опинився на краю безодні, фізичного

вимирання нації.

Здоров'я народу 4 це найвища національна політика. При

катастрофічному становищі нашої системи охорони здоров'я

через  короткий час про українську державу годі буде і говорити,

бо її просто не буде.

Виступаю за: 
4 Прихід до влади освічених здібних людей, фахівців своєї

справи, які за моральними якостями ставлять інтереси

суспільства вище власних, які здатні інтелектуально збагатити

роботу парламенту;

4 здійснення радикальних програм економічного розвитку

країни за рахунок власних можливостей, стимулювання

вітчизняних  виробників;

4 зміну державної політики, що привела до розвалу економіки,

зубожіння нації, знецінення духовності і людської гідності;

4 активне і взаємовигідне співробітництво в міжнародних

відносинах, підвищення авторитету України, неприєднання до

воєнних блоків, розвиток економічних та політичних зв'язків з

країнами світу, надаючи важливого значення відносинам з

Росією.

Вважаю найголовнішим пріоритетом:
4 захист життя і збереження здоров'я українського народу і,

насамперед, материнства і дитинства.

Вважаю головними пріоритетами здійснення конструктивної
соціальної соціальної політики, спрямованої на:

4 забезпечення достойного життєвого рівня людей і

гарантований соціальний захист державою всіх верств

населення, особливо ветеранів, пенсіонерів,

військовослужбовців, студентів;

4 реформування системи охорони здоров'я і медичного

обслуговування;

4 створення належних умов для навчання, виховання,

працевлаштування молоді, її участі в державному будівництві.

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України

на виборах народного депутата України
29 жовтня 2012 року в одномандатному виборчому окрузі № 223

Швидкіна Андрія Олександровича

Передвиборна програма кандидата у депутати
ГЛАДЧУКА ВАДИМА ФЕДОРОВИЧА

Виборчий округ № 223 м. Києва
КОЛБУН МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

Передвиборча програма

Про прийняття — передачу до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішньої теплової мережі товариства 
з обмеженою відповідальністю “К. С. І.”

Розпорядження № 734 від 7 травня 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 товариства з обмеженою
відповідальністю “К. С. І.” (лист від 01.02.2012 № 4/02), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічного ак�
ціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” зовнішню теплову мережу товари�
ства з обмеженою відповідальністю “К. С. І.” згідно з додатком, в межах
та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації проекту управління та
реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (зі змі�
нами та доповненнями), яка укладена між АК “Київенерго” та виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною адмініс�
трацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

забезпечити приймання — передачу зовнішньої теплової мережі, зазначе�
ної у пункті 1 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною
угодою.

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

Голова О. Попов

дення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 08.09.2011 № 1640, позиціями 37—38 такого змісту: “

“
2. Питання щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної

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

в’язків.
Голова О. Попов

Про створення Координаційної ради 
з питань фізичної культури і спорту при виконавчому органі Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 685 від 25 квітня 2012 року

Відповідно статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою створення умов для ефективного роз?
витку фізичної культури і спорту в місті Києві, участі громадян та їх об’єднань в розвитку громадського суспільства, в межах функ?
цій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити Координаційну раду з питань фізичної культури і спорту
при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській держав�
ній адміністрації) як консультативно�дорадчий орган та затвердити її
склад, що додається.

2. Затвердити положення про Координаційну раду з питань фізичної
культури і спорту при виконавчому органі Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації), що додається.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 
13 квітня 2012 р. за № 20/937

Про впровадження “Картки киянина”
в Київському метрополітені

Розпорядження № 515 від 2 квітня 2012 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми “Турбота.

Назустріч киянам” на 2011—2015 роки, з метою впорядкування механізмів надання пільг, їх обліку та адресності, розвитку безготів?
кових форм розрахунків за проїзд в Київському метрополітені для пільгових категорій громадян, в межах функцій органу місце?
вого самоврядування:

1. Запровадити в Київському метрополітені систему “Картка киянина”.
2. Визначити категорії населення міста Києва, яким буде видаватись

“Картка киянина”, а саме: пенсіонери, інваліди, непрацюючі особи, які
здійснюють догляд за дітьми�інвалідами, особи, які не мають права на
пенсію, один з батьків багатодітної сім’ї та соціальні працівники.

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.
4. 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.

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

на яких будуть проводитись роботи з капітального ремонту фасадів, 
покрівель будівель та споруд, благоустрою прибудинкових територій в рамках
підготовки міста Києва до проведення фінальної частини чемпіонату Європи

2012 року з футболу
Розпорядження № 731 від 7 травня 2012 року

Відповідно Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра?
їні”, Закону України “Про столицю України — місто?герой Київ”, керуючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007
№ 61/722 “Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010?2012 року з футболу”:

1. Доповнити адресний перелік будівель та споруд приватної, колек�
тивної і державної форми власності, на яких будуть проводитись роботи

з капітального ремонту фасадів, покрівель будівель та споруд, благоуст�
рою прибудинкових територій в рамках підготовки міста Києва до прове�

37 вул. Хрещатик 16 Підприємство "Господарське управління Київської міської ради профспілок"

38 вул. Богдана Хмельницького 19�21 ТОВ "Агруз"

Про затвердження змін і доповнень 
до Статуту навчального закладу 

комунальної форми власності “Навчально?виробничий центр 
“Професіонал”

Розпорядження № 668 від 24 квітня 2012 року
Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування”, Закону України “Про освіту”,

Закону України “Про професійно?технічну освіту”; Положення про професійно?технічний навчальний заклад, затвердженого по?
становою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240 “Про затвердження Положення про професійно?технічний навчальний
заклад”; підпункту 2.1 пункту 2 рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1036/7272 “Про передачу до сфери управління Те?
риторіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві нежилих приміщень комунальної власності тери?
торіальної громади міста Києва та внесення змін до рішень Київської міської ради” та з метою приведення Статуту навчального
закладу комунальної форми власності “Навчально?виробничий центр “Професіонал” у відповідність до вимог законодавства
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни і доповнення до Статуту навчального закладу ко�
мунальної форми власності “Навчально�виробничий центр “Професіо�
нал”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адмі�
ністрації від 07.04.2005 № 540 “Про організаційно�правові заходи, по�
в’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 23.12.2004
№ 874/2284”, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Навчальному закладу комунальної форми власності “Навчально�ви�
робничий центр “Професіонал” в установленому порядку зареєструвати
Статут в органах державної реєстрації.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

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 вироб�

ництва, створення нових робочих місць через радикальне зни�

ження податків, здешевлення кредитів і ліквідацію більшості

дозвільних процедур, які призводять до хабарництва і корупції.

Ми позносимо високі забори можновладців, забезпечивши

вільний доступ до води і зелених зон усіх громадян.

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

приймемо закон, щоб робота на підсобному селянському гос�

подарстві і на базарі давала людям право на отримання пенсії.

Літнім людям ми забезпечимо гідну пенсію. Ми передбачимо

в бюджеті кошти на повернення громадянам України вкраде�

них у них комуністами заощаджень в Ощадбанку колишнього

СРСР.

При народженні кожної дитини сім’я отримуватиме мак�

симальну допомогу від держави. Більшість родин в силу низь�

ких доходів бояться народжувати другу дитину, тому ми змі�

нимо законодавство, і сім'ї з двома дітьми будуть визнані ба�

гатодітними — отримають відповідні пільги. Кожна молода

сім'я зможе взяти кредит під 3 відсотки річних на придбання

житла.

Кожна молода людина матиме гарантоване державою перше

робоче місце незалежно від стажу чи досвіду роботи. Підприєм�

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

даткові пільги.

Освіта буде безкоштовною. Викладачів та співробітників ос�

вітньої галузі ми забезпечимо високими зарплатами з преміаль�

ними за наукову діяльність, а студентів — стипендіями євро�

пейського рівня.

Ми збільшимо в 10 разів державне фінансування медичної

галузі, а також реформуємо її. В кожному селі працюватиме

фельдшерсько�акушерський пункт. Медичні працівники мати�

муть високі зарплати та гідні умови праці. У кожній обласній

лікарні буде найсучасніше обладнання.

Шлях вирішення наших завдань — перемога на виборах. Ми

піднімемо Україну з колін і зробимо її світовим економічним і

геополітичних лідером!

Без радикальних змін ми втратимо Україну!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 223

Наталії Розинської

І. Щодо виборчого округу.
Комунальні проблеми.
Наш район поєднує в собі як сучасну інфраструктуру, так і іс�

торичні пам’ятки, розміщуються різноманітні установи, а саме

головне — житлові будинки. Низька якість комунальних по�

слуг, неефективна робота комунальних служб, має вкрай зави�

щену їх вартість. Змінити ситуацію можна тільки на законодав�

чому рівні, жорсткий контроль громадськості за витрачанням

коштів і безумовна відповідальність з притягненням до відпові�

дальності винних. Я готовий вносити конкретні законопроекти

та відстоювати права виборців у цій сфері.

Соціальний і правовий захист населення.
Наш район не відноситься до "молодих" районів. Більшість

населення потребує соціального захисту, і це є тим, що в першу

чергу непокоїть людей. На фоні збільшення пенсійного року,

відсутності прозорого і чіткого механізму соціальних виплат та

пільг. Тільки зміною законодавства я спроможусь добитися пе�

регляду "жорстоких" пенсійних стандартів, реформування ор�

ганів соціального захисту. Вкрай важливим є реформування

правоохоронних органів, створення муніципальної міліції, яка

буде підзвітна і частково залежна від територіальної громади,

тобто від людей, на території мешкання яких така міліція буде

функціонувати. Громадський контроль за міліцією повинен бу�

ти дійовим, а покарання за порушення законності — невідво�

ротним.

Корупція.
На даний час слово "чиновник" і слово "чесний" майже зов�

сім втратили для нас щось спільне. Ми більше не віримо у пра�

восуддя, тому що знаємо, що Феміда завжди обирає більш бага�

того або впливового, ніж ми.

Тільки на законодавчому рівні я зможу закріпити механізм

виявлення та покарання корупціонерів і хабарників. Маючи

чималий юридичний і організаторський досвід, команду про�

фесійних юристів й багато однодумців, я маю намір створити у

кожному районі м. Києва дієві центри, функцією яких буде бо�

ротьба з таким явищем, а також юридичний захист кожного,

хто повідомить про такі факти або потребує допомоги як потер�

пілий від таких явищ.

ІІ. Щодо країни.
Розбудова правової держави.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність

і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс�

тю. У будь�який розвиненій країні людина має сформований

принцип: держава існує в першу чергу для неї як для свого гро�

мадянина; цей принцип працює завдяки дієвості правових ме�

ханізмів. Отже, проблема України здебільшого не в "поганих"

законах, а в "поганих" виконавцях.

Я маю намір і здатний:

— на законодавчому рівні впровадити дієвий механізм вико�

нання законів,

— змусити працювати державні гарантій на кожного громадянина,

— привести до участі у формуванні державних органів та ін�

ституцій дієвих та здатних професіоналів.

Економіка та бізнес.

Економічні показники країни завжди залежать від дій, які

проводять уряд, Президент та Верховна Рада. На жаль, Україна

не мала досить професійного і дієвого уряду, який би не турбу�

вався інтересами того чи іншого "клану". Я вважаю, що кожна

чесна людина, обрана у Верховну Раду, повинна:

— свідомо формувати професійний уряд,

— працювати над зміною існуючих правил економічної полі�

тики і правил ведення бізнесу,

— піклуватись про "маленький" бізнес, а не надприбутки біз�

нес�гігантів.

Майбутнє народу.
Ми вже давно звикли до того, що середній вік українця змен�

шується, а в країні людей помирає більше, ніж народжується.

Ми останній час досить часто чуємо про суттєві "покращення"

нашого життя, але, за даними Організації Об’єднаних Націй,

80% українців перебувають за межею бідності. Моєю метою є

зміна свідомості українців, вселення в них віри у своє майбутнє

та відродження сильної і здорової у минулому нації.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 223
на чергових виборах депутатів до Верховної Ради України

28 жовтня 2012 року
ГОЛОДНЯКА МИКОЛИ ВОЛОДИМИРОВИЧА

Для покращення економічного та соціально'побутового благо'
получчя народу Україні пропоную:

відновити моральні стимули до праці, престижу робітничих

професій;

скасувати довічне призначення суддів;

провести реформу правоохоронних органів та скоротити їх

чисельність;

заборонити державним чиновникам бути в лавах яких�не�

будь політичних партій під загрозою кримінальної відповідаль�

ності;

встановити для жінок�матерів гнучкий режим зайнятості (за

бажанням); подолання диспропорцій щодо пенсійного забез�

печення чоловіків та жінок;

впровадити комплекс заходів проти алкоголізму, пияцтва та

наркоманії;

заборонити рекламу алкоголю та тютюну;

позбавити народних депутатів недоторканності;

зменшити пільги народним депутатам;

скасувати умовні строки та амністію за корупційними статтями;

збільшити фінансування медицини, освіти, соціального та

пенсійного страхування шляхом залучення коштів від скоро�

чення правоохоронних органів та державних службовців;

впровадити програму з підтримки села та збільшити фінан�

сування для створення нових робочих місць на селі;

держслужбовцям вищих рангів заборонити працювати у ко�

мерційних структурах протягом п’яти років після звільнення з

державної служби;

заборонити обрання народних депутатів України більше, як

на два терміни поспіль;

впровадити програму з інтегрування держави до ЄС.

Кандидат в народні депутати України А. В. Гайдук

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати по виборчому округу № 223

Гайдука Андрія Валерійовича

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

від 23.03.2012 № 461
Розпорядження № 775 від 11 травня 2012 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколиш-
нього природного середовища", "Про столицю України — місто-герой Київ", враховуючи рішення Київської міської ради від
29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" та рішення Київської міської ради від 16.01.2012 № 105/7442 "Про за-
твердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2012 році", з метою належного фінансування природоохоронних за-
ходів у місті Києві в 2012 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни та доповнення до Розподілу коштів Київського
міського фонду охорони навколишнього природного середовища для фі�
нансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2012 рік, затвердже�
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 23.03.2012 № 461, виклавши
його в редакції, що додається.

2. Передати бюджетні призначення в сумі 500,0 тис. грн, що затвер�
джені Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) по коду функціональної класифікації 240601 "Охорона та раціональ�
не використання природних ресурсів", Головному управлінню земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) в сумі 500,0 тис. грн на код функціональної класифі�
кації 240601 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів".

3. Перерозподілити бюджетні призначення в сумі 998,0 тис. грн, що
затверджені Головному управлінню екології та охорони природних ресур�
сів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) по коду функціональної класифікації 240601 "Охорона та
раціональне використання природних ресурсів", на код функціональної
класифікації 240604 "Діяльність у сфері охорони навколишнього природ�
ного середовища у м. Києві" в сумі 998,0 тис. грн.

4. Абзац перший пункту 4 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.03.2012
№ 461 викласти в такій редакції:

"4. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го�
ловному управлінню комунального господарства виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головно�
му управлінню промислової, науково�технічної та інноваційної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го�
лосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, Дніпровській
районній в місті Києві державній адміністрації, Деснянській районній в
місті Києві державній адміністрації, Печерській районній в місті Києві дер�
жавній адміністрації, Оболонській районній в місті Києві державній адмі�
ністрації, Подільській районній в місті Києві державній адміністрації:".

5. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів за�
безпечити подання та погодження бюджетних призначень, передбачених
пунктами 2 та 3 цього розпорядження, до постійної комісії Київської місь�
кої ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2011 № 1731

Розпорядження № 746 від 8 травня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою належної організації проведення конкурсу "Ло-

готип та стиль міста Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про затвердження змін до Статуту Поліклініки № 2 
Шевченківського району міста Києва

Розпорядження № 608 від 12 квітня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 130 "Про питання діяльності амбулаторно-поліклінічних закла-
дів охорони здоров'я міста Києва" та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства України,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до Статуту Поліклініки № 2 Шевченківського району міста Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської державної ад�
міністрації від 29.03.2002 № 666 "Про затвердження Статуту Поліклініки № 2 Шевченківського району м. Києва", виклавши його в новій редакції, що
додається.

Голова О. Попов

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2011
№ 1731 "Про проведення конкурсу "Логотип та стиль міста Києва" та�
кі зміни:

1.1. У пункті 1 розпорядження виключити слово та цифри "до
06.03.2012";

1.2. У Положенні про конкурс "Логотип та стиль міста Києва", затвер�
дженому розпорядженням:

1.2.1. У пункті 3.6. виключити слово та цифри "6 березня 2012";
1.2.2. Пункт 5.9 викласти в такій редакції:
"5.9. Другий етап конкурсу триває до завершення проведення смс�го�

лосування, інтернет�голосування та соціологічного опитування у місті Ки�
єві не менше 10 тисяч осіб за фінальні конкурсні роботи".

1.2.3. Пункт 5.10 викласти в такій редакції:
"5.10. На третьому етапі Конкурсу Організаційним комітетом здійсню�

ється підрахунок голосів та визначається переможець, який набрав най�

більшу кількість голосів, отриманих за результатами проведення смс�го�
лосування, інтернет�голосування та соціологічного опитування у місті Ки�
єві не менше 10 тисяч осіб за фінальні конкурсні роботи. Відповідне рі�
шення оформлюється протоколом Організаційного комітету та оприлюд�
нюється у засобах масової інформації".

1.2.4. Пункти 5.8, 5.11 виключити. У зв'язку з цим пункти 5.9, 5.10
вважати відповідно пунктами 5.8, 5.9.

2. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити інформа�
ційний супровід проведення соціологічного опитування та висвітлення
цього розпорядження у засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по�
рядку виконання будівельних робіт.

3.4. Забезпечити виконання робіт з реконструкції, комплектацію необ�
хідним обладнанням, введення в експлуатацію центральних теплових
пунктів у встановлені терміни.

4. Головному управлінню комунального господарства подати до Голов�
ного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні про�
позиції щодо внесення змін до Програми соціально�економічного розвит�
ку м. Києва на 2012 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що після завершення робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, все майно зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва з подальшою передачею у володіння
та користування ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

6. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова�
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва реконструйованих об'єктів після завершення робіт, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

8. 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

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про передачу функцій замовника робіт з реконструкції центральних 
теплових пунктів

Розпорядження № 745 від 8 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", Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік, затвер-
дженої рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 (із змінами та доповненнями), з метою своєчасного виконан-
ня робіт з реконструкції та введення в експлуатацію центральних теплових пунктів, в межах повноважень органу місцевого само-
врядування:

1. Передати функції замовника робіт з реконструкції центральних теп�
лових пунктів згідно з переліком об'єктів, що додається, комунальному
підприємству "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Ки�
ївбудреконструкція" (далі — КП "Київбудреконструкція"),

2. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня видан�
ня цього розпорядження у встановленому порядку вжити організаційно�
правові заходи, пов'язані з виконанням пункту 1 розпорядження, в тому
числі передати КП "Київбудреконструкція" обсяги незавершеного будів�
ництва, проектно�кошторисну документацію, інші документи, пов'язані з

реконструкцією центральних теплових пунктів, придбані для комплектації
цих об'єктів обладнання та матеріали.

3. КП "Київбудреконструкція" після виконання пункту 2 цього розпоря�
дження:

3.1. Визначити генеральну підрядну організацію для виконання робіт з
реконструкції центральних теплових пунктів у порядку, визначеному Зако�
ном України "Про здійснення державних закупівель".

3.2. При укладенні замовником договору підряду на здійснення робіт з ре�
конструкції центральних теплових пунктів передбачати умови щодо надання
підрядником гарантії якості виконаних робіт з реконструкції та встановити га�
рантійні строки експлуатації обладнання центральних теплових пунктів.
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Передвиборна програма кандидата 
в народні депутати України

На двадцять першому році незалежності Україна опинилася

в глибокій політичній, економічній, соціальній і моральній

кризі.

Загрозливого розмаху набрала корупція.

Поглиблюється соціальна прірва між жменькою мульти$ба$

гатих олігархів і мільйонами злиденних громадян.

Панує свавілля олігархічної влади, яка поставила собі на

службу всі стуктури держави: суди, правоохоронні органи, біль$

шість засобів масової інформації.

П’ята колона веде тотальний наступ на все українське. Укра$

їнофоби нахабно замахнулися навіть на фундаментальну цін$

ність народу — україньску мову.

У державі зруйновано парламентаризм.

Україна опинилася перед загрозою втрати державного суве$

ринітету і встановленням авторитарної антиукраїньської мафі$

озної диктатури.

Аби активно протистояти цим руйнівним процесам, я вирі$

шив змагатись за здобуття мандата народного депутата.

Разом з добропорядними депутатами намагатимуся робити

політику моральною і не корумпованою.

Для корінної зміни системи влади необхідно змінити вибор$

чу систему з нинішньої шахрайської на мажоритарно$партійну.

В галузі економіки необхідно провести глибокі структурні

зміни, спрямовані на створення самодостатньої, енергоощад$

ної, конкурентноспроможної, демонополізованої економіки.

Оскільки земля є найціннішим ресурсом української нації і її

стратегічною перспективою — категорично виступаю проти

приватизації і розпродажу земельних угідь, лісів та інших при$

родних ресурсів.

Інвестиційна політика має бути скерована на

— максимальне ефективне використання внутрішніх фінан$

сових ресурсів:

— повернення виведених капіталів в Україну;

— зменшення зовнішніх боргів і обмеження зовнішніх запо$

зичень;

В бюджетній політиці:

— припинити розкрадання і марнотратство бюджетних

коштів;

— особливу увагу приділити фінансуванню розвитку висо$

коякісної, доступної для всіх громадян, охорони здоров’я, осві$

ти і розвитку фізичної культури (при обов’язковій люстрації і

усунення з системи освіти українофобських кадрів).

Гуманітарна політика повинна бути скерована на відроджен$

ня українських традицій, культури, подолання наслідків етно$

циду українського народу під час багатовікового колоніального

гніту.

Виступаю за обов’язкову інтеграцію України в євро$атлан$

тичну систему колективної безпеки (НАТО).

Невідкладно потрібно повернути Київській громаді реальне

самоврядування (Новий Закон про столицю) і припинити руй$

нування культурних, історичних памяток та знесення зелених

насаджень.

Для здійснення суспільно$необхідних реформ, у першу чер$

гу, потрібно усунути від влади корумпований, олігархічний, ан$

тинародний режим.

С. Хмара

ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі № 223
висунутого Партією “Руський блок”
БУЗИНИ ОЛЕСЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА

Україна сьогодні перебуває на краю прірви: ціни на житлово$

комунальні послуги та продукти харчування зростають, про$

мисловість, економіка, медицина, армія — в занепаді; україн$

ський націоналізм і мовний шовінізм піднімають голову.

Нинішня влада не виконала своїх передвиборчих обіцянок:

— Немає стабільної роботи і гідних зарплат.

— Хабарництво і корупція процвітають.

— Олігархи при владі грабують кожного з нас.

— Малий і середній бізнес знищується податками і свавіллям

чиновників. Давайте зробимо, як в Китаї — там підприємці з

річним оборотом до 5 млн. доларів взагалі не обкладаються по$

датками та не перевіряються. Припинити намагання держави

зобов’язати населення купувати все, що дорожче 20 000 грн. ли$

ше за безготівковим розрахунком.

Сьогодні країна знаходиться в стані системної кризи.

Нам нав’язують чужі цінності і намагаються позбавити Укра$

їну решток суверенітету.

Причина такої ситуації — влада, яка сприймає жителів Укра$

їни не як громадян, а як тупий електорат, функція якого пере$

обирати її на черговий термін відгодівлі.

Я чітко бачу вихід. Мої пріоритети:

На загальнодержавному рівні:
— Євразійський вибір України.

— Вільний доступ до освіти всіма мовами.

— Підтримка проведення референдуму щодо внесення змін

до Конституції України в напрямку федеративної реформи.

— Забезпечення підтримки канонічного Православ’я, захис$

ту православних храмів, які знаходяться на території України;

— Захист сім’ї та традиційних сімейних цінностей, заборона

пропаганди нетрадиційної сексуальної орієнтації та збоченства

у школах та дитячих садках;

— Введення до кримінального кодексу статті за розповсю$

дження гомосексуалізму та всіх видів протесту в оголеному ви$

гляді з демонстрацією первинних та вторинних статевих ознак

у громадських місцях.

— Скасування депутатської недоторканності;

— Впровадження ефективної системи оподаткування олігар$

хічних бізнес$структур.

Жорстко і непримиренно виступаю проти:
— Антинародної зовнішньої і внутрішньої політики;

— Приниження ролі Києва як духовної столиці Святої Русі і

колиски східнослов’янської цивілізації;

— Курсу на підпорядкування України НАТО;

— Реабілітації та надання пільг особам, пов’язаним з фашиз$

мом та розпалюванням міжнаціональної ворожнечі.

В економічній сфері:
— Визначення пріоритетів для створення національних про$

грам з прориву у економічній сфері.

— Зменшення податкового тиску на малий і середній бізнес,

зниження ставки нормативної грошової оцінки землі та оренди

для підприємців;

— Максимальне спрощення системи реєстрації та звітності

підприємців і підприємств, збереження податкових пільг для

малого та середнього бізнесу;

У соціальній сфері:
— Пенсійний вік повинен бути знижений до 55 років для жі$

нок і 60 для чоловіків.

— Введення страхової медицини та безкоштовної діагности$

ки таких захворювань, як рак.

— Вважаю, що тарифна політика на житлово$комунальні по$

слуги повинна бути прозорою і відкритою для кожного платни$

ка, а вартість послуг жорстко обґрунтована;

— На державному рівні необхідно ввести пільгове кредиту$

вання придбання житла молодими сім’ями.

У сфері місцевого самоврядування Шевченківського району
міста Києва:

— сучасні, на світовому рівні, дороги;

— ефективна праця громадського транспорту, пріоритетний

розвиток метро, тролейбусного та трамвайного руху;

— розбудова спортивних та дитячих майданчиків, зон відпо$

чинку;

— виведення за межі Києва шкідливих для здоров’я підпри$

ємств;

— повернення місцевих рад на рівень районів з розширен$

ням їх повноважень щодо захисту прав та інтересів мешканців

району.

Впевнений, що моє обрання депутатом Верховної Ради України
розширить права та можливості громадян нашого виборчого окру)
гу.

ЗА УКРАЇНУ! ЗА РУСЬ!

Передвиборча програма кандидата 
в депутати Верховної Ради України 

по виборчому округу № 223
Тарими Сергія Миколайовича

Основними напрямками своєї законотворчої роботи у Верхов)
ній Раді вважаю:

— Надання безкоштовного медичного обслуговування пен$

сіонерів, інвалідів та малозабезпечених.

— Надання безкоштовної вищої освіти тим, хто не має змоги

за неї платити, підвищення стипендій до рівня мінімальної за$

робітної плати.

— Створення та впровадження в життя районних програм

підтримки материнства і дитинства, молоді, інвалідів, ветера$

нів, багатодітних сімей, залучення на виконання таких програм

бюджетних та позабюджетних коштів;

— Розвиток дітей та молоді: підтримка існуючих та відкриття

нових гуртків і спортивних секцій, відновлення спортивних за$

лів. Будівництво та відновлення зон відпочинку, дитячих ігро$

вих майданчиків.

— Створення нових робочих місць та вирішення проблеми

зайнятості населення, захист вітчизняного виробника, відро$

дження підприємств.

— Надання довгострокових житлових кредитів молодим

сім’ям.

— Створення умов для досягнення нового рівня життя, охо$

рони здоров’я людини, зростання духовного і фізичного потен$

ціалу, забезпечення соціальної захищеності населення.

— Забезпечення реальної боротьби з корупцією, створення в

державі ефективної системи протидії їй.

— Рішучу боротьбу з кримінальною, а особливо — з організо$

ваною злочинністю, наркоманією та розповсюдженням нарко$

тиків.

Про реконструкцію під’їзних шляхів до автовокзалу 
по Великій Кільцевій дорозі у Голосіївському районі

Розпорядження № 1440 від 14 серпня 2012 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 23 Зако'

ну України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, з метою приведення до належного технічно'
го стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів під’їзних шляхів до автовокзалу по Великій Кільцевій дорозі у Голосі'
ївському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та рекон�
струкцію під’їзних шляхів до автовокзалу по Великій Кільцевій дорозі у Го�
лосіївському районі.

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником вико�
нання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції на виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, на
конкурсних торгах в установленому порядку.

3.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної до�
кументації в установленому порядку.

3.3. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт
обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос�
ті виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

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

3.5 Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки
проектно�кошторисної документації та реконструкції під’їзних шляхів до
автовокзалу по Великій Кільцевій дорозі у Голосіївському районі до про�
грам соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 та наступні роки.

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

Голова О. Попов

Про відмову в реєстрації Статуту незалежної християнської релігійної 
громади “Воскресіння Христове” в Оболонському районі м. Києва

Розпорядження № 1349 від 1 серпня 2012 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 14.05.2010

і протокол загальних зборів засновників незалежної християнської релігійної громади “Воскресіння Христове” в Оболонському
районі м. Києва від 14.05.2010 № 1 та керуючись ст.15 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

Відмовити в реєстрації Статуту незалежної християнської релігійної
громади “Воскресіння Христове” в Оболонському районі м. Києва у зв’яз�
ку з тим, що положення зазначеного Статуту та діяльність не відповідають

вимогам статей 3, 5, 9, 12 Закону України “Про свободу совісті та релігій�
ні організації”.

Голова О. Попов

Про затвердження акта приймання'передачі 
спортивної споруди із штучним льодовим покриттям 

на вул. Міста Шалетт, 6 з державної власності 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Розпорядження № 1096 від 27 червня 2012 року

Згідно з Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та постановою Кабінету Міністрів
України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об’єктів права держаної та комунальної власності”, на виконання рішення Київської
міської ради від 31.03.2011 № 73/5460 “Про згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міс'
та Києва критої спортивної споруди із штучним льодовим покриттям, розташованої у м. Києві на вул. Міста Шалетт, 6”, врахову'
ючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 490'р “Про передачу спортивної споруди у власність територіаль'
ної громади м. Києва”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
07.03.2012 № 374 “Про утворення комісії з питань передачі спортивної споруди із штучним льодовим покриттям на вул. Міста Ша'
летт, 6 з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва”, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Затвердити акт приймання�передачі спортивної споруди із штучним
льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт,6 з державної власності до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової Інформа�
ції 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 змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 13.07.99 № 1149

Розпорядження № 1097 від 27 червня 2012 року
Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля парафії, голо'

ви парафіяльної ради, голови парафіяльних зборів релігійної громади Української Православної Церкви парафії Преподобного
Романа Солодкоспівця у ГолосІївському районі м. Києва від 11.01.2012 та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної гро'
мади від 11.01.2012 № 5/1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Української Пра�
вославної Церкви парафії Преподобного Романа Солодкоспівця у ГолосІ�
ївському районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 13.07.99 № 1149, виклавши його в но�
вій редакції, що додається.

2. Внести зміни до заголовку та абзацу першого розпорядження Київ�

ської міської державної адміністрації від 13.07.99 № 1149 замінивши сло�
ва: “релігійної громади Української Православної Церкви парафії Препо�
добного Романа Солодкоспівця у Московському районі м. Києва” слова�
ми: “релігійної громади Української Православної Церкви парафії препо�
добного Романа Солодкоспівця у Голосіївському районі м. Києва”.

Голова О. Попов

Про здійснення благоустрою, берегоукріплення 
та відновлення заплави урочища “Чорторий” у Всеукраїнському парку пам’яті

борців за свободу і незалежність України у м. Києві
Розпорядження № 1103 від 27 червня 2012 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 13,15 Закону України “Про благоустрій
населених пунктів” та з метою підвищення благоустрою території Всеукраїнського парку пам’яті борців за свободу і незалежність
України у м. Києві та облаштування резервного водного стадіону для щорічного проведення міжнародних спортивних змагань з
водного спорту, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити благоустрій, берегоукріплення та відновлення заплави
урочища “Чорторий” у Всеукраїнському парку пам’яті борців за свободу і
незалежність України у м. Києві.

2. Визначити Головне управління культури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) замовником
робіт з благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища
“Чорторий” у Всеукраїнському парку пам’яті борців за свободу і незалеж�
ність України у м. Києві.

3. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Замовити проект благоустрою, берегоукріплення та відновлення
заплави урочища “Чорторий” у Всеукраїнському парку пам’яті борців за
свободу і незалежність України у м. Києві.

3.2. В установленому порядку визначити генеральну проектну та гене�
ральну підрядну організації для проектування та виконання робіт з благо�
устрою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища “Чорторий” у
Всеукраїнському парку пам’яті борців за свободу і незалежність України у
м. Києві.

3.3. Роботи з благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави
урочища “Чорторий” у Всеукраїнському парку пам’яті борців за свободу і

незалежність України у м. Києві здійснювати відповідно до вимог Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради
від 25.12.2008 № 1051/1051.

4. Взяти до відома, що проектування та виконання робіт з благоуст�
рою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища “Чорторий” у
Всеукраїнському парку пам’яті борців за свободу і незалежність України у
м. Києві буде здійснено за рахунок залучених в установленому порядку
коштів.

5. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації та Голов�
ному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановленому
порядку погодити проект благоустрою, берегоукріплення та відновлення
заплави урочища “Чорторий” у Всеукраїнському парку пам’яті борців за
свободу і незалежність України у м. Києві.

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�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Святителя Миколая Японського Української Православної Церкви 

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 1098 від 27 червня 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 05.06.2012
та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Святителя Миколая Японського Української Православної Церкви у
Шевченківському районі м. Києва від 29.05.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади Святителя Миколая Японського Української Православної Церкви у Шевченківському районі м. Києва, що
додається.

Голова О. Попов

Продовження на наступній стор.



18

ВИБОРИ�2012
Хрещатик 6 жовтня 2012 року

Свобода – найвища цінність кожного громадянина, найне�

обхідніша передумова духовного і фізичного розвитку люди�

ни.

Як кандидат у народні депутати України, у разі обрання, зо�
середжуюсь на реалізації таких конкретних завдань:

1. Подолання корупції та свавільства на всіх щаблях влади.

Корумповане місто – це місто, яке не має майбутнього.

2. Забезпечення громадського контролю за діяльністю вла�

ди. 

3. Закон має виконуватись. Для цього ми пропонуємо зак�

ріпити на законодавчому рівні: 

– відповідальність депутатів перед виборцями за результати

своєї діяльності;

– обмеження депутатської недоторканості, запровадження

чіткого механізму відкликання депутатів усіх рівнів; 

– проведення адміністративної реформи в Україні;

– розвиток місцевого самоврядування; 

– забезпечення реальної незалежності судової гілки влади

через запровадження прямих виборів голів суду.

4. Забезпечення соціального захисту населення:

– підвищення заробітної плати та муніципальної надбавки

працівникам освіти та охорони здоров'я міста Києва;

– підвищення пенсій та соціальної допомоги пенсіонерам

та інвалідам.

5. Реформа житлово�комунальної інфраструктури, онов�

лення житлово�комунального господарства.

6. Вирішення екологічних проблем міста Києва, а саме:

– мораторій на зменшення площ скверів та парків;

– значне підвищення штрафів і компенсацій за вирубку де�

рев;

– технологічне оновлення станції очистки води, підвищен�

ня якості питної води;

– будівництво сучасних сміттєпереробних заводів, новітні

технології з утилізації твердих побутових відходів. 

7. Проведення ініціативних заходів, щодо поліпшення

транспортної інфраструктури Шевченківського району, а са�

ме:

– забезпечення безпеки пішоходів та велосипедистів;

– поліпшення якості громадського транспорту, розширен�

ня його мережі;

– проведення модернізації транспортних шляхів, будівниц�

тво мостів та розв'язок;

– оновлення рухомого складу; 

– облаштування автобусних та трамвайних зупинок;

– вирішення питання паркування автотранспорту;

– встановлення необхідної кількості дорожніх знаків та

вказівників дороги.

8. Облаштування на території Шевченківського району пар�

кових зон та спортивних майданчиків. Зокрема планується:

– реконструкція парку біля метро Берестейська Шевчен�

ківського району міста Києва;

– відновлення всіх спортивних майданчиків та побудова на

території району нового басейну і атлетичного залу;

– створення умов для вільного користування спортивною

інфраструктурою району;

– проведення соціальних компаній, щодо популяризації

спорту у Шевченківському районі.

9. З огляду на значну концентрацію вищих навчальних зак�

ладів у Шевченківському районі міста Києва, нашим головним

завданням є створення максимально комфортних умов для

навчання та проживання студентів, зокрема передбачається:

– підвищення стипендій та соціальних гарантій для студентів;

– реалізація програми для випускників ВУЗів – бакалаврів

та магістрів, що полягає у наданні допомоги молодим спеціа�

лістам в отриманні першого робочого місця;

– сприяти будівництву нових та реконструкції старих гур�

тожитків;

– забезпечення навчальних аудиторій новітніми мультиме�

дійними засобами інформації, для підвищення ефективності

навчального процесу;

– створення та підтримка творчих гуртків та спортивних

секцій.

Зобов'язуюся оприлюднювати обов'язковий щорічний звіт про
свою діяльність. Всі питання вирішуватиму, виходячи з головної
мети – захист інтересів громадян та громадських організацій,
підвищення добробуту людей.

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України

виборчого округу № 223 
Осадчого Євгенія Сергійовича

1. Блок дій "ДЛЯ КИЯН".
Через усі наявні депутатські повноваження (подання зако�

нопроектів, присутність на засіданнях Київради та профіль�

них комісій, запити і звернення тощо) – невпинно тиснути

на київську владу ради захисту інтересів киян, за наступними

напрямами:

НЕДОТОРКАННІСТЬ – ЗЕЛЕНИМ НАСАДЖЕННЯМ

КИЄВА! Зелені зони у столиці та довкола неї підлягають бе�

зумовному заповіданню із забороною будь�якого будівниц�

тва у них. Парки і сквери – винятково для дозвілля та оздо�

ровлення киян. 

ПРИПИНИТИ РУЙНАЦІЮ МІСТА!

Демонтаж потворних споруд на правому схилі Дніпра та

навколо Софії, Андріївському узвозі тощо. Має бути складе�

ний список "ганебної власності" – будівель, які завдають

шкоди місту. Володіння та користування такими об'єктами

визнаватиметься морально потворним. На цю нерухомість

необхідно запровадити спеціальний податок, що зробить цю

власність цілковито нерентабельною – дешевше буде знести

такі споруди.

КИЄВУ – КИЇВСЬКУ ВЛАДУ, А НЕ ГАУЛЯЙТЕРІВ! 

Кияни мусять самі вирішувати, коли і як обирати Київра�

ду і мера, не питаючись дозволів у парламенту чи Президен�

та. Замість філіалу ЦК Партії Регіонів у будівлі КМДА має

бути виконавчий орган Київради, котрий очолюватиме мер.

Місцеве самоврядування у Києві мусить мати пріоритет над

центральною владою. 

ДОСИТЬ ПОБОРІВ З КИЯН!

Нормативно обмежити рентабельність приватних підпри�

ємств, які належать до інфраструктур життєзабезпечення,

таких, як компанія "Київенерго", а у найближчій перспекти�

ві націоналізувати їх. Тарифи життєво важливих для міста

підприємств мають формуватися не ради прибутків власни�

ків, а винятково з точки зору їхнього відтворення та розвит�

ку відповідно до потреб киян та гостей столиці.

2. Блок "ДЛЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНЦІВ ВІД КОРУПЦІЇ"

Готувати ґрунт для революційних перетворень в країні –

раз і назавжди подолати корупцію та корупціонерів в Украї�

ні, завдяки наступному:

ВИБОРНІСТЬ СУДДІВ

Щоб суди могли судити корупціонерів і самі не бути час�

тиною корупції, судді мають залежати від громадян, а не від

чиновників. Як у США, суддів мають обирати кваліфіковані

виборці.

СТОП МІЛІЦЕЙСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ "БЕС�

ПРЄДЄЛУ"!

Перше – люстрація. Повністю очистити прокуратуру, мі�

ліцію та СБУ від людей з сумнівною репутацією. Друге – ви�

борність. Місцевих прокурорів також необхідно обирати, як

і дільничих. Третє – прозорість. Уся територія органів МВС,

крім окремо визначених ділянок, мусить бути підконтроль�

ною через відеоспостереження, з метою унеможливлення ка�

тувань та інших злочинів посадових осіб.

ПІДПРИЄМЦЮ – ЗАХИСТ ВІД ЧИНОВНИКА!

Втілити принцип "презумпції законності підприємниц�

тва", який полягає у тому, що усіляка підприємницька діяль�

ність є законною і не може бути припиненою чи забороне�

ною, інакше, ніж у випадках наявності прямої загрози життю

та здоров'ю громадян, довкіллю, пам'яткам історії та культу�

ри.

ВЛАСНОСТІ – НЕДОТОРКАННІСТЬ!

Уся власність в країні має бути прозорою, щоб корупціо�

нери не могли ховати свої кримінальні статки. Реєстри влас�

ності (будинків, землі, компаній тощо) мають бути відкрити�

ми. 

ЦИФРОВА ДЕМОКРАТІЯ

Запровадити цифрову прозорість влади – кожен громадя�

нин у режимі реального часу, через інтернет, мусить мати

змогу слідкувати за засіданнями колегіальних органів цен�

тральної та місцевої влади, щоденними надходженнями та

видатками на відповідні бюджетні рахунки; вносити пропо�

зиції щодо вирішення актуальних питань життя громади.

Програма 
кандидата у народні депутати України 

Луценка Ігоря Вікторовича

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

Я, як людина, що має досвід та знання у різноманітних сфе�

рах народного господарства, знаю та розумію проблеми, які

сьогодні турбують киян. Я, як патріот держави, не можу без бо�

лю дивитися, як розкрадаються державний та місцеві бюджети.

Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чинов�

ників і безправ'я громадян стримує нормальний розвиток Шев�

ченківського району, міста Києва та країни загалом.

Проблеми з місцевим самоврядуванням, проблеми в житло�

во�комунальному комплексі – усе це не дає змогу нашим меш�

канцям отримувати гідні послуги, на які вони заслуговують, та

які вони оплачують зі своєї кишені.

Щоби змінити цю ситуацію, у фракції партії УДАР у Верхов�

ній 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.

Спрямувати кошти бюджетів на значущі для людей сфери жит-
тя, а не на дорогі автомобілі чиновників усіх рангів.

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.

Спрощення та пришвидшення процедури отримання послуг у
держаних установах, що прискорить процедури реєстрації біз�

несу, отримання дозволів та ліцензій. Запровадження сучасної

системи електронного документообігу.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць для молоді на підприємс�

твах та установах. Справедливе надання молоді доступного

житла. 

Реальна рівність доходів і можливостей працевлаштування для

жінок і чоловіків.

Соціальний захист для незахищених верств населення.
Професійна контрактна армія, яка дійсно буде стояти на захис-

ті нашої безпеки.
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: 

– Модернізувати застарілі комунікації у районі, що значно від-
стають від розвитку господарства та технічного прогресу.

– Здійснити реконструкцію та ремонт будинків та прибудин�

кових територій у районі та у Києві в цілому.

– Реформувати ЖКХ шляхом запровадження механізмів кон�

куренції у даному секторі з приватними підприємствами.

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.

Європейські стандарти життя у всіх сферах:
– Якісна та недорога медицина;
– Доступна, європейського рівня освіта;
– Дороги та інфраструктура, що відповідають статусу столиці

України.
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 223 одномандатному виборчому округу
Брицького Руслана Михайловича

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про утворення Організаційного комітету 
з підготовки та проведення в м. Києві 

фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року 
з баскетболу

Розпорядження № 1269 від 21 липня 2012 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто*герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеві дер*

жавні адміністрації”, Указу Президента України від 09.02.2012 № 74/2012 “Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні фі*
нального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу”, Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових
громадських заходів політичного, релігійного, культурно*просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, за*
твердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418 та з метою розвитку фізичної культури і спорту в м. Києві, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Про створення робочої групи 
з питань розроблення механізмів реалізації проекту 
“Модернізація систем теплопостачання міста Києва”

Розпорядження № 1310 від 26 липня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6 статті 18 та пунк*

ту 2 статті 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 20.06.2012 № 1037 “Про включення проектів до переліку об’єктів, які потребують за*
лучення інвестицій”, з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити Організаційний комітет з підготовки та проведення в 
м. Києві фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу та
затвердити його склад, що додається.

2. Затвердити план заходів на 2012 — 2015 роки з підготовки та про'
ведення в м. Києві фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з
баскетболу, що додається.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ'
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про скасування розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 04.05.2012 № 706
Розпорядження № 1267 від 20 липня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто*герой Київ” з метою
ефективного управління будівництвом об’єкта “Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації”, скоро*
чення його термінів та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ра'
ди (Київської міської державної адміністрації) від 04.05.2012 № 706 “Про
передачу функцій замовника робіт з реконструкції дамб мулових полів
№№ 1, 2 Бортницької станції аерації””.

2. Головному управлінню комунального господарства подати до Голов'
ного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні про'

позиції щодо внесення змін до Програми соціально'економічного розвит'
ку м. Києва на 2012 рік.

3. 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. Створити робочу групу з питань розроблення механізмів реалізації
проекту “Модернізація систем теплопостачання міста Києва” (далі — ро'
боча група) як консультативно'дорадчий орган та затвердити її склад, що
додається.

2. Голові робочої групи у двотижневий термін розробити план заходів
щодо реалізації проекту “Модернізація систем теплопостачання міста Ки'
єва” та подати його на затвердження виконавчому органу Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації) в установленому порядку.

3. Надати право голові робочої групи у разі необхідності залучати до

роботи фахівців органів виконавчої влади, державних підприємств, уста'
нов та організацій (за погодженням з їх керівниками).

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

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про утворення комісії з питань
найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1021 від 18 червня 2012 року
Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини першої статті 101 Закону Укра*

їни “Про столицю України — місто*герой Київ”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з питань найменувань та пам’ятних знаків вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі'
ністрації) та затвердити її склад, що додається.

2. Організаційне забезпечення роботи комісії з питань найменувань
та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) покласти на Головне управління з пи'
тань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого орга'
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ'
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апа'
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 6 жовтня 2012 року

Продовження на наступній стор.

Про здійснення робіт з реконструкції теплової мережі № З ТЕЦ!5 
на вул. А. Барбюса у Печерському районі

Розпорядження № 730 від 7 травня 2012 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, абзацу восьмого статті 6

Закону України “Про дорожній рух” та зважаючи на звернення Публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” (лист від
17.02.2012 № 18/033/1245), в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО”) відповідно до розробленої та затвердженої у встановле%
ному порядку проектно%кошторисної документації здійснити за власні
кошти роботи з реконструкції теплової мережі № 3 ТЕЦ%5 на ділянці від
ТК%337 до т. А (між ТК%335а та ТК%335) на вул. А. Барбюса у Печерському
районі відкритим способом в три етапи з тимчасовим повним закриттям
руху транспорту, крім автомобілів спеціального призначення, між вул. Іва%
на Федорова та вул. Лабораторною (І етап), між вул. Лабораторною та
пров. Лабораторним (II етап), між пров. Лабораторним та вул. Щорса (III
етап), згідно з графіком, що додається.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви%

конання будівельних робіт.
2.2. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, виконувати

згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням
Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, забезпечивши триз%
мінний режим роботи.

2.3. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішо%
ходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шляхом
встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, ос%
вітлення, сигнальних ліхтарів в місцях виконання робіт, зазначених у пунк%
ті 1 цього розпорядження, протягом усього періоду виконання робіт.

2.4. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор%
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у пункті
1 цього розпорядження.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини та
тротуарів на повну ширину на ділянці в межах розриття за типом існуючо%
го І забезпечити передачу за актом комунальному підприємству “Шляхо%
во%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва."

2.6. Після завершення реконструкції теплової мережі забезпечити під%
ключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювалося від теп%
лової мережі, що підлягала реконструкції, до теплопостачання від віднов%
леної теплової мережі.

3. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва з подальшою передачею у володіння
та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

4. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви%
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова%
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро%
мади міста Києва реконструйованого об’єкта після завершення робіт, за%
значених у пункті 1 цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про реконструкцію тепломагістралі № 3 від ТЕЦ!5 
на ділянці від ТК!310 до ТК!316 та до н. о. № 22 

на Залізничному шосе у Печерському районі
Розпорядження № 728 від 7 травня 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 привести 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 враховуючи звернення ПАТ
“Київенерго” від 21.02.2012 № 18/61/1338, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі ПАТ “КИ%
ЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти, згідно з розробленою та затвер%
дженою в установленому порядку проектно%кошторисною документацією
з 25.04.2012 по 30.12.2012 виконання робіт з реконструкції тепломагіс%
тралі № 3 від ТЕЦ%5 на ділянці від ТК%310 до ТК%316 та до н. о. № 22 на
Залізничному шосе у Печерському районі з розриттям проїзної частини
Залізничного шосе та повним припиненням руху транспорту, згідно з гра%
фіком, що додається.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по%

рядку виконання будівельних робіт;
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), забезпечивши тризмінний
режим роботи;

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор%
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт;

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішо%
ходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шляхом
встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, ос%
вітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт;

2.5. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на пері%
од виконання робіт з реконструкції тепломагістралі на Залізничному шо%
се у Печерському районі внести зміни у шляхи слідування маршрутів на%
земного пасажирського транспорту загального користування, які прохо%
дять по Залізничному шосе;

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз%

риття, а покриття тротуарів по типу існуючого в межах розриття та забез%
печити передачу за актами комунальному підприємству “Шляхово%екс%
плуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Печерського району м. Києва”;

2.7. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечити
підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала теплова
магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання від відновле%
ної теплової магістралі.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції тепло%
вої магістралі це майно зараховується до комунальної власності територі%
альної громади м. Києва з наступною передачею у володіння та користу%
вання ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

4. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по%
класти на директора з забезпечення виробництва ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Тру%
хачова Є. Б.

5. Доручити Головному управлінню комунальної власності міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонто%
ваного майна та зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1
цього розпорядження.

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.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про реконструкцію тепломережі № 1 СТ!2 
на ділянці від ТК!128/За до БН на вул. Оболонській у Подільському районі

Розпорядження № 729 від 7 травня 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 привести 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, враховуючи звернення ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО” від 21.02.2012 № 18/61/1338, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі%ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО” ) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та за%
твердженою в установленому порядку проектно%кошторисною доку%
ментацією з 15.05.2012 до 20.09.2012 роботи з реконструкції тепломе%
режі № 1 СТ%2 на ділянці від ТК%128/За до БН на вул. Оболонській у По%
дільському районі, згідно з графіком, що додається, з розриттям про%
їзної частини вулиць Волошської та Введенської та припиненням руху
транспорту на вулицях Волошській та Введенській, за умови виконання
пункту 2 цього розпорядження.

2. ПАТ “Київенерго”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання будівельних робіт;
2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Ки%

єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему
організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження:;

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та пішоходів шляхом
встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи,
освітлення, сигнальних ліхтарів в місцях виконання робіт, необхідної
кількості пішохідних містків та забезпечити безпечний прохід пішохо%
дів.

2.5.. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині
розриття, а покриття тротуарів по типу існуючого в межах розриття та
забезпечити передачу за актами комунальному підприємству “Шляхо%
во%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва”.

З% ПАТ “Київенерго” після завершення реконструкції теплової мере%
жі забезпечити підключення всіх споживачів, теплопостачання яких
здійснювала теплова мережа, що підлягала реконструкції, на теплопос%
тачання від відновленої теплової мережі.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції теп%
лової мережі майно зараховується до комунальної власності територі%
альної громади м. Києва з наступною передачею у володіння та корис%
тування ПАТ “Київенерго”.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації
прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс%
ту цього розпорядження.

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

Голова  О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10.05.2011 № 698
Розпорядження № 1044 від 21 червня 2012 року

Відповідно до підпункту 5 пункту "а” статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, абзацу восьмого статті 6
Закону України "Про дорожній рух” та з метою забезпечення своєчасного виконання робіт з будівництва ПС 110/10 кВ "Універси!
тетська” на вул. Ломоносова, 36 у Голосіївському районі міста Києва з лінією 110 кВ "Університетська — Теремки”, враховуючи звер!
нення публічного акціонерного товариства "КИЇВЕНЕРГО” від 24.04.2012 № 18/61/3623 та в межах функцій органу місцевого само!
врядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.05.2011 № 698
"Про будівництво ПС 110/10 кВ "Університетська” на вул. Ломоносова, 36
у Голосіївському районі міста Києва з лінією 110 кВ "Університетська —
Теремки”, а саме:

Підпункт 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції:
"2.1. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви%

конання будівельних робіт."
Додаток до зазначеного розпорядження викласти в редакції що додає%

ться, змінивши терміни закінчення виконання робіт.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого

заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.
Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про внесення змін у додаток 11 
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 № 1048 від 21 червня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто!герой

Київ”, враховуючи звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.04.2012 № 02/993 та лист кому!
нального підприємства “Київжитлоспецексплуатація” від 15.05.2012 № 155/1/16!2089, в межах функцій органу місцевого самовря!
дування:

1. Позицію 1.8. розділу “1. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН” додатка II до роз%
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації
управління районами в місті Києві” виключити.

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

Голова О. Попов

Про прийняття — передачу до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва об’єктів електропостачання 

Верховного Суду України
Розпорядження № 1029 від 20 червня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про передачу об’єктів права державної та комуналь!
ної власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 та 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 Керівника Апарату Верхов!
ного Суду України від 19.03.2012 № 302!729/0/8!12 та рішення зборів суддів Верховного Суду України від 21.01.2011, з метою надій!
ного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро%
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічного ак%
ціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” об’єкти електропостачання Верхов%
ного Суду України згідно з додатком, в межах та на умовах, визначених
Угодою щодо реалізації проекту управління та реформування енергетич%
ного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та доповненнями), яка
укладена між АК “Київенерго” та виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити приймання — передачу об’єктів електропостачання, зазначе%

них у пункті 1 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною
угодою.

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 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 проведення інвестиційних конкурсів 
із залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів 

з облаштування об’єктів
Розпорядження № 1039 від 20 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, 15.02.2012 № 14/2012 та 22.02.2012 № 15/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку еко!
номіки міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвести%
цій, що додається.

2. Визначити Голосіївську районну в місті Києві державну адмініс%
трацію, Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію,
Деснянську районну в місті Києві державну адміністрацію, Печерську
районну в місті Києві державну адміністрацію, Подільську районну в
місті Києві державну адміністрацію, Солом’янську районну в місті Ки%
єві державну адміністрацію замовниками реалізації проектів по об’%
єктах, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Визначити комунальне підприємство Дарницької районної в
місті Києві адміністрації “Позняки%Інвест” замовником підготовчих
робіт ио об’єкту, зазначеному у пункті 2 переліку об’єктів, які потре%
бують залучення інвестицій.

4. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ%
ське інвестиційне агентство” замовником підготовчих робіт по об’єк%
тах, зазначених у пунктах 1, 3%6 переліку об’єктів, які потребують за%
лучення інвестицій.

5. Комунальному підприємству Дарницької районної в місті Києві
адміністрації “Позняки%Інвест” та комунальному підприємству вико%
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Київське інвестиційне агентство”:

5.1. Розробити орієнтовні техніко%економічні показники, можливі
передпроектні пропозиції об’єктів інвестування.

5.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко%еконо%
мічні показники, передпроектні пропозиції по об’єктам інвестування
з Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс%
трації).

5.3. Надати орієнтовні техніко%економічні показники, передпро%
ектні пропозиції до Головного управління економіки та інвестицій ви%
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в установленому порядку для підготовки умов конкур%
сів.

6. Головному управлінню містобудування та архітектури виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі%
ністрації), Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс%
трації), Головному управлінню комунальної власності м. Києва вико%
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Головному управлінню культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго%
збереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню транспорту
та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації), Головному управлінню екології та охо%
рони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню
контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню з
питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті
Києві державним адміністраціям за запитами комунального підпри%
ємства Дарницької районної в місті Києві адміністрації “Позняки%Ін%
вест” та комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське ін%
вестиційне агентство” та замовників проектів надавати необхідні
висновки, погодження та матеріали для підготовки техніко%економІч%
них показників щодо реалізації інвестиційних проектів, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

7. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до
фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів
житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва,
інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва в установленому
порядку провести інвестиційні конкурси із залучення інвестора.

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

9. 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 до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2012 № 814
Розпорядження № 1013 від 14 червня 2012 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 105, 107 Цивільного кодексу України,
статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб!підприємців” та з метою здійснення організацій!
но!правових заходів, пов’язаних з проведенням реорганізації юридичної особи, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
16.05.2012 № 814 “Про проведення організаційно%правових заходів
щодо реорганізації спортивно%оздоровчого закладу “Спортивний ком%
плекс управління по фізичній культурі і спорту” в комунальне підпри%
ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) “Спортивний комплекс”:

1.1. Виключити у заголовку та пунктах 1%6 розпорядження слова
“спортивно%оздоровчого”.

1.2. Доповнити пункт 1 після слів “Спортивний комплекс управлін%

ня по фізичній культурі і спорту” словами та цифрами: “заснованого
на міській комунальній власності (ідентифікаційний код 03768026)”.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за%
ступника голови Київської міської державної адміністрації Ново%
хатька Л. М.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 25.10.2011 № 1964
Розпорядження № 1004 від 14 червня 2012 року

Відповідно до от. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах функцій органу місцевого самовряду!
вання:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.10.2011
№ 1964 “Про термінове виконання робіт з реконструкції інженерних
мереж, благоустрою та озеленення вулиці з реконструкцією дорожньо%
го покриття (І черга будівництва об’єкта “Реставрація та ремонт забу%
дови, благоустрій території, реконструкція інженерних мереж по Ан%
дріївському узвозу у Подільському районі м. Києва”)” такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 розпорядження цифри “25.05.2012” за%
мінити цифрами “01.10.2012”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за%
ступника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 6 жовтня 2012 року

Про внесення змін у додаток 2 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 № 710 від 4 травня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України — місто'герой
Київ" (зі змінами та доповненнями), враховуючи рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 234/7571 "Про внесення змін у
додаток 2 до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної гро'
мади міста Києва" (із змінами та доповненнями)" та звернення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від
20.01.2012 № 499/06, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

І. Позицію 85 розділу 1.1А "ЖИТЛОВИЙ ФОНД" таблиці 6 "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО" додатку 2 до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" викласти
у такій редакції:

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо<
в'язків.

Голова О. Попов

6. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан<
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно<
транспортної інфраструктури міста Києва провести інвестиційний конкурс
із залучення інвесторів в установленому порядку.

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 внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.06.2012 № 925
Розпорядження № 1285 від 24 липня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.05.2011 № 770 "Про капітальний ре'
монт бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі", з метою покращення санітарно'технічного стану бульвару Тараса
Шевченка у Шевченківському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь<
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.06.2012 № 925
"Про капітальний ремонт металевої огорожі, малих архітектурних форм,
поливо<зрошувальної мережі і мощення пішохідної частини бульвару Та<
раса Шевченка у Шевченківському районі на ділянці від вул. Хрещатик до
вул. Володимирської", а саме:

1.1. У пункті 3 розпорядження цифри "11.06.2012" замінити цифрами
"31.08.2012".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни<
ків голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо<
в'язків.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про передачу функцій замовника 
будівництва ділянки лінії метрополітену 

від дамби Русанівських садів до станції метро "Райдужна" 
(основні огороджуючі конструкції перегонних тунелів 

та станції метро "Райдужна"), 
що входить до складу проекту дільниці 

Подільсько'Вигурівської лінії метрополітену 
в м. Києві від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" 

з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина'Троещина 
(варіант мілкого закладення на Подолі)

Розпорядження № 1319 від 27 липня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою прискорення будівництва Подільського

мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству "Київський метрополітен" в установле<
ному порядку передати комунальному підприємству "Дирекція будівниц<
тва шляхово<транспортних споруд м. Києва" функції замовника будівниц<
тва ділянки лінії метрополітену від дамби Русанівських садів до станції
метро "Райдужна" (основні огороджуючі конструкції перегонних тунелів та
станції метро "Райдужна"), що входить до складу проекту дільниці Поділь<
сько<Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції "Глибочицька"
до станції "Райдужна" з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщи<
на<Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі).

2. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово<транс<
портних споруд м. Києва":

2.1 Замовити розробку окремого проекту будівництва ділянки лінії
метрополітену від дамби Русанівських садів до станції метро "Райдужна"
(основні огороджуючі конструкції перегонних тунелів та станції метро
"Райдужна"), що входить до складу проекту дільниці Подільсько<Вигурів<
ської лінії метрополітену в м. Києві від станції "Глибочицька" до станції
"Райдужна" з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина<Тро<
єщина (варіант мілкого закладення на Подолі).

2.2 Включити проект будівництва ділянки лінії метрополітену від дам<
би Русанівських садів до станції метро "Райдужна" (основні огороджуючі
конструкції перегонних тунелів та станції метро "Райдужна") до проекту
будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві
та перезатвердити його в установленому законом порядку.

3. Комунальному підприємству "Київський метрополітен" відкоригува<
ти проект дільниці Подільсько<Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві
від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням в бік
житлового масиву Вигурівщина<Троєщина (варіант мілкого закладення на
Подолі) у зв'язку з виключенням робіт, зазначених в пункті 2.1 цього роз<
порядження, та перезатвердити його в установленому порядку.

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

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про реєстрацію Статуту релігійної громади Української Православної Церкви
Київського Патріархату парафії Різдва Пресвятої Богородиці у Дарницькому

районі м. Києва
Розпорядження № 779 від 14 травня 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", розглянувши заяву громадян від 11.04.2012
та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Української Православної Церкви Київського Патріархату парафії
Різдва Пресвятої Богородиці у Дарницькому районі м. Києва від 29.03.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої вла'
ди:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади Української Православної
Церкви Київського Патріархату парафії Різдва Пресвятої Богородиці у
Дарницькому 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

Про затвердження змін та доповнень 
до Положень про структурні підрозділи 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1205 від 12 липня 2012 року

Відповідно до статті 10 Закону України "Про столицю України — місто'герой Київ", статті 54 Закону України "Про місцеве само'
врядування в Україні", частини 12 статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підпри'
ємців", враховуючи погодження профільних постійних комісій Київської міської ради відповідно до вимог рішення Київської місь'
кої ради від 14 липня 2011 року № 383/5770, на виконання рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про
діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та підпункту 2.1. пункту 2 роз'
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року
№ 500 "Про здійснення організаційно'правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

І. Затвердити:
1.1. Зміни та доповнення до Положення про Головне управління еко<

номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київ<
ської міської державної адміністрації від 29.12.2003 № 2470, виклавши
його в редакції, що додається.

1.2. Зміни та доповнення до Положення про Головне управління праці
та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпоря<
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.08.2010 № 603, виклавши його в редакції,
що додається.

1.3. Зміни та доповнення до Положення про Головне управління про<
мислової, науково<технічної та інноваційної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвер<
дженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
16.11.2004 № 2065, виклавши його в редакції, що додається.

1.4. Зміни та доповнення до Положення про Головне фінансове управ<
ління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер<
жавної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 24.06.2003 № 1121, виклавши його в редак<
ції, що додається.

1.5. Зміни та доповнення до Положення про Головне управління жит<
лового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київ<
ської міської державної адміністрації від 10.06.2003 № 1000, виклавши
його в редакції, що додається.

1.6. Зміни та доповнення до Положення про Головне управління кому<
нального ґосподарства виконавчого органу Київської міської ради (Київ<
ської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.03.2012 № 369, виклавши його в редакції, що додає<
ться.

1.7. Зміни та доповнення до Положення про Головне управління внут<
рішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 30.08.2010 № 674, виклавши його в
редакції, що додається.

1.8. Зміни та доповнення до Положення про Головне управління куль<
тури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав<
ної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської дер<
жавної адміністрації від 22.08.2005 № 1566, виклавши його в редакції, що
додається.

1.9. Зміни та доповнення до Положення про Головне управління осві<
ти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської місь<
кої державної адміністрації від 19.03.2004 № 449 (в редакції розпоря<
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер<
жавної адміністрації) від 12.01.2009 № 16), виклавши його в редакції, що
додається.

1.10. Зміни та доповнення до Положення про Головне управління кон<
тролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київ<
ської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням ви<
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі<
ністрації) від 27.01.2011 № 94, виклавши його в редакції, що додається.

1.11. Зміни та доповнення до Положення про апарат виконавчого ор<
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за<
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2011 № 1627, ви<
клавши його в редакції, що додається.

2. Зміни до відповідних положень про структурні підрозділи виконав<
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс<
трації), внесені відповідно до пункту 1 цього розпорядження, набирають
чинності з моменту державної реєстрації припинення структурних підроз<
ділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав<
ної адміністрації), які приєднуються до них відповідно до пункту 1 рішен<
ня Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про ді<
яльність. виконавчого органу Київської 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 заступ<
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Продовження на наступній стор.

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до облаштування Арт'галереї під відкритим небом за адресою 

вул. Набережно'Хрещатицька, причал № 1, 2 в Подільському районі
Розпорядження № 719 від 4 травня 2012 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно'транспортної інфраструктури міста Ки'
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призна'
чення, незавершеного будівництва, інженерно'транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчо'
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 08.02.2012
№ 13/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити Подільську районну в місті Києві державну адміністрацію
замовником здійснення заходів із облаштування об'єкта, зазначеного у
пункті 1 цього розпорядження.

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести<
ційне агентство" замовником підготовчих робіт по об'єкту, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство":

4.1. Розробити орієнтовні техніко<економічні показники, передпроект<
ні пропозиції по об'єкту інвестування, зазначеному у пункті 1 цього роз<
порядження.

4.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко<економічні
показники, передпроектні пропозиції по об'єкту інвестування з Головним
управлінням транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) та Подільською районною в
місті Києві державною адміністрацією.

4.3. Надати орієнтовні техніко<економічні показники, передпроектні
пропозиції та пропозиції до умов інвестиційних конкурсів до Головного
управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку
для підготовки умов конкурсів.

5. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Ки<
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головно<
му управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київ<
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської місь<
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та Головному управ<
лінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь<
кої державної адміністрації) за запитом комунального підприємства вико<
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі<
ністрації) "Київське інвестиційне агентство" надавати висновки, пого<
дження та інші матеріали для підготовки техніко<економічних показників,
передпроектних пропозицій щодо реалізації інвестиційного проекту, за<
значеного у пункті 1 цього розпорядження.

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.03.2012 № 342

Розпорядження № 752 від 10 травня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", враховуючи звернення акціонер'

ного товариства холдингової компанії "Київміськбуд" від 10.04.2012 № 2560/0/2'12, в межах функцій органу місцевого самовря'
дування:

Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.03.2012 № 342 "Про прокла<
дання водопроводу на вул. Деміївській до житлових будинків з об'єктами соціального призначення та підземним паркінгом на просп. Червонозоряно<
му, 150<162 у Голосіївському районі" наступні зміни:

В пункті 1 розпорядження цифри "30.04.2012" замінити цифрами "30.05.2012".
Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 30.08.2011 № 1558

Розпорядження № 753 від 10 травня 2012 року
Відповідно до законів України " Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про благоустрій населених пунк'

тів" з метою підвищення надійності електропостачання споживачів, зважаючи на складні погодні умови та враховуючи звернення
ПАТ "Київенерго" від 26.03.2012 № 18/61/2543, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2011 № 1558 "Про виконання робіт з ре<
конструкції транзитної ПЛ<110кВ "ТЕЦ<6 Лівобережна" у Дніпровському районі", а саме:

У п. 1 розпорядження цифри "31.03.2012" замінити цифрами "31.05.2012".
Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.01.2012 № 117

Розпорядження № 754 від 10 травня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто'герой Київ", Порядку організації та проведення в м. Києві недер'

жавних масових заходів політичного, культурно'просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, з метою забезпечення розвитку сучасного мистецтва в м. Києві та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.01.2012 № 117 "Про
проведення Міжнародного мультимедійного фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFЕSТ", а саме у пункті 1 розпорядження слово та цифру "верес<
ні 2012" замінити словами та цифрою "травні<червні 2013".

Голова О. Попов

Про виконання робіт з розробки проектно'кошторисної документації 
та будівельно'монтажних робіт з термосанації будівель бюджетної сфери

Розпорядження № 711 від 4 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 робіт з розробки проектно<кош<
торисної документації для виконання робіт з термосанації будівель бю<
джетної сфери згідно з переліком, зазначеним у додатку 1 до розпоря<
дження, та виконання будівельно<монтажних робіт з термосанації буді<
вель бюджетної сфери згідно з переліком, зазначеним у додатку 2 до роз<
порядження, комунальне підприємство "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (далі — КП "ГВП").

2. КП "ГВП":
2.1. Забезпечити виконання робіт з розробки та затвердження у вста<

новленому порядку проектно<кошторисної документації для термосанації
будівель бюджетної сфери.

2.2. Визначити генеральну підрядну організацію для виконання буді<
вельно<монтажних робіт з термосанації будівель бюджетної сфери у вста<
новленому порядку.

2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви<
конання будівельних робіт.

2.4. При укладанні замовником договору підряду на здійснення бу<
дівельно<монтажних робіт з термосанації будівель бюджетної сфери
передбачати умови щодо надання підрядником гарантії якості викона<
них робіт та визначити гарантійні строки експлуатації встановлювано<
го обладнання.

3. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо<
го розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показників про<

грам соціально<економічного розвитку міста Києва на 2012 рік та на<
ступні роки.

4. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго<
збереження за необхідності подати 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 соціаль<
но<економічного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що майно після завершення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади м. Києва.

6. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви<
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад<
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова<
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро<
мади міста Києва встановленого майна після завершення робіт, зазначе<
них у пункті 1 цього розпорядження.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 28.11.2011 № 2212 "Про виконання робіт з розробки проектно<кош<
торисної документації для термосанації будівель бюджетної сфери".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого за<
ступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 6 жовтня 2012 року

Про затвердження Статуту комунального підприємства 
“Стоматологія Дніпровського району м. Києва”

Розпорядження № 1346 від 1 серпня 2012 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 2.2. пункту 2 рішення Київської місь'

кої ради від 22.09.2011 № 29/6245 “Про припинення діяльності госпрозрахункової стоматологічної поліклініки № 1 Дніпровського
району м. Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут комунального підприємства “Стоматологія Дніп�
ровського району м. Києва”, 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

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

01.08.2012 № 1346

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “СТОМАТОЛОГІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”

м. Київ'2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство “Стоматологія Дніпровського району 

м. Києва” засновано на комунальній власності територіальної громади м.
Києва, входить до складу Територіального медичного об’єднання "СТО�
МАТОЛОГІЯ" у місті Києві, яке підпорядковане та підзвітне Головному
управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (далі за текстом — Орган
управління).

1.2. Комунальне підприємство “Стоматологія Дніпровського райо�
ну м. Києва” (далі за текстом — Підприємство) перетворене відповід�
но до рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 29/6245 “Про
припинення діяльності госпрозрахункової стоматологічної поліклініки
№ 1 Дніпровського району м. Києва” та є правонаступником госпроз�
рахункової стоматологічної поліклініки № 1 Дніпровського району 
м. Києва.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. Повне найменування українською мовою: комунальне підприєм�

ство “Стоматологія Дніпровського району м. Києва”;
2.1.2. Скорочене найменування українською мовою: КП “Стоматологія

Дніпровського району м. Києва”;
2.2. Місцезнаходження Підприємства: вул. Ярослава Гашека, 16, 

м. Київ, 02090.
3. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Головною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку

шляхом надання кваліфікованої, доступної медичної допомоги населенню
та ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих кінце�
вих результатів у наданні медичної стоматологічної допомоги населенню.

3.2. Напрямками діяльності Підприємства є:
3.2.1. Надання висококваліфікованих діагностичних та консультативно�

лікувальних, медико�стоматологічних послуг.
3.2.2. Лікування захворювань органів ротової порожнини та здійснен�

ня зубного протезування за всіма існуючими технологіями, що рекомен�
дуються Міністерством охорони здоров’я України.

3.2.3. Впровадження нових сучасних технологій зубного лікування та
протезування (суцільнолиті, металокерамічні, бюгельні та інші).

3.2.4. Впровадження новітніх методик профілактики стоматологічних
захворювань.

3.3. Предметом діяльності Підприємства є:
— медична практика;
— надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на рівні сучасних
технологій, консервативного та хірургічного лікування стоматологічних

захворювань;
— залучення до комплексного лікування та протезування хворих допо�

міжних методів лікування;
— застосування в діагностиці найсучаснішої рентгенодіагностичної

апаратури (панорамні знімки, комп’ютерні дослідження тощо);
— розробка та впровадження в практичну діяльність прогресивних діа�

гностичних, лікувальних методів та медичних технологій;
— навчання лікарів та середніх медичних працівників з інших медичних

установ м. Києва та України сучасним методам роботи;
— здійснення навчально�методичної, науково�дослідницької роботи;
— здійснення згідно з законодавством зовнішньоекономічної діяльно�

сті;
— маркетингових, консалтингових, інформаційних та інших послуг;
— підготовка, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо з

питань діагностики, лікування та економічної діяльності;
здійснення господарської діяльності у порядку, визначеному законо�

давством України;
— надання платних медичних послуг населенню згідно з законодав�

ством України;
— здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.
У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбачених

цим пунктом, необхідна наявність спеціального дозволу, Підприємство
отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної

особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,

законами України, постановами Верховної Ради України, постановами та
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями
Президента України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рі�
шеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського
голови та розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управлін�
ня охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими нормативно�
правовими актами.

4.3. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, са�
мостійний баланс.

4.4. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської
самостійності, самофінансування, має розрахунковий та інші рахунки в
установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки,
штампи, бланки.

4.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати позивачем та
відповідачем у судах України.

4.6. Підприємство має право визначати свою організаційну структуру,
встановлювати чисельність працівників, затверджувати штатний розпис у
встановленому порядку.

4.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах  належного йому майна згідно з законодавством України.

5. МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять його основні фонди та обігові

кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського
відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
— грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним ор�

гану;
— доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконан�

ня робіт, а також від інших видів господарської діяльності;
— кредитні кошти банків та інших кредиторів, капітальні вкладення, до�

тації і субсидії з бюджетів;
— придбання майна інших підприємств, організацій;
— безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фі�

зичних осіб;
— інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.4. Кошти Підприємства використовуються для:
— забезпечення основної діяльності, надання послуг, виконання робіт;
— оплати праці працівників Підприємства;
— розв’язання питань соціального розвитку, а також поліпшення умов

праці, життя, здоров’я працівників.
5.5. З дозволу власника або уповноваженого ним органу Підприємство

має право здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаці�

ям та установам безоплатно в тимчасове користування устаткування, ін�
вентар, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (без

права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахун�
кових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевір�
ку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про роз�
міщення таких підрозділів в установленому законодавством України по�
рядку.

6.1.2. Об’єднувати на добровільних засадах за рішенням власника
свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю
інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів,
громадських організацій та інших об’єднань за галузевими, територіаль�
ними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України.

6.1.3. Брати участь у заходах з комплексного економічного і соціаль�
ного розвитку м. Києва.

6.1.4. Придбавати матеріальні цінності, об’єкти інтелектуальної влас�
ності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від їхньої
форми власності, а також у фізичних осіб.

6.2. Підприемство зобов’язане:
6.2.1. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в об�

сягах та якості відповідно до місцевих програм та укладених договорів.
6.2.2. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов’язкових

платежів до бюджету,
6.2.3. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчас�

не введення в дію придбаного обладнання.
6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх

працівників, додержуватись вимог законодавства про працю, соціальне
страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

6.2.5. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівни�
ків як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи
Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фон�
ду споживання, своєчасних розрахунків з працівниками підприємства.

6.2.6. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фі�
нансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства України.

6.2.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його май�
нових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в по�
рядку, встановленому законодавством України.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на

основі поєднання прав власника щодо господарського використання сво�
го майна і принципів самоврядування трудового колективу.

7.2. Управління Підприємством здійснює директор Підприємства, який
призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським го�
ловою за поданням начальника відповідного Головного управління та за
погодженням з заступником голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків на контрактній основі,

7.3. Директор Підприємства в межах своїх повноважень:
7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно

до законодавства України та цього Статуту.
7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на

Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримання фінансової
дисципліни, дотримання законодавства України.

7.3.3. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Підприєм�
ства шляхом укладення з ним трудових договорів відповідно до законо�
давства України.

7.3.4. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його ін�
тереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування,
інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

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

7.3.6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та переві�
ряє їх виконання.

7.3.7. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в уста�
новах банків.

7.4. Директор Підприємства у межах, встановлених законодавством
України та цим Статутом:

— укладає та розриває трудові договори з працівниками Підприємства
відповідно до законодавства України;

— вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і
на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних
актів, забезпечує дотримання прав працівників, гарантованих законодав�
ством про охорону праці;

— забезпечує проведення колективних переговорів і укладання колек�
тивного договору, підведення підсумків його виконання у порядку, перед�
баченому законодавством України.

7.5. Заступники Директора Підприємства відповідають за конкретні на�
прямки роботи. Кількість заступників та їх функціональні обов’язки визна�
чає Директор.

7.6. Заступники Директора Підприємства, головний бухгалтер та інші
працівники Підприємства призначаються на посаду і звільняються з поса�
ди Директором Підприємства.

7.7. Інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет
Підприємства. Повноваження трудового колективу Підприємства реалі�
зуються загальними зборами та їх виборним органом — Профспілковим
комітетом, члени якого обираються відповідно до Статуту профспілки на
зборах або конференціях трудового колективу.

7.8. Профспілковий комітет:
— готує матеріали для розгляду на загальних зборах або конференці�

ях;
— контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах, кон�

ференціях;
— виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.
7.9. Право укладання колективного договору від імені власника надає�

ться Директору, а від імені трудового колективу — Профспілковому комі�
тету.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні
відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства, питання
охорони праці, соціального розвитку.

8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток.
8.2. Планування фінансово�господарської діяльності здійснюється Під�

приємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначають�
ся виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються
Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за по�
годженням Органу управління.

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір від�
рахування частини прибутку до бюджету м. Києва у поточному році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету 
м. Києва здійснюється в порядку, визначеному Київською міською ра�
дою.

8.4. Прибуток Підприємства використовується відповідно до річних фі�
нансових планів. На Підприємстві можуть створюватися фонд преміюван�

ня (заохочення), страховий фонд, резервний фонд тощо відповідно до за�
конодавства України.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового пла�
ну в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню ко�
мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Органу управління, а також
державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки,
встановлені законодавством України.

8.7. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття ви�
трат, пов’язаних з його діяльністю, згідно з законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій,
винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства України, колек�
тивного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці Директора Підприємства визначаються контрак�
том та колективним договором Підприємства.

8.9. Підприємство здійснює матеріально�технічне забезпечення своєї
діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через
систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридич�
ними та фізичними особами.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре�
зультатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну від�
повідальність за виконання затвердженого фінансового плану, додержан�
ня порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія фінансово�госпо�
дарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодав�
ства України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом лікві�

дації та реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділен�
ня) за рішенням власника або за рішенням суду відповідно до законодав�
ства України.

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

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії (комісії з припи�
нення) до неї переходять повноваження з управління Підприємством.
Ліквідаційна комісія (комісія з припинення) складає проміжний та лік�
відаційний баланс (передавальний акт або розподільний баланс) Під�
приємства і подає його на затвердження в установленому порядку.
Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних від�
носинах з Підприємством, повідомляються про його припинення у
письмовій формі.

9.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, що звіль�
няються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до тру�
дового законодавства України.

9.5. У випадку ліквідації підприємства його майно і фінансові кошти
після розрахунків з бюджетними та іншими кредиторами використову�
ються за рішенням власника Підприємства.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про будівництво центру відеомоніторингу 
на об’єктах комунального підприємства “Київпастранс”

Розпорядження № 1095 від 27 червня 2012 року
Відповідно до статті З1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою дослідження стану пасажиропотоку та

здійснення контролю за роботою працівників, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів, в межах функцій органу місцевого само'
врядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Київпастранс” замовником
робіт з будівництва центру відеомоніторингу на об’єктах комунального
підприємства “Київпастранс”.

2. Комунальному підприємству “Київпастранс”:
2.1. Визначити генеральну проектну організацію з розробки проектно�

кошторисної документації та генеральну підрядну організацію на виконан�
ня робіт з будівництва центру відеомоніторингу на об’єктах комунального
підприємства “Київпастранс”.

2.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації, про�
вести її експертизу та затвердити у встановленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт з будівництва центру відеомоніто�
рингу на об’єктах комунального підприємства “Київпастранс”.

2.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання будівельних робіт.

2.5. При укладанні договору підряду на будівництво об’єкта обов’язко�
во передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості вико�

нання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта. 
3. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подати у
встановленому порядку до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) пропозиції щодо включення робіт із будівництва центру ві�
деомоніторингу на об’єктах комунального підприємства “Київпастранс”
до програм соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік та на�
ступні роки.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пуза�
нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації 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 внесення змін до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
народних депутатів від 11.11.91 № 824

Розпорядження № 1099 від 27 червня 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 Свято Дмитріївської парафії (релігійної громади) Української православної церкви в
Залізничному районі м. Києва від 25.03.2012 та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 25.03.2012 № 2, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту Свято Дмитріївської парафії (релі�
гійної громади) Української православної церкви в Залізничному районі 
м. Києва, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Київської місь�
кої Ради народних депутатів від 11.11.91 № 824, виклавши його в новій
редакції, що додається.

2. Внести зміни до заголовку та абзацу першого рішення виконавчого
комітету Київської міської Ради народних депутатів від 11.11.91 № 824

“Про реєстрацію Статуту Свято Дмитріївської парафії (релігійної громади)
Української православної церкви в Залізничному районі м. Києва”, замі�
нивши слова: “Свято Дмитріївської парафії (релігійної громади) Україн�
ської православної церкви в Залізничному районі м. Києва” словами: “ре�
лігійної громади Святого великомученика Димитрія Солунського Україн�
ської Православної Церкви у Солом’янському районі м. Києва”.

Голова О. Попов

Про тимчасове часткове обмеження руху усіх видів автотранспорту 
на Набережному шосе та вул. Набережно'Хрещатицькій

Розпорядження № 1322 від 27 липня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 26 Закону України “Про дорожній рух”, розпо'

рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.01.2005 № 42 “Про рекон'
струкцію транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі” (із змінами та доповненнями, внесеними розпоря'
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.07.2012 № 1130), з метою
виконання робіт з реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити комунальному підприємству “Дирекція будівництва шля�
хово�транспортних споруд м. Києва” комунальної корпорації “Київавто�
дор” як замовнику з реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій
площі на період з 30.07.2012 по 01.05.2013 відповідно до погоджених та
затверджених у встановленому порядку схем організації дорожнього руху
автотранспорту та пішоходів на період виконання робіт:

1.1. Тимчасово частково обмежити рух усіх видів автотранспорту на На�
бережному шосе на ділянці від мосту Метро до Боричевого узвозу та на
вул. Набережно�Хрещатицькій від Боричевого узвозу до вул. Андріївської.

2. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комуналь�
ному підприємству “Київпастранс”, Комунальній службі перевезень вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) у разі необхідності внести зміни у роботу маршрутів наземного
пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить вулицями, де
буде тимчасово частково обмежено рух автотранспорту.

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

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про капітальний ремонт автопроїздів моста Метро 
через Русанівську протоку р. Дніпро 

в Дніпровському районі
Розпорядження № 1325 від 27 липня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 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”, з метою поліпшення
транспортного обслуговування пасажирів, створення належних умов організації руху автомобільного транспорту, поновлення на'
дійності і довговічності несучих конструкцій, конструкцій гідроізоляції та покриття проїзної частини і тротуарів автопроїздів мос'
та Метро через Русанівську протоку р. Дніпро, в межах функцій органу місцевого самоврядування.

1. Здійснити у 2012 році розробку проектно�кошторисної документа�
ції, а у 2013 році — виконання робіт з капітального ремонту автопроїздів
моста Метро через Русанівську протоку р. Дніпро в Дніпровському райо�
ні (далі — капітальний ремонт автопроїздів моста Метро через Русанівську
протоку).

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником вико�
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. 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.

3.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації, про�
вести її експертизу та затвердити у встановленому порядку.

3.3. Забезпечити виконання робіт з капітального ремонту автопроїздів
моста Метро через Русанівську протоку відповідно до затвердженої в ус�
тановленому порядку проектно�кошторисної документації у терміни, ви�
значені пунктом 1 цього розпорядження.

3.4. Забезпечити в установленому порядку розробку та погодження
схеми організації дорожнього руху та встановлення технічних засобів ре�
гулюваннядорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у пунк�
ті 1 цього розпорядження.

3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.6. Роботи з капітального ремонту автопроїздів моста Метро через
Русанівську протоку виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва
затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/105 І.

3.7. Роботи з капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через
Русанівську протоку виконувати з частковим обмеженням руху на ділянці
виконання робіт з зайняттям половини ширини проїзної частини цілодо�
бово.

3.8. При укладенні замовником договору підряду на капітальний ре�
монт об’єкти обов’язково передбачити умови надання підрядником га�
рантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні терміни експлуата�
ції об’єкта.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як голов�
ному розпоряднику коштів міського бюджету:

4.1. Здійснити фінансування проектних робіт та проведення експерти�
зи проектно�кошторисної документації з капітального ремонту автопроїз�
дів моста Метро через Русанівську протоку в межах бюджетних призна�
чень, затверджених в бюджеті м. Києва на капітальний ремонт об’єктів
вулично�шляхової мережі на 2012 рік;

4.2. При розробленні бюджетних запитів на 2013 рік включити до них
потребу у видатках на виконання робіт з капітального ремонту автопроїз�
дів моста Метро через Русанівську протоку.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо необхідності висвітлен�
ня змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Продовження на наступній стор.
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 6 жовтня 2012 року

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

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

від 09.12.2011 № 2347
Розпорядження № 1246 від 18 липня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах функцій органу місцевого самовряду&
вання:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2011
№ 2347 “Про реконструкцію контактної мережі по бульвару Лесі Україн�
ки”:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. слова та цифри “у 2011 році” замінити словами та цифрами “у

2012 році”;
1.1.2. після слова “мережі” доповнити словом “по”.
1.2. Пункт 4 викласти в 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 в установленому поряд�

ку подати до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з реконструкції контактної
мережі по бульвару Лесі Українки до програм соціально�економічного
розвитку м. Києва на 2012 та наступні роки.”

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

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про затвердження змін 
до Статуту Комунального підприємства 

“Київський метрополітен”
Розпорядження № 1281 від 24 липня 2012 року

Відповідно до додатка 3 до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” та
додатка 3 до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”:

1. Затвердити зміни до Статуту Комунального підприємства “Ки�
ївський метрополітен”, затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 15.02.99 № 204 (в редакції роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 20.05.2011 № 788), що додаю�
ться.

2. Комунальному підприємству “Київський метрополітен” в установле�
ному порядку зареєструвати зміни до Статуту.

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 19.05.2011 № 770

Розпорядження № 1245 від 18 липня 2012 року
Відповідно до ст. 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, ст. 19 Закону України “Про автомобільні дороги” та у зв’язку і не&

обхідністю подовження строків виконання робіт з капітального ремонту бульвару Тараса Шевченка, в межах функцій органу міс&
цевого самоврядування:

Про створення робочої групи з питань розроблення 
механізмів реалізації проекту “Модернізація систем водопостачання 

та водовідведення міста Києва”
Розпорядження № 1309 від 26 липня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6 статті 18 та пунк&
ту 2 статті 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 20.06.2012 № 1037 “Про включення проектів до переліку об’єктів, які потребують за&
лучення інвестицій”, з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити робочу групу з питань розроблення механізмів реалізації
проекту “Модернізація систем водопостачання та водовідведення міста
Києва” (далі — робоча група) як консультативно�дорадчий орган та за�
твердити її склад, що додається.

2. Голові робочої групи у двотижневий термін розробити план заходів
щодо реалізації проекту “Модернізація систем водопостачання та водо�
відведення міста Києва” та подати його на затвердження виконавчому ор�
гану Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) в
установленому порядку.

3. Надати право голові робочої групи у разі необхідності залучати до
роботи фахівців органів виконавчої влади, державних підприємств, уста�
нов та організацій (за погодженням з їх керівниками).

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської адміністрації Мазурчака О. В.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про затвердження Порядку відшкодування 
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються 

за запитами на інформацію виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією)

Розпорядження № 593 від 12 квітня 2012 року
Відповідно до ст. 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011

№ 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіюван�
ня або друк документів, що надаються за запитами на інформацію вико�
навчим органом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією) (додається).

2. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозді�
лам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) встановити розмір фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядни�
ками якої вони є у межах граничних норм, затверджених постановою Ка�
бінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 “Про затвердження гранич�

них норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за за�
питом на інформацію”.

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. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.
5. 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 
Київської міської державної адміністрації від 20.03.98 № 562

Розпорядження № 1296 від 25 липня 2012 року
Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля парафії, голо&

ви парафіяльної ради, голови парафіяльних зборів Релігійної Громади Української Православної Церкви парафії Преображення
Господнє у Солом’янському районі м. Києва від 05.06.2012 та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від
05.06.2012 № 5, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту Релігійної Громади Української Пра�
вославної Церкви парафії Преображення Господнє у Солом’янському
районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Київської міської дер�
жавної адміністрації від 20.03.98 № 562 “Про реєстрацію Статуту Релігій�
ної Громади Української Православної Церкви парафії Преображення Гос�
поднє у Залізничному районі м. Києва”, виклавши його в новій редакції,
що додається.

2. Внести зміни до заголовка та абзацу першого розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 20.03.98 № 562, замінивши сло�
ва: “Релігійної Громади Української Православної Церкви парафії Преоб�
раження Господнє у Залізничному районі м. Києва” словами: “релігійної
громади Української Православної Церкви парафії Преображення Господ�
нє у Солом’янському районі м. Києва”.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
19.05.2011 № 770 “Про капітальний ремонт бульвару Тараса Шевченка у
Шевченківському районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “в 2011 році” виключити.
2. Підпункт 3.3 пункту 3 викласти у новій редакції:
“3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.”.

3. Доповнити пункт 3 розпорядження підпунктом 3.5 такого змісту:
“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. В пункті 4 слова та цифри "на 2011 рік" замінити словами та циф�
рами “на 2012 та наступні роки."

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2010 № 994
Розпорядження № 1159 від 4 липня 2012 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само&
врядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва”, з метою
забезпечення розвитку сучасного мистецтва в м. Києві та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2010 № 994
“Про проведення у м. Києві проекту Kiev Fashion Рагк”:

1. У пунктах 1 та 2 слова “Тиждень моди (Ukraіnіаn Fashіоn Wеек)” за�
мінити словами “Київ Фешн Парк”.

2. Пункт 3 викласти в новій редакції:

“3. ТОВ “Київ Фешн Парк” під час підготовки та проведення Проекту
забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, при вста�
новленні елементів благоустрою згідно з додатком”.

Голова О. Попов

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

від 01. 03. 2012 № 342
Розпорядження № 1229 від 17 липня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про дорожній рух”, враховуючи звернення Публічно&
го акціонерного товариства “Холдингової компанії "Київміськбуд” від 12.06.2012 № 4345/0/2&12, в межах функцій органу місце&
вого самоврядування:

Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 01.03.2012 № 342 "Про
прокладання водопроводу на вул. Деміївській до житлових будинків з об’�
єктами соціального призначення та підземним паркінгом на проспекті
Червонозоряному, 150�162 у Голосіївському районі” (зі змінами) наступ�
ні зміни:

У пункті 1 розпорядження слова "Акціонерному товариству холдинговій
компанії “Київміськбуд”” та цифри "30.05.2012" замінити словами "Пуб�

лічному акціонерному товариству “Холдинговій компанії “Київміськбуд””
та цифрами "30.09.2012”.

У пункті 2 слова "АТ ХК “Київміськбуд”” замінити словами "Публічному
акціонерному товариству “Холдинговій компанії “Київміськбуд””.

У пункті 3 слова "АТ ХК “Київміськбуд” Козачука В. П. “ замінити слова�
ми "Публічного акціонерного товариства “Холдингової компанії “Київ�
міськбуд” Шевчука Е. Г."

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.04.2012 № 666
Розпорядження № 1140 від 4 липня 2012 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про сто&
лицю України — місто&герой Київ”, Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, на виконання завдань, визначених про&
токолом наради з питання прибирання та встановлення додаткових контейнерів і урн у 1,5 км зоні під час проведення чемпіонату
з футболу Євро&2012 від 30.05.2012, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни у додаток 1 до Концепції здійснення санітарного очи�
щення території міста Києва під час проведення фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 24.04.2012 № 666, виклавши його в редакції, що додаєть�
ся.

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

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

Голова О. Попов

Про заходи щодо проведення громадської 
експертизи діяльності виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1141 від 4 липня 2012 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню гро&
мадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”, з метою створення належних умов для участі громадськості у форму&
ванні і реалізації державної політики та враховуючи запит громадської організації “Фундація “Відкрите суспільство”:

1. Затвердити план заходів зі сприяння проведенню громадської екс�
пертизи діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у сфері управління земельними та май�
новими ресурсами комунальної форми власності.

2. Визначити начальника відділу зв’язків з громадськістю Головного
управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) Сапугу Г. М. відповідальною особою за забезпечення взаємо�

дії з громадською організацією “Фундація “Відкрите суспільство” на час
проведення громадської експертизи.

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

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2012 № 588
Розпорядження № 1142 від 4 липня 2012 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само&
врядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418 “Про визначення порядку організації та проведен&
ня в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно&просвітницького, спортивного, видо&
вищного та іншого характеру”, рішення Київської міської ради від 29.06.2000 № 225/946 “Про особливості організації і проведен&
ня культурно&масових заходів та загальнодержавних свят в центральній частині м. Києва”, враховуючи звернення приватного під&
приємства “Концертно&театральне агентство “Каріна” від 20.06.2012 та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Визнати таким, що втратило чинність розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.04.2012 № 588 “Про організацію та проведення концерту Пласідо Домінго на Софійській площі в червні 2012 року”

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131
Розпорядження № 913 від 31 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
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 31.05.2012 № 913

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)

І. У розділі 3:
у абзаці 1 пункту 1 слова “захисту інформації” виключити;
у абзаці 11 пункту 1 слова “та завдань з технічного захисту інформації” виключити;
7. У розділі 7:
абзац 1 пункту 1 після слів “в інформаційній та видавничих сферах” доповнити словами “реалізації державної політики в сферах електронного уря�

дування та захисту інформації”;
абзац 9 пункту 1 після слів “місцевих інформаційно�видавничих програм” доповнити словами “формування та виконання міських цільових програм

з розвитку електронного урядування та захисту інформації”.
Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

К О С Т Е Н К О М У Х А
О Л А Н О А Р А
Н А Г П І К Х Е К
С А В А О Ф К С І Щ
О Б У Х О Б С И Д І А Н
М А Т І О Л А Д А Н Т Е
Е Т И Л Р Д И М

Ч Л Е Н С Т В О К О

Відповіді на сканворд 

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
від 7 квітня 2012 року за №27/944
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СПОРТ
Хрещатик 6 жовтня 2012 року

Спортивні новини

Шахи. Марія Музичук — 
чемпіонка України 2012 року
У Хар ові фініш вав 72-й чемпіонат У раїни з шахів серед жіно , ін-

форм є офіційний сайт ФШУ. Нинішній т рнір б в найсильнішим за
всю історію проведення національних першостей. У зма анні брали
часть 10 ращих шахісто У раїни: олімпійсь і чемпіон и Катерина
Ла но (Донець ), Наталя Ж ова (Одеса), Анна Ушеніна (Хар ів), Інна
Гапонен о (Херсон); бронзова призер а Всесвітньої шахової олімпіади
Марія М зич (Стрий, Львівсь а обл.), дворазова бронзова призер а
л бно о чемпіонат Європи Тетяна Кононен о (Краматорсь , Донець-
а обл.), чемпіон а У раїни-2011 Катерина Должи ова (Київ), а та ож
переможниці міжнародних і національних першостей О сана Грицаєва
(Феодосія, АР Крим), Анастасія Рахман лова (Ми олаїв) та Ірина Ан-
дрен о (Хар ів). Зма ання видалися видовищними і д же напр жени-
ми. Я наслідо , чемпіон а визначилася лише в за лючном , 9-м т -
рі і лише за додат овим оефіцієнтом. Одраз три часниці — Марія
М зич , Катерина Ла но та Анна Ушеніна — набрали по 6,5 оч а з 9-
ти можливих і розділили перш сходин . Том оловном с дді т рні-
р — міжнародном арбітр Леонід Бодан ін — довелося підрахов -
вати додат ові по азни и. Після чо о з’яс валося, що най ращими во-
ни виявилися М зич , я а і стала чемпіон ою. Срібна медаль діста-
лася Ла но, бронзова — Ушеніній

Формула�1. Міхаель Шумахер оголосив 
про завершення кар’єри
Пілот оманди Mercedes, семиразовий чемпіон світ в ласі “Фор-

м ла-1” німець Міхаель Ш махер о олосив про те, що завершить ар’-
єр після за інчення сезон -2012. Відомий авто онщи зробив відпо-
відн заяв після о олошення пілота Льюїса Хемілтона про перехід
McLaren.
“Ми не дося ли цілей, я і б ли поставлені на сезон, але в цілом я

мож б ти задоволеним своєю ар’єрою. Хоч подя вати оманді
Mercedes, інженерам, механі ам за те, що вони повірили в мене. Те-
пер я зосередж ся на фініші сезон і разом з вами б д отрим вати
задоволення від решти оно ”,— повідомив 43-річний пілот. Ш махер
о ремо відзначив, що на йо о рішення та ож вплин ли втома, і втрата
мотивації — тобто ті причини, через я і він пішов з Ferrari і з “Форм -
ли-1” вперше, 2006 році. “Я ба ато розмір ов вав про це". У нас б -
ла трирічна ода. Але я зроз мів, що мені потрібні з силля для моти-
вації і часом бра є енер ії. Коли ти молодший, про та і речі майже не
д маєш”,— зазначив німець ий онщи

Теніс. Сергій Стаховський програв 
на турнірі в Токіо
У першом олі зма ань на т рнірі столиці Японії То іо 95-а ра ет-
а світ раїнець Сер ій Стаховсь ий зм шений б в припинити
боротьб . Вітчизняний тенісист про рав представни Кіпр Мар ос
Ба датіс (№ 46). Два сети тривали 1 один 38 хвилин, б в зі раний
один тай-брей , і перемо підс м свят вав Ба датіс — 7:6, 7:5

Температура +12°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +21°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +16°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 63 %

Прогноз погоди на 6 жовтня 2012 року

ОВНИ. Тема партнерства є найа т альнішою, доля зм сить вас
пере лян ти стос н и з діловими союзни ами, оханими, можли-
во, почати все з чисто о листа, залишивши позад віз подр жніх
проблем. Я р хатися далі — нарізно або разом?.. Адже не
ви лючено, що спо сливий д х свободи повернеться новим со-
юзом, в я ом ви знов наст пите на ті ж раблі.
ТЕЛЬЦІ. Я що почн ть шт рм вати боляч и, це си нал, що

спрацьов є інстин т самозбереження, ор анізм посилає SOS з ме-
тою зм сити створити армонію всередині себе і з нав олишнім
світом, т т всі засоби хороші, оловне, щоб вас не по идало від-
ч ття пре расно о. Це і є форм ла здоров’я, а овтати пі л и сен-
с немає.
БЛИЗНЯТА. Ваше серце переповнене піднесеними незатреб -

ваними поч ттями, ом їх подар вати?.. Адже цей Божественний
дар не повинен пере оріти. Втім, дбайлива Р а Долі направить
вас саме в том напрямі, де з стрінете своє щастя. С п тни має
неодмінно вписатися вимо и особисто о ідеал , поєднавши в со-
бі одночасно риси др а, д ховно о радни а, оханця, ділово о со-
юзни а.
РАКИ. Доля, я інофільмі, відмотає назад плів подій, зм -

сивши вас зан ритися в мин ле, свідомити все по-новом . Ця
ретроспе тива піде на бла о сім’ї, виправите помил и, від инете
непотрібне, зявши на озброєння тіль и хороший досвід. На впли-
вових таємних по ровителів таланитиме, їх посилає Творець для
облашт вання особисто о життя.
ЛЕВИ. Вам належить а тивіз вати особист свобод , розшири-

ти простір дій і навчитися пристосов ватися до різних обставин,
блис че даючись до ори інальних прийомів, аби отримати бажа-
ний рез льтат. Ламайте рам и обмежень, заводьте знайомства та
др жб з ці авими людьми, пізнавайте світ, розширюйте д ховний
р озір, ре лярно міняючи обстанов , на опич ючи свіжі вра-
ження, поповнюючи інтеле т альне депо новою інформацією.
ДІВИ. Не хлібом єдиним живе людина. Я дося ти армонії між

д ховними інтересами і земними потребами, чом віддати пріори-
тет, матеріальном чи д ховном світ ?.. Т т потрібна золота сере-
дин а, бо пор шення баланс зм сить р то змінити стиль б ття.
Навчіться правильно розпоряджатися рошима, енер орес рсами,
задовольняти не тіль и своє Е о.
ТЕРЕЗИ. Два найтяжчих ро и поневірянь позад , тепер ваші

рила не зв’язані, от йте стартовий майданчи для ново о злет ,
перед вами широ ий спе тр шансів для дося нення спіх на твор-
чом , любовном , діловом терені. Демонстр йте на п бліці свої
таланти, чесноти, дося нення, не плетіть інтри .
СКОРПІОНИ.Шлях ар’єрних стремлінь проля ає через підпіль-

ні дії, за онспір йтеся і тихо, подалі від допитливих заздрісних
очей втілюйте потаємні зад ми. Для п блічних вист пів ще не час.
Посвяч вати в справи можна лише довірених осіб, я і не зрадять.
Два ро и випроб вально о іспит долі на смирення д х , підст п-
них аверз таємних воро ів — позад .
СТРІЛЬЦІ. Ви станете ромадсь им діячем, неформальним лі-

дером в оле тиві, зможете натис ати на важелі вплив , ви орис-
тов ючи особист поп лярність, демо ратичність з ви одою для
себе. Фахові здібності блис чі, робота дар є незрівнянн радість,
енер орес рси висо і, ділові союзни и бла ословенні Небесами,
тож трі мф ціл ом реальний.
КОЗОРОГИ. При от йтеся до спішно о ар’єрно о злет , саме

професія, де розцвітає творче по ли ання, прославить вас, допо-
може розба атіти. Але за мови, що донині ви а тивно тр дилися
(подя а долі “халявною” не б ває), тепер вже стали д ховно зріли-
ми, м дрими, отримавши визнання і засл жене прос вання в ор .
ВОДОЛІЇ. Ваше щастя бл ає дале о від рідних місць, т т н д-

но і неці аво, ніхто вас не помічає. Відправляйтеся в подорож, роз-
ширюйте д ховний р озір, пізнавайте світ, вивчайте інші льт -
ри, традиції. Зараз по ход сит ацій ви відч єте інтимний зв’язо з
Бо ом, що дасть поштовх до форм вання нової особистої філосо-
фії б ття, відб деться “переформат вання” ідеалів, і те, що вчора
та сильно хвилювало, тепер відійде на задній план, звільнивши
місце новим захопленням.
РИБИ. Вам доведеться зіт н тися з сит аціями, я их боїтеся і

хотіли б ни н ти, але, на жаль, омин ти їх неможливо. Та треба,
пле айте в собі м жність і ви ріть заячий д х! Я що ом сь забор-
вали, не ви онали зяті на себе моральні, матеріальні зобо-

в’язання, доля “е спропріює” надлиш и, поставивши все на свої
місця, справедливість восторжеств є

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  7 — 1 3  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

У "динамівському" дербі 
перемогу здобули кияни
Завершився 2 тур групового раунду Ліги чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В рам ах 2 т р р пово о ра нд
Лі и чемпіонів до иївсь о о “Дина-
мо” завітала однойменна оманда із
За реба. Вболівальни и стали свід-
ами перемо и столично о л б з
рах н ом 2:0. Всі оли б ли забиті
першом таймі. Уже на 3 хвилині
Оле Г сєв вивів свою оманд впе-
ред, а через пів одини власні воро-
та вразив равець за ребсь ої
оманди Йосип Піваріч. У іншом
матчі цьо о вартет порт альсь ий
“Порт ” мінімально пере рав “ПСЖ”
з Франції.

Стартовий склад киян приємно вразив усіх

вболівальників. Порівняно з матчем із “Зорею”

на поле після пошкоджень повернулися Тарас

Михалик та Мігель Велозу. Колишній гравець

загребців Огнен Вукоєвич також з’явився з пер'

ших хвилин гри. Саме хорвату судилося стати

співавтором першого голу. Уже на 3 хвилині Ву'

коєвич на правому фланзі зробив навіс у

штрафний майданчик суперника, де Олег Гусєв

у високому стрибку головою переправив м’яч у

сітку воріт. У подібних матчах швидкий гол за'

звичай має величезне значення, і можна було

зрозуміти радість наставника киян Олега Блохі'

на. Дуже скоро господарі поля ледь не забили і

другий гол, але удар Ідейє під поперечину зумів

відбити голкіпер загребського клубу Іван Кела'

ва. Згодом Мігель Велозу мав можливість под'

воїти перевагу киян зі штрафного, але й у цьо'

му епізоді надійно зіграв воротар хорватської

команди.

Стартового запалу команд вистачило лише на

15 хвилин. Поступово гра перейшла на контроль

м’яча у центрі поля, нечисленні атаки обох ко'

лективів завершувалися на значній відстані від

штрафного майданчика. На 33 хвилині захисник

київського “Динамо” Тайє Тайво сколихнув усіх,

разпочавши атаку, яка призвела до голу у ворота

гостей. Поборовшись на чужій половині поля, ні'

герієць пройшов лівим флангом і виконав про'

стрільну передачу у напрямку Брауна Ідейє, фор'

вард киян промахнувся, але йому “допоміг” гра'

вець гостей Йосип Піваріч, який і відправив м’яч

у власні ворота. Рахунок став 2:0 і до кінця пер'

шого тайму так і не змінився.

Після перерви гра вирівнялася, і кожна коман'

да створила кілька гарних нагод для взяття воріт.

Звичайно, кияни були набагато ближчими до ме'

ти. Один лише Браун Ідейє мав щонайменше три

гострих моменти, але на завершальних стадіях

атаки йому катастрофічно не щастило: м’яч або ж

летів повз ворота, або сам футболіст не міг влучи'

ти по ньому. У другій половині гри активним був

Андрій Ярмоленко, але кілька його ударів зумів

відбити Іван Келава.

Ближче до завершення матчу наставники обох

команд провели заміни, але це ніяк не вплинуло

на подальший перебіг подій. У підсумку перемогу

у “динамівському” дербі з рахунком 2:0 здобули

кияни. Свій перший успіх в Єврокубках в якості

наставника “біло'синіх” Олег Блохін прокомен'

тував так: “Гадаю, що ми почали матч добре, за'

били швидкий гол. Але згодом хлопці, мабуть,

злякалися рахунку тієї гри, яку вони демонстру'

ють. В результаті ми дозволили супернику заво'

лодіти ініціативою в середині поля. Мої підопічні

не могли розібратися, хто кого опікає, хоча перед

грою ми про це багато говорили. У другому таймі

ми перебудувалися, оскільки вели в два м’ячі. Ви'

пустили ще одного опорного півзахисника, щоб

краще контролювати середину поля. Мені не по'

добалося, що в деяких моментах команда відхо'

дила назад і сідала дуже глибоко”. 

У іншому матчі цього квартету португальський

“Порту” з рахунком 1:0 переграв “ПСЖ” з Фран'

ції
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Цей день в історії 6 жовтня

1506 — народився Бехайм
Мартін, німець ий ео раф, тво-
рець першо о світі лоб са
1790—женевсь ий ювелір і бо-

рець із ал о олем Я об Швепп
представив широ ій п бліці про-
цес ви отовлення шт чної міне-
ральної води. Та з'явилася знаме-
нита тор івельна мар а Schwep-
pes. Тепер ця омпанія за обся-
ами продажів посідає третє місце
світі після Ко а-Коли та Пепсі
1889 — від рито знамените
абаре "М лен Р ж" в Парижі
1914 — народився Т р Хеєр-

дал, норвезь ий етно раф, архе-
оло , нат раліст, мандрівни ,
письменни
1975 — ф тболісти иївсь о о

"Динамо" здоб ли С пер бо
Європи
1986 — відб вся ле ендарний

шаховий поєдино між Гаррі Кас-
паровим та Анатолієм Карповим,
в рез льтаті Каспаров відстоює
звання чемпіона світ
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Рез льтати 2 т р Лі и чемпіонів:
“Шаль е-04” — “Монпельє” — 2:2
“Арсенал” — “Олімпіа ос” — 3:1
“Зеніт” — “Мілан” — 2:3
“Андерлехт” — “Мала а” — 0:3
“Ая с” — “Реал” М — 1:4
“Манчестер Сіті” — “Бор ссія” Д — 1:1

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Київсь і динамівці ( білій формі) свят ють др ий ол ворота с перни а
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