
Операція
“модернізація”
Вітчизняна продукція зможе бути конкурентоспроможною
тільки за умови тотального технологічного оновлення
виробничих процесів

Сьогодні тільки частина сто�

личних підприємств впровадила

європейські стандарти й готова

до конкуренції з європейськими

виробниками, решта ще потре�

бує часу для модернізації. Та це

не має зупиняти процес євроін�

теграції, переконані столичні

промисловці. З іншого боку — й

втрачати ринок Росії не можна,

адже більшість підприємств

міста виробничо інтегрована са�

ме в нього. Водночас і ця спів�

праця також потребує техноло�

гічних, наукових та освітніх змін.

"Підприємства української авіа�

ційної промисловості не можуть

розірвати наявні зв'язки з Ро�

сією, але й не повинні стояти

осторонь європейських і світових

тенденцій, які вимагають, в пер�

шу чергу, нових підходів до підго�

товки інженерних та конструк�

торських кадрів",— зазначив

перший віце�президент — голов�

ний конструктор ДП "Антонов"

Григорій Рудюк на засіданні Ради

директорів підприємств, установ

та організацій Києва, яке відбу�

лося вчора у КМДА. За його сло�

вами, сьогодні необхідно обду�

мано підходити до процесу євро�

інтеграції, враховуючи тісні

зв’язки з Росією.

У свою чергу, на підприємстві

ДАХК "Артем" також підтриму�

ють цю думку і сподіваються, що

завдяки призупиненню євроін�

теграції їм вдасться відновити

діалог з російськими виробника�

ми, аби нові покоління військо�

вих літаків були обладнані раке�

тами українського виробництва.

"Перспектива така, що рано чи

пізно відбудеться заміщення

української продукції. Ми вели

перемовини про кооперацію, од�

нак росіяни ставлять за умову

створення спільного підприєм�

ства, а коли почалися активні ру�

хи з євроінтеграції, то й ці пере�

мовини припинилися",— скар�

житься президент — голова прав�

ління ДАХК "Артем" Станіслав

Смаль.

Науковці підтверджують — ро�

сіяни дійсно активно реалізують

програми імпортозаміщення, ви�

тісняючи з ринку українську

продукцію та замінюючи її більш

високотехнологічною. "Наразі

єдиною позицією українського

імпорту до Росії, що не може бу�

ти заміщена місцевими виробни�

ками, є турбореактивні двигуни

та газові турбіни — вони склада�

ють 50 % всього імпорту Росією

цієї продукції та 64 % україн�

ського експорту. За іншими ж на�

прямками, за умови відсутності

стратегії й дій щодо модернізації

українських підприємств, вже за�

раз спостерігається активне замі�

щення виробами російських під�

приємств та третіх країн. Без мо�

дернізації виробництв з часом

відбуватиметься подальше ско�

рочення українського експорту

до Росії, насамперед у таких га�

лузях, як авіабудування, судно�

будування, залізничне машино�

будування — у 2—3 рази",— роз�

повіла завідувач відділу Інституту

економіки та прогнозування 

НАНУ Лідія Шинкарук.

Натомість столична влада, зі

свого боку, визнає, що ситуація

дійсно складна, тож обіцяє всіля�

ку підтримку місцевим виробни�

кам і планує активізувати свою

діяльність у цьому напрямку.

"Місцева влада має більш актив�

но лобіювати ті ініціативи, що є у

наших виробників, перед урядом

в частині вирішення їхніх проб�

лемних питань, щоб ми макси�

мально швидко були підготовле�

ні для входження на рівних в

будь�які інтеграційні процеси,

головне — в євроінтеграційний

процесс, з тим, щоб не втратити

наш потенціал",— заявив голова

КМДА Олександр Попов. Також

він запропонував створити най�

ближчим часом план дій з вироб�

никами й науковцями щодо від�

працювання можливих ризиків і

загроз для столичних підпри�

ємств, які можуть виникати у хо�

ді інтеграційних процесів Укра�

їни

Під час засідання Ради дире торів підприємств, станов та ор анізацій столиці олова КМДА Оле сандр Попов запропон вав створити план дій для
виробни ів щодо відпрацювання можливих ризи ів і за роз, я і мож ть вини ати ході інте раційних процесів У раїни

До 20 грудня триватимуть
громадські обговорення
щодо встановлення тарифів
на перевезення пасажирів

Äî 20 ãðóäíÿ 2013 ðîêó êèÿíè ìîæóòü
íàä³ñëàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ
ùîäî ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ "Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæè-
ð³â ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó
ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó
çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó", çàïîâíèâøè
â³äïîâ³äíó ôîðìó
(http://kievcity.gov.ua/news/11740.html).

Ïðîåêò, ï³äãîòîâëåíèé Äåïàðòàìåíòîì
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ, ïåðåäáà-
÷àº âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç ïå-
ðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ì³ñüêèì òðàíñïîðòîì
íà ð³âí³ 3 ãðí. Ðàçîì ³ç òèì âàðò³ñòü ïðî¿ç-
íèõ êâèòê³â çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ, à
ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí çìîæóòü ³ íàäà-
ë³ ¿çäèòè áåçêîøòîâíî. Íà äóìêó ðîçðîá-
íèê³â ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ, òàêà ïðîïî-
çèö³ÿ âîäíî÷àñ äîçâîëÿº çàáåçïå÷èòè ³ ñî-
ö³àëüíèé çàõèñò êèÿí, ÿê³ ïîñò³éíî êîðèñ-
òóþòüñÿ òðàíñïîðòîì, ³ çàáåçïå÷èòè áåçïå-
ðåá³éíó ðîáîòó ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí" òà ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ". Òàêîæ öå äî-
çâîëèòü çìåíøèòè íàâàíòàæåííÿ íà ì³ñü-
êèé áþäæåò, ÿêèé, çã³äíî ç ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì, ìàº â³äøêîäîâóâàòè çáèòêè
òðàíñïîðòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿêùî ÷èíí³ òà-
ðèôè íå ïîêðèâàþòü âèòðàòè ç íàäàííÿ
ïîñëóã.

Íàä³ñëàòè ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ
ìîæíà íà àäðåñó óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³-
òèêè Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36 àáî
íà åëåêòðîííó ïîøòó: cinpolit@kievcity.
gov.ua. Ó çâåðíåíí³ íåîáõ³äíî âêàçàòè
ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, îðãàí³çàö³þ
(óñòàíîâó), ïîñàäó, òåëåôîí/ôàêñ/e-mail
òà, âëàñíå, ïðîïîçèö³¿.

Çâ³ò çà ðåçóëüòàòàìè îáãîâîðåííÿ áóäå
îïðèëþäíåíèé íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÊÌÄÀ
íå ï³çí³øå, í³æ çà äâà òèæí³ ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ îáãîâîðåííÿ

У столиці відбудеться
Благодійний різдвяний
ярмарок

7 ãðóäíÿ ó âèñòàâêîâîìó öåíòð³ "Êè¿â-
ÅêñïîÏëàçà" â³äáóäåòüñÿ 21-é Áëàãîä³é-
íèé ð³çäâÿíèé ÿðìàðîê, ÿêèé ïðîâîäèòü
Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé êëóá Êèºâà. Â³ä-
â³äóâà÷³ çìîæóòü ñêóøòóâàòè ñòðàâè íà-
ö³îíàëüíèõ êóõîíü, âçÿòè ó÷àñòü ó ëîòå-
ðå¿, ïðèäáàòè ñóâåí³ðè òà ð³çíîìàí³òí³
òîâàðè, çàïðîïîíîâàí³ ìàéæå 40 ³íîçåì-
íèìè ïîñîëüñòâàìè. Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿ-
òèìå Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ ³íîçåìíèõ ïðåäñòàâíèöòâ, ÿêà âæå
âòðåòº º ãåíåðàëüíèì ñïîíñîðîì ÿðìàð-
êó. Ïëàíóºòüñÿ óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ â³ä-
êðèòòÿ, ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà, à äëÿ ä³-
òåé âëàøòóþòü çàíÿòòÿ ç ïðîôåñ³éíèìè
âèêëàäà÷àìè. Ç³áðàí³ êîøòè ñïðÿìóþòü
íà áëàãîä³éí³ ïðîåêòè ç ï³äòðèìêè ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ æ³íîê, ä³òåé, ³íâàë³ä³â òà
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó

З 3 до 5 грудня в Києві
перебуватимуть мощі
святого Георгія Побідоносця

×àñòêà ïðàâèö³ âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîð-
ã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ ïåðåáóâàòèìå â Óêðà¿í³
äî 5 ãðóäíÿ. Äî öüîãî âîíà ïîáóâàº ó ñå-
ìè ì³ñòàõ, â ì³ñöÿõ, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ³ìå-
íåì ñâÿòîãî. Çîêðåìà â Êèºâ³ âêëîíèòèñÿ
ñâÿòèí³ â³ðÿíè çìîæóòü ó Ñïàñî-Ïðåîá-
ðàæåíñüêîìó ñîáîð³ ç 3 ïî 5 ãðóäíÿ, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî ìîù³ ïîâåðíóòüñÿ íà Ñâÿòó ãîðó
Àôîí
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Марта КОХАН
"Хрещатик"

Е
ксперти визнають, що євроінтеграційні плани України мають свої перева�
ги й ризики як у цілому для економіки нашої держави, так і для її столиці.
Звісно, бізнес зацікавлений у доступі до платоспроможного ринку Євро�
союзу з 507 млн споживачів. Водночас зрозуміло, що так просто ЄС не

відкриє Україні свої ринки, та й вітчизняна продукція не в змозі конкурувати з
європейською. Для цього необхідно прискорити модернізацію наших підпри�
ємств, впроваджувати інновації за рахунок використання науково�технічного,
промислового потенціалу країни, покращувати інвестиційний клімат. Це розумі�
ють і українські виробники, в тому числі столичні, які вчора затвердили звернен�
ня до Президента України щодо підтримки євроінтеграції. При цьому вони за�
кликали адаптувати економіку держави до умов вільної торгівлі з ЄС та мінімізу�
вати вплив на внутрішню соціально�економічну ситуацію, адже велика частина
промислових підприємств нашої столиці залишається орієнтованою на Росію, і
втрата цих зв’язків не вигідна нікому.

29 листопада 2013 П’ЯТНИЦЯ № 176 (4383)
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Про затвердження результатів жеребкувань щодо черговості 
надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрова�
ним в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197, 223,
ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів

Державного бюджету України, виділених на підготовку 
та проведення повторних виборів народних депутатів України

15 грудня 2013 року
Постанова № 361 від 26 листопада 2013 року

Відповідно до частини сьомої статті 72, частини четвертої статті 73, частини третьої статті 104 Закону Ук�
раїни "Про вибори народних депутатів України", підпунктів 16, 17 пункту 3 розділу І Закону України "Про
повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223",
Порядку надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому
окрузі, ефірного часу на радіо та телебаченні для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах
коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення повторних та проміжних
виборів народного депутата України, Порядку надання кандидатам у народні депутати України, зареєстро�
ваним в одномандатному виборчому окрузі, друкованих площ для опублікування їх передвиборних прог�
рам за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення
повторних та проміжних виборів народного депутата України, встановлених постановою Центральної ви�
борчої комісії від 18 квітня 2013 року № 82, керуючись статтями 11 � 13, пунктом 1 статті 19 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Затвердити�рез�льтати�жереб��вань�що-

до�чер�овості:

надання��андидатам���народні�деп�тати�У�-

раїни,� зареєстрованим�в�одномандатних�ви-

борчих� о�р��ах� №� 94,� 132,� 194,� 197,� 223,

ефірно�о�час��ре�іональними�телерадіоор�а-

нізаціями� на� ре�іональном�� телебаченні� та

радіо�для�проведення�передвиборної�а�ітації

за�рах�но��і�в�межах��оштів�Державно�о�бюд-

жет��У�раїни,�виділених�на�під�отов���та�про-

ведення�повторних�виборів�народних�деп�та-

тів�У�раїни�15��р�дня�2013�ро��,�та�с�ладені

за�їх�підс�м�ами�роз�лади�ефірно�о�час��(до-

дат�и�1�— 10);

др���вання�передвиборних�про�рам��анди-

датів���народні�деп�тати�У�раїни,�зареєстро-

ваних� в� одномандатних� виборчих� о�р��ах�

№�94,�132,�194,�197,�223,�ре�іональними�др�-

�ованими�засобами�масової�інформації�за�ра-

х�но�� і� в�межах� �оштів�Державно�о�бюджет�

У�раїни,�виділених�на�під�отов���та�проведен-

ня�повторних�виборів�народних�деп�татів�У�-

раїни�15��р�дня�2013�ро���(додат�и�11�— 15).

2.�Цю�постанов��разом�з�відповідними�до-

дат�ами�надіслати�відповідним�ре�іональним

др��ованим�засобам�масової� інформації�для

ви�ористання� в� роботі� та� оп�блі��вання� �

триденний�стро��з�дня�її�прийняття.

3.� Цю� постанов�� надіслати� Національній

раді�У�раїни�з�питань�телебачення�і�радіомов-

лення,� Державном�� �омітет�� телебачення� і

радіомовлення�У�раїни,�а�та�ож�разом�з�від-

повідними�додат�ами�(відповідним�додат�ом)

–�відповідним�ре�іональним�телерадіоор�ані-

заціям� та� оприлюднити� на� офіційном�� веб-

сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��5

до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�26�листопада�2013�ро���№�361

РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ 
щодо черговості надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим 

в одномандатному виборчому окрузі № 223, ефірного часу комунальним
підприємством Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" на регіональному

телебаченні для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів
Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення повторних

виборів народних депутатів України 15 грудня 2013 року, та складений за його
підсумком розклад ефірного часу

30 Васьков Володимир Михайлович 06.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

31 Талишев Євген Іванович 06.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

32 Лабунський Юрій Олександрович 06.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

33 Масалітіна Ольга Юріївна 06.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

34 Артемчук Анатолій Володимирович 07.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

35 Головань Олександр Олексійович 07.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

36 Нечепорук Денис Іванович 07.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

37 Проскуров Володимир Володимирович 07.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

38 Кущ Олексій Іванович 07.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

39 Грабар Микола Федорович 07.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

40 Ковальчук Василь Григорович 07.12.2013 21:00�21:20 30 ТВК

41 Рульов Сергій Григорович 07.12.2013 21:20�21:40 30 ТВК

42 Гримчак Юрій Володимирович 07.12.2013 21:40�22:00 30 ТВК

43 Ходаковський Віктор Миколайович 08.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

44 Левченко Андрій Ілларіонович 08.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

45 Рибалко Олександр Григорович 08.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

46 Калашніков Олег Іванович 08.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

47 Орєхова Олена Володимирівна 08.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

48 Калінчук Юрій Іванович 08.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

49 Бурля Олександр Юрійович 08.12.2013 21:00�21:20 30 ТВК

50 Іжицький Михайло Михайлович 08.12.2013 21:20�21:40 30 ТВК

51 Селлеі�Довженко Аттіла�Дюло Яношевич 08.12.2013 21:40�22:00 30 ТВК

52 Перегуда Вадим Едуардович 10.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

53 Шаповал Ігор Володимирович 10.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

54 Заволодько Дмитро Олександрович 10.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

55 Єскіна Олена Олександрівна 10.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

56 Король Сергій Олександрович 10.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

57 Окунська Наталія Василівна 10.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

58 Бєлов Олександр Миколайович 11.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

59 Кулеба Сергій Миколайович 11.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

60 Пікаревський Валерій Арсентійович 11.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

61 Самойленко Ігор Миколайович 11.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

62 Бойко Олег Миколайович 11.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

63 Юрків Віталій Євгенович 11.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

64 Остапчук Марина Анатоліївна 12.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

65 Петрина Олексій Сергійович 12.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

66 Гаянський Геннадій Григорович 12.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

67 Пилипишин Віктор Петрович 12.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

68 Костренко Олександр Сергійович 12.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

69 Шилова Вікторія Віталіївна 12.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

70 Цвіркун Антон Миколайович 13.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

71 Медяник Сергій Вікторович 13.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

72 Сердюк Валентин Михайлович 13.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

73 Пашкевич Андрій Ігорович 13.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

74 Гладчук Вадим Федорович 13.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

75 Омельченко Олег Михайлович 13.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

Черго�
вість, виз�
начена
жеребку�
ванням

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у народні
депутати України

Дата
трансляції

Час
трансляції

Назва
каналу
мовлення
(за
наявності)

1 Кива Ілля Володимирович 01.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

2 Глущенко Артем Ігорович 01.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

3 Гримчак Юрій Миколайович 01.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

4 Макарян Артур Владиславович 01.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

5 Монтян Тетяна Миколаївна 01.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

6 Калантар Олександр Олександрович 01.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

7 Дудник Олексій Сергійович 01.12.2013 21:00�21:20 30 ТВК

8 Пелипишин Олександр Богданович 01.12.2013 21:20�21:40 30 ТВК

9 Левченко Юрій Володимирович 01.12.2013 21:40�22:00 30 ТВК

10 Семидідько Андрій Андрійович 03.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

11 Виноградова Валентина Володимирівна 03.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

12 Подгорний Петро Петрович 03.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

13 Маловський Роман Мар'янович 03.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

14 Левченко Владислав Володимирович 03.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

15 Тягній Сергій Володимирович 03.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

16 Тищенко Микола Васильович 04.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

17 Лузан Олександр Васильович 04.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

18 Григоренко Василь Васильович 04.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

19 Костельнюк Олександр Васильович 04.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

20 Дударець Оксана Сергіївна 04.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

21 Хмель Анатолій Олексійович 04.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

22 Марцинюк Петро Васильович 05.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

23 Гордієнко Олексій Миколайович 05.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

24 Калєнцов Олександр Георгійович 05.12.2013 19:40�20:00 30 ТВК

25 Вулах Михайло Миколайович 05.12.2013 20:00�20:20 30 ТВК

26 Луговик Сергій Миколайович 05.12.2013 20:20�20:40 30 ТВК

27 Мітько Віктор Георгійович 05.12.2013 20:40�21:00 30 ТВК

28 Бузина Олесь Олексійович 06.12.2013 19:00�19:20 30 ТВК

29 Зайцев Сергій Анатолійович 06.12.2013 19:20�19:40 30 ТВК

Черго�
вість, виз�
начена
жеребку�
ванням

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у народні
депутати України

Дата
трансляції

Час
трансляції

Назва
каналу
мовлення
(за
наявності)

1 Мітько Віктор Георгійович 01.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

2 Заволодько Дмитро Олександрович 02.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

3 Шаповал Ігор Володимирович 03.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

4 Калашніков Олег Іванович 04.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

5 Вулах Михайло Миколайович 05.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

6 Ходаковський Віктор Миколайович 06.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

7 Костельнюк Олександр Васильович 07.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

8 Іжицький Михайло Михайлович 08.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

9 Дударець Оксана Сергіївна 09.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

10 Окунська Наталія Василівна 10.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додато��10

до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�26�листопада�2013�ро���№�361

РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ 
щодо черговості надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим 

в одномандатному виборчому окрузі № 223, ефірного часу комунальним
підприємством "Радіостанція "Голос Києва" на регіональному радіо для проведення
передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України,

виділених на підготовку та проведення повторних виборів народних депутатів
України 15 грудня 2013 року, та складений за його підсумком розклад ефірного часу



ÂÈÁÎÐÈ-2013 

Хрещатик 329 листопада 2013 року

11 Зайцев Сергій Анатолійович 11.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

12 Левченко Юрій Володимирович 12.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

13 Омельченко Олег Михайлович 13.12.2013 21:40�22:00 Київ 98ФМ

14 Артемчук Анатолій Володимирович 01.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

15 Гримчак Юрій Володимирович 02.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

16 Тягній Сергій Володимирович 03.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

17 Пашкевич Андрій Ігорович 04.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

18 Бузина Олесь Олексійович 05.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

19 Талишев Євген Іванович 06.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

20 Дудник Олексій Сергійович 07.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

21 Семидідько Андрій Андрійович 08.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

22 Луговик Сергій Миколайович 09.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

23 Король Сергій Олександрович 10.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

24 Лабунський Юрій Олександрович 11.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

25 Васьков Володимир Михайлович 12.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

26 Бурля Олександр Юрійович 13.12.2013 21:20�21:40 Київ 98ФМ

27 Виноградова Валентина Володимирівна 01.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

28 Проскуров Володимир Володимирович 02.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

29 Рульов Сергій Григорович 03.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

30 Маловський Роман Мар'янович 04.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

31 Кущ Олексій Іванович 05.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

32 Пелипишин Олександр Богданович 06.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

33 Левченко Владислав Володимирович 07.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

34 Рибалко Олександр Григорович 08.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

35 Подгорний Петро Петрович 09.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

36 Пікаревський Валерій Арсентійович 10.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

37 Гладчук Вадим Федорович 11.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

38 Ковальчук Василь Григорович 12.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

39 Гримчак Юрій Миколайович 13.12.2013 21:00�21:20 Київ 98ФМ

40 Грабар Микола Федорович 01.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

41 Перегуда Вадим Едуардович 02.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

42 Хмель Анатолій Олексійович 03.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

43 Макарян Артур Владиславович 04.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

44 Петрина Олексій Сергійович 05.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

45 Монтян Тетяна Миколаївна 06.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

46 Медяник Сергій Вікторович 07.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

47 Самойленко Ігор Миколайович 08.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

48 Калантар Олександр Олександрович 09.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

49 Глущенко Артем Ігорович 10.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

50 Єскіна Олена Олександрівна 11.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

51 Селлеі�Довженко Аттіла�Дюло Яношевич 12.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

52 Головань Олександр Олексійович 13.12.2013 20:40�21:00 Київ 98ФМ

53 Тищенко Микола Васильович 01.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

54 Бєлов Олександр Миколайович 02.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

55 Гордієнко Олексій Миколайович 03.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

56 Лузан Олександр Васильович 04.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

57 Сердюк Валентин Михайлович 05.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

58 Гаянський Геннадій Григорович 06.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

59 Пилипишин Віктор Петрович 07.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

60 Костренко Олександр Сергійович 08.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

61 Цвіркун Антон Миколайович 09.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

62 Юрків Віталій Євгенович 10.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

63 Шилова Вікторія Віталіївна 11.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

64 Масалітіна Ольга Юріївна 12.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

65 Кива Ілля Володимирович 13.12.2013 20:20�20:40 Київ 98ФМ

66 Остапчук Марина Анатоліївна 01.12.2013 20:00�20:20 Київ 98ФМ

67 Орєхова Олена Володимирівна 02.12.2013 20:00�20:20 Київ 98ФМ

68 Бойко Олег Миколайович 03.12.2013 20:00�20:20 Київ 98ФМ

69 Калінчук Юрій Іванович 04.12.2013 20:00�20:20 Київ 98ФМ

70 Калєнцов Олександр Георгійович 05.12.2013 20:00�20:20 Київ 98ФМ

71 Григоренко Василь Васильович 06.12.2013 20:00�20:20 Київ 98ФМ

72 Кулеба Сергій Миколайович 07.12.2013 20:00�20:20 Київ 98ФМ

73 Левченко Андрій Ілларіонович 08.12.2013 20:00�20:20 Київ 98ФМ

74 Марцинюк Петро Васильович 09.12.2013 20:00�20:20 Київ 98ФМ

75 Нечепорук Денис Іванович 10.12.2013 20:00�20:20 Київ 98ФМ

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додато��15

до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�26�листопада�2013�ро���№�361

РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ 
щодо черговості друкування передвиборних програм

кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному
виборчому окрузі № 223, у газеті "Хрещатик" за рахунок і в межах коштів

Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення повторних
виборів народних депутатів України 15 грудня 2013 року

Черговість,
визначена
жеребкуванням

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у народні
депутати України

Дата публікації Місце публікації
(номер шпальти)

1 Лабунський Юрій Олександрович 29.11.2013 3/1

2 Кущ Олексій Іванович 29.11.2013 3/2

3 Король Сергій Олександрович 29.11.2013 3/3

4 Іжицький Михайло Михайлович 29.11.2013 4/1

5 Самойленко Ігор Миколайович 29.11.2013 4/2

6 Калантар Олександр Олександрович 29.11.2013 4/3

7 Ходаковський Віктор Миколайович 29.11.2013 5/1

8 Левченко Юрій Володимирович 29.11.2013 5/2

9 Шаповал Ігор Володимирович 29.11.2013 5/3

10 Левченко Андрій Ілларіонович 29.11.2013 6/1

11 Бойко Олег Миколайович 29.11.2013 6/2

12 Семидідько Андрій Андрійович 29.11.2013 6/3

13 Луговик Сергій Миколайович 29.11.2013 7/1

14 Масалітіна Ольга Юріївна 29.11.2013 7/2

15 Монтян Тетяна Миколаївна 29.11.2013 7/3

16 Цвіркун Антон Миколайович 29.11.2013 8/1

17 Григоренко Василь Васильович 29.11.2013 8/2

18 Марцинюк Петро Васильович 29.11.2013 8/3

19 Маловський Роман Мар'янович 29.11.2013 9/1

20 Гладчук Вадим Федорович 29.11.2013 9/2

21 Гаянський Геннадій Григорович 29.11.2013 9/3

22 Калашніков Олег Іванович 29.11.2013 10/1

23 Хмель Анатолій Олексійович 29.11.2013 10/2

24 Заволодько Дмитро Олександрович 29.11.2013 10/3

25 Калєнцов Олександр Георгійович 29.11.2013 11/1

26 Бузина Олесь Олексійович 29.11.2013 11/2

27 Тягній Сергій Володимирович 29.11.2013 11/3

28 Остапчук Марина Анатоліївна 29.11.2013 12/1

29 Шилова Вікторія Віталіївна 29.11.2013 12/2

30 Лузан Олександр Васильович 29.11.2013 12/3

31 Глущенко Артем Ігорович 29.11.2013 13/1

32 Макарян Артур Владиславович 29.11.2013 13/2

33 Гордієнко Олексій Миколайович 29.11.2013 13/3

34 Головань Олександр Олексійович 29.11.2013 14/1

35 Гримчак Юрій Миколайович 29.11.2013 14/2

36 Проскуров Володимир Володимирович 29.11.2013 14/3

37 Вулах Михайло Миколайович 29.11.2013 15/1

38 Костренко Олександр Сергійович 29.11.2013 15/2

39 Пелипишин Олександр Богданович 29.11.2013 15/3

40 Окунська Наталія Василівна 29.11.2013 16/1

41 Виноградова Валентина Володимирівна 29.11.2013 16/2

42 Костельнюк Олександр Васильович 29.11.2013 16/3

43 Рульов Сергій Григорович 29.11.2013 17/1

44 Нечепорук Денис Іванович 29.11.2013 17/2

45 Рибалко Олександр Григорович 29.11.2013 17/3

46 Зайцев Сергій Анатолійович 29.11.2013 18/1

47 Пилипишин Віктор Петрович 29.11.2013 18/2

48 Ковальчук Василь Григорович 29.11.2013 18/3

49 Тищенко Микола Васильович 29.11.2013 19/1

50 Грабар Микола Федорович 29.11.2013 19/2

51 Омельченко Олег Михайлович 29.11.2013 19/3

52 Селлеі�Довженко Аттіла�Дюло Яношевич 29.11.2013 20/1

53 Бєлов Олександр Миколайович 29.11.2013 20/2

54 Бурля Олександр Юрійович 29.11.2013 20/3

55 Артемчук Анатолій Володимирович 29.11.2013 21/1

56 Талишев Євген Іванович 29.11.2013 21/2

57 Васьков Володимир Михайлович 29.11.2013 21/3

58 Орєхова Олена Володимирівна 29.11.2013 22/1

59 Перегуда Вадим Едуардович 29.11.2013 22/2

60 Єскіна Олена Олександрівна 29.11.2013 22/3

61 Сердюк Валентин Михайлович 29.11.2013 23/1

62 Юрків Віталій Євгенович 29.11.2013 23/2

63 Кива Ілля Володимирович 29.11.2013 23/3

64 Калінчук Юрій Іванович 29.11.2013 24/1

65 Подгорний Петро Петрович 29.11.2013 24/2

66 Пікаревський Валерій Арсентійович 29.11.2013 24/3

67 Мітько Віктор Георгійович 29.11.2013 25/1

68 Пашкевич Андрій Ігорович 29.11.2013 25/2

69 Кулеба Сергій Миколайович 29.11.2013 25/3

70 Медяник Сергій Вікторович 29.11.2013 26/1

71 Дударець Оксана Сергіївна 29.11.2013 26/2

72 Гримчак Юрій Володимирович 29.11.2013 26/3

73 Левченко Владислав Володимирович 29.11.2013 27/1

74 Петрина Олексій Сергійович 29.11.2013 27/2

75 Дудник Олексій Сергійович 29.11.2013 27/3



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 29 листопада 2013 року

Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України

Постанова № 369 від 26 листопада 2013 року
Розглянувши подання суб’єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів на�

родних депутатів України про заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно до пункту 1 частини
другої статті 13, частин першої — третьої, п’ятої — сьомої статті 26, частин першої — сьомої, дев’ятої — оди�
надцятої статті 27, пункту 2 частини третьої, частин четвертої, сьомої, десятої статті 37, частини третьої
статті 104 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, абзацу першого, пункту 5 розділу І За�
кону України “Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах 
№№ 94, 132, 194, 197, 223”, керуючись статтями 11 � 13, пунктом 17 статті 19 Закону України “Про Центральну
виборчу комісію”, Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1.�Внести�зміни�до�с�лад��о�р�жних�вибор-

чих� �омісій� з� виборів� народних� деп�татів

У�раїни,� �творених� відповідно� до� постанови

Центральної� виборчої� �омісії� від� 25� жовтня

2013� ро���№ 242� “Про� �творення� о�р�жних

виборчих��омісій�з�виборів�народних�деп�та-

тів� У�раїни� одномандатних� виборчих� о�р��ів

№№�94,�132,�194,�197,�223”,�з�ідно�з�додат-

�ами�1,�2.

2.�О�р�жним�виборчим��омісіям�з�виборів

народних� деп�татів� У�раїни,� до� с�лад�� я�их

вносяться� зміни,� поінформ�вати� �ромадян

про� та�і� зміни� �� визначений�цими� �омісіями

спосіб.

3.� Цю� постанов�� разом� з� відповідним� до-

дат�ом� надіслати� відповідним� ре�іональним

др��ованим�засобам�масової� інформації�для

оп�блі��вання� �� семиденний�стро��від�дня� її

Додато��2

до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�26�листопада�2013�ро���№ 369

ЗМІНИ 
в складі окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 223

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Вербиць�а�Ганна�Степанівна,�1953�ро���на-

родження��— се�ретар��омісії,�від�Політичної

партії� “УДАР� (У�раїнсь�ий� Демо�ратичний

Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а”�(��зв’яз-

���із�внесенням�подання�про�замін��члена�ви-

борчої� �омісії� с�б’є�том,� за� поданням� я�о�о

�андидат�р�� та�о�о� члена�б�ло�в�лючено�до

с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити� до� с�лад�� �омісії� та� призначити

се�ретарем��омісії:

Недаш�івсь�ий� Є�ор� Павлович,� 1994� ро��

народження� — від� Політичної� партії� “УДАР

(У�раїнсь�ий� Демо�ратичний� Альянс� за� Ре-

форми)�Віталія�Клич�а”.

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

прийняття,�а�та�ож�відповідним�о�р�жним�ви-

борчим��омісіям�з�виборів�народних�деп�та-

тів�У�раїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційно-

м��веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно�правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 128 (1256)

П’ЯТНИЦЯ,
29 листопада
2013 року

Про оголошення природної території, розташованої на вулиці
Туманяна, навпроти житлових будинків 52�в на вулиці 

М. Раскової та 15�а на вулиці Туманяна у Дніпровському районі
м. Києва сквером

Рішення Київської міської ради № 452/9940 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7, статей 51�53 Закону України “Про природно�заповідний
фонд України” та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також врахову�
ючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�2,0��а

за� рах�но�� місь�их� земель,� не� наданих� �

власність�чи��орист�вання,�на�в�лиці�Т�маня-

на,�навпроти�б�дин�ів�52-в�на�в�лиці�М.�Рас-

�ової� та�15-а�на�в�лиці�Т�маняна���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�“Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцеп-

ції� форм�вання� зелених� насаджень� в� цен-

тральній�частині�міста”,�затверджених�рішен-

ням� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 19.07.2005

№ 806/3381�та�продовжених�на�період�2010-

2015� ро�ів� рішенням� Київсь�ої� місь�ої� ради

від�27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�“Озе-

ленені� території� за�ально�о� �орист�вання�м.

Києва,� що� відповідають� типоло�ічним� озна-

�ам�та�план�вальним�вимо�ам”),�додавши�зе-

мельн�� ділян��,� визначен�� п�н�том� 1� цьо�о

рішення,� до� перелі��� с�верів� Дніпровсь�о�о

район��міста�Києва.

3.� Київсь�ом�� �ом�нальном�� об’єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених

насаджень міста�"Київзеленб�д”�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор�ані-

заційно-правові� заходи� щодо� облашт�вання

с�вер��на�земельній�ділянці,�визначеній�п�н�-

том�1�цьо�о�рішення.

4.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити� в� �ом�нальних� засобах� масової� інфор-

мації.

5.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.�

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради 

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 24 травня 2012 року № 596/7933 “Про приватизацію 

жилих приміщень у гуртожитках м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 473/9961 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18
Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статей 3, 4, 5 Закону України “Про забезпечен�
ня реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, статей 2, 3 Закону України “Про приватизацію дер�
жавного житлового фонду”, рішення Київської міської ради від 28 жовтня 2010 року № 183/4995 “Про окре�
мі питання організації управління районами в м. Києві”, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 “Про питання орга�
нізації управління районами в місті Києві”, враховуючи звернення районних в місті Києві державних адмі�
ністрацій, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�24�травня�2012�ро���№ 596/7933

“Про�приватизацію�жилих�приміщень�����рто-

жит�ах�м.�Києва”:

1.1.� П�н�т� 3� рішення� ви�ласти� в� та�ій� ре-

да�ції:

“Деле��вати� районним� в� місті� Києві� дер-

жавним�адміністраціям�право�видачі�ордерів

на� жилі� приміщення� в� ��ртожит�ах� меш�ан-

цям,�я�і�постійно�в�них�проживають,�зареєс-

тровані� та� переб�вають� на� облі��� потреб�-

ючих�поліпшення�житлових��мов.

Питання�надання�ордерів�на�займані�меш-

�анцями���ртожит�ів�жилі�приміщення�район-

ним� в�місті� Києві� державним� адміністраціям

роз�лядати�попередньо�на��ромадсь�их��омі-

сіях�з�житлових�питань�за��частю�представни-

�ів���ртожит�ів”.

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�власності�та�постійн���омі-

сію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-

�ом�нально�о� �осподарства� та� паливно-

енер�етично�о��омпле�с�.�

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до міської цільової програми “Діти столиці”
на 2011�2015 роки”, затвердженої рішенням Київської міської

ради від 17 лютого 2011 року № 20/5407, та фінансування 
її заходів у 2013 році

Рішення Київської міської ради № 447/9935 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�

їні”, рішення Київської міської ради від 08. 02. 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”, у
межах коштів, виділених на реалізацію міської цільової програми “Діти столиці” на 2011�2015 роки” на 2013
рік, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.� Затвердити� зміни� до� місь�ої� цільової

про�рами�“Діти�столиці”�на�2011-2015�ро�и”,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�17�люто�о�2011�ро���№ 20/5407�(зі�змі-

нами�та�доповненнями),�з�ідно�з�додат�ом�1

до�цьо�о�рішення.

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�17��вітня�2013�ро���№ 116/9173

“Про� внесення� змін� до�місь�ої� цільової� про-

�рами�“Діти�столиці”�на�2011-2015�ро�и”,�за-

твердженої� рішенням� Київсь�ої� місь�ої� ради

від�17�люто�о�2011�ро���№ 20/5407,�та�фінан-

с�вання�її�заходів���2013�році”,�а�саме:

2.1.� У� підп�н�ті� 2.1� цифри� та� слова

“12 903,7� тис.� �рн.”� замінити� цифрами� та

словами�“11 747,8�тис.��рн.”.

2.2.�Додато��2�та�додато��3�ви�ласти�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

3.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити,�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�“Хреща-

ти�”.

4.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� ��манітарної� політи�и� та� постійн�� �омі-

сію�Київради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно�о�розвит��.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради 

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 31 березня 2011 року № 100/5487 “Про Програму приватизації

комунального майна територіальної громади міста Києва 
на 2011�2012 роки”

Рішення Київської міської ради № 517/10005 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Внести� до� додат�а� 1� до� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 31� березня� 2011� ро��

№ 100/5487�“Про�Про�рам��приватизації �ом�нально�о�майна�територіальної��ромади�міста

Києва�на�2011-2012�ро�и”�та�і�зміни:

1.1.�Позицію�80�розділ��“Перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�”:

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

1.2.�Позиції�98,�103�розділ��“Перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�”:

ви�лючити.

80 Нежилі приміщення
ТОВ "Аптека Ліза"

м. Київ, вул. Академіка
Туполєва, 16, літ. "А"

124,2

80 Нежилі приміщення
ТОВ "Аптека Ліза"

м. Київ, вул. Академіка
Туполєва, 16, літ. "А"

95,6

98 Нежилі приміщення 
ТОВ "Явір�М"

м. Київ, вул. Курчатова,
23

829,5

103 Нежилий будинок 
ТОВ "Смачного"

м. Київ, 
вул. М. Кривоноса, 
29�а, літ. "А"

913,0



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 529 листопада 2013 року

2.�Доповнити�додато��1�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�31�березня�2011�ро���№ 100/5487�“Про�Про�рам��приватизації��ом�нально�о�майна�територіальної��ромади�міста�Києва�на

2011-2012�ро�и”�перелі�ом�об’є�тів�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�власності.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега
З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в секретаріаті Київради 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства “Центр первинної медико�санітарної допомоги
№ 2” Оболонського району м. Києва

Розпорядження № 1840 від 14 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь�

кої ради від 17 квітня 2013 року № 129/9186 “Про питання діяльності поліклініки № 3 Оболонського району 
м. Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Затвердити� Стат�т� �ом�нально�о� не�о-

мерційно�о� підприємства� “Центр� первинної

меди�о-санітарної� допомо�и� № 2”� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва,�що�додається.

2.� Ком�нальном�� не�омерційном�� підпри-

ємств�� “Центр� первинної� меди�о-санітарної

допомо�и�№ 2”�Оболонсь�о�о�район��м.�Ки-

єва�в� �становленом��поряд���зареєстр�вати

Стат�т�підприємства.

3.� Заст�пни�ові� �олови� Київсь�ої� місь�ої

державної� адміністрації� з�ідно� з� розподілом

обов’яз�ів�прийняти�рішення�щодо�висвітлен-

ня�зміст��цьо�о�розпорядження���засобах�ма-

сової�інформації.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов

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

Про затвердження Статуту комунального 
некомерційного підприємства “Центр первинної 

медико�санітарної допомоги № 1” 
Подільського району м. Києва

Розпорядження № 1843 від 14 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь�

кої ради від 17 квітня 2013 року № 133/9190 “Про комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної
медико�санітарної допомоги № 1” Подільського району м. Києва, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1�Затвердити�Стат�т��ом�нально�о�не�о-

мерційно�о�підприємства�“Центр�первинної

меди�о-санітарної� допомо�и�№ 1”� Поділь-

сь�о�о�район��м.�Києва,�що�додається.

2.� Ком�нальном�� не�омерційном�� під-

приємств�� “Центр�первинної�меди�о-сані-

тарної�допомо�и�№ 1”�Подільсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�зареєстр�вати�Стат�т�в�поряд-

��,� встановленом�� за�онодавством� У�ра-

їни.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження� по�ласти� на� заст�пни�ів� �олови

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися 

в апараті Київської міської державної адміністрації

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

22�листопада�2013�ро���№�58/1048

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

від 14 травня 2013 року № 694 “Про встановлення тарифів 
на послуги з утримання майданчиків для платного паркування

транспортних засобів, які надаються 
Комунальним підприємством “Київтранспарксервіс”

Розпорядження № 1950 від 30 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 281 Закону Укра�

їни “Про благоустрій населених пунктів”, постанов Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 559
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 258” та від 01 серпня 2011
року № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з ме�
тою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1.� Унести� до� розпорядження� ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої� державної� адміністрації)� від� 14� травня

2013�ро���№ 694�“Про�встановлення�тарифів

на� посл��и� з� �тримання� майданчи�ів� для

платно�о� пар��вання� транспортних� засобів,

я�і� надаються� Ком�нальним� підприємством

“Київтранспар�сервіс”,� зареєстровано�о� �

Головном�� �правлінні� юстиції� �� м.� Києві� 22

травня�2013�ро���за�№ 30/1022,�та�і�зміни:

1.1.���У���за�олов�����розпорядження���сло-

ва���"�тримання���майданчи�ів"�замінити�сло-

вами�"�орист�вання�майданчи�ами".

1.2.�У�п�н�ті�1�розпорядження�слова�"�три-

мання�відведених�майданчи�ів"�замінити�сло-

вами� "�орист�вання� відведеними� майданчи-

�ами".

1.3.�У�п�н�ті�2�розпорядження�слова�"�три-

мання�спеціально�обладнано�о�перехоплюю-

чо�о�майданчи�а"� замінити� словами� "�орис-

т�вання� спеціально� обладнаним� перехоплю-

ючим�майданчи�ом".

1.4.� Преамб�л�� розпорядження� після� слів

""Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні""�до-

повнити�словами�та�цифрами�"статті�281 За-
�он�� У�раїни� "Про� бла�о�стрій� населених

п�н�тів"".

2.�У�назві�Тарифів�на�посл��и�з��тримання

відведених�майданчи�ів�для�платно�о�пар��-

вання� транспортних� засобів,� я�і� надаються

Ком�нальним� підприємством� "Київтран-

спар�сервіс",�встановлених�розпорядженням

ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

14�травня�2013�ро���№�694,�зареєстрованим

��Головном���правлінні�юстиції���м.�Києві�22

травня�2013�ро���за�№�30/1022,�слова�"�три-

мання�відведених�майданчи�ів"�замінити�сло-

вами� "�орист�вання� відведеними� майданчи-

�ами".

3.�У�назві�Тарифів�на�посл��и�з��тримання

спеціально� обладнано�о� перехоплюючо�о

майданчи�а� для� платно�о� пар��вання� тран-

спортних� засобів,� розташовано�о� на� просп.

А�адемі�а� Гл�ш�ова,� 5,� я�і� надаються�Ком�-

нальним� підприємством� "Київтранспар�сер-

віс",�встановлених�розпорядженням�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�14�травня

2013�ро���№694,�зареєстрованим���Головно-

м�� �правлінні� юстиції� �� м.� Києві� 13� серпня

2013� ро��� за�№� 30/1022,� слово� "�тримання

спеціально� обладнано�о� перехоплюючо�о

майданчи�а"� замінити�словами� "�орист�ван-

ня� спеціально� обладнаним� перехоплюючим

майданчи�ом".

4.� Це� розпорядження� набирає� чинності� з

дня�йо�о�оприлюднення.

5.�Заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�-�ерівни�ові�апарат��ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�П�за-

нов��О.Г.�прийняти�рішення�щодо�висвітлен-

ня�в�засобах�масової�інформації�зміст��цьо�о

розпорядження.

6.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� розпо-

рядження� по�ласти� на� заст�пни�а� �олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ко-

стю�а�М.Д.

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції 
кабельних мереж напругою 10 кВ на вулицях Михайла Донця,

Ніжинській, Лебедєва�Кумача Нижньоключовій, 
проспекті Відрадному в Солом’янському районі

Розпорядження № 1793 від 7 жовтня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,

“Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення на�
дійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНО�
ГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВЕНЕРГО”
від 23.07.2013 № 030/52/1�6109, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ� “КИЇВЕНЕРГО”� (далі —�ПАТ� “КИЇВЕНЕ-

РГО”)� здійснити� за� власні� �ошти� відповідно

до�розробленої�та�затвердженої�в��становле-

ном�� поряд��� прое�тно-�ошторисної� до��-

ментації�з�15�жовтня�2013�ро���до�30�верес-

ня�2014�ро���ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції

�абельних� мереж� напр��ою� 10� �В� з� част�о-

вим�розриттям�трот�арів�на�в�лицях�Михайла

Донця,� Ніжинсь�ій,� Лебедєва-К�мача,� Ниж-

ньо�лючовій,� проспе�ті� Відрадном�� в� Соло-

м’янсь�ом��районі.

Перехід�проїзних�частин�в�лиць�Гарматної,

Ніжинсь�ої,� Маміна-Сибіря�а,� Польової,� Да-

шавсь�ої� здійснити� за�ритим� способом —

методом��оризонтально�о�б�ріння.

Цей� прое�т� не� передбачає� повно�о� або

част�ово�о�пере�риття�р�х��на�проїзних�час-

тинах�зазначених�в�лиць.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно-

�о� за�онодавства� щодо� поряд��� ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.2.� По�одити� в� �правлінні� ДАІ� ГУ� МВС

У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової�ор�аніза-

ції�дорожньо�о�р�х�.

2.3.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�на

трот�арах� забезпечити� вільний� і� безпечний

прохід�пішоходів�та�проїзд�автотранспорт��до

приле�лих� б�дин�ів� і� �станов,� встановивши

відповідн��о�орож�,�а�та�ож���разі�необхідно-

сті�пішохідні�міст�и�шириною�не�менше�1,5�м.

2.4.�Роботи,�зазначені���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,� при� необхідності� ви�он�вати� в

тризмінном�� режимі,� забезпеч�ючи� проїзд

автотранспорт��не�менше�ніж�3,5�м.

2.5.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори),�тро-

т�арів� за� типом� існ�ючо�о� та� передати� їх� за

а�том� �ом�нальном�� підприємств�� “Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління�по�ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спор�д

на�них�Солом’янсь�о�о�район�”�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на�заст�пни-

�а� дире�тора� з� забезпечення� виробництва

СТРУКТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗ-

ДІЛУ� “КИЇВСЬКІ� ЕЛЕКТРИЧНІ� МЕРЕЖІ”� ПАТ

“КИЇВЕНЕРГО”�Головатен�а�С.�М.

4.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� розпо-

рядження� по�ласти� на� заст�пни�а� �олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�К�-

ч��а�М.�І.

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції 
кабельних мереж напругою 10 кВ на вулицях Салютній, 

Саратовській, Бауманській в Шевченківському районі
Розпорядження № 1794 від 7 жовтня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення на�
дійності системи є електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕ�
НОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВЕНЕРГО”
від 23.07.2013 № 030/52/1�6112, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ� “КИЇВЕНЕРГО”� (далі —�ПАТ� “КИЇВЕНЕ-

РГО”)� здійснити� за� власні� �ошти� відповідно

до�розробленої�та�затвердженої�в��становле-

ном�� поряд��� прое�тно-�ошторисної� до��-

ментації�з�14�жовтня�2013�ро���до�30�верес-

ня�2014�ро���ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції

�абельних� мереж� напр��ою� 10� �В� з� част�о-

вим�розриттям� трот�арів� на� в�лицях�Салют-

ній,�Саратовсь�ій,�Ба�мансь�ій� в�Шевчен�ів-

сь�ом��районі.

Перехід� проїзної� частини� в�лиці� Салютної

здійснити�за�ритим�способом�— методом��о-

ризонтально�о�б�ріння.

Цей� прое�т� не� передбачає� повно�о� або

част�ово�о�пере�риття�р�х��на�проїзних�час-

тинах�зазначених�в�лиць.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно-

�о� за�онодавства� щодо� поряд��� ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.2.� По�одити� в� �правлінні� ДАІ� ГУ� МВС

У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової�ор�аніза-

ції�дорожньо�о�р�х�.

2.3.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�на

трот�арах� забезпечити� вільний� і� безпечний

прохід�пішоходів�та�проїзд�автотранспорт��до

приле�лих� б�дин�ів� і� �станов,� встановивши

відповідн��о�орож�,�а�та�ож���разі�необхідно-

сті�пішохідні�міст�и�шириною�не�менше�1,5�м.

2.4.�Роботи,�зазначен���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,� при� необхідності� ви�он�вати� в

тризмінном�� режимі,� забезпеч�ючи� проїзд

автотранспорт��не�менше�ніж�3,5�м.

2.5. Роботи� ви�он�вати� з�ідно� з�Прави-

лами�бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженими

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори),�тро-

т�арів� за� типом� існ�ючо�о� та� передати� їх� за

а�том� �ом�нальном�� підприємств�� “Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління�по�ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спор�д

на�них�Шевчен�івсь�о�о�район�”�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на�заст�пни-

�а� дире�тора� з� забезпечення� виробництва

СТРУКТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗ-

ДІЛУ� “КИЇВСЬКІ� ЕЛЕКТРИЧНІ� МЕРЕЖІ”� ПАТ

“КИЇВЕНЕРГО”�Г�оловатен�а�С.�М.

4.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� розпо-

рядження� по�ласти� на� заст�пни�а� �олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�К�-

ч��а�М.�І.

Голова О. Попов

Про затвердження Статуту комунального некомерційного 
підприємства “Центр первинної медико�санітарної допомоги

№ 2” Деснянського району м. Києва
Розпорядження № 1833 від 14 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь�
кої ради від 17 квітня 2013 року № 124/9181 “Про питання діяльності поліклініки № 2 Деснянського району 
м. Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Затвердити� Стат�т� �ом�нально�о� не�о-

мерційно�о� підприємства� “Центр� первинної

меди�о-санітарної� допомо�и� № 2”� Деснян-

сь�о�о�район��м.�Києва,�що�додається.

2.� Ком�нальном�� не�омерційном�� підпри-

ємств�� “Центр� первинної� меди�о-санітарної

допомо�и�№ 2”�Деснянсь�о�о�район��м.�Ки-

єва�зареєстр�вати�Стат�т�в�поряд��,�встанов-

леном��за�онодавством�У�раїни.

3.Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про затвердження Статуту комунального 
некомерційного підприємства 

“Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2” 
Солом’янського району м. Києва

Розпорядження № 1818 від 11 жовтня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської

міської ради від 17 квітня 2013 року № 139/9195 “Про комунальне некомерційне підприємство “Центр пер�
винної медико�санітарної допомоги № 2” Солом’янського району м. Києва, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1.� Затвердити� Стат�т� �ом�нально�о� не�о-

мерційно�о� підприємства� “Центр� первинної

меди�о-санітарної�допомо�и�№ 2”�Солом’ян-

сь�о�о�район��м.�Києва,�що�додається.

2.� Ком�нальном�� не�омерційном�� підпри-

ємств�� “Центр� первинної� меди�о-санітарної

допомо�и� № 2”� Солом’янсь�о�о� район��

м.� Києва� зареєстр�вати� Стат�т� в� поряд��,

встановленом��за�онодавством�У�раїни.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про затвердження Статуту комунального некомерційного 
підприємства “Центр первинної медико�санітарної 

допомоги № 1” Солом’янського району м. Києва
Розпорядження № 1819 від 11 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської
міської ради від 17 квітня 2013 року № 139/9196 “Про створення комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико�санітарної допомоги № 1” Солом’янського району м. Києва, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1.� Затвердити� Стат�т� �ом�нально�о� не�о-

мерційно�о� підприємства� “Центр� первинної

меди�о-санітарної�допомо�и�№ 1”�Солом’ян-

сь�о�о�район��м.�Києва,�що�додається.

2.� Ком�нальном�� не�омерційном�� підпри-

ємств�� “Центр� первинної� меди�о-санітарної

допомо�и� № 1”� Солом’янсь�о�о� район��

м.� Києва� зареєстр�вати� Стат�т� в� поряд��,

встановленом��за�онодавством�У�раїни.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про затвердження Статуту комунального некомерційного 
підприємства “Консультативно�діагностичний центр” 

Солом’янського району м. Києва
Розпорядження № 1820 від 11 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської
міської ради від 17 квітня 2013 року № 140/9197 “Про питання діяльності поліклініки № 1 Солом’янського
району м. Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Затвердити� Стат�т� �ом�нально�о� не�о-

мерційно�о� підприємства� “Конс�льтативно-

діа�ностичний�центр”�Солом’янсь�о�о�район�

м.�Києва,�що�додається.

2.� Ком�нальном�� не�омерційном�� підпри-

ємств�� “Конс�льтативно-діа�ностичний

центр”� Солом’янсь�о�о� район�� м.� Києва� за-

реєстр�вати�Стат�т�в�поряд��,� встановлено-

м��за�онодавством�У�раїни.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про передачу зовнішніх інженерних мереж 
та обладнання дошкільного закладу на вулиці Лісківській, 20�А 

у Деснянському районі
Розпорядження № 1796 від 8 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 136 Господарсько�
го кодексу України, рішень Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін�
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури” та від 01 грудня 2011 року № 747/6983 “Про зараху�
вання до комунальної власності територіальної громади міста Києва закінченого будівництвом об’єкта”,
враховуючи звернення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (листи від 13 лютого 2013
року № 102/02/51�967, від 19 червня 2013 року № 102/02/51�4220), з метою надійного утримання та якісно�
го обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Передати� �� володіння� та� �орист�вання

п�блічном��а�ціонерном��товариств��“КИЇВЕ-

НЕРГО”�зовнішні� інженерні�мережі�та�облад-

нання�з�ідно�з�додат�ом�1�до�цьо�о�розпоря-

дження� в� межах� та� на� �мовах,� визначених

У�одою� щодо� реалізації� прое�т�� �правління

та� реформ�вання� енер�етично�о� �омпле�с�

м.�Києва�від�27.09.2001�(зі�змінами�та�допов-

неннями),� я��� ��ладено�між�АК� “Київенер�о”

та�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ою� місь�ою� державною� адміністра-

цією).

2.� За�ріпити� на� праві� �осподарсь�о�о� від-

ання� за� �ом�нальним� підприємством� еле�-

тромереж� зовнішньо�о� освітлення� м.� Києва

“Київмісь�світло”�зовнішні�інженерні�мережі

та�обладнання�з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о

розпорядження.

3.� Департамент�� �ом�нальної� власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�забезпечити�передач��зовнішніх�інженер-

них�мереж�та�обладнання,�зазначених���п�н�-

тах�1-2�цьо�о�розпорядження.

4.�Заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної� адміністрації-�ерівни��� апарат�� ви�о-

навчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�П�зано-

в��О.�Г.�прийняти�рішення�щодо�висвітлення

в� засобах� масової� інформації� зміст�� цьо�о

розпорядження.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

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

адміністрації) від 04 травня 2012 року № 711 
“Про виконання робіт з розробки проектно�кошторисної 

документації та будівельно�монтажних робіт з термосанації 
будівель бюджетної сфери”

Розпорядження № 1795 від 8 жовтня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

статей 31, 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою виконання робіт з термо�
санації будівель бюджетної сфери, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1.�П�н�т�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної� адміністрації)� від� 04� травня� 2012

ро���№ 711�“Про�ви�онання�робіт�з�розроб�и

прое�тно-�ошторисної� до��ментації� та� б�ді-

вельно-монтажних�робіт�з�термосанації�б�ді-

вель�бюджетної�сфери”�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

“1.� Визначити� �ом�нальне� підприємство

“Гр�па�впровадження�прое�т��з�енер�озбере-

ження� в� адміністративних� і� �ромадсь�их� б�-

дівлях� м.� Києва”� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�(далі —�КП�“ГВП”)�замовни-

�ом� ви�онання� робіт� з� розроб�и� прое�тно-

�ошторисної�до��ментації�та�б�дівельно-мон-

тажних� робіт� з� термосанації� б�дівель� бю-

джетної� сфери� з�ідно� з� додат�ом� до� цьо�о

розпорядження."

2.�Додато��до�розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої� державної� адміністрації)� від� 04� травня

2012�ро���№ 711�“Про�ви�онання�робіт�з�роз-

роб�и�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�та

б�дівельно-монтажних� робіт� з� термосанації

б�дівель�бюджетної�сфери”�ви�ласти�в�новій

реда�ції,�що�додається.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про виконання робіт з реконструкції кабельних мереж 
напругою 10 кВ на вулицях Дружківській, Ніжинській, 

проспекті Перемоги в Шевченківському районі
Розпорядження № 1798 від 8 жовтня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення на�
дійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНО�
ГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВЕНЕРГО”
від 23.07.2013 № 030/52/1�6111, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ� “КИЇВЕНЕРГО”� (далі —�ПАТ� “КИЇВЕНЕ-

РГО”)� здійснити� за� власні� �ошти� відповідно

до�розробленої�та�затвердженої�в��становле-

ном�� поряд��� прое�тно-�ошторисної� до��-

ментації�з�16�жовтня�2013�ро���до�30�верес-

ня�2014�ро���ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції

�абельних� мереж� напр��ою� 10� �В� з� част�о-

вим�розриттям�трот�арів�на�в�лицях�Др�ж�ів-

сь�ій,�Ніжинсь�ій,�проспе�ті�Перемо�и�в�Шев-

чен�івсь�ом��районі.

Перехід� проїзних� частин� в�лиці� Др�ж�ів-

сь�а�та�проспе�т��Перемо�и�здійснити�за�ри-

тим� способом —� методом� �оризонтально�о

б�ріння.

Цей� прое�т� не� передбачає� повно�о� або

част�ово�о�пере�риття�р�х��на�проїзних�час-

тинах�зазначених�в�лиць.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно-

�о� за�онодавства� щодо� поряд��� ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.2.� По�одити� в� �правлінні� ДАІ� ГУ� МВС

У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової�ор�аніза-

ції�дорожньо�о�р�х�.

2.3.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�на

трот�арах� забезпечити� вільний� і� безпечний

прохід�пішоходів�та�проїзд�автотранспорт��до

приле�лих� б�дин�ів� і� �станов,� встановивши

відповідн��о�орож�,�а�та�ож���разі�необхідно-

сті�пішохідні�міст�и�шириною�не�менше�1,5�м.

2.4.�Роботи,�зазначені���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,� при� необхідності� ви�он�вати� в

тризмінном�� режимі,� забезпеч�ючи� проїзд

автотранспорт��не�менше�ніж�3,5�м.

2.5.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори),�тро-

т�арів� за� типом� існ�ючо�о� та� передати� їх� за

а�том� �ом�нальном�� підприємств�� “Шляхо-

во-е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та



1. Затвердити Стат ти Ком нально о не омерційно о підприємства “Центр первинної меди о-санітарної допомо и” Печер-
сь о о район м. Києва та Ком нально о не омерційно о підприємства “Конс льтативно-діа ностичний центр” Печерсь о о
район м. Києва, що додаються.
2. Ком нальном не омерційном підприємств “Центр первинної меди о-санітарної допомо и” Печерсь о о район м. Ки-

єва та Ком нальном не омерційном підприємств “Кон-
с льтативно-діа ностичний центр” Печерсь о о район м. Ки-
єва в становленом поряд зареєстр вати стат ти в ор а-
нах державної реєстрації.
3. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації з ідно з розподілом обов’яз ів прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації зміст цьо о розпо-
рядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни ів олови Київсь ої місь ої Державної адміністра-
ції з ідно з розподілом обов’яз ів.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Хрещатик 729 листопада 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
триманню автомобільних шляхів та спор д на них Шевчен-
івсь о о район ” м. Києва.
3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне ви онання ро-

біт по ласти на заст пни а дире тора з забезпечення виробниц-
тва СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Головатен а С. М.

4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти
на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції — К ч а М. І.

Голова О. Попов

Х Е С П А Н Ь Й О Л К А

Р У П О Р Е О К Е А Н

Е А К О Р Д Г У М К А

Щ Е Т И Н А С А Л А Т

А А Р О М А Т Я У

Т Ж А Н Е Т Ф Р О С Т

И С Н О Б О Р А У

К Л І О О Л А Д О К Р

Відповіді на сканворд 

Про затвердження Статутів Комунального некомерційного підприємства 
“Центр первинної медико$санітарної допомоги” 

Печерського району м. Києва 
та Комунального некомерційного підприємства 

“Консультативно$діагностичний центр” Печерського району м. Києва
Розпорядження № 1826 від 14 жовтня 2013 року

Відповідно до Господарського кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про порядок проведення рефор$
мування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, рішень Київської міської ради від 17 квіт$
ня 2013 року № 130/9187”Про питання діяльності поліклініки № 1 Печерського району” та від 17 квітня 2013 року № 131/9188 “Про питання діяльно$
сті Центральної районної поліклініки Печерського району м. Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ПАТ "АК "Київводо анал"
інформ є, що 6 р дня 2013 ро о 12.00 б д ть ви он ватись роботи із за ріплення межовими зна ами меж
земельної ділян и в нат рі (на місцевості) за адресою: в л. Дніпроводсь а, 1-а в Оболонсь ом районі міста
Києва (під Дніпровсь ою водопровідною станцією). Відповідно до Інстр ції про встановлення (відновлення) меж
земельних діляно в нат рі (на місцевості) та їх за ріплення межовими зна ами, затвердженої На азом Державно о омітет
У раїни із земельних рес рсів від 18.05.2012 № 376 Київводо анал просить наст пних орист вачів с міжних земельних
діляно :

Інформація
про отримання Дозвол "У раїнсь им державним центром радіочастот"

для ознайомлення з нею ромадсь ості
Державне підприємство "У раїнсь ий державний центр радіочастот" розташовано в Святошинсь ом р-ні м. Києва за ад-

ресою: 03179, пр- т Перемо и, 15-й м.
Підприємство здійснює радіочастотний менеджмент, а та ож ви он є завдання відповідно Про рами розвит ал зі зв'яз .
Підприємство належить до З р пи об'є тів, для я их розробляються до менти з обґр нт ванням обся ів ви идів. З ідно

зі "Звітом по інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в атмосферне повітря" (Київ-2008), підприємство наліч є 7 стаці-
онарних джерел ви идів, від я их в атмосферне повітря потрапляють 7 наймен вань забр днюючих речовин, а та ож важ і
метали та парни ові ази.
За альний обся ви идів становить 0,0817 р/се . На період проведення робіт з обґр нт вання обся ів ви идів для отри-

мання Дозвол , з ідно з рез льтатами розрах н ів розсіювання забр днюючих речовин в атмосферном повітрі, становле-
но, що найбільші онцентрації забр днюючих речовин від стаціонарних джерел ви идів підприємства в приземном шарі ат-
мосфери на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) не перевищ ють ранично доп стимих онцентрацій (ГДК).
Оцін а вплив ви идів на стан забр днення атмосферно о повітря надає можливості ДП "У раїнсь ий державний центр

радіочастот" отримати в становленом поряд Дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря.
Пропозиції надсилайте до Святошинсь ої районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: пр- т Перемо и, 97, теле-

фон 424-65-18.

О олошення про проведення он рс на надання
посл и з вивезення поб тових відходів на б дин ів
ом нальної власності м. Києва Шевчен івсь ом
районі.

Ор анізатор: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шев-
чен івсь о о район ", м. Київ, в л. Білор сь а, 1, тел. 483-99-06.

Підстава для проведення он рс : Правила надання посл з
вивезення поб тових відходів, затверджених постановою Кабінет
Міністрів У раїни від 10.12.2008 № 1070, Порядо проведення он-
рс на надання посл з вивезення поб тових відходів, затвердже-

них постановою Кабінет Міністрів У раїни від 16.11.2011 № 1173

Місце і час проведення он рс : 30.12.2013 р. о 11.00,
м. Київ, в л. Білор сь а, 1, а това зала.

Конта тна особа: Дар а Оле сій Іванович — оловний інженер
КП "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район ", тел. 489-11-12, 483-
99-06.

Кваліфі аційні вимо и до часни ів он рс :

1) наявність матеріально-технічної бази;

2) вартість надання посл ;

3) досвід роботи з надання посл з вивезення поб тових відходів;

4) наявність та іль ість працівни ів відповідної валіфі ації.

Посл и з вивезення поб тових відходів в лючають збирання, збе-
рі ання та перевезення поб тових відходів на території Шевчен ів-
сь о о район міста Києва.

Об'є ти творення:

- житлові б дин и — 1465

- б дин и з 5-ма і більше поверхами із сміттєпроводами — 318

- іль ість меш анців — 160521
- об'єм поб тових відходів — 426 477 м3.
Всьо о онтейнерів для збирання та збері ання поб тових відхо-

дів — 2026.

Заяв и на часть он рсі приймаються особисто або надси-
лаються поштою.

Кон рсна до ментація подається особисто ор анізатором он-
рс йо о часни протя ом трьох робочих днів після надходження

заяв и на часть он рсі.

Кінцевий стро подання он рсних пропозицій — 10.00
30.12.2013.

Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями проводиться в
день за інчення стро їх подання — 11.00 30.12.2013 (а това зала).

Ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а
державна адміністрація) о олош є он рс із зарах вання до
адрово о резерв на посади державних сл жбовців першої-
третьої ате орії, призначення на я і здійснюється Президен-
том У раїни за поданням Прем'єр-міністра У раїни або Кабіне-
том Міністрів У раїни чи по одж ється з Кабінетом Міністрів
У раїни:

- олови Київсь ої місь ої державної адміністрації;
- першо о заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації;
- заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адміністрації;
- олів районних в місті Києві державних адміністрацій.

До часті он рсі доп с аються особи, я і:
- є ромадянами У раїни;
- вільно володіють державною мовою;
- мають повн вищ освіт ;
- мають стаж державної сл жби чи сл жби в ор анах місцево о

самовряд вання не менш я п'ять ро ів та займають (займали) поса-
ди в державних ор анах чи ор анах місцево о самовряд вання не
нижче четвертої ате орії, а на посади олів районних в місті Києві
державних адміністрацій — не нижче п'ятої ате орії або мають стаж
роботи не менш я п'ять ро ів на посадах ерівни ів державних під-
приємств, станов та ор анізацій, їх заст пни ів.

Особи, я і виявили бажання взяти часть он рсі, пода-
ють та і до менти:

- заяв про часть он рсі;
- опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни;
- заповнен особов арт форми П-2ДС (з додат ами);
- фото арт розміром 4x6 см.

До менти для часті он рсі подаються до правління адрової
роботи і на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) протя ом 30 алендарних днів з дня
п блі ації о олошення в азеті, за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хре-
щати , 36, аб. 313.

Конта тний телефон: 202-75-26, 202-75-97.

ТОВ "Віа-Авто" повідомляє, що ним розпочинаються ро-
боти з "б дівництва житлових б дин ів з вб дованими при-
міщеннями та підземним пар ін ом по в л. Страте ічне шо-
се Голосіївсь ом районі м. Києва", на земельній ділянці,
розташованій за адресою: в л. Страте ічне шосе, 53 Голо-
сіївсь ом районі м. Києва.

Пропон ємо особам, я і звели на зазначеній ділянці мета-
леві аражі та інші осподарсь і спор ди, прибрати їх, звіль-
нивши ділян до 30.11.2013 р.

В противном випад , разі відмови від звільнення зе-
мельної ділян и від належно о майна або неповідомлення
про свої права, ТОВ "Віа-Авто" вирішить питання самостійно
в становленом за оном поряд .

Слюсар Володимир Петрович, зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Виш-
ня івсь а, б. 6-А, в. 100, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им район-
ним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 16 р дня 2013 ро
о 15.30 по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "Приватбан " до Слюсар Володи-
мира Петровича про стя нення забор ованості.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л. К. в примі-
щенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л. Се-
вастопольсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та за йо о
відс тності з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о за о-
нодавства.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд приміщення 5 поверх площею

74,20 в. м, розташовано о в б дівлі ом нально о не омерційно о підприємс-
тва "Центр первинної меди о-санітарної допомо и №1" Подільсь о о район м.
Києва за адресою: м. Київ, в л. Волось а, 47, для розміщення приватно о за ла-
д охорони здоров'я з розрах н ом орендної плати в розмірі 6032,00 рн без
рах вання ПДВ за перший місяць оренди.
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2, По-

дільсь а районна в місті Києві державна адміністрація. Довід ов інформацію
можна отримати за телефоном 417-14-61.

6 р дня 2013 ро о 12.00 б ти прис тніми при за ріпленні межовими зна ами меж земельної ділян и та с ладанні А т прийом —
передачі межових зна ів на збері ання за в азаною адресою.

Телефони для довідо : (044) 200-73-21 та (044) 280-92-76.

1 К хт Наталію Ми олаївн
2 Грибоєдов Світлан Василівн
3 Кардаш Валентин Петрівн
4 Кардаш Світлан І орівн
5 С пр ова Сер ія Геннадійовича
6 Щ іна Володимира Карповича
7 Гамалія Анатолія Гри оровича
8 Семерен о Лін Петрівн
9 Т ри іна Володимира Борисовича
10 Шедова Геор ія Івановича
11 Котляра Володимира Файбишевича
12 Задорожню Тетян Михайлівн
13 Чи нев Валентин Іванівн
14 Бевзю а Леонтія Герасимовича
15 Вітен о Світлан Ми олаївн
16 К лі ова Оле а Костянтиновича
17 Баш ірова Юрія Трохимовича
18 Проняєв Кір Ми олаївн
19 Петрен о Раїс Ми олаївн
20 Приходь а Станіслава Васильовича
21 Вишневсь Олен Оле сандрівн
22 Волох Ганн Леонідівн
23 Івчен о Тамар Гри орівн
24 Ч жа Павла Степановича
25 Миронч а Р слана Леонідовича
26 Постолю Марію Павлівн
27 Грицаєн а Ві тора Ми олайовича
28 Мор шен о Оль Петрівн
29 Ковальч а Геор ія Гри оровича

30 Шевчен а Юрія Івановича
31 Герас іна Анатолія Михайловича
32 Ч хнін Галин Валентинівн
33 О ір Дарин Сер іївн
34 Карташова Бориса Тихоновича
35 Гірен а Ми ол К зьмича
36 З рсь о о Андрія Валентиновича
37 Лодяно о І оря Володимировича
38 Конопаць о о Володимира Ісидоровича
39 Брацей а Віталія Оле сійовича
40 Іванова Оле сандра Петровича
41 К наха Андрія Валерійовича
42 Стр Вір Ми олаївн
43 Лихошв Олен Павлівн
44 С да Ганн Михайлівн
45 Маз рен о Оль Костянтинівн
46 Пасічни а Оле сія Васильовича
47 Гаєв Тамар Данилівн
48 Петім а Павла Ілліча
49 По ребн Ірин Володимирівн
50 Коваль Ві торію Ми олаївн
51 Чай овсь о о Кирила Єв еновича
52 Мац о Галин Леонідівн
53 Чамар Василя Я овича
54 К льчиць о о Бориса Івановича
55 Дов ш Валентин Михайлівн
56 Чорн Людмил Леонідівн
57 Канівця Володимира Михайловича
58 Царен о Ганн Іванівн

59 Сафронов Раїс Петрівн
60 Емін Катерин Федорівн
61 Коваль Олен Ар адіївн
62 С пр н Антонін Ар адіївн
63 Бондарен о Тамар Віталіївн
64 Але сеєно Лідію Оле сандрівн
65 Бондаря Леоніда Дмитровича
66 Пшеничн Інн М сіївн
67 Євсеєв Тамар Арсентіївн
68 Жар их Василя Тимофійовича
69 І натова Ві тора Ни ифоровича
70 Терентьєв Олен Ві торівн
71 Бо дан Юлію Василівн
72 К рсь Мирослав Василівн
73 Федор а Володимира Ми олайовича
74 Гамрець Марію Дмитрівн
75 Я имець Марію Іванівн
76 Конішевсь о о Оле сандра Гри оровича
77 Про опч Ірин Іванівн
78 Шаць о о Сер ія Петровича
79 Цесарен а Оле сія Гри оровича
80 Те ш Оле сандр Львівн
81 За а Бориса Фроімовича
82 О остеня Михайла Степановича
83 Морозю а Василя Ми олайовича
84 Бартощ а Ми ол Оле сандровича
85 Морозю Олен Василівн
86 Кас'янова Ми ол Володимировича
87 Шита ов Олен Валеріївн
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Температура +1°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +3°С

Атм. тиск 738мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура 0°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 88 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 29 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó
ранок день вечір
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1899 – ãðóïîþ øâåéöàðñüêèõ,
áðèòàíñüêèõ, ³ñïàíñüêèõ òà êàòà-
ëîíñüêèõ ôóòáîë³ñò³â çàñíîâàíî
ôóòáîëüíèé êëóá "Áàðñåëîíà". 

1917 – ×îðíîìîðñüêèé â³éñüêî-
âèé êîì³òåò óêðà¿í³çóâàâ ÷àñòèíè
ìîðñüêî¿ ï³õîòè — Áàëòñüêó äèâ³-
ç³þ ó ãèðë³ Äóíàþ òà ñïåö³àëüíó
äåñàíòíó äèâ³ç³þ â Ñåâàñòîïîë³. 

1921 – ó Êèºâ³ â³äêðèòî ïåðøó
àãðîíîì³÷íó øêîëó áàòðàöüêî¿
ìîëîä³ äëÿ 39 ñëóõà÷³â. Ñòðîê
íàâ÷àííÿ – 4 ðîêè. Ó÷í³ çíàõî-
äèëèñÿ íà ïîâíîìó äåðæàâíîìó
óòðèìàíí³. 

1956 – çàñíîâàíî Àêàäåì³þ áó-
ä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè ÓÐÑÐ ó
Êèºâ³. Ë³êâ³äîâàíà 1963 ðîêó. 

1994 – Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
ðàòèô³êóâàëà Êîíâåíö³þ ïðî
îõîðîíó á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³ò-
òÿ, ï³äïèñàíó 11 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó
ó Ð³î-äå-Æàíåéðî. 

1996 – â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³ä-
êðèòòÿ ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ ðåêîíñ-
òðóêö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿
Óêðà¿íè ³ì. Ìèêîëè Ëèñåíêà. 

1999 – Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âè-
äàâ óêàç "Ïðî îô³ö³éí³ ñèìâîëè
ãëàâè äåðæàâè". Éäåòüñÿ ïðî
Ïðàïîð (Øòàíäàðò) Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, Çíàê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿-
íè, Áóëàâó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
Ïå÷àòêó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

П
оліція міста Бремертон в окрузі
Вашингтон, США, вирахувала
чоловіка, що торгував нелегальними

медикаментами, за любовними
посланнями, залишеними на склі
автомобіля. 

Мимовільною винуватицею цього, за повідомленням

Bremerton Patriot, стала колишня клієнтка і коханка

драг�дилера. Вона двічі залишала на лобовому склі

автомобіля послання, написані помадою, в яких

вимагала відновлення стосунків і постачання пігулок.

Пані не була в курсі, що її колишній бой�френд вже

продав свою машину іншій жінці. Остання, втомившись

отримувати послання з погрозами і вимогами,

звернулася до поліції. У результаті полісмени з'явилися

до автора послань і поцікавилася в неї, з якою метою

вона вимагає у незнайомої жінки любові і наркотиків.

Після з'ясування обставин справи правоохоронні органи

вдалися до пошуку справжнього адресата, що дуже скоро

завершився успішно

Любовні послання на склі
машини видали наркоторгівця 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 29 ëèñòîïàäà

ОВНИ, події тижня відб ватим ться за армічним сценарієм, де свобода ви-
бор обмежена, тож пливіть смиренно за течією обставин і без нарі ань. Ро-
біть те, що від вас вима ають, бла одійність повернеться сторицею. Цьо о ро-

ви проходите фаз сповід вання висо их ідеалів, я і є Божим орієнтиром,
том дивіться на речі з лобальних висот й не дл байтеся дрібницях.
ТЕЛЬЦЯМ, ймовірно, доведеться зіт н тися з речами, я их таємно боялися,

але вони немин че наздожен ть, зм сивши вбити собі заячий страх (перед
залежністю від о ось чи чо ось) і відродитися м жнім та волелюбним би ом,
я о о тримати під абл ом неможливо.
БЛИЗНЮКИ, пра ніть, вс переч всім підст пам і поб товим переш одам, до

партнерсь ої ідилії, поставивши на п`єдестал інтереси с п тни ів! Але це не оз-
начає, що про власн ви од слід заб ти. Б дьте дипломатичним равцем і
спрямов йте во онь самоствердження половин и (ділово о омпаньйона) на
бла о спільних сімейних ( ар`єрних) здоб т ів.
РАКИ, айда до роботи! Ваша сила д х арт ється в бла ородном сл жін-

ні близь им, рідним, с спільств , адапт йтеся до нових тр дових обов`яз ів, ви
фонтан єте творчим натхненням і робочим энт зіазмом, а це запор а ар`єр-
но о зростання. Тіль и не нав`яз йте ні ом особисті пере онання, це прово -
ватиме онфлі ти, я що ті цінності, я і сповід єте, для вас є нормальними, для
інших – просто маячня.
ЛЕВИ, старт вав місяць свят ово о феєрвер . Веселіться, розважайтеся,

але майте на вазі: задовольнити реперт ар ба ато ранних бажань не вдас-
ться, спо са піти на любовн авантюр величезна, і ви ризи єте ля ти смер-
тю хоробрих на полі битви з власними помил ами.
ДІВИ, відч вши мо тній імп льс до вн трішньо о розвит і творчої само-

реалізації, візьміть на озброєння отримані раніше навич и і неодмінно присл -
хайтеся до здорово о л зд . У сімейном житті настають ардинальні зміни,
том не ш айте при од на стороні, доля на аз є створити затишне домашнє
ніздо.
ТЕРЕЗИ "вистрілюючи" себе світ, ре люйте енер ію бажань, поставивши

на чільне місце "треба"! Втім, ви ладатися сповна ліпше заради сімейно о
щастя: в домашніх царинах до 6 березня оселилося малень е щастя, т т і о-
л бтеся з бла овірними. На роботі ви фаворі, маєте привілеї, підлещ йтеся
до шефа (то бла одатний по ровитель) та займайтеся любленою роботою.
СКОРПІОНІВ р хає неприбор аний во онь бажань – хоч все і зараз! Бере-

жіть моральний імідж, зважено приймайте рішення, іспит на правильність ви-
бор триває. Бо через відс тність " альм" в розважально-романтичном пори-
ві за шаленими задоволеннями ризи єте зр йн вати те, що з та ою старан-
ністю створили раніше.
СТРІЛЬЦІ, на олімпі самоствердження владне самолюбство торжеств є,

енер опотенціал б`є лючем, лібідо заш алює. Реор аніз йте себе на вн тріш-
ньом плані, поперед олосальні стартові можливості, ди без психоло ічної
"переб дови" доля не п с ає. У рідній домівці хоча і напр жена атмосфера, але
все поправимо, тр дитеся ви на слав , ба атієте, тож завдя и матеріальним
здоб т ам можна вирішити чимало проблем.
КОЗЕРОГИ, роз риється ба ато таємниць, пелена ілюзій спаде, с мніви

розвіються. Втім, отримавши со ровенн інформацію, не розтринь айте її в
процесі примарних розмов з малознайомими особами, менше висловлюйте
прип щень, ні о о не с діть, та не с димі б дете. Нині ваша чарівність яс раво
розцвітає, а тивіз йте інтимн сфер , але не на стороні, а з бла овірними.
ВОДОЛІЇ, вас бо отворять! Але я наситити життєві с дини цими бла одат-

ними флюїдами, не розплес ати їх через апризи Е о... Тілесні тіхи в радість,
я що за р тили таємний роман, насолодж йтеся, але подалі від заздрісних
очей п блі и, стос н и нес ть пра матичний підте ст, адже підсвідомо ви на-
лаштовані тіль и на пасію, я а має висо ий посадовий, професійний стат с.
РИБИ, б дьте ближче до шефа, сл жбове сходження розпалі, всі сили и-

н ті на ар`єрний фронт, а особисте життя відс н те на задній план. Це нор-
мально, доро а лож а до обід . Проте не все та лад о, передбачається он-
рентна боротьба, затяті матеріалісти-с перни и (подр жіться з ними!) сп с-
не дають

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а  т и ж д е н ь  1 – 7  г р у д н я
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Передвиборна програма кандидата в народні депутати
України по одномандатному виборчому округу № 223

Лабуньського Юрія Олександровича
Моє життєве кредо: професіоналізм, патріо�

тизм, справедливість.

Я не обіцяю вам, що сам вирішу ваші проб�

леми, але запевняю, що постійно буду від�

стоювати та захищати інтереси виборців свого

округу в першу чергу.

Голосуючи за Юрія Лабуньського, ви вибираєте:
— сильну українську владу;

— розбудову ефективної економіки заради

добробуту кожної людини;

— запровадження суворої персональної від�

повідальності державних службовців за неці�

льове використання бюджетних коштів;

— притягнення до кримінальної відпові�

дальності чиновників різних рівнів за невико�

нання та порушення Законів України;

— прийняття податкових законів, які будуть

сприяти розвитку виробництва та діяльності

підприємництва;

— законодавче забезпечення щодо створен�

ня умов для розвитку та діяльності малого і се�

реднього підприємництва, підтримку вітчиз�

няного виробника;

— створення механізму жорсткого контро�

лю з боку громадськості за формуванням та

використанням державного і місцевого бю�

джетів;

— здійснення широкої державної підтримки

програми відродження української мови та

культури;

— захист інформаційного простору від про�

паганди насильства, наркоманії, алкоголізму,

руйнування сімейних цінностей;

— забезпечення конституційних прав гро�

мадян на безкоштовну освіту та медичне об�

слуговування;

— зміцнення системи соціального захисту

дітей�сиріт та малозабезпечених сімей;

— скасування персональних пенсій, вста�

новлених номенклатурним працівникам,

вжиття рішучих заходів щодо перерозподілу

пенсійних пільг.

Впевнений, що серед виборців маю набага�

то більше прихильників, ніж опонентів.

Ви зробите правильний вибір, обравши ме�

не своїм депутатом.

Від добробуту кожної людини в районі — до
добробуту у державі.

Передвиборча програма кандидата у народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223 

Куща Олексія Івановича
Мешканцям Шевченківського району — 

добробут!
Владу — професіоналам!

Шановні мешканці Шевченківського райо�

ну!

Для кожного з нас слова: родинне благопо�

луччя, особиста безпека та рівність прав — не

порожній звук. Ці поняття є життєвими цін�

ностями для більшості мешканців Києва. Ми

знаємо, що кияни — працелюбні, розумні та

талановиті люди, які можуть власними силами

забезпечити своє майбутнє. Єдине, що їм по�

трібно, — влада, яка здатна створити гідні

умови для праці та життя київської громади.

Таке завдання можуть виконати сумлінні та

відповідальні професіонали.

Тому я, Кущ Олексій Іванович, йду на вибори

до Верховної Ради України, щоб:

— приймати ефективні рішення, які забез�

печать гідні умови для життя мешканців райо�

ну;

— контролювати дії чиновників;

— відстоювати інтереси району на всіх щаб�

лях влади.

В першу чергу я, як депутат.мажоритарник
Верховної Ради України:

Забезпечу постійне прийняття соціально�

орієнтованого бюджету Шевченківського

району.

Створю дієву систему громадського контро�

лю щодо ефективності дій місцевих чиновни�

ків на користь мешканців району. Особливо в

сфері використання районного бюджету та

комунальної власності.

Зобов’язуюсь сприяти розширенню повно�

важень районних у м. Києві державних адмі�

ністрацій, укріпленню позицій територіаль�

них громад, зміцнення самоврядування.

Спільно з представниками громадськості,

органами самоорганізації населення, громад�

ськими організаціями розробимо та впровади�

мо в нашому районі моніторинг якості надан�

ня безкоштовних медичних послуг для меш�

канців української столиці. Ми будемо жор�

стоко викорінювати лікарську недбалість та

припинимо розповсюдження неякісних ліків.

Будемо удосконалювати роботу служб сімей�

ного лікаря, забезпечення її сучасною амбула�

торією, транспортом, зв’язком.

Організуємо суворий нагляд за системою

забудови в районі. Буде закріплено в місцевих

нормативно�правових актах, що будівництво

можливо тільки з обов'язковим дотриманням

санітарно�технічних норм, збереженням пар�

кових зон, відродженням старих дворів, скве�

рів, парків — гордості і краси нашого міста.

Відтворення в Шевченківському районі ста�

рих та побудова нових дитячих та спортивних

майданчиків, стадіонів, басейнів з метою

оздоровлення підростаючого покоління.

Введемо жорстокі екологічні стандарти і ор�

ганізуємо їх безумовне дотримання. У нашому

районі має бути чисте повітря, чисті вулиці та

якісна питна вода.

Організуємо дієвий розвиток малого та серед�

нього бізнесу. Саме цей сектор місцевої економі�

ки може забезпечити мешканців району високо�

оплачуваними робочими місцями та реальними

надходженнями коштів до районного бюджету.

Створимо для мешканців з обмеженими фі�

зичними можливостями умов для повноцін�

ного життя.

Покращимо соціальне забезпечення пенсіо�

нерів, ветеранів, інвалідів, малозабезпечених

громадян, направимо цільову допомогу оди�

ноким і немічним людям.

Створимо ефективну районну систему без�

пеки. Кожна добропорядна людина має відчу�

вати себе у Шевченківському районі м. Києва

у повній безпеці. Особлива увага буде приділе�

на боротьбі з небезпекою розповсюдження

наркотиків, профілактиці техногенних аварій

та вирішенню проблеми безпритульних дітей.

Зобов’язуюсь сприяти підтримці та розвит�

ку молодіжних програм в галузі науки, освіти,

культури, спорту тощо.

Зобов’язуюсь сприяти отриманню кожною

дитиною, підлітком державних стандартів ос�

віти, вихованню особистостей, здатних до збе�

реження та накопичення знань світового рів�

ня, дійсних патріотів району, міста, України.

Зобов’язуюсь сприяти вирішенню соціаль�

них проблем учителів, лікарів, працівників

культури, правоохоронних органів, військо�

службовців.

Я
РАЗОМ З ВАШОЮ ДОВІРОЮ 

Й ПІДТРИМКОЮ
ГАРАНТУЮ МЕШКАНЦЯМ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА
ДОСТАТОК, БЕЗПЕКУ ТА ПОРЯДОК.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати
України по 223 в/округу 

Королья Сергія Олександровича
Усвідомлюючи велику важливість покра�

щення життя людей в місті Києві, буду актив�

но сприяти вдосконаленню законодавства

щодо збільшення надходжень коштів до бю�

джету міста.

Я впевнений, що питання, які стосуються по�

кращення життя мешканців округу, повинні ви�

рішуватися в місцевих органах виконавчої влади.

Я бажаю, щоб у нашій країні не розтоптува�

лися закони духовності й культури, за якими

жили наші батьки й діди.

Маючи досить повне уявлення про щоденні
турботи та клопоти мешканців нашого округу,
я вважаю, що моя діяльність як народного депу�
тата України повинна бути спрямована на:

1. вирішення транспортних проблем, розви�

ток освіти, культури, медицини та інше;

2. переміщення видатків міського бюджету з

нескінченного "перекладання тротуарів плит�

кою" на потреби конкретної людини, створен�

ня нових робочих місць, підтримку підприєм�

ництва, охорону правопорядку, благоустрій

тощо;

3. посилення персональної відповідальності

державних службовців за бюрократизм;

4. збільшення фінансування освіти, меди�

цини, культури та комунальних органів.

Наші податки повинні працювати на покра�

щення добробуту кожної людини.

У моїх прагненнях немає нічого неможли�

вого. Моя мета — сприяти розвитку економі�

ки, відстоювати соціальну політику, зробити

життя кожного громадянина більш комфорт�

ним і захищеним.

Розуміючи свою відповідальність перед ви�

борцями округу, беру зобов’язання допомага�

ти, в межах своїх повноважень, особисто кож�

ному, хто звернеться за підтримкою та допо�

могою.

Виконати ці зобов’язання та інші Ваші нака�
зи — мій обов’язок. Разом ми переможемо.
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Іжицький Михайло Михайлович: 
Моя передвиборна програма як майбутнього народного

депутата України
1. Виступлю ініціатором запровадження діє�

вих заходів для подолання безробіття в Укра�

їні, таких як: реалізація державної та регіо�

нальної програм зайнятості; приведення зако�

нодавства у відповідність до міжнародних

норм; захист внутрішнього ринку праці; при�

єднання України до міжнародного ринку пра�

ці; забезпечення сприятливих умов для роз�

витку малого бізнесу та підприємницької ді�

яльності безробітних.

2. Сприятиму розвитку соціальних підпри�

ємства для захисту звільнених працівників.

3. Буду виконувати задекларовані вимоги

малого і середнього бізнесу, підтримаю роз�

робку і прийняття необхідних законопроектів

для вирішення проблем малого та середнього

бізнесу.

4. Для залучення інвестицій — запровадимо

5�річні канікули від оподаткування на прибу�

ток для створених шляхом прямих інвестицій

нових підприємств та надамо право на поточ�

ні 10 років відносити на затрати кошти, вико�

ристані підприємством на енергозберігаючі та

екологічні програми.

5. Підтримаю законопроект щодо зниження

цін на комунальні послуги, в першу чергу, на

газ та електроенергію. Український газ —

українському населенню за цінами видобутку!

6. Буду боротися за права соціально�незахи�

щених верств населення.

7. Земля — не товар! Землю у власників паїв

(за їх згодою) може купити лише українська

держава.

8. Добиватимусь проведення реформи міс�

цевого самоврядування. Зменшення відсот�

ків відрахувань до державного бюджету та

збільшення фінансування територіальних

громад.

9. Відстоюватиму повернення пенсійного

віку для жінок 55 років і для чоловіків — 60 ро�

ків. Мінімальна пенсія буде встановлюватися

на рівні реального споживчого кошика.

10. Для ліквідації корупції внесу законопро�

екти про розроблення і здійснення комплексу

заходів на регіональних рівнях, спрямованих

на усунення причин та умов учинення коруп�

ційних порушень з залученням широкого кола

громадськості.

11. Для сталого соціального розвитку села

підтримаю пропозицію про безвідсоткові

державні кредити обсягом не менше 2%

ВВП на розвиток сіл, а сільськогосподар�

ських обслуговуючих кооперативів, відро�

дження пам’яток культури та національних

традицій. Відродимо село — відродимо

Україну!

Передвиборча програма кандидата у народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223

Самойленка Ігоря Миколайовича
Дефіцит соціальної справедливості — це

тяжка, прогресуюча хвороба, що загрожує гар�
монійному розвиткові нашого суспільства.

Звертаюся до всіх небайдужих мешканців

Шевченківського району, до всіх, кого турбує

майбутнє нашої держави та його добробут!

Я йду на вибори до Верховної Ради України
для того, щоб:

приймати ефективні рішення, які забезпе�

чать гідні умови для життя українців;

контролювати дії чиновників;

відстоювати інтереси громадян на всіх рів�

нях влади.

В першу чергу буду вирішувати наступні пи�

тання:

— Ініціювати збільшення матеріальної до�

помоги пенсіонерам, інвалідам та багатодіт�

ним сім’ям за рахунок бюджетних та позабю�

джетних коштів і різноманітних структур гро�

мадського суспільства ( добродійних фондів,

пенсійних та страхових компаній та ін.) Допо�

магати їм у вирішенні соціальних питань (без�

коштовні ліки, продовольчі набори, оздоров�

лення, ремонт квартир).

— Захист дрібного та середнього бізнесу.

Створити умови, в яких підприємства зможуть

повноцінно розвиватись. Допомагати у ство�

ренні нових робочих місць.

— Дбати про підростаюче покоління та їх

дозвілля. Розвивати та надавати допомогу клу�

бам та гурткам. Сприяти розвитку дитячої

творчості.

— Ремонт та благоустрій дворів, під’їздів,

дитячих та спортивних майданчиків, скве�

рів.

— Реалізовувати районні програми, спря�

мовані на підвищення добробуту та культур�

ний і духовний розвиток людей.

— Розробити i впровадити систему регу�

лювання процесів вивільнення робочої сили

та підвищення зайнятості населения в райо�

ні.

— Визнати пріоритетним напрямком бю�

джетного фінансування утримання освітніх i

медичних установ району на 100%.

— Вирішити проблеми безпритульності в

районі, яка зростає неприпустимими темпа�

ми. Створювати центри допомоги, будинки

для безпритульних, впроваджувати програми

соціальної реабілітації.

Підтримайте мене! Разом ми створимо гідні
умови для життя мешканців Шевченківського
району міста Києва!

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

Калантар Олександра Олександровича
"ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ГІДНЕ ЖИТ6

ТЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДОБРОБУТ"
Я як самовисуванець, що балотується за 223

виборчим округом, зосереджу свої зусилля на

реалізації програми Президента України

"Україна для людей"

Міцна економіка — сильна держава
— Міцна економіка — основа для зростання

добробуту наших громадян і гарантія націо�

нальної безпеки.

— Збільшуємо масштабний ріст інвестицій.

Розміщення нового виробництва в Україні

має бути вигіднішим, ніж в інших країнах.

— Моя мета — створення за час моєї каден�

ції такої кількості робочих місць нової якості з

гідним рівнем оплати, яка б максимально за�

довольнила потреби бажаючих.

— Ми зможемо підняти на новий техноло�

гічний рівень розвиток енергетики, промис�

ловості і сільського господарства.

— Сприятимемо подальшому розвитку су�

часних галузей — телекомунікацій, інформа�

ційних технологій, біотехнології і інших.

— Ми створимо всі умови для стимулюван�

ня приватної ініціативи. Кожен, хто думає про

відкриття власної справи, зможе це зробити.

— Ми допоможемо бізнесу, продовживши

наступ на адміністративні бар'єри.

— Ми допоможемо нашим виробникам ви�

йти на нові ринки збуту.

— Ми завершимо наведення порядку у жит�

лово�комунальному господарстві. Повсюдно

перейдемо до встановлення соціальної норми

споживання комунальних ресурсів, що дозво�

лить зробити їх оплату більш справедливою.

Збережемо наші цінності
— Розвиток людини — ключова цінність.

Всі наші зусилля будуть націлені на форму�

вання високої духовності і єдності народу

України. На нові виклики часу відповідь може

дати тільки духовно здорове суспільство.

— Сім'ю — в центр державної політики. Ми

підсилимо державну підтримку сімей з дітьми.

— Протягом найближчих трьох років по�

винна бути вирішена проблема дефіциту місць

в дитячих садках.

— Допоможемо молодим сім'ям вирішувати

житлове питання.

— Розмір державної допомоги малозабезпе�

ченим сім'ям, пенсії пенсіонерам будуть зрос�

тати.

— Будемо створювати умови формування

відданості родині, відповідальності за долю

Вітчизни, поваги до людей, забезпечувати збе�

реження природи.

— Наша сила — в духовному багатстві і єд�

ності багатонаціонального народу України.

Відродженню і зміцненню цих цінностей ми

будемо всіляко сприяти через розвиток куль�

тури, мови, співпрацю з традиційними релі�

гійними конфесіями.

— Ми будемо активно захищати основи

моральності в засобах масової інформації та

в Інтернет�сфері. Сучасні технології повин�

ні допомагати нашим громадянам бути в

курсі подій, спілкуватися, вчитися і працю�

вати.

— Ми будемо боротися зі спробою викорис�

товувати інформаційний простір для пропа�

ганди жорстокості, націоналізму, порнографії,

наркоманії, куріння та пияцтва, вітчизняних

програм і передач.

— Я буду підтримувати всілякі ініціативи,

націлені на збільшення заробітної плати вчи�

телів, покращення їх умов праці.

— Особливу увагу будемо приділяти профе�

сійній освіті, піднімати її до рівня конкурен�

тоспроможності на світовому рівні.

— Зробимо доступнішою вищу освіту, пов�

номасштабнішим і планомірнішим навчання

за рахунок бюджету.

— Я буду стимулювати підвищення заробіт�

ної плати всім працівникам бюджетної сфери.

Майбутнє України в планомірному розвитку
регіонів

— Кожний регіон повинен мати потужні

стимули для самостійного розвитку. Залиша�

ючи більше податків в своєму бюджеті, вони

отримають основу для зростання економіки,

нові можливості для поліпшення життя лю�

дей.

— Розвиток регіонів має здійснюватися

комплексно, на основі територіального пла�

нування, зрозумілого і жителям, і інвесторам.

— Ми забезпечимо підзвітність влади на

всіх рівнях перед суспільством.
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Програма кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 223 

Ходаковського Віктора Миколайовича
"Не падайте духом, бо заб’єтесь"

Шановні виборці!
Всі кандидати хочуть зробити Вас щасливими,

але не всі вони: знають як це зробити, вміють це
робити, мають можливість це зробити і останнє са(
ме головне — чи будуть вони це робити.

Кожний чесний кандидат повинен дати відповідь
виборцям — чому він хоче бути депутатом.

Чому я іду в депутати?
— Мене не задовольняє:матеріальний та без�

правний стан громадян України; незадовільний

соціальний захист населення і в першу чергу —

пенсіонерів; розповсюдження наркоманії,

збільшення алкозалежних громадян; ставлення

до молоді, а саме: відсутність відповідно оплачу�

ваної роботи, житла, проведення вільного часу;

безпритульність наших дітей, які віддані недо�

статньо облаштованому подвір'ю.

— Я маю достатній життєвий досвід, досвід

роботи депутата Київради (1990—1994 р. р.) та

Деснянської райради( 2006 — 2010 р. р.).

— Я майже все своє життя прожив в м. Ки�

єві і у мене такі ж проблеми, як і у Вас, моїх су�

сідів.

— Мене підтримує велика команда, яка про�

живає і працює в районі — це і сивочолі мужі, і

молодь, яка хоче мати достойне майбутнє.

— Я фактично з 1990 року частково вже вико�

ную роботу депутата і маю бажання зробити

якомога більше для нас — українців. Оберете Ви

мене депутатом чи ні це — Ваше право, але я в

будь�якому випадку буду виконувати передви�

борну програму, а статус депутата надасть мені

тільки одне, можливість виконувати її більш

ефективно.

Депутатські запити я вже підготував і після

мого обрання, вони будуть оголошені у Верхов�

ній Раді вже на першій сесії:

1. "Про розвиток району шляхом залучення

внутрішніх та зовнішніх інвестицій".

2. "Про відкриття нових робочих місць та пра�

цевлаштування мешканців району".

3. "Про інвентаризацію та використання влас�

ності територіальної громади".

4. "Про забезпечення житлом мешканців

району, які стоять у черзі на квартобліку, а також

тих, хто потребує поліпшення житлових умов".

5. "Про проведення реформи житлово�кому�

нального господарства району".

6. "Про фінансове та матеріально�технічне за�

безпечення закладів освіти та охорони здоров’я".

7. "Про моральний та соціальний захист пен�

сіонерів".

8. "Про вирішення проблем перевезення меш�

канців району комунальним транспортом".

9. "Про підтримку підприємців малого та се�

реднього бізнесу", які проживають у районі.

10. "Про діяльність Народних депутатів Укра�

їни та їх звітність перед виборцями".

11. "Про зняття недоторканості з Народних

Депутатів України".

Моя повна (розгорнута) програма надрукована в
газеті "Ми Українці".

Шановні виборці! Я перерахував підстави, чому

я іду в депутати. Кожен із цих п’яти пунктів дає

мені право балотуватися і чесно дивитись Вам в

очі, а всі разом взяті, не залишать у Вас підозри,

що я це роблю з будь�яких інших причин.

Я обіцяю:
— Бути чесним і принциповим депутатом.

— Не дозволяти чиновникам збиткуватися

над Вами.

— Дотримуватися чинного законодавства і

християнських принципів.

— Своїм особистим прикладом показати біль�

шості депутатів, як повинен працювати народ�

ний депутат і в окрузі, і у Верховній Раді.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед Ва(
ми, моїми сусідами, і власною совістю, я всім сер(
цем бажаю Вам добра та злагоди. Маю велику на(
дію на Вашу підтримку та довіру.

З повагою, В. Ходаковський

24 жовтня 2013 року

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223

від Всеукраїнського об'єднання "Свобода"
Левченка Юрія Володимировича,

єдиного кандидата опозиції по Шевченківському району

Своя влада — Своя власність — Своя гідність
на СВОїй, БОгом ДАній землі
Моєю метою є побудова могутньої Україн�

ської Держави на засадах соціальної та націо�

нальної справедливості. Держави, яка посяде

гідне місце серед провідних країн світу і забез�

печить безупинний розвиток української нації.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати

два завдання:

І. Негайно конституційними методами усу�

нути від влади режим олігархічної диктатури,

ліквідувати наслідки його правління та не до�

пустити реваншу.

ІІ. Утілити в життя чіткий план всеосяжних

докорінних перетворень у державі згідно з клю�

човими положеннями Програми захисту укра�

їнців за принципом: Своя влада — Своя влас(
ність — Своя гідність.

І. Усунення від влади режиму олігархічної
диктатури та ліквідація наслідків його прав(
ління

Зупинити наступ олігархічної диктатури та не

допустити узурпації влади режимом криміналь�

но�олігархічних кланів. Унеможливити будь�які

спроби конституційного перевороту. Протиді�

яти політичній корупції — купівлі народних де�

путатів.

Ухвалити закон про імпічмент Президента

України.

Висловити недовіру та відправити у відставку

Уряд Азарова�Тігіпка�Табачника у повному

складі.

Скасувати зрадницькі "Харківські угоди".

Розслідувати законність приватизаційних

процесів, ініційованих Урядом Азарова. Повер�

нути у власність держави стратегічні підприєм�

ства.

Протидіяти запровадженню ринку землі сіль�

ськогосподарського призначення.

Скасувати антиукраїнський закон Ківалова�

Колесніченка "Про засади державної мовної

політики". Ухвалити натомість Закон "Про за�

хист української мови".

Відмінити несправедливу пенсійну реформу

та грабіжницький Податковий кодекс.

ІІ. План всеосяжних докорінних перетворень
1. Своя влада: Докорінне очищення держапара(

ту 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 грома�

дою строком на 5 років.

Забезпечити територіальним громадам право

відкликати депутатів рад усіх рівнів, суддів міс�

цевих судів та право висловити недовіру голові

виконавчого комітету, землевпорядникові й ке�

рівникові відділу внутрішніх справ шляхом ре�

ферендуму.

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

Повернути до комунальної власності підпри�

ємства 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 оподатку�

вання за принципом: "малий бізнес — малі по�

датки, великий бізнес — великі податки".

Забезпечити пільгові умови повернення на

Батьківщину всіх українських заробітчан. За�

роблені ними гроші і майно вважати інвестиці�

ями, які не оподатковуються.

Узалежнити пенсійний вік від середньої три�

валості життя. Встановити пряму залежність

розміру пенсії від стажу роботи.

3. Своя гідність: Збереження національної іден(
тичності та відновлення історичної справедливо(
сті замість розгулу українофобії та реваншу ра(
дянської імперії

Ухвалити Закон "Про захист української мо�

ви".

Запровадити обов'язковий іспит з української

мови для держслужбовців та кандидатів на ви�

борні посади. Зобов'язати всіх держслужбовців

вживати українську мову на роботі та під час

публічних виступів.

Визнати вояків ОУН�УПА учасниками на�

ціонально�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 збо�

чень.

Передвиборча програма кандидата в народні депутати
України від Комуністичної партії України по виборчому

округу 223 Шаповала Ігоря Володимировича.
Вперед в соціалізм!

Режим олігархів і націоналістів веде нас до

катастрофи. Розвалена система управління і

правосуддя. Руйнуються основи державності.

Підірвана економіка. Україна "лідирує" в Єв�

ропі по темпах падіння виробництва, зростан�

ня безробіття, зубожіння громадян, 27% насе�

лення відкинуті за рису бідності в "безодню".

Техногенні і екологічні катастрофи —

страшні реалії сьогоднішньої України.

Армія — в агонії. Силові структури "прива�

тизовані" олігархічними кланами. Громадська

безпека — під загрозою.

Значна частина депутатських мандатів і уря�

дових посад куплена великим капіталом. Теле�

канали, радіо, газети говорять тільки те, що

вигідно їх власникам — олігархам.

Знищуються наука, культура, освіта, медицина.

Безпрецедентна корупція дозволяє чиновникам

збагачуватися при розкраданні народного майна.

Молодь розбещується пропагандою насиль�

ства і бездуховності. Усі буржуазні партії і бло�

ки — як ті, що сьогодні у влади, так і опозицій�

ні — плоть від плоті цього злочинного режиму,

їх кандидати — його ставленики.

Я йду на вибори, пропонуючи реальну аль�

тернативу пануючому режиму, її зміст: "Влада

трудящих, соціалізм, дружба народів".

Найважливіше своє завдання я бачу в тому,

щоб сприяти забезпеченню переходу влади в

руки трудової більшості, затвердження гро�

мадського порядку. Вищезазначене послужить

очищенню:

— органів влади на усіх рівнях від казнокра�

дів, хабарників, випадкових людей. До роботи

будуть залучені чесні професіонали. Щоб пе�

ремогти корупцію, необхідно відродити систе�

му народного контролю;

— рішення з найважливіших питань прий�

матимуться на Всеукраїнському референдумі;

— влада на місцях перейде від намісників,

що призначаються згори, до виконкомів рад.

Повноваження рад істотно розширяться. Міс�

цеве і регіональне самоврядування стане ре�

альним;

— 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 антикризової програми КПУ, по�

кликаної істотно посилити державний кон�

троль над економікою і перекласти на олігар�

хів витрати, пов'язані з виходом з кризи. Бу�

дуть прийняті такі першочергові заходи:

— націоналізовані базові галузі промисло�

вості і підприємства�банкроти;

— відсторонені від "енергетичної годівниці"

олігархічні клани;

— повернені приховані за кордоном капіта�

ли, а до осіб, які відмовляться це зробити, бу�

дуть застосовані жорсткі заходи, аж до конфіс�

кації їх майна через суд;

— посилено санкції до власників підпри�

ємств, що порушують умови трудових угод,

техніку безпеки, екологічні норми;

— забезпечений розвиток системи держав�

них банків;

— значні державні інвестиції будуть спря�

мовані на модернізацію і розвиток транспорт�

ної і енергетичної інфраструктури, систем

життєзабезпечення, житлово�комунального

господарства міста і району.

Як житель Шевченківського району я разом

з Вами захищатиму історико�архітектурну

спадщину, парки і сквери нашого району.

Здійснення цих заходів створить передумо�

ви для досягнення головної мети — поліпшен�

ня життя в Києві і Шевченківському районі

зокрема.

ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ!



ÂÈÁÎÐÈ-2013
Хрещатик 6 29 листопада 2013 року

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України по одномандатному виборчому округу № 223

Левченка Андрія Ілларіоновича
Я, Левченко Андрій Ілларіонович, підтримую

встановлення влади народу над Президентом і

депутатами через закони про імпічмент прези�

дента Януковича та закон про відкликання на�

родного депутата, якщо останній не виконує

своїх зобов’язань.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед

Українським народом беру на себе такі зо�

бов'язання:

1. Вступити до фракції Об’єднаної опозиції

"Батьківщина" у Верховній Раді VII скликання

та не виходити з неї протягом дії мандату, нада�

ного мені виборцем.

2. Голосувати лише особисто, підтримати за�

кон про кримінальну відповідальність за голосу�

вання картками інших депутатів.

3. Особисто проголосувати за закони, спрямо�

вані на виконання Програми Об'єднаної опози�

ції, зокрема за закон про процедуру імпічменту,

за імпічмент Януковича та за закон про відкли�

кання народного депутата.

4. Дбати про свою людську і політичну репута�

цію, публікувати у ЗМІ регулярно, раз на рік

свою декларацію про доходи та видатки.

У разі невиконання цих зобов’язань присяга�

юся написати заяву про складання депутатських

повноважень.

Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню

принципів, які запропонувала Об’єднана опози�

ція: Справедлива держава, Чесна влада, Гідне

життя.

Я зроблю все від мене залежне, щоб звільнити

Юлію Тимошенко та усіх політичних в’язнів,

припинити політичні репресії.

Кожен громадянин країни достойний гідного

життя. Тому я підтримую Програму стимулю�

вання економіки Об'єднаної опозиції.

Людина має отримувати зарплату, яка відпові�

дає сучасним потребам: прожитковий мінімум і

мінімальна заробітна плата будуть доведені до

2400 грн., зарплата бюджетників буде збільшена

щонайменше вдвічі.

Будуть встановлені однакові правила нараху�

вання пенсій для всіх та скасовані спеціальні

пенсії. Її розмір буде залежати від трьох чинни�

ків: трудового стажу, умов праці та заробітку.

У бідному суспільстві не повинно бути бага�

тих посадовців, їх пільги будуть скасовані, а ви�

трати на утримання органів влади будуть скоро�

чені удвічі.

Буде проведено антикорупційну люстрацію —

перевірку відповідності витрат і вартості майна

чиновників задекларованим доходам.

Суд, прокуратура, міліція будуть захищати

права людей, а не порушувати їх. На посади суд�

дів мають прийти молоді, освічені громадяни.

Я 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:

— Повернення місту реального самовряду�

вання — відновити районні ради в місті Києві з

підпорядкованими їм виконавчими органами,

домогтися призначення виборів Київського

міського голови та депутатів Київської міської

ради.

— Скасувати злочинні рішення київської вла�

ди щодо розкрадання власності муніципальної

громади.

— Домагатися скасування вилучень з київ�

ського бюджету на користь державного бюджету

податків, які сплачують кияни як фізичні особи.

— За 5 років відремонтувати під’їзди, сходові

клітини, прибудинкові території та міжквар�

тальні проїзди в усіх будинках і територіях Шев�

ченківського району, які цього потребують.

— Реалізувати програму реконструкції заста�

рілих п’ятиповерхових будинків. Їх мешканці

отримають нові квартири більшої площі у межах

мікрорайону.

— Жорстко регулювати нарахування кому�

нальних тарифів.

— Модернізувати дороги району та оновити

на 100% рухомий склад громадського транспор�

ту. Забезпечити комп’ютерні регулювання та

контроль його руху.

— Законодавчо заборонити забудову зелених

зон Києва та прибудинкових територій. Повер�

нути киянам украдені рекреаційні території.

Програма кандидата у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 223 висунутого 
в порядку самовисування Бойка Олега Миколайовича

Україна сьогодні перебуває на краю прірви:

ціни на житлово�комунальні послуги та продук�

ти харчування зростають, промисловість, еко�

номіка, медицина, армія — в занепаді; традицій�

ні цінності для українця — пустий звук.

Нинішня влада не виконала своїх передви�

борчих обіцянок:

— Немає стабільної роботи і гідних зарплат.

— Хабарництво і корупція процвітають.

— Олігархи при владі грабують кожного з нас.

— Малий і середній бізнес знищується подат�

ками і свавіллям чиновників. Сьогодні країна

знаходиться в стані системної кризи.

Нам нав'язують чужі цінності і намагаються

позбавити Україну решток національного суве�

ренітету.

Причина такої ситуації — влада, яка сприймає

жителів України не як громадян, а як тупий

електорат, функція якого переобирати її на чер�

говий термін відгодівлі.

Я чітко бачу вихід. Мої пріоритети:

На загальнодержавному рівні:
— Європейський вибір України;

— Підтримка та розвиток української мови;

— Забезпечення підтримки канонічного Пра�

вослав'я, захисту православних храмів, які зна�

ходяться на території України;

— Захист сім'ї та традиційних сімейних цін�

ностей, заборона пропаганди нетрадиційної

сексуальної орієнтації та збоченства у школах та

дитячих садках;

— Скасування депутатської недоторканності;

— Впровадження ефективної системи опо�

даткування олігархічних бізнес�структур.

Жорстко і непримиренно виступаю проти:
— Антинародної зовнішньої і внутрішньої по�

літики;

— Варварського зростання цін на комунальні

послуги та продукти харчування;

— Україна — понад усе! Українці — титульна

нація, ніяких мігрантів, робочі місця — україн�

цям!

В економічній сфері:
— Визначення пріоритетів для створення на�

ціональних програм з прориву у економічній

сфері;

— Зменшення податкового тиску на малий і

середній бізнес, зниження ставки нормативної

грошової оцінки землі та оренди для підприєм�

ців;

— Максимальне спрощення системи реєстра�

ції та звітності підприємців і підприємств, збере�

ження податкових пільг для малого та середньо�

го бізнесу;

У соціальній сфері:
— Пенсійний вік повинен бути знижений до

55 років для жінок і 60 для чоловіків;

— Введення страхової медицини та безкош�

товної діагностики таких захворювань, як рак;

— Вважаю, що тарифна політика на житлово�

комунальні послуги повинна бути прозорою і

відкритою для кожного платника, а вартість по�

слуг жорстко обґрунтована;

— На державному рівні необхідно ввести

пільгове кредитування придбання житла моло�

дими сім’ями.

У сфері місцевого самоврядування Шевченків0
ського району міста Києва:

— сучасні, на світовому рівні, дороги;

— ефективна праця громадського транспорту,

пріоритетний розвиток метро, тролейбусного та

трамвайного руху;

— розбудова спортивних та дитячих майдан�

чиків, зон відпочинку;

— виведення за межі Києва шкідливих для

здоров’я підприємств;

— повернення місцевих рад на рівень районів

з розширенням їх повноважень щодо захисту

прав та інтересів мешканців району.

Впевнений, що моє обрання депутатом Верхов0
ної Ради України розширить права та можливості
громадян нашого виборчого округу.

СЛАВА УКРАЇНІ!
30.10.2013 р.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223 
на повторних виборах народних депутатів України 

15 грудня 2013 року Семидідька Андрія Андрійовича
1. Захист власності
Без права власності немає свободи. Воно є не�

порушним. Його захист — це гарантія нашої не�

залежності, тому, що без можливості вільно во�

лодіти та розпоряджатись своїм майном та ре�

зультатами своєї праці, не може бути вільних

громадян і заможної Держави.

Протиправні захоплення власності, непрозорі

кадастри та реєстри, неправосудні рішення суд�

дів, нерівність можливостей у захисті своєї влас�

ності, житла, землі і добробуту — ці перепони ма�

ють бути усунуті зі шляху України до процвітання.

Навчись захищати СВОЄ!
2. Зупинити руйнівну політику державного боргу
Зростання податків, безробіття і бідність є на�

слідками зростання Державного боргу. Гроші

позичаються в іноземних кредиторів, але не

вкладаються у розвиток економіки, а витрачаю�

ться всупереч інтересам українського народу. Це

є Неправедний державний борг, що позбавляє

громадян права на власний добробут, а суспіль�

ство — можливості економічного зростання.

Політики і чиновники повинні нести персо�

нальну відповідальність за руйнівну політику

накопичення Державного боргу. Це є основним

принципом громадянської справедливості.

СТОП — накопиченню державних боргів! Дер0
жавний борг під контроль народу!

3. Повернення до економічного суверенітету
країни

В центрі Європи є нейтральна, позаблокова,

суверенна держава — Швейцарія. В неї розмов�

ляють на 4 державних мовах, практично всі чо�

ловіки володіють зброєю, в неї виробляють

смачний сир та шоколад. Всі заможні люди сві�

ту зберігають свою гроші в швейцарських бан�

ках. Вона виборола своє право бути заможною

та нейтральною, серед своїх потужних та амбіт�

них сусідів.

В центрі величезного Євразійського конти�

ненту є держава Україна. Її народ проголосував

за незалежність та державний суверенітет. В неї

1 державна та 1 інтернаціональна мова, практич�

но всі чоловіки мають зброю, але всі проти її уза�

конення, в неї була потужна промисловість, але

зараз і в неї виробляють смачний сир та шоко�

лад. Всі заможні люди країни вивозять свої гро�

ші з України. Її потужні та амбітні сусіди постій�

но тягнуть її у різні боки, заманюють її у різні по�

літичні блоки.

Лише усвідомлення Україною Свого геополі�

тичного розташування, власного інтересу, від�

новлення внутрішнього ринку для товарів влас�

ного виробництва, обрання 5�7 пріоритетних га�

лузей для розвитку: сільське господарство,

транспортні коридори, енергетика, машино� та

авіабудівництво, біотехнології, ІТ�сектор, при�

кладна математика,— дозволить нашій країні

зайняти своє місце в центрі великого Євразій�

ського континенту.

Не треба жити в Швейцарії, треба жити в

Україні, як в Швейцарії!

В своєму домі — своя й правда, і сила, і воля!
4. Право на безпеку та самооборону
Сфера обігу цивільної зброї торкається 5 міль�

йонів українців, які працюють у сфері охорони,

банківської безпеки, є мисливцями та займаю�

ться стрілецькими видами спорту. Але ця сфера

досі регулюється однією міліцейською відом�

чою інструкцією.

Україна — єдина країна в Європі, яка не має

свого Закону про регулювання обігу зброї. Укра�

їна повинна йти цивілізованим шляхом — прий�

няти Закон про зброю та врегулювати її обіг.

"І в Бога за дверима, сокира стояла..." Т. Шев0
ченко

5. Патріотизм та національний прагматизм
Національна гідність і патріотизм — це осно�

ви громадянської солідарності. Ці цінності —

святі і не можуть псуватися політиканством.

Патріотизм — це об’єднуюча сила суспільства.

Суспільства, в якому немає розділення за націо�

нальною чи територіальною ознакою, суспіль�

ства, в якому представники Влади, разом зі сво�

їм народом, будують свою країну, а не є тимчасо�

вими розкрадачами ресурсів.

Національний прагматизм — це рушійна сила у

розвитку внутрішнього виробництва, зміцненні

гривні, як національної валюти, подоланні за�

лежності українських товарів від цін на зовніш�

ніх ринках, незалежності української економіки

від імпорту.

В скрутні часи народ України має обирати

ідеї, які гуртують та об’єднують, зовуть будувати

та розвиватись!

Свій до Свого по Своє!
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Луговика Сергія Миколайовича
Ставши народним депутатом України, ство�

рю рівні можливості для всіх громадян Укра�

їни щодо отримання освіти, робочого місця,

якісного лікування та профілактики здоров’я,

а також соціального захисту протягом всього

життя. Основні напрямки моїх дій будуть міс�

тити такі аспекти:

Очищення влади від забруднення та відходів:
1). Буду боротися проти олігархічно�клано�

вого свавілля можновладців для створення но�

вої якості української влади та оновлення по�

літичної еліти на засадах відповідальності,

громадянського патріотизму та служіння на�

роду.

2). Стою на позиціях захисту демократії,

свободи слова та виступаю проти авторитар�

них тенденцій у здійсненні влади в Україні.

Людина і суспільство:
1). Виступаю за верховенство права громад�

ської законодавчої ініціативи, формування

належних законодавчих засад для широкого

застосування референдумів та інших механіз�

мів прямої демократії, участь територіальних

громад у формуванні місцевих бюджетів та

контролі над використанням коштів, послі�

довне руйнування корупційного середовища у

владних структурах всіх рівнів.

2). Виборюватиму розширення прав місце�

вого самоврядування, територіальних громад,

підвищення відповідальності місцевих органів

влади за стан природного і культурно�історич�

ного середовища.

3). Прагну активної ролі органів влади всіх

рівнів в забезпеченні доступу молоді до освіти,

спорту і культурних цінностей, активної про�

тидії поширенню наркоманії та алкоголізму,

повної заборони реклами алкогольних напоїв

та пива.

4). Захищатиму Інтернет�права громадян,

адже доступність інформації — ознака демо�

кратії.

5). Забезпечу безхмарне дитинство та гідну

старість — ознаки справедливого устрою су�

спільства.

6). Захищатиму тварин від жорстокого по�

водження, адже це — ознака гуманізму та роз�

виненості суспільства.

7). Виступаю за свободу, гідність і впевне�

ність кожного члена суспільства у завтра�

шньому дні.

Соціально%екологічна гармонія:
1). Справедливе оподаткування, за поступо�

ве зниження нарахувань на фонд заробітної

плати метою детінізації економіки, забезпе�

чення прав найманих працівників та належно�

го пенсійного забезпечення.

2). Нова якість життя людини, системні ін�

вестиції у знання та високі екологічно дружні

технології, ефективна державна підтримка

фундаментальної науки та практичне вико�

ристання результатів наукових досліджень.

3). Розвиток неядерного сектору енергоза�

безпечення, мораторій на розбудову нових по�

тужностей АЕС, розширення використання

відновлюваних джерел енергії, мораторій на

видобуток вуглеводнів на Чорноморському

шельфі.

4). Збереження лісів України, повна забо�

рона експорту деревини, інтенсивне відтво�

рення лісів, розвиток природно�заповідної

справи, як необхідної умови розв’язання

комплексу природоохоронних проблем, ре�

зервування для створення об'єктів природно�

заповідного фонду не менше 20% території

України.

5). Реформування земельних відносин на

принципах соціальної справедливості, розви�

ток конкурентоздатного аграрного сектору на

засадах невиснажливого, екологічно збалан�

сованого господарювання, державна програма

порятунку села.

"___" ____________ 2013 року 

С. М. Луговик

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України по одномандатному виборчому округу № 223

Масалітіної Ольги Юріївни
УСПІХ — ЦЕ ПРАЦЯ, ПОМНОЖЕНА НА

МРІЮ!

Україна — це велика сім'я.

Всі ми одна родина і живемо на святій

землі — щедрій, мальовничій, гостинній.

Ми всі повинні працювати для того, щоб на�

ша країна стала заможною. Нас мають прий�

няти до великої європейської родини не

тільки на папері, а як повноцінних партне�

рів у всіх напрямках життєдіяльності. Ми всі

повинні працювати на успіх нашої держави

на світовому рівні, а УСПІХ� ЦЕ ПРАЦЯ,

ПОМНОЖЕНА НА МРІЮ!

У разі обрання мене народним депутатом

я відстоюватиму наступне:

Закони України і чиновники повинні пра�

цювати на благо кожного громадянина.

Європейськими мають бути не тільки цін�

ності, а перш за все соціальна підтримка лю�

дей, заробітні плати, якість комунальних

послуг, медичне обслуговування, освіта та

дороги.

Наполягатиму на поверненні у власність

держави стратегічних підприємств.

Ініціюватиму внесення змін в законодав�

ство України щодо запровадження обрання

місцевих суддів громадою строком на 5 ро�

ків.

Відстоюватиму виключну заборону рекла�

ми тютюнових виробів та алкогольних напо�

їв на всій території України.

Громадяни повинні отримати право від�

кликати депутатів всіх рівнів за невиконан�

ня обіцянок, даних виборцям.

Правоохоронні органи повинні пройти

реформацію і стати механізмом реальної бо�

ротьби зі злочинністю, а не пошуковою сис�

темою штучного відбору винних.

Сімейна медицина — один з механізмів

здорової нації. Інститут сімейного лікаря

має стати основою сучасної системи надан�

ня медичної допомоги. Безкоштовний обсяг

медичної допомоги повинен бути гарантова�

ним. Я добиватимуся прозорого викорис�

тання коштів для лікування тих, кому це

життєво необхідно, особливо хворим на ге�

патит С. 

Створення систем сімейної і страхової ме�

дицини дозволить покращити якість медич�

них послуг, збільшити заробітну плату меди�

кам та усуне ганебну практику хабарів ліка�

рям.

Ми маємо культивувати традиційні сімей�

ні цінності. Сім’я в християнській країні по�

винна бути основою добробуту і процвітан�

ня.

Саме здорова і щаслива родина є запору�

кою розвитку сильної держави!

Передвиборна програма кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223
на повторних виборах народних депутатів України 

15 грудня 2013 року
Монтян Тетяни Миколаївни

Район та місто
Комунальна мафія
Якість комунальних послуг низька, а ціна на

них шалено завищена. Ніхто не знає, за що са�

ме платить ЖЕКу. Зупинити здирництво 

ЖЕКів можна.

Моя головна мета — надати власникам

ефективні механізми самостійного управління

будинками або вибору виконавців комуналь�

них послуг на конкурентному ринку. У мене є

низка відповідних законопроектів.

Лад у комунальній сфері слід навести негайно.
Це допоможе зберегти від руйнування наші бу%
динки.

Діти
У нас із чоловіком четверо синів, і я чудово

знаю, з якими проблемами стикаються бать�

ки: дефіцит місць у дитсадках, необлаштова�

ність шкіл, черги в поліклініках, брак лікарів

вузької спеціалізації, відсутність безкоштов�

них спортивних секцій та гуртків, постійні

"добровільні внески", на які йде півзарплатні.

Дитячі садочки і центри розвитку отримають
податкові пільги і спрощену процедуру реєстра%
ції.

Бізнес
Чиновники умисно створюють умови, щоб

їм давали хабарі. Чесний бізнесмен програє в

конкурентній боротьбі тим, хто платить дани�

ну чиновникам.

Прості, прозорі правила для бізнесу — це

перші кроки, які я зобов’язуюсь зробити. Я за%
безпечу захист підприємців від рейдерства і не%
законних перевірок з боку силовиків та чиновни%
ків.

Дороги
Доріг в Україні немає! Є тільки напрямки.

Ми щорічно сплачуємо 16 мільярдів гри�

вень транспортного податку. Моя мета — про�

зорість та ефективність витрачання коштів на

ремонт доріг, а не на покращення добробуту

мафії "Укравтодор".

Парковки
Відсутність парковок — справжнє лихо,

особливо взимку. Вирішення проблеми — ба�

гатоповерхові паркінги. Я розробила законо�

проект, який полегшить будівництво коопера�

тивних паркінгів та зменшить навантаження

на тротуари.

Країна
Моя мета — врегулювання українського за�

конодавства, щоб кожен із нас міг нарешті

стати повноправним та відповідальним влас�

ником свого майна.

Власність зобов’язує. Ми — дорослі відпові�

дальні люди. Нам необхідно наполегливо вчи�

тись бути власниками.

Я розумію все безумство бути першою, хто

пішов у політику, не будучи популістом, але я

все ж маю достатньо відваги на це. Мене нади�

хає віра в людей та підтримка моїх численних

однодумців.

Я працюватиму для розвитку КРАЇНИ!

Таємниця успіху
Українці як власники свого майна мають

бути захищені від шахрайства та рейдерства.

Аби ефективно управляти країною, всі її ре�

сурси слід, перш за все, інвентаризувати, тоді

ми зможемо рухатися тим шляхом, який

пройшли цивілізовані країни.

Чому бідні?
За радянської влади українці втратили на�

вички керувати спільним майном, а за 20 років

незалежності не спромоглися знову їх набути,

тому багатоквартирні будинки безсоромно

грабують ЖЕКи; землі територіальних громад

"приватизують" чиновники; державне майно

присвоюють можновладці, заробляючи

надприбутки на необізнаності та байдужості

людей.

Що зроблю?
Як експерт Єврокомісії з питань реєстрації

та захисту майнових прав, я опанувала передо�

вий світовий досвід і маю готові законопроек�

ти для докорінного реформування цивільного за%
конодавства України та запровадження ефек�

тивних механізмів ухвалення колективних рі�

шень, адже лише це допоможе українцям за�

хистити свої майнові права як співвласників

своїх будинків, а також співвласників майна

своїх територіальних громад та державного

майна.

Реєстрація власності
Права на будь�яку власність можна буде

оформити за кілька днів, як це відбувається

зараз в усіх цивілізованих країнах.

Реєстри майнових прав стануть відкритими!

Суперечки за власність
Третина звернень до правоохоронних орга�

нів та справ, що їх розглядають у судах, — це

"війни" людей за землю, квартири, будинки,

частки в підприємствах тощо.

У світі існують прості правила розв’язання та%
ких суперечок.

Я йду в депутати для того, щоб запровадити
такі правила в нашій країні.
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Цвіркуна Антона Миколайовича

Беру на себе зобов’язання плідно працюва�

ти для виборців Шевченківського району,

контролювати виконання першочергових

проблем району.

Зобов’язуюсь:

— контролювати врахування у Генерально�

му плані Києва збереження зелених зон, роз�

будови транспортної і соціальної інфраструк�

тури району;

— залучати соціально�відповідальний біз�

нес до реалізації проектів розвитку району;

— вирішити питання доплати медичним

працівникам з муніципального бюджету;

— законодавчо урегулювати модернізацію

обладнання в існуючих медичних закладах;

— контролювати передачу відомчих гурто�

житків у приватну власність їхнім мешканцям;

— не допускати будівництва на території зе�

лених зон району;

— ініціювати створення нових парків і скве�

рів та створення місць для відпочинку для

мешканців Шевченківського району;

— розпланувати і контролювати виконання

комплексного благоустрою прибудинкових

територій у Шевченківському районі;

— підтримувати розвиток місцевого само�

врядування (ОСМД та ОСН);

— контролювати своєчасне перерахування

субвенції з муніципального бюджету на мо�

дернізацію ЖКГ району та впровадження

енергозберігаючих технологій;

— залучати муніципальні та позабюджетні

кошти на підтримку ветеранів і пенсіонерів

для підвищення існуючих соціальних виплат;

— підтримувати розвиток клубів дозвілля

для літніх людей на території району;

— залучатися до відкриття нових дошкіль�

них навчальних закладів;

— сприяти відкриттю нових та модернізації

існуючих спортивних комплексів і майданчи�

ків;

— ініціювати введення законодавчих пільг

для бізнесу за кожне нове робоче місце.

— Ініціювати включення до Державного та

міського бюджетів витрат на розвиток транс�

портної інфраструктури Шевченківського

району;

— Ініціювати відкриття нових маршрутів

громадського транспорту у віддалені мікро�

райони Шевченківського району.

Побудуємо гідне сьогодення разом!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223

Григоренка Василя Васильовича
Ця передвиборна програма дійсно є пере�

ліком моїх першочергових ініціатив та дій

після мого обрання мене народним депута�

том України. Це не популістські заяви, а ре�

альні цілі та завдання, які ґрунтуються на на�

ших з Вами цінностях, та потребах кожного

громадянина. Київ — це серце України, її

культурний та духовний центр, а Шевченків�

ський район — це гордість Києва. Я йду до

Верховної Ради України щоб повернути Ки�

єву процвітання, а киянам добробут на який

вони заслуговують.

Мої ініціативи в парламенті:

1. Створення робочих місць — одна з най�

важливіших цілей. І її досягнення вирішить

цілу низку соціально�економічних проблем.

Як я збираюся це реалізувати? Відповідь —

розбудова інфраструктури! Ні для кого не сек�

рет, що гроші вкладають лише в інфраструк�

турно�розвинені регіони. Врешті�решт, це по�

кращить життя людям, ми живемо в європей�

ській столиці, а досі не маємо об’їзної дороги,

стоїмо в заторах на мостах, а люди похилого

віку та люди з обмеженими можливостями з

великими труднощами самостійно пересу�

ваються містом, долаючи нескінченні пере�

шкоди.

2. Ефективність житлово�комунального

господарства це те, чого нам не вистачає. Ми

сплачуємо за послуги, яких не отримуємо, на�

ші комунікації давно застарілі, старі будинки

про енергозбереження взагалі не чули. Чому

так? Бо в нас відсутня ефективна програма ре�

формування цієї галузі, комунальне господар�

ство недостатньо фінансоване та потребує мо�

дернізації. Я знаю проблему галузі, і я знаю

шляхи їх подолання.

3. І звичайно, Шевченківський район нашої

столиці, це основний напрямок моєї майбут�

ньої праці.

Серед основних завдань можна виділити:

— Втілити в життя проекти модернізації

старих будинків та комунікацій;

— не дозволити зміну цільового призначен�

ня земельних ділянок під дитячими і спортив�

ними майданчиками, скверами та парками;

— забезпечити повномасштабне освітлення

вулиць мікрорайонів;

— повернути у власність місту приміщення

старих дитячих садків та побудувати нові сад�

ки;

— Відстояти економічно обґрунтовані та

прозорі тарифи на комунальні послуги;

— проводити постійний моніторинг ситу�

ації в районі, для оперативного вирішення

проблем людей.

Ці, та багато інших завдань я ставлю перед

собою, і за які я буду відповідальний перед ви�

борцями.

4. Вкрай важливим для кожного з нас є за�

хист культурної спадщини, історичного цен�

тру Києва від незаконних посягань. Бо зараз

питання протидії незаконній забудові та руй�

нуванню будинків — пам’яток архітектури є,

як ніколи, актуальним. На законодавчому рів�

ні ми повинні врегулювати питання відпові�

дальності осіб, які до цього причетні.

Я іду працювати, а не займатися балачками.

Наполегливо, віддано та цілеспрямовано ро�

бити справу, покладену на мене виборцями на

благо кожного з Вас.

До мене на прийом приходять сотні киян, і

вирішення їх проблем для мене є пріоритетом,

але багато що мені не по силам. У багатьох ви�

падках може допомогти тільки підтримка на�

родного депутата. Тому після обрання мене

народним депутатом, моя громадська прий�

мальня буде відкрита завжди і для кожного.

Я йду на ці вибори, бо на це мене підштов�

хує моє серце, мій розум, мій дух. Серце яке

крається, та не може терпіти безлад і руїну, з

якої наша країна не може вийти вже багато ро�

ків. Розум, який глибоко розуміє біль та

страждання народу, який бачить картину

української дійсності та який знає шляхи вирі�

шення наявних проблем та виходу на якісно

новий рівень розвитку України. Впевнений,

що нам не потрібні такі політики, які тільки

розводять балачки. Моїми перевагами перед

ними є величезний досвід кропіткої праці на

благо киян, наполегливість та щире бажання

змін. Крок за кроком ми досягнемо своєї ме�

ти — добробуту українців.

"___" листопада 2013 року

Григоренко В. В.

Програма Кандидата в депутати Верховної Ради України
по 223 виборчому округу

Марцинюка Петра Васильовича
Шановні виборці!

Моє кредо — депутат має працювати для

людей, які його обрали.

Свої першорядні завдання, як депутат, я ба�

чу в наступному:

— Для щоденного спілкування:

— Для оперативного реагування на скарги

та пропозиції виборців:

Будуть відкриті громадські приймальні та

будуть проводитись безкоштовні юридичні

консультації.

ЗА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ:

— Система соціального захисту від масового

знедолення, моральної та фізичної деградації

народу. Соціальна допомога — багатодітним

сім’ям, пенсіонерам, інвалідам, ліквідаторам

Чорнобильської катастрофи, ветеранам праці

та війни;

— Збереження державної медицини. Під�

тримка і розвиток страхової, приватної, ме�

дичної допомоги. Розвиток малого та серед�

нього бізнесу, скорочення робочих місць дер�

жавних службовців, гарантованої безкоштов�

ної освіти, гідної заробітної плати вчителям,

лікарям, працівникам культури.

— Відновити в повному обсязі законні піль�

ги ветеранам війни, праці, афганцям, ліквіда�

торам Чорнобиля.

ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКО�

НОМІКИ;

ЗА ПІДТРИМКУ УСІХ ФОРМ ВЛАСНО�

СТІ ТА УСІХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ:

— Реалізація механізму оцінки майна, пере�

вірити хід та реалізації приватизації підпри�

ємств ВПК, транспорту та підприємств, що

скоротили робочі місця та знизили ефектив�

ність виробництва.

— ЖІНКАМ — державний захист материн�

ства й дитинства, впевненість у майбутньому

дітей.

ЗА ВІДНОВЛЕННЯ і розквіт вітчизняної

науки та культури.

ЗА БРАТЕРСТВО І ДРУЖБУ громадян

України усіх національностей.

ТО Ж ВИБІР — ЗА ВАМИ, ШАНОВНІ ВИ6
БОРЦІ!!!
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Програма кандидата
в народні депутати у виборчій окрузі № 223

Романа Маловського
Я, Роман Маловський, бачу вихід зі стано�

вища, яке склалося в Україні, у якнайшвид�

шому підписанні угоди з Європейським Со�

юзом про асоційоване членство.

Європейський напрямок розвитку україн�

ського суспільства є найбільш для нас близь�

кий, як з територіальної (географічний центр

Європи знаходиться в Україні), так і з історич�

ного погляду (ще з чотирнадцятого століття

ми були частиною першої демократичної єв�

ропейської держави в союзі з Польщею та

Литвою). Отже, вже 600 років тому разом із

нашими найближчими сусідами ми були пред�

течею нинішнього ЄС та формували ті самі де�

мократичні європейські цінності, які є най�

більш природні для українського народу.

Відновити важку індустрію та ядерний потен�
ціал України.

В нинішній ситуації критично важливим є

зміцнення обороноздатності нашої держави та

створення справжніх, а не "прозорих" кордо�

нів. Скорочення Збройних сил України слід

вважати за неприпустиме. Натомість, потріб�

но працювати над їхнім переоснащенням і пе�

реозброєнням. Відновлення збройної промис�

ловості забезпечить нові робочі місця!

Провести адміністративно�територіальну ре�
форму й забезпечити рівновагу між законодав�
чою та виконавчою владою.

Потрібно відновити історичний поділ Укра�

їни на землі (Слобожанщина, Полісся, Гали�

чина, Поділля, Наддніпрянщина і т. д.), зе�

мель — на полки, полків — на сотні, сотень —

на курені (як варіант: земель — на воєводства,

воєводств — на повіти, повітів — на волості у

сільській місцевості та на масиви у містах),

які, в свою чергу, поділятимуться на первинні

територіальні громади (села чи хутори та, від�

повідно, кутки вулиць у містах).

Потрібно довести до логічного завершення

процес ліквідації тоталітарної символіки, то�

поніміки й термінології. Всі назви в Україні

мають бути наповнені питомо українським

змістом! Як заповідав Великий Кобзар, лише

"в своїй хаті своя правда, і сила, і воля".

Всебічно підтримувати розвиток шкільництва,
кіно, телебачення, преси та книгодрукування.

З метою відродження вітчизняного книго�

друкування потрібно скасувати ПДВ на книж�

ки та часописи, як державною мовою, так і

мовами національних меншин, а також скасу�

вати прибутковий податок для осіб, які пра�

цюють у ЗМІ та у видавничій сфері.

Слід відновити систему державного книго�

друкування і розповсюдження, а в подальшо�

му не допускати скорочення мережі книгозбі�

рень, музеїв, клубів, будинків культури, теат�

рів, кінотеатрів та інших культурно�освітніх

установ.

Кіностудії (ім. О. Довженка, Одеську і Ял�

тинську) слід підпорядкувати безпосередньо

Всеукраїнській Раді народного господарства

(найвищому органу виконавчої влади) та фі�

нансувати їх окремим рядком із державного

бюджету як пріоритетну галузь.

Потрібно негайно українізувати всі комп’ю�

терні програми. В Україні має ліцензуватися

лише україномовне програмне забезпечення,

а використання не ліцензованого продукту, як

державними, так і приватними господарськи�

ми суб’єктами, повинне тягти за собою карну

відповідальність.

Забезпечити рівність прав усіх національних
меншин.

З метою подальшого зрівнювання прав усіх

національних меншин слід створити Управу

національностей, яка поділятиметься на від�

повідні канцелярії (російська, кримськотатар�

ська, польська, гебрейська, угорська, румун�

ська і т. д.) та столи (за напрямками діяльно�

сті), в яких працюватимуть представники да�

ної національної меншини й опікуватимуться

всіма її потребами. Для забезпечення реальної

(а не декларативної) рівності прав усіх націо�

нальних меншин потрібно дозволити скла�

дання ЗНО (поряд із російською) також і з

кримськотатарської, польської, гебрейської,

угорської, румунської, молдовської, чеської,

словацької та болгарської мови. Цими ж мова�

ми слід видавати газету "Голос України", а не

тільки українською (державною) і російською

(мовою лише однієї з багатьох національних

меншин, які мешкають в Україні).

Шануймося, бо ми того варті!

Роман Маловський

Передвиборна програма кандидата у депутати
Гладчука Вадима Федоровича

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 під�

тримувати тих, хто шукає шлях до нашого

серця через шлунок або зловживає службо�

вим становищем на роботі, нав'язуючи нам

вибір олігархів, чиновників, начальства.

Не повіримо дорогій політичній рекламі,

розвішаній на кожному стовпі самозакохани�

ми бандитами за кошти, вкрадені у нас.

Нам не потрібні у парламенті ані висуванці

злочинного режиму, що брехнею і свавіллям

дискредитував себе, ані "незалежні кандида�

ти", що викидають мільйони на самовихва�

ляння на телебаченні, не сміючи підняти го�

лос проти гвалтування українського народу

можновладцями, ані крикуни з групи під�

тримки засуджених злочинців, ані політичні

трупи епохи червоного терору, винуватці го�

лодоморів.

Наш вибір — правда, права людини, наро�

довладдя та суд над злочинцями. Я відстою�

ватиму цей вибір за будь�яку ціну. Все життя

я боровся і продовжуватиму боротись за пра�

ва людини, кажучи правду, піднімаючи людей

на боротьбу проти свавілля, критикуючи "ви�

сокоповажних" брехунів та грабіжників у ін�

тернет�виданні "Спротив" — sprotiv.org та у

газеті "Молодіжні Хроніки".

У разі обрання народним депутатом Укра�

їни я ініціюватиму та доб'юся, щоб в Україн�

ській державі діяв Закон України "Про суд

присяжних".

Будь�який повнолітній, дієздатний, несу�

димий громадянин на засадах відкритого же�

ребкування по списку виборців зможе взяти

участь, як присяжний, у колегії з 12�ти при�

сяжних, яка визнаватиме винними чи зніма�

тиме обвинувачення з підсудних, визнавати�

ме або відкидатиме позовні вимоги в усіх

кримінальних, адміністративних, цивільних,

господарських судових процесах, у яких хоча

б одна сторона заявила про недовіру до про�

фесійних суддів.

Залишаться у минулому абсурдні й репре�

сивні судові процеси, на яких влада знищує

інакомислячих, по�рейдерськи захоплює чу�

же майно, душить бізнес податками, вертить

законом, мов дишлом, на користь хабарників

та можновладців.

Інціюватиму зменшення податкового на�

вантаження для бізнесу та мораторій на нові

податки. Я виступатиму у парламенті за по�

етапне скорочення усіх податків (в Україні їх

найбільше у світі — 135) та наполягатиму на

ліквідації ПДВ.

Священне право людини критикувати усі

неподобства та усіх негідників, думати що

завгодно і чесно заявляти про свої переко�

нання буде захищене Законом.

Чиновникам та грошовим мішкам буде за�

боронено втручатися у редакційну політику

мас�медій і регулювати Інтернет.

Я доб'юся ліквідації антиконституційних

органів, які займаються цензурою під вигля�

дом захисту суспільної моралі.

Всі корупціонери, які продають Українську

державу, торгують владою за гроші та "пиля�

ють бюджет", будуть притягнуті до кримі�

нальної відповідальності.

Я все життя прожив у Шевченківському

районі Києва, 15 років займаюся громад�

ською діяльністю. З таким досвідом я знаю та

зможу, як депутат, захистити перлину столи�

ці — Андріївський узвіз. Передусім я зверну�

ся з депутатськими запитами щодо незакон�

ного будівництва у цій частині Києва. Також

із зацікавленими мешканцями ініціюватиму

зміни до закону про статус міста Києва, що

суттєво ускладнять варварську забудову сто�

лиці.

Не секрет, що колишній керівник нашого

району хоче бути "недоторканним", сховати�

ся від кримінальної відповідальності за пар�

ламентськими стінами. Голосуючи за мене,

ви визнаєте злочинця винним. У разі обран�

ня народним депутатом я доб'юся створення

парламентської слідчої комісії із розслідуван�

ня зловживань колишнього керівництва

Шевченківської РДА.

* * *

Моя передвиборча програма — це ваші на�

кази виборців, які я зобов'язуюся виконати

на відповідальній посаді Народного депутата

України.

Телефонуйте мені особисто за номером

(050) 462�94�15.

Передвиборна програма Кандидата в народні депутати
від одномандатного виборчого округу № 223 м. Київ. 

Гаянського Геннадія Григоровича.
У нашу еру народний депутат не тільки

парламентарій від виборців свого округу, але

і дипломат, адже в парламенті представлені

різні політичні течії рівно, як і в своєму ви�

борчому окрузі. Я готовий представляти ін�

тереси кожного виборця в парламенті шля�

хом своїх зусиль, знань і мудрості. Поки жо�

ден киянин не використав своє право на

приватизацію рідної землі, жодної мови про

продаж не може бути. Я іду в Верховну Раду,

щоб вона прийняли закони, по яким кожно�

му громадянину будуть пропонувати вільну

земельну ділянку, заборонити здавати землю

в оренду китайцям та продавати іммігран�

там. Наших батьків, як і молоде покоління,

споюють дешевим алкоголем, який вже де�

шевше чистої оздоровчої води. Це підступи

все тих же бузувірів олігархічної гілки влади,

в яких мета нажити матеріальні статки на го�

рі українців, зловживаючи алкоголем. Я іду

в Верховну Раду, щоб алкоголь, як і нікотин,

прирівняли до наркотичних засобів та пов�

ністю заборонити до вживання. Прискорити

запровадження обов’язкової страхової ме�

дицини для населення нашої держави з піль�

говими умовами для людей, які ведуть здо�

ровий образ життя, і навпаки для тих, хто

постійно зловживає алкоголем, тютюном та

наркотиками, унеможливити отримати піль�

ги при отриманні медичного поліса. Так,

нам потрібна Європа, але не ціною відмови

від нашої Росії і всіх країн нашої співдруж�

ності, де наша країна є домінуючою, і має

вирішальні важелі управління і найважливі�

ше духовний та культурний вплив. Тільки

зберігши національну само ідентифікацію,

гарантовану нам всіма законами, прописа�

ними в усіх конституції, ми відродимо сло�

в'янську державу Русинів. Прорубати вікно в

Європу ми можемо, і повинні, тільки про�

клавши туди дорогу, і дорогу нам потрібно

прокласти тільки ширококолійною залізни�

цю, щоб наші потужні поїзди могли перево�

зити туди і вантажі, і пасажирів. За моїми

спостереженнями, Європейський союз, це

давно сформований союз вузькоколійних

залізниць, відмежований від нас тільки різ�

ницею в ширині колії, яку породили за часів

царів, бо мали на то свої далекоглядні по�

гляди. Наша країна втрачає колосальні при�

бутки через відсутність транзиту між Сходом

і Заходом континенту Євразія. Наша держа�

ва повинна йти в Європу з принципом пере�

строювання залізниць Європейського союзу

під стандарт широкої колії, переважаючої на

континенті Євразія. Тільки тоді ми зможемо

почати культурну експансію в Африці. За�

провадження новітнього екологічного гро�

мадського транспорту на водневих елемен�

тах, акумуляторах та інших, замість дизель�

них та бензинових автобусів та таксомото�

рів, які, безумовно, спричиняють ракові за�

хворювання у населення. Відновлення істо�

ричної справедливості та перейменування

діючої Армії та МВС нашої держави у ко�

зацьку з відновленням кодексу честі козака,

всі козаки повинні бути з бородою та вуса�

ми. Так як в 16 столітті на сотому вселен�

ському соборі православною церквою були

оголошено, що по голення бороди вважаєть�

ся страшним гріхом, прийняти за рекомен�

дацію всім чоловікам бути чоловіками і не

цуратись своєї вторинної статевої ознаки та

не порушувати фізіологічну конституцію

людини. З метою оздоровлення нації повер�

нути п’ядеву арифметику, старослов’янську

мову та "Нову хронологію" Носовського та

Фоменко, до обов’язкового ознайомлення в

усіх навчальних закладах. Наша держава

патріархальна, отже, головою держави пови�

нен бути тільки чоловік з усіма статевими

ознаками, тобто з бородою. Потрібно негай�

но вводити захисні міри для збереження чо�

ловічої статі і заборонити усілякий збочений

одностатевий образ життя та спонукати чо�

ловіків до шлюбу з жінками для створення

багатодітних сімей саме корінних слов’ян�

ських народів.

Отже, там, де закінчується віра, почи�
наються знання. Слава і честь Русинам! 

https://www.facebook.com/GennadiyGayanskyy

31.10.13 Гаянський Г. Г. _______
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Програма 
кандидата в народні депутати України

Калашнікова Олега Івановича
"ЗМІНИМО ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!"
Історія — це зміна поколінь. Ми — покоління

синів, дочок і онуків Переможців, які, зламавши
хребтину німецькому фашизму, дали людству
шанс, а сама Велика Перемога нашого народу
над фашизмом стала основою сучасного світо
порядку.

Я вірю у майбутнє України і вважаю, що її до7
ля в наших руках.

Кожного з нас сьогодні не влаштовує багато

чого. Зберігається бідність, поганий підпри�

ємницький клімат, поширеність корупції та

неефективність діяльності значної частини

чиновників щодо вирішення проблем людей,

включаючи забезпечення безпеки громадян.

Нажаль ці проблеми з'явилися не сьогодні і не

вчора, але на тлі успішного вирішення владою

інших найважливіших питань вони особливо

нетерпимі.

Я впевнений в тому, що Україна повинна бу�

ти сильною і незалежною від надв’язуваних

нам ззовні моделей демократичного розвитку.

Основа розвитку держави — легітимна пре�

зидентська влада, чітко функціонуюча верти�

каль виконавчої влади, працююча партійна

система, неухильне виконання обраною вла�

дою соціальних гарантій і зобов'язань перед

громадянами, кадрова та економічна модерні�

зація, торжество закону.

Впевнений, що на нові виклики часу вірну

відповідь може дати тільки морально здорове

суспільство. Тому потрібно виховувати при�

хильність сім'ї, відповідальність за долю Віт�

чизни, повагу до людей похилого віку. Це зба�

гатить наше суспільство, об'єднає його для но�

вих звершень.

Переконаний, що високі соціальні стандар�

ти у житті пенсіонерів — це повага і пошана

старшому поколінню.

Вважаю, що над створенням умов для роз�

витку людини та реалізації її здібностей по�

винна працювати держава та її інституції, саме

на це має бути націлена економіка України.

Вважаю, що податкова політика держави

має бути справедливою і ефективною, вона

повинна не тільки забезпечувати поточне на�

повнення бюджету, а й стимулювати створен�

ня нових підприємств, розширення податко�

вої бази. Це дозволить забезпечити високий

рівень соціальної підтримки населення.

Діяльність правоохоронної системи повин�

на бути спрямована на охорону і підтримку за�

конного підприємництва, а не на боротьбу з

ним.

Наші Збройні сили — боєздатні, професій�

ні, мобільні — повинні бути здатними надати

гідну відсіч в усьому спектрі можливих зов�

нішніх загроз.

Ключем до вирішення завдань з модерніза�

ції комунального господарства є створення

сприятливих умов по залученню приватних

інвестицій у цю галузь. Головне в цьому те, що

тарифи мають залежати від якості та надійно�

сті послуг.

Бачу необхідною виважену міжнародну по�

літику, де стратегічним зовнішньополітичним

вектором України, безумовно, постає євроін�

теграція — все це є програмою моєї діяльності.

Гарантую, що усі найважливіші законопро�

екти і рішення в обов'язковому порядку я буду

обговорювати з вами — своїми виборцями.

Зроблю все, щоб забезпечити підзвітність

влади суспільству, для якого вона працює.

Я зосереджу свої зусилля на прагненні пере�

січних громадян України та громадських не�

урядових організацій щодо підтримки розгор�

нутої державною владою системної боротьби з

корупцією, внаслідок якої казнокрадство та

хабарництво будуть знищені як ганебні явища

в суспільному житті країни, дозволять консо�

лідувати наявний потенціал громадянського

суспільства країни на шляху поступового ре�

формування та наближення до європейських

стандартів всіх, без виключення, сфер життє�

діяльності, зокрема, й системи державного

управління.

Я зроблю все, щоб наше покоління не зали�

шилося осторонь від цієї великої та важливої

роботи заради величі нашої держави.

ПОСЛУЖИМО ВІТЧИЗНІ РАЗОМ!
"____" листопада 2013 року 

О. І. Калашніков

Передвиборча програма кандидата в народні депутати
України Хмель Анатолія Олексійовича

по одномандатному виборчому окрузі № 223
Шановні Виборці, звертаюсь до Вас зі своєю

програмою, яку ми разом з вами втілимо у життя
за ради Нас та Нашого майбутнього.

1. Програма переходу до ОСН та ОСББ
— забезпечення поліпшення якісного та

своєчасного обслуговування будинків та квар�

тир:

якісним теплопостачанням, водопостачан�

ням, освітленням вулиць, асфальтуванням

між дворових доріг, полив, догляд, зелених

зон; насадження нових дерев, квітів, клумб;

контроль та перегляд тарифів на комунальні

послуги, регулярні зустрічі з громадянами що�

до внесення та розгляду пропозицій для вирі�

шення існуючих проблем.

2. Програма реконструкції м. Києва
Збереження та розширення зелених зон; пе�

регляд незаконних рішень державної влади та

повернення у загальне користування не за�

конно приватизованих у приватну власність

земельних ділянок та будівель; збільшення

кількості дитячих майданчиків та спортивних

секцій; розширення меж територій м. Києва;

збільшення пільгових місць для соціально не�

захищених верст населення.

3. Програма медицини
Поліпшення медичного обслуговування за

рахунок держави, а саме:

забезпечення новим обладнанням; закупів�

ля медичних препаратів, збільшення сум на

харчування хворих у медичних закладах, під�

вищення професійних якостей медичних пра�

цівників, відмова від добровільно — примусо�

вих пожертвувань, збільшення заробітної пла�

ти медичним працівникам (від санітара до го�

ловного лікаря); програма підтримки вагіт�

ним, навчання, тренінги, безкоштовне забез�

печення "первинного пакету" для новонаро�

джених.

4. Програма Освіти
Зменшення до 10�ти років навчання серед�

ньо�освітніх закладів; забезпечення контро�

лю та притягнення до відповідальності осіб

причетних до вимагання поборів при вступі

до дитячих та навчальних закладів; збіль�

шення місць за рахунок реконструкції, бу�

дівництва нових споруд, підвищення рівня

навчання та акредитації середньо — техніч�

них навчальних закладів, збільшення та за�

безпечення робочих місць особам з незакін�

ченою освітою.

5. Програма Спорту
Державне фінансування спортивних секцій,

пропаганда здорового способу життя через за�

соби масового зв’язку, організація льодових

ковзанок (1 ковзанка — на 1 квартал), безкош�

товна оренда велосипедів на новозбудованих

велотреках; забезпечення спортивним інвен�

тарем; організаціявідвідування спортивних

таборів, санаторіїв в канікулярний період за

рахунок бюджету.

6. Програма Молодь і Сім'я
Забезпечити виконання:

— в отриманні молодіжних кредитів на жит�

ло;

— анти тютюнових, антиалкогольних, анти�

наркотичних програм;

— безкоштовне обстеження на наявність

ВІЛ та інших інфекцій, з залученням фахівців;

— програма допомоги для багатодітних, не

повних сімей, сім'ям з дітьми — інвалідами,

програма підтримки "Здорова Міцна Сім'я".

7. Програма допомоги (реабілітації) Ветера"
нам, Пенсіонерам, Інвалідам

безкоштовний медичний (індивідуально —

профілактичний) огляд людей похилого віку

на дому, збільшення місць для відвідування

санітарно — курортних закладів, окремі про�

грами та допомога для учасників бойових

дій, постраждалим в наслідок Чорнобиль�

ської катастрофи; постраждалим в наслідок

виконання службових обов’язків; програми з

надання житла та земельних ділянок сім'ям

військовослужбовців та працівникам сило�

вих структур.

Сподіваюсь на Вашу довіру та підтримку

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України Заволодько Дмитра Олександровича

по виборчому округу № 223
"Соціальна справедливість"
Я люблю Україну! Тому моя стратегічна ме�

та, як депутата Верховної Ради — досягнення

соціальної справедливості і високого рівня

життя народу. Настав час людей нової генера�

ції, професіоналів, чесних і порядних грома�

дян з глибоким почуттям обов'язку і відпові�

дальності до свого народу. Виступаючи за со�

ціальну справедливість і рівність можливос�

тей, грунтуючись на верховенстві права і де�

мократії, дотримуючись християнської етики і

моралі, планую свою депутатську діяльність

по наступних напрямах:

— ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.

— ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ГРО�

МАДЯН НАД ДЕРЖАВОЮ

— МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

— НОВІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

— СУЧАСНА ОСВІТА

— ЯКІСНА МЕДИЦИНА

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.
З цією метою я маю намір:

1) Переглянути законодавство про пенсії. Я
невідкладно вимагатиму повернути в чинне пен7
сійне законодавство норму ("поправку № 40"),

внесену опозицією, але не прийняту провладною
більшістю, яка дасть можливість одномоментно
збільшити пенсії в середньому на 334 гривні.

2) Внести зміни до законодавства про суди,
щоб забезпечити їх незалежність від впливу ін7
ших інститутів влади.

3)Підтримати Закон "Про ринок землі в Укра7
їні", який чітко встановить, що право власності
на землі сільськогосподарського призначення
належить виключно громадянам України.

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ГРОМА7
ДЯН НАД ДЕРЖАВОЮ.

З цією метою, я маю намір запровадити:

1) Народну законодавчу ініціативу: законо7
проект, підтриманий 150 тисячами громадян,
першочергово розглядатиметься парламентом.

2) Народне вето та Народний вотум недовіри.
3) Спрощення та пришвидшення процедури

отримання послуг у держаних установах, що
прискорить процедури реєстрації бізнесу, отри7
мання дозволів та ліцензій. Запровадження су7
часної системи електронного документообігу.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ.
Для цього необхідно:

1)Ініціювати прийняття нової редакції Подат7
кового кодексу.

2)Зменшити розмір єдиного соціального внес7
ку.

НОВІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ
Відновлюючи справедливість, я добивати�

муся:

1)Підвищення заробітної плати, забезпечення
реальної оцінки вартості праці наших громадян.

2)Відновлення справедливості в пенсійному
забезпеченні мільйонів громадян, які чесно пра7
цювали і працюють на благо України.

3) Обмеження зростання тарифів на житлово7
комунальні послуги через прозору процедуру за7
твердження тарифів.

СУЧАСНА ОСВІТА
Мої зусилля будуть спрямовані на рішення

таких завдань, як:

1)Створення механізму стимулювання інвес7
тицій бізнесу в освіту.

2)Створення умов для виявлення і розвитку
здібностей дітей в системі позашкільної освіти.

3)Підвищення кваліфікаційних вимог до учи7
теля і одночасне посилення привабливості про7
фесії через підвищення заробітної плати і моти7
ваційних доплат, що базуються на результатах
праці, розв'яжуть цю проблему.

ЯКІСНА МЕДИЦИНА

Щоб змінити ситуацію на краще, потрібно:

1)Ухвалити закон про обов'язкове медичне
страхування і зміни до Податкового кодексу, які
нададуть пільги працедавцям, що добровільно
фінансують медичне страхування своїх праців7
ників.

2)Внести зміни в законодавство, які дозволять
встановити стандарти мінімального, гарантова7
ного державного об'єму медичної допомоги гро7
мадянам.

У виборчому окрузі № 223 першочерговими
завданнями вважаю:

1)Відродження виробництва, створення нових
робочих місць, першочергове працевлаштування
молоді, жінок, одиноких матерів та сиріт; підви7
щення соціального захисту безробітних.

2)Зміцнення матеріальної бази шкіл та до7
шкільних закладів, факультету безкоштовної
довузівської підготовки; відкриття комп'ютер7
них класів.

3) Проведення ремонту житлових та кому7
нальних споруд, перш за все за рахунок колиш7
ніх власників.

4) Виконання програми будівництва і ремонту
доріг округу.

Заволодько Д. О.
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Передвиборна програма кандидата в народні депутати
України на виборах народного депутата України 

15 грудня 2013 року в одномандатному виборчому окрузі
№ 223 Калєнцова Олександра Георгійовича

Найдорожче у людини — життя. Воно дається

один раз. І кожен хоче прожити його у світі й до�

статку, з гідністю, з почуттям впевненості в майбут�

ньому дітей та онуків.

МОЯ ПРОГРАМА — ДУМКА ЛЮДЕЙ
Свою Передвиборну програму я створюю, ґрун�

туючись на думках людей.

Що хвилює громадян нашої країни найбільше?

Перше — це питання захисту дітей.

Друге — це питання землекористування, благо�

устрій нашого міста і проблеми у сфері житлово�

комунального господарства.

Третє — це питання соціального забезпечення,

зокрема, проблеми медичного обслуговування на�

селення, підтримка соціально незахищених верств

населення.

Також люди нашого міста стурбовані питаннями

освіти, культури та спорту, залученням і підтрим�

кою молодих фахівців.

ТОМУ, Я ІДУ У ДЕПУТАТИ, ЩОБ ЗАПРОВА�

ДИТИ НАСТУПНЕ:

І. Діти — це майбутнє нашої країни. Тому питання
захисту дітей стоїть на першому місці.

В якості депутата ВРУ я ініціюватиму:
1. Створення центрів раннього розвитку дитини.

2. Забезпечення доступу кожній дитині до до�

шкільної освіти.

3. Забезпечення кожній дитині можливість роз�

вивати творчі здібності.

4. Створення соціально�реабілітаційних центрів

та центрів матері та дитини.

5. Забезпечити створення нових та/або модерні�

зацію застарілих спортивних майданчиків.

6. Сприяння по створенню при дошкільних та

загальноосвітніх навчальних закладах різних без�

коштовних курсів та гуртків для дітей з малозабез�

печених сімей.

7. Сприяння розвитку духовності серед дітей.

II. Житлово8комунальне господарство та благоуст8
рій.

1. Встановити дієвий депутатський контроль над

тарифами ЖКГ.

2. Домагатися реального зниження вартості жит�

лово�комунальних послуг.

3. Усунення зайвих посередницьких структур в

системі ЖКГ.

4. Для забезпечення нормальних умов життєді�

яльності людей повинна бути створена надійна ін�

фраструктура — зв'язок, електро —, водо —, газо�

постачання, каналізація, дороги і т. д.

5. Домагатися раціонального та обгрунтованого

витрачання бюджетних коштів на будівництво та

реконструкцію доріг та вуличного освітлення.

ІІІ. Екологія та благоустрій.
1. Широко розгорнути роботи з озеленення на�

селених пунктів — з метою зниження рівня забруд�

нення повітря.

IV. Культура, молодіжна політика і спорт.
1. Докладати всіх зусиль для розвитку культури,

освіти, спорту, охорони здоров'я в рамках існуючо�

го законодавства.

2. Будівництво та оснащення бібліотек, будинків

культури і клубів сучасної комп'ютерної, розмно�

жувальної та аудіовізуальної технікою.

3. Прийняття нових програм з відновлення та бу�

дівництва нових дитячих, спортивних майданчиків

у дворах всієї України.

4. Створення умов для рівного безкоштовного

доступу до спортивних об'єктів і можливості займа�

тися в секціях і клубах.

Я НІКОЛИ НЕ БУДУ ГОЛОСУВАТИ:

за рішення, що порушують права громадян або

погіршують їх життєве становище.

Розвиток нашої країни — це наша з вами справа!

З повагою, Олександр Калєнцов.

Передвиборна 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 хар�

чування зростають, промисловість, економіка, ме�

дицина, армія — в занепаді; український націона�

лізм і мовний шовінізм піднімають голову.

Нинішня влада не виконала своїх передвибор�

чих обіцянок:

— Немає стабільної роботи і гідних зарплат.

— Хабарництво і корупція процвітають.

— Олігархи при владі грабують кожного з нас.

— Малий і середній бізнес знищується податка�

ми і свавіллям чиновників. Давайте зробимо, як в

Китаї — там підприємці з річним оборотом до 5

млн доларів взагалі не обкладаються податками та

не перевіряються. Припинити намагання держави

зобов’язати населення купувати все що дорожче

20 000 грн лише за безготівковим розрахунком.

Сьогодні країна знаходиться в стані системної

кризи.

Нам нав'язують чужі цінності і намагаються по�

збавити Україну решток суверенітету.

Причина такої ситуації — влада, яка сприймає

жителів України не як громадян, а як тупий елек�

торат, функція якого переобирати 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 Право�

слав'я, захисту православних храмів, які знахо�

дяться на території України.

— Захист сім'ї та традиційних сімейних ціннос�

тей, заборона пропаганди нетрадиційної сексуаль�

ної орієнтації та збоченства у школах та дитячих

садках.

— Введення до кримінального кодексу статті за

розповсюдження гомосексуалізму та всіх видів

протесту в оголеному вигляді з демонстрацією

первинних та вторинних статевих ознак у громад�

ських місцях.

— Скасування депутатської недоторканності.

— Впровадження ефективної системи оподат�

кування олігархічних бізнес�структур.

Жорстко і непримиренно виступаю проти:

— Антинародної зовнішньої і внутрішньої полі�

тики.

— Приниження ролі Києва як духовної столиці

Святої Русі і колиски східнослов’янської цивіліза�

ції.

— Курсу на підпорядкування України НАТО.

— Реабілітації та надання пільг особам, пов'яза�

ним з фашизмом та розпалюванням міжнаціо�

нальної ворожнечі.

В економічній сфері:
— Визначення пріоритетів для створення націо�

нальних програм з прориву у економічній сфері.

— Зменшення податкового тиску на малий і се�

редній бізнес, зниження ставки нормативної гро�

шової оцінки землі та оренди для підприємців.

— Максимальне спрощення системи реєстрації

та звітності підприємців і підприємств, збережен�

ня податкових пільг для малого та середнього біз�

несу.

У соціальній сфері:
— Пенсійний вік повинен бути знижений до 55

років для жінок і 60 для чоловіків.

— Введення страхової медицини та безкоштов�

ної діагностики таких захворювань, як рак.

— Вважаю, що тарифна політика на житлово�

комунальні послуги повинна бути прозорою і від�

критою для кожного платника, а вартість послуг

жорстко обґрунтована.

— На державному рівні необхідно ввести піль�

гове кредитування придбання житла молодими

сім’ями.

У сфері місцевого самоврядування Шевченків8
ського району міста Києва:

— Сучасні, на світовому рівні, дороги.

— Ефективна праця громадського транспорту,

пріоритетний розвиток метро, тролейбусного та

трамвайного руху.

— Розбудова спортивних та дитячих майданчи�

ків, зон відпочинку;

— Виведення за межі Києва шкідливих для здо�

ров’я підприємств.

— Повернення місцевих рад на рівень районів з

розширенням їх повноважень щодо захисту прав

та інтересів мешканців району.

Впевнений, що моє обрання депутатом Верхов�

ної Ради України розширить права та можливості

громадян нашого виборчого округу.

ЗА УКРАЇНУ! ЗА РУСЬ! 21.10.2013 р.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223 

Тягнія Сергія Володимировича.
Шановні Українці!
Для кожного з нас такі слова, як родинне благо8

получчя, особиста безпека та рівність прав — не
порожній звук. Ці поняття є життєвими цінностя8
ми для більшості мешканців нашої держави, які
природно прагнуть стабільності та добробуту. Я
знаю, що наш народ — працелюбний, розумний та
талановитий, це люди, які можуть власними сила8
ми забезпечити своє майбутнє. Єдине, що нам по8
трібно — це влада, яка здатна створити гідні умови
для життя українців. Такі завдання можуть вико8
нати сумлінні та відповідальні професіонали.

Я йду на вибори до Верховної Ради України

для того, щоб відстоювати інтереси громадян на

всіх рівнях влади, приймати ефективні рішення,

які забезпечать гідні умови для життя українців,

та контролювати дії чиновників.

Будучи народним депутатом України, я:
— Виступлю ініціатором запровадження діє�

вих заходів для подолання безробіття в Україні,

таких яка реалізація державної та регіональної

програм зайнятості, приведення законодавства

України у відповідність до міжнародних норм,

захист внутрішнього ринку праці, приєднання

України до міжнародного ринку праці, забезпе�

чення сприятливих умов для розвитку малого

бізнесу та підприємницької діяльності.

— Буду сприяти розвитку соціальних підпри�

ємств для захисту звільнених працівників, щоб

забезпечити їх роботою в соціальних проектах,

сприятиму їх перенавчанню, допомагаючи кож�

ній людині створити свою власну справу, піклу�

ватися про свою сім’ю і вибрати спосіб виходу

на пенсію.

— Буду виконувати задекларовані вимоги ма�

лого і середнього бізнесу, підтримаю розробку і

прийняття необхідних законопроектів для вирі�

шення проблем малого та середнього бізнесу.

Після виборів маю наміри допомагати проводи�

ти бізнес�форуми в якості майданчику для конс�

труктивного діалогу між депутатами та бізнес�

середовищем.

— Підтримаю законопроект щодо зниження

цін на комунальні послуги, в першу чергу, на газ

та електроенергію. Український газ — україн�

ському населенню за цінами видобутку!

— Буду боротися за права соціально незахи�

щених верств населення. При прийнятті бюдже�

ту на наступні роки обов’язково відстоюватиму

позицію: законні надбавки тим, хто потребує со�

ціальної підтримки! Ініційований соціалістами

Закон України "Про соціальний захист дітей вій�

ни" буде виконуватись!

— Добиватимусь проведення реформи місце�

вого самоврядування, зменшення відсотків від�

рахувань до держаного бюджету та збільшення

фінансування територіальних громад, запрова�

дження незалежного аудиту для контролю міс�

цевих бюджетів.

— Відстоюватиму повернення пенсійного ві�

ку для жінок 55 років і для чоловіків — 60 років.

Мінімальна пенсія буде встановлюватися на рів�

ні реального споживчого кошика.

—  Для ліквідації корупції внесу законопроекти

про розроблення і здійснення комплексу заходів

на регіональних рівнях, спрямованих на усунення

причин та умов вчинення корупційних порушень

з залученням широкого кола громадськості.

— Загальна логіка моїх дій у парламенті зводи�

тиметься до наступного: система влади в Укра�

їні — демократичний соціалізм, яка справжнє

"перезавантаження" країни. Так я розумію лад,

що створить нову модель економічного, соці�

ального та екологічного розвитку українського

суспільства.

У нашому виборчому окрузі буде:
— Мої постійно діючі приймальні народного де8

путата для допомоги у розв’язанні проблем жителів
округу;

— Гласність щодо дій місцевої влади.
Я — проти:
— корупції у різних гілках влади.

— комерційного будівництва у зелених зонах.

— розбазарювання української землі.

Всі питання вирішуватиму, виходячи з голов�

ного — інтересів громадян, бо вважаю, що дер�

жава для людини, а не людина для держави!

"___" листопада 2013 року Тягній С. В.



ÂÈÁÎÐÈ-2013

Хрещатик 12 29 листопада 2013 року

Передвиборча програма кандидата в народні депутати
України по одномандатному виборчому округу № 223

Остапчук Марини Анатоліївни
Шановні виборці!

Ця передвиборча програма створювалася не

на популістських деклараціях. Мій життєвий

принцип: "Реальні цілі # конкретні справи".

Це означає # не  обіцяти, а робити все щиро,

від чистого серця, заради людей.

Вважаю своїм найважливішим завданням

забезпечення реалізації соціальних ініціатив

Президента Віктора Януковича. Адже це до#

поможе кожному відчути турботу влади та змі#

нити життя на краще.

Моя позиція: діяльність депутата # під кон#

троль виборця!

В основу своєї майбутньої діяльності я пок#

ладаю:

Загальнополітичні принципи

На зовнішньополітичній арені я обстоюва#

тиму державну політику відкритості та добро#

сусідства, збереження позаблокового статусу

України. Враховуючи сучасні геополітичні ре#

алії, переконана у тому, що позаблоковий ста#

тус України є ключовим елементом національ#

ної безпеки, гарантом піднесення її міжнарод#

ного впливу і авторитету.

Всі мої дії будуть спрямовані на підняття

рівня життя до європейських стандартів. До#

сягнення цієї мети можливе за умови ефек#

тивного розвитку національної економіки та

дотримання зовнішньополітичного вектору

євроінтеграційного розвитку.

Я # послідовний прихильник цивілізованого

вирішення мовного питання, здійснення зба#

лансованої державної мовної політики, яка

адекватно реагує на мовні потреби суспільс#

тва, відповідає загальновизнаним нормам

міжнародного права, Європейській хартії регі#

ональних мов або мов меншин. Я # за мовне

розмаїття й розвиток культур усіх громадян

України. Багатомовність жителів України не

проблема, а перевага нашого народу. 

Соціальна політика

Створення законодавчих умов для збіль#

шення обсягів бюджетного фінансування со#

ціальних програм, освіти, медицини, культури

і спорту.

Реальна допомога місцевій владі у вирішен#

ні питання створення нових робочих місць.  

Сприяння виконанню програми будівниц#

тва та ремонту доріг, контроль за належним

вирішенням земельних питань.

Охорона здоров'я

Допомога у проведенні реформування сис#

теми охорони здоров'я з впровадженням бюд#

жетно#страхової медицини, яка забезпечить

якісне медичне обслуговування в лікувальних

закладах усіх форм власності. 

Контроль за створенням належних умов для

лікування соціально вразливих верств насе#

лення # ветеранів та інвалідів ВОВ, чорно#

бильців шляхом створення спеціалізованих

палат в лікарнях. 

Освіта і спорт

Відродження масового фізкультурного руху

і розвитку Українського спорту.

Зміцнення матеріальної бази шкіл та дош#

кільних закладів, будівництво нових спортив#

них площадок. 

Розвиток мережі закладів позашкільного

виховання та освіти, спортивних секцій, орга#

нізація спортивних змагань, пропаганда здо#

рового способу життя. 

Всі ВАШІ побажання, пропозиції # це сут#

тєве доповнення до моєї передвиборчої прог#

рами, яку Я готова реалізувати разом з ВАМИ!

З повагою, Ваш кандидат у народні 

депутати Марина Остапчук

Передвиборча програма кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223 

від Радикальної Партії Олега Ляшка 
Шилової Вікторії Віталіївни

"З нами Бог і Україна!"

1. Громадяни України усі рівні перед зако#

ном, мають рівні права та обов'язки. 

2. Головне завдання держави # піклуватися про

громадян України, забезпечувати збереження і

розвиток народу України, його духу, менталітету,

національних та культурних традицій.

3. Громадянин України має тільки одне гро#

мадянство # українське.

МИ ВИМАГАЄМО І НАПОЛЯГАЄМО

4. заборонити продаж землі в будь#якому

вигляді. Ми вимагаємо проведення справед#

ливої земельної реформи. Вимагаємо кримі#

нальної відповідальності за махінації з зем#

лею.

5. відродити українське село. Впровадити

субсидії, пільги та безвідсоткові кредити. 

6. введення кримінальної відповідальності

за вирощування і застосування ГМО на тери#

торії України.

7. розробити та запровадити новий справед#

ливий Трудовий Кодекс та новий Пенсійний

Закон. 

8. націоналізації підприємств стратегічних

галузей економіки, повна монополія держави

на природні ресурси країни.  

9. безпощадної боротьби з олігархічним біз#

несом з його антинародними, нелюдськими

принципами # до повного його знищення.

10. унеможливити процентне рабство, зав#

дяки якому банкіри збагачуються, а люди зу#

божіють. Обов'язково створити мережу дер#

жавних територіальних банків. 

11. відродити середній клас, сприяти молоді

в наданні першого робочого місця з отриман#

ням безвідсоткових кредитів на житло або со#

ціального житла для молодих сімей.

12. ввести довічне ув'язнення за розкрадан#

ня державних коштів в особливо великих роз#

мірах (від 1 мільйона гривень). 

13. скасувати безстрокове суддівство та при#

вілеї для суддів. Обирає суддів виключно гро#

мада, на території якої здійснюється право#

суддя, терміном на п'ять років.

14. доступної освіти для усіх верств населен#

ня. Освіта повинна бути безкоштовною, а

пропаганда # обов'язковою.

15. особливу увагу приділити материнству й

дитинству. Впровадити підтримку народжува#

ності, насамперед серед громадян України і

представників української нації, із гарантова#

ним забезпеченням житлом соціально незахи#

щених матерів. Скасувати медичну реформу.

16. створити умови для відродження інсти#

туту сім'ї, заборонити пропаганду неприрод#

них зв'язків, насильства, алкоголізму, нарко#

манії через ЗМІ, акції та в будь#який інший

спосіб.

17. створити Міністерство інформаційної

політики, яке відповідало би за ідеологію та

інформаційну безпеку країни. Вимагаємо на

законодавчому рівні забезпечити всемірну

підтримку виданню української преси та теле#

радіопродуктів на державній мові громадяна#

ми України.

18. відродження Української Державної ар#

мії. Ми категорично виступаємо проти армії

найманців. 

19. встановлення президентської республі#

ки, повернення пропорційної виборчої систе#

ми за відкритими списками.

20. зменшити кількість народних депутатів з

450 до 200. Встановити особисте голосування

відбитком пальця. 

21. повернути графу "національність" до

паспорту громадянина України для пропор#

ційного представництва українців та націо#

нальних меншин у виборних і виконавчих ор#

ганах влади.

22. Кожен громадянин України має право, а

держава забезпечує це право, говорити на рід#

ній для нього мові будь#де і в будь#який час.

Заборонено переслідування за мовною озна#

кою. Чиновники усіх рангів в своїх офіційних

виступах та діловодстві користуються виключ#

но державною українською мовою.

23. Ми підтримуємо свободу усіх релігій та

віросповідань на території України, але кате#

горично проти використання будь#якої релігії

проти стабільності та безпеки держави Украї#

на й українських громадян. 

24. Ми виступаємо за дружбу та співробіт#

ництво з усіма країнами світу на засадах рів#

ноправ'я і соціальної справедливості. 

25. Присягаюся боротися за ці принципи і за*
сади заради майбутньої справедливої, соціаль*
ної та національної держави Україна.

Ваша Вікторія Шилова

Передвиборча програма кандидата 
в народні депутати України 
лідера Слов'янської партії 

Лузана Олександра Васильовича
Перше і головне. Слов'яни мають бути

єдині і зберегти свої  цінності, засновані на

нашій тисячолітній історії і православній

моралі. Нам чужий західницький індивідуа#

лізм і егоїзм, що нав'язується нам під вигля#

дом "європейських" або "загальнолюдських"

цінностей. Слов'яни століттями вели об#

щинний спосіб життя і господарювання, їм

завжди були властиві  колективізм і любов

до ближнього. Ми повинні зберегти тради#

ційну сім'ю як основу суспільства. При цьо#

му під сім'єю розуміється добровільний союз

чоловіка і жінки, створений на основі любо#

ві з метою народження і виховання дітей.

Ніщо інше сім'єю називатися не може. А го#

ловним правом дитяти є право мати матір і

батька. Сім'я священна і недоторканна. Дер#

жава зобов'язана всіляко сприяти зміцнен#

ню сім'ї, створити систему соціальних га#

рантій і допомагати малозабезпеченим

сім'ям. Неприпустимо вилучати дітей з сім'ї.

В виключних випадках виховувати дітей ма#

ють родичі, а не держава. 

Ми також повинні перестати сподіватися

на чесного політика з "чистими руками",

який нібито зможе перемогти корупцію. На

жаль, в нинішній державі Україна корупція

непереможна. Вона закладена в саму дер#

жавну модель, нав'язану нам Заходом, га#

рантуючу права злочинцям і позбавляє будь#

яких прав жертв злочину, а отже всіх чесних

громадян, яким пропонується сподіватися

на непрацююче правосуддя. До тих пір, поки

немає невідворотності покарання, нами

правитиме злочинність. Корупції практично

не було в СРСР і її практично немає в сучас#

ній Білорусії, за що Білорусія така неулюб#

лена Заходом. Щоб перемогти корупцію і за#

безпечити людям гідне життя ми повинні

навчитися жити своїм розумом, будувати

власну країну відмовившись слідувати пра#

вилам, що нав'язуються нам із заходу.

Страшною загрозою Україні на сьогодні є

вже підготовлена угода об Асоціації з Євро#

союзом і ті вимоги, які при підписанні цієї

угоди ми повинні виконати. Ця угода поз#

бавляє Україну суверенітету, суперечить Ук#

раїнський Конституції, що навіть підтвер#

джене рішеннями Конституційного Суду по

окремим положенням угоди. Ця угода дає

Україні одні лише обов'язки, які є вбивчими

для економіки нашої країни. І треба не забу#

вати, що в інших слов'янських країн вибора

і не було. Тому рішення про приєднання до

ЄС приймалося на безальтернативному ре#

ферендумі. І не дивлячись на це було далеко

не одноголосним. І вже призвело до жахли#

вих наслідків, які від нас приховують. А ось

Україна якраз має  вибір. Це Митний Союз,

куди вже прагне вступити Вірменія, а також

Індія і В'єтнам. Переваги митного союзу

очевидні. Але нас туди не пускають наші за#

хідні партнери і наша влада, що об'єдналася

в цьому з опозицією. І що забороняє при

цьому громадянам України виразити свою

волю на референдумі.  Демонструючи цим

свою неправоту і страх перед думкою народу.

Нині ми святкуємо 70#ліття звільнення

Києва від фашистських загарбників. Але

нині фашисти знову в Києві, знову топчуть

нацистським чоботом київські мостові. То#

му що фашисти сьогодні в змові з владою.

Сьогодні хід фашизму по Україні не помічає

лише сліпий. Навіть європейська федерація

футболу покарала Україну за фашизм на

трибунах. Але на Україні  вдають, ніби так і

повинно бути. Ніби українців переслідують

за те, що вони українці. Видаючи фашизм за

патріотизм.  І немає сьогодні іншої сили ок#

рім нас самих, щоб спинити фашизм, до#

могтися заборони діяльності фашистських

організацій, як цього вимагає Конституція

України і знов визволити Київ як і 70 років

назад. 
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Передвиборна програма
Глущенка Артема Ігоровича

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  можли$

вістю 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 прий$

нятих екс$мером Києва Леонідом Михайло$

вичем Черновецьким.

7. Відміна плати за паркування  авто в

м.Києві.

8. Відкриття метро "Львівська Брама".

9. Збільшення пенсій на 50% (окрім держ$

службовцям).

10. Впровадження індивідуальної  програ$

ми навчання  у вищих  навчальних закладах

з можливістю  вибору викладачів.

А. І. Глущенко

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України по одномандатному виборчому округу № 223

Макаряна Артура Владиславовича
Головне завдання народного депутата Украї!

ни, якого обрано до вищого законодавчого ор!
гану країни по одномандатному виборчому ок!
ругу ! відстоювання інтересів своїх виборців,

захист їх прав.

Тому в разі, якщо виборці одномандатного
виборчого округу № 223 висловлять мені довіру

і оберуть депутатом Верховної Ради України,
спрямую всі зусилля перш за все на вирішення
нагальних проблем округу, його мешканців, а

саме:

Кожному працездатному ! робоче місце та
достойно оплачувану роботу

Даю слово допомагати розвитку  молодого

та середнього бізнесу. Розвиток бізнесу дасть

змогу створити  додаткові робочі місця.

Кожному жителю якісні житлово!комунальні
послуги

Реформування відносин у житлово$кому$

нальній сфері, впровадження справедливих

тарифів, відновлення інженерних мереж, ліф$

тів, утеплення будинків за сучасними техно$

логіями, заміна магістрального теплопоста$

чання на автономне, будівництво інженерних

мереж в мікрорайонах індивідуальної забудо$

ви, благоустрій та озеленення прибудинкових

територій, розширення мережі спортивних та

дитячих майданчиків, своєчасне санітарне

прибирання та вивіз сміття перетворить ко$

жен двір на зону відпочинку 

Майбутнім поколінням чисту екологію
Недопущення забудови зелених зон, збере$

ження парків та створення нових скверів і

місць для відпочинку мешканців району.

Кожному жителю якісне медичне обслугову!
вання

Посилення профілактичних заходів, спря$

мованих на запобігання захворюваності, по$

ліпшення якості медичного обслуговування та

матеріальної бази лікарень, поліклінік,спри$

яння розвитку мережі амбулаторій сімейного

лікаря.

Кожному непрацездатному  ! соціальна під!
тримка та захист

Збереження та збільшення соціальних вип$

лат і впровадження програм, спрямованих на

підтримку пенсіонерів, сиріт, інвалідів, мате$

рів. 

Разом ми сила
Об'єднання жителів в органи самооргані$

зації населення, в об'єднання власників ба$

гатоквартирних будинків та активна пози$

ція дозволить відстоювати спільні інтереси

жителів перед органами влади та окремими

соціально невідповідальними  бізнесмена$

ми.

У разі обрання народним депутатом буду під!
тримувати прийняття лише таких законодавчих

актів, реалізація яких направлена на підвищення
соціально!економічного рівня життя виборців.
Це, в першу чергу, закони, спрямовані на:

– захист прав людини та громадянина;

– підвищення реальних доходів громадян

України;

– боротьбу з корупцією і хабарництвом у

владних структурах, скорочення чисельності

бюрократичних інстанцій та чиновників;

– зменшення податкового тиску на підпри$

ємців та пересічних громадян, спрощення

процедур сплати податків;

– доступність освіти для всіх українських

громадян, підвищення освіченості та культур$

ного рівня суспільства;

– підвищення рівня медичного обслугову$

вання та соціального захисту інвалідів, ветера$

нів війни та праці, дітей.

Я обіцяю бути вашою гордістю, вашою наді!
єю, вашим однодумцем!

Програма кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 223

Гордієнко Олексія Миколайовича
Шановні мешканці Шевченківського району!

Я, кандидат у народні депутати України

Гордієнко Олексій Миколайович, за Вашої

підтримки на майбутніх виборах беру на се$

бе відповідальність і обіцяю зробити все

можливе для покращення вашого життя.

Усвідомлюючи відповідальність перед

громадою, я йду на вибори до Верховної Ра$

ди і зобов'язуюсь:

1) Припинити корупцію в органах держав$

ної влади та місцевого самоврядування.

2) Слідкувати за своєю людською і полі$

тичною репутацією, на першу вимогу вибор$

ців звітувати їм про особисті доходи та ви$

датки.

3) Створити спеціальний народний орган,

де громадяни України вирішували б питання

про професійну відповідність народного де$

путата України та інших чиновників до зай$

маних ними посад.

Кожен громадянин України гідний кра$

щого життя в своїй країні. Тому в разі обран$

ня мене народним депутатом я ініціюю про$

ведення низки програм стимулювання еко$

номіки і проектів соціального розвитку жит$

тя громадян нашої держави, а саме:

1) Підняття прожиткового мінімуму і міні$

мальної заробітної плати до європейського

рівня.

2) Покращення якості послуг у сфері ЖКГ

за рахунок постійного моніторингу якості

надання таких послуг, проведення комплек$

су ремонтних робіт доріг та прибудинкових

територій у дворах будинків.

3) Підвищення якості медичних послуг та

контроль за цільовим використанням бюд$

жетних коштів на систему охорони здоров'я.

4) Надання фінансової допомоги малоза$

безпеченим верствам населення.

5) Популяризація здорового способу жит$

тя шляхом створення нових об'єктів спор$

тивної інфраструктури та капітальної ре$

конструкції старих.

Зроблю все можливе, щоб в Україні на$

решті були проведені дієві реформи судоус$

трою та правоохоронних органів. На сьогод$

нішній день ці структури функціонують за

радянським зразком і потребують оновлен$

ня у вигляді удосконаленої нормативно$

правової бази, молодого кадрового потенці$

алу.

Моя місія як депутата полягатиме у тім,

щоб трансформувати наше суспільство та

державу на кращу модель, ніж ту, що маємо

зараз, щоб кожен громадянин України мав

гідні освіту, роботу і здоров'я. Отже голов$

ним вважаю підвищення життєвого рівня

громадян. Я гарантую працювати різнобічно

у всіх сферах суспільного життя для вирі$

шення зазначених проблем.

Прошу виборців 223$го одномандатного

виборчого округу підтримати мою програму

і мою кандидатуру на виборах до Верховної

Ради України.

" __ " листопада 2013 року

_____________________ О.М.Гордієнко
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України 

по одномандатному виборчому округу № 223 
Голованя Олександра Олексійовича

Моєю метою депутатської діяльності є за�

хист законних, соціальних, економічних,

творчих, вікових, національно�культурних,

спортивних та інших спільних інтересів

мешканців Шевченківського району та Ук�

раїни в цілому. Я буду всіляко представляти і

захищати законні інтереси наших громадян

у державних та громадських органах влади.

Беру на себе відповідальність за дотри�

мання виборчої програми і зобов'язуюсь:

� проводити громадські слухання се�

ред мешканців району і разом з громадою в

правовому руслі, всім разом вирішувати  на�

гальні проблеми як місцевого значення, так

і на державному рівні;

� законодавчо підтримувати власного

товаровиробника з метою створення для ньо�

го стійкого фундаменту, що надасть можли�

вість збільшити кількість робочих місць і ство�

рити конкурентоспроможну продукцію; 

� вміло використовувати закордон�

ний інноваційний досвід щодо впроваджен�

ня новітніх технологій у всіх видах вироб�

ництва. Це надасть можливість запровадити

міжнародні стандарти у громадському, соці�

альному та економічному житті;

� прикласти всі сили щодо створення

умов для розвитку обдарованої молоді, при�

зупинити втрачання Україною інтелектуаль�

ного потенціалу і кваліфікованих кадрів;

� розробити дієві програми для під�

тримки молоді та розвитку науки, освіти і

культури країни;

� розробити середньо� і довгостроко�

ві програми культурного розвитку на базі

Шевченківського району та країни в цілому.

Створювати комфортні умови для соціаль�

ної захищеності працівників культури,

впровадити певні державні соціальні стан�

дарти щодо надання послуг населенню у

сфері культури, гарантованих державою;

� зобов'язуюсь впливати на популя�

ризацію економічних, екологічних і соціаль�

них переваг ефективного використання па�

ливно�енергетичних ресурсів, відновлюва�

них джерел енергії та альтернативних видів

палива;

� зобов'язуюсь сприяти вирішенню

проблем сектора охорони здоров'я, приро�

доохоронних проблем, проблем забрудне�

ності навколишнього природного середови�

ща;

� сприяти проведенню інформацій�

них кампаній в галузі громадського здо�

ров'я, спрямованих на пропаганду передусім

профілактичних програм, здорового спосо�

бу життя, формування світогляду дитини,

відповідальної за своє здоров'я людини.

Разом з мешканцями Шевченківського

району, через місцеве самоврядування та

відновлені місцеві ради, будемо розробляти і

сприяти в реалізації міждержавних, загаль�

нодержавних і регіональних державних

програм та проектів соціально�економічно�

го розвитку,  проводити громадську експер�

тизу цих проектів, нормативно�правових ак�

тів та державних цільових програм, розроб�

лених органами державної влади, підпри�

ємствами, установами та організаціями.

Не залишимось осторонь! Збудуємо майбут$
нє разом!

Передвиборна програма "Довіра народу"
на повторних виборах народних депутатів України 

15 грудня 2013 року по одномандатному округу № 223
Гримчака Юрія Миколайовича

Вибори народних депутатів � це надання пра�

ва 450 особам ухвалювати закони, піклуватися

про спільне майбутнє, керувати країною і жит�

тям мільйонів українців. 

Цей вибір має ґрунтуватися виключно на вза�

ємній довірі народ�обранець. Довіра людей бу�

дується на реальних фактах: відданість, непро�

дажність, самостійне голосування за власною

позицією незалежно від парламентської

кон'юнктури. Саме такі дії, притаманні моїй ро�

боті у Парламенті VI скликання, дають мені пра�

во претендувати на почесний мандат представ�

ляти інтереси громади у найвищому законодав�

чому органі країни.

Кожні вибори супроводжують красиві, розум�

ні слова: "справедливість", "закон" "демократія",

"народ" , "все для людей". Ми бачили біля керма

держави представників різних таборів і відчули

їх нездатність виконувати обіцянки, якісно ке�

рувати і розвивати країну, вирішувати нагальні

проблеми громади.  Врешті�решт, за двадцять

два роки Незалежності України держава опини�

лася в глибокій політичній, економічній, соці�

альній і моральній кризі.  

Вибори 2012 року показали свідоме ставлення

мешканців столиці до необхідності робити полі�

тику новою, моральною і не корумпованою.

Парламент збагатився людьми, які розуміють

відповідальність перед своїми громадами, роди�

нами, батьками і дітьми за спільне майбутнє Ук�

раїни. Настав час людей чесних, сміливих, здат�

них на рішення і дії, на втілення мрій наших ді�

тей і здатних піклуватися про наших батьків. 

У якості народного депутата VII скликання  я

працюватиму в 3�х напрямках.

1. Як мешканець столиці виступаю: 

– За реформування системи місцевого само�

врядування:

�розподіл функцій державного управління та

місцевого самоврядування;

�найскоріше проведення виборів Київського

міського голови та Київради; 

– Проти незаконних забудов, знищення  і

руйнування культурних, історичних памяток та

зелених зон;

– За систему контролю надходжень, витрат та

прозоре формування тарифів ЖКГ.

2. Як батько 4�х дітей:

– За відставку міністра�експериментатора у

галузі освіти; 

– У системі освіти проти :

�корупції,

�недостатнього фінансування учбових закла�

дів, шкіл, 

�відсутності  доступних спортивних секцій та

гуртків, 

�мізерності заробітної плати працівників со�

ціальної бюджетної сфери: лікарів та вчителів �

людей, які відповідають за здорове та інтелекту�

альне майбутнє нації; 

–За закріплення  на законодавчому рівні соці�

альних гарантій молодим спеціалістам,  особли�

во у галузях медицини, освіти, точних наук;

– За діючу стратегію і тактику держави у сфе�

рі контролю за обігом наркотиків, боротьби з їх

незаконним обігом та протидії наркоманії, по�

силення відповідальності за зберігання та роз�

повсюдження наркотиків;

– За рішучі заходи у боротьбі з чумою XXI

сторіччя – туберкульозом. 

3. Як відповідальний політик:

– За реформу системи державного управління:

�скорочення кількості державних органів,

державних установ.

�впровадження ефективного механізму гро�

мадського контролю над діяльністю органів дер�

жавної влади та місцевого самоврядування, вдос�

коналення їхньої роботи та подолання у грома�

дян відчуття повного безправ'я перед державою;

– За проведення якісної судової реформи.

Створення умов незалежності та якісна перевір�

ка професіоналізму суддів � першочергове зав�

дання для повернення суддівству громадської

довіри;

– За реформи медичної галузі, але проти без�

дарного непрофесійного впровадження цих ре�

форм;

– За врегулювання законодавства для поліп�

шення умов розвитку малого та середнього бізне�

су:  розробка та впровадження механізмів реаль�

ного захисту від свавілля перевіряючих установ;

– Проти розкрадання і марнотратства бюд�

жетних коштів;

Зміни на краще – результат спільних зусиль!
Юрій Гримчак, 

кандидат у депутати по 223 виборчому окрузі   

Програма кандидата 
в депутати ВР України Проскурова В.В.

I

ЕКОНОМІЧНИЙ БЛОК, що дозволяє от�

римати ЗАСОБИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ

ДЕРЖАВНОЇ РЕФОРМИ.

1. Ліквідація податкової міліції, передача

її функцій УБЕЗ МВС України.

2. Ввести єдиний податок з обороту по сіт�

ці 5%, 10%, 15–25%.

3. Ліквідувати ПДВ – як злочинний пода�

ток.

4. У процентну ставку податку включити

пенсійний збір і прибутковий податок, що

дозволить повністю виплачувати заробітну

плату, офіційно, за відомістю.

5. За приховування коштів від оподатку�

вання ввести відповідальність від 10 до 25

років ув'язнення, з повною конфіскацією

майна.

6. З урахуванням даного оподаткування

дозволити громадянам України відкривати

банківські рахунки в інших державах.

7. Охопити даним оподаткуванням госпо�

дарсько�фінансові контракти з офшорними

компаніями.

8. Іноземні інвестиції 5 років не оподатко�

вуються, але за умови, якщо інвестиція не

менш 100 000 доларів США.

9. Перевірки підприємств проводити лише

за рішенням суду. Скасувати планові пере�

вірки.

10. Вся бухгалтерія юридичних осіб та

СПД повинна проходити тільки через бан�

ки, скасувати всі бухгалтерські звіти, основ�

ні засоби, баланси та амортизацію.

II

ПРАВОВИЙ БЛОК.

ЛІКВІДАЦІЯ КОРУПЦІЇ ЯК ЗАГРОЗИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.

17. Корупційні злочини віднести в ранг

особливо небезпечних державних злочинів з

покаранням від 25 років до довічного ув'яз�

нення, з повною конфіскацією майна не за�

лежно від завданих збитків державі.

18. Негайно створити окрему установу �

Спеціальне Бюро з розслідування корупцій�

ної діяльності, яке буде підпорядковуватися

тільки парламенту, наділене слідчими, аген�

турно�оперативними, особливими та інши�

ми правовими, повноваженнями з широким

інформаційно�громадським доступом, з ме�

тою миттєвого реагування на всі факти ко�

рупції, що надходять від громадян.

19. Прийняти Закон, який дозволяє вва�

жати доказом хабара те, що обвинувачений

жив не по коштах або мав в розпорядженні

майно, яке він не міг придбати на свої дохо�

ди, як підтвердження того, що обвинуваче�

ний отримав корупційні доходи.

20. Встановити,  чітко і зрозуміло, регла�

ментацію прав та обов'язків чиновників, їх

повноважень і відповідальності, щоб Зако�

ни, права та обов'язки не залишали б мож�

ливості для їх двоякого тлумачення.

21. Використовувати електронні техноло�

гії, щоб спілкування громадян з держслуж�

бовцями при отриманні послуг звести до

нуля.

22. Максимально підвищити статус держ�

службовців, оклади, яких перевищують за�

робітні плати в приватному секторі.

23. Службовець зобов'язаний декларувати

свої доходи, придбання, вкладення і наяв�

ність боргів.

24. Службовцю заборонено приймати зап�

рошення на обід від особи, з якою він  в офі�

ційних відносинах, відвідувати його буди�

нок, офіс, в тому числі навіть для проведен�

ня переговорів. Порушення караються до 5

років позбавлення волі.

25. Вивести з єдиного підпорядкування

СБУ – Службу Зовнішньої Розвідки, Служ�

бу контррозвідки, Службу військової

контррозвідки, а також скасувати Військову

прокуратуру, її функції передати ГПУ, ство�

рити  військову поліцію.

"____" ______________2013 р.

______________ Проскуров В.В.
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Програма кандидата в депутати 
Вулаха Михайла Миколайовича

"Молодь до ВЛАДИ" 
Правлячий політичний режим "клонує" собі

наступників. Ми стоїмо перед серйозною заг�

розою, коли дискредитовані політики замі�

нять себе "хлопцями з 90�тих". Тільки моло�

дим та активним, тим, хто за часів незалеж�

ності України здобував знання та освіту, а не

сколочував сумнівні грошові капітали, під си�

лу зупинити цей процес.

В народі панує зневіра. Порядні молоді лю�

ди не хочуть йти в політику, вважаючи її "бруд�

ною справою".  Тому, ми переконані, що, перш

за все, потрібно змінювати принципи відбору

політиків. Головним критерієм є не вік, а усві�

домлення необхідності змін, руху вперед. В

політику мають прийти кращі представники

суспільства, а не пройдисвіти різних політич�

них окрасок.

Країна потребує тих політиків, хто повсяк�

день у своїй діяльності слугується принципа�

ми чесності та дієвості. 

ЧЕСНІСТЬ $ це бути щирим перед самим со$
бою та громадою. Звітувати перед власною со$
вістю та громадою, а не перед політичними пок$
ровителями!

ДІЄВІСТЬ $ коли кожне сказане слово втілю$
ється у практичні дії. Годі політичної балакани$
ни та пустих обіцянок!

Діюча вертикальна модель нав'язування

суспільству зручних політиків себе вичерпала.

Ми, партія "Молодь до ВЛАДИ", пропонуємо

нову горизонтальну модель формування дер�

жавних кадрів, починаючи із органів місцево�

го самоврядування. 

Я йду в парламент, щоб на законодавчому

рівні добитися закріплення нових правил, за

якими у владу приходитимуть кращі представ�

ники народу. 

Ми виступаємо за: 
� законодавче закріплення правил партій�

ного праймерізу на виборах усіх рівнів;

� кожен чиновник повинен пройти народну

атестацію;

� позбавлення посад тих чиновників, чиї ви�

датки перевищують офіційні доходи;

� реальні механізми відкликання депутатів

виборцями;  

� обов'язковість звітності депутатів та чи�

новників перед громадою.

Українці славляться тим, що вміють зібрати

"волю в кулак" і у критичні моменти спільно

вирішувати нагальні виклики. Цей принцип

солідаризму є рушієм змін. Переконані, пере�

завантажити державу, "зломити хребет систе�

мі" здатні тільки сильні духом, ті хто мислить

по�новому. 

Дайте шанс МОЛОДИМ, дайте шанс УКРА$
ЇНІ,  Молодь до ВЛАДИ!

Приєднуйся до політичної партії "Молодь

до ВЛАДИ" та бери активну участь у виборчо�

му процесі в якості члена виборчої комісії,

офіційного спостерігача або навіть кандидата

в депутати.

Телефонуйте  (067) 433$99$22 або 
заходьте на сайт www.молодьдовлади.com

16 жовтня 2013 року
____________ Вулах М.М.

Передвиборна програма кандидата у народні
депутати України

Костренка Олександра Сергійовича
1. Забезпечити реальний контроль влади

громадянським суспільством, недопущення

корупції влади , зради нею державних і народ�

них інтересів  

�  зобов'язуюся створити Всеукраїн�

ський громадський Центр громадських ана�

літичних  і юридичних експертиз , контро�

лю дій на усіх рівнях влади а також відділен�

ня по боротьбі з корупцією Антикорупцій�

ного Комітету у Шевченківському районі

м.Києва , як пілотний проект із впровад�

женням в подальшому на всій території Ук�

раїни.

2 На виконання програмного принципу за�

безпечення добробуту всіх громадян , соціаль�

ної справедливості , соціальної солідарності  і

захищеності всіх членів суспільства , вважаю

невідкладним у депутатській діяльності дома�

гатися скасування антинародної пенсійної ре�

форми, законодавчого встановлення достой�

ної мінімальної заробітної плати на рівні 8000

грн , та мінімальної пенсії у розмірі 5000 грн.

3. Пропоную забезпечити  права на отри�

мання доступного житла учасникам Великої

Вітчизняної війни, учасникам бойових дій,

ліквідаторам Чорнобильської катастрофи та

безквартирним офіцерам Збройних Сил Укра�

їни – знаю як!!

4. Підготувати концепцію нової інновацій�

но�інвестиційної екологічної політики роз�

витку України, де локомотивом розвитку виз�

начити столицю України – м.Київ.

5. Підготувати проект закону України про

трудові колективи , де законодавчо закріпити

участь всіх працівників в управлінні організа�

ціями , незалежно від форм власності .

6. Підготувати відповідні законодавчі акти

по запровадженню європейської моделі роз�

витку місцевого самоврядування у м.Києві.

7. Розробити та ввести в дію план по корис�

туванню безоплатною електроенергією для

жителів Шевченківського району м. Києва �

знаю як!! 

О.С.Костренко

Передвиборча програма кандидата у народні депутати
України по одномандатному виборчому округу №223

Пелипишина Олександра Богдановича
Відповідальна влада, конкурентна економіка,

соціальна справедливість
Нова еліта для нової України 
Зміни починаємо з політиків та чиновників: 

У політичній сфері: 

� відкриття партійних списків, можливість

визначати черговість кандидатів у списку;

� заборона політикам балотуватися до пар�

ламенту більше двох разів поспіль;

У правоохоронній сфері:

� створення незалежного Бюро по боротьбі з

корупцією;

� реформування СБУ, прокуратури, МВС.

Чітке розмежування функцій та повноважень,

оптимізація чисельності до європейських

стандартів;

� побудова незалежної від виконавчої влади

судової системи. 

Підвищення престижу та надання гарантій

професійної діяльності держслужбовцям, суд�

дям та правоохоронцям незалежно від зміни

влади в країні. 

Від монополії $ до конкуренції 
Зміна ідеології законодавства, яке сьогодні

забезпечує монополію "олігархів", на законо�

давство, що гарантує вільну конкуренцію: 

� умови для залучення інвестицій та розвит�

ку новітніх технологій;

� зменшення кількості податків та спрощен�

ня системи їх адміністрування;

� оподаткування діяльності великих корпо�

рацій;

� податкова амністія та введення спеціаль�

ного режиму на перевірку малих і середніх під�

приємств; 

Відновлення справедливості
Забезпечення достойного життя більшості

українців, реалізація права на працю та адек�

ватну її оплату, гарантія забезпеченої старос�

ті:

� наповнення бюджету за рахунок оподат�

кування офшорів, податку на розкіш та дифе�

ренційованої системи оподаткування дохо�

дів;

� встановлення мінімальної межі оплати

праці в системі собівартості продукції; 

� запровадження практики погодинної оп�

лати праці;

� надання медикам та вчителям статусу

держслужбовців;

� впровадження системи обов'язкового со�

ціального медичного страхування;

� реалізація спецпрограми медичних послуг

для малозабезпечених громадян (соціально

орієнтовані муніципальні клініки та поліклі�

ніки);

� запровадження системи пенсійного стра�

хування, що базуватиметься на трьох "китах":

державній, накопичувальній та додатковій

пенсіях;

� переведення соціальних пільг у грошовий

еквівалент, чітка адресність в їх призначенні;

Київ – місто$столиця
Комплексний підхід до вирішення проблем

столиці: 

� створення Стратегії розвитку міста  на ос�

нові столичної місії Києва;

� впровадження стандартів місцевого са�

моврядування для столиці (не менше 50%

коштів, сплачених киянами у вигляді подат�

ків, залишається в Києві);

� реформа системи управління Києвом.

Особливий статус столиці, створення уряду

Києва, об'єднання функцій мера та голови

КМДА; 

� захист історичного центру міста.
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Передвиборна програма
кандидата в депутати в одномандатному окрузі № 223

Окунської Н.В.
Щаслива сім'я � заможна Україна

Сім'я � це основа будь�якого суспільства.

Щаслива сім'я � це основа заможного, успіш�

ного суспільства. Це � фундамент для сильної,

процвітаючої України!

Держава повинна дбати про сім'ю. Вона по�

винна захищати її.

Сім'я заснована на рівноправному союзі чолові�

ка і жінки. Шлюб � це основа для повноцінного ви�

ховання наших дітей � майбутнього України. На�

сильство в сім'ї � це злочин. Необхідно посилити

кримінальну відповідальність за насильство в сім'ї.

Держава повинна захищати та допомагати

одиноким батькам виховувати своїх дітей.

Держава повинна захищати материнство,

забезпечити належні умови для народження та

виховання дитини.

Держава повинна створити належні умови

для всебічного та повноцінного розвитку ді�

тей, починаючи з народження та закінчуючи

досягненням ними повноліття.

Кожна українська дитина повинна мати

можливість відвідувати дошкільний заклад за

вибором її батьків.

Наші діти повинні отримувати якісне харчу�

вання як у дошкільному закладі, так і у школі.

Вони повинні отримувати якісне, кваліфіко�

ване медичне обслуговування за рахунок дер�

жави.

Держава повинна забезпечити механізми

інтеграції дитини у соціальне середовище.

Держава повинна стояти на захисті прав

кожної української дитини � незалежно від її

соціального, майнового чи іншого статусу.

Дітям�інвалідам повинна бути приділена

першочергова та постійна увага. Вони повин�

ні вирости повноцінними громадянами своєї

держави!

Наші діти повинні бути захищені від будь�

якого насильства в сім'ї, у школі чи на вулиці.

Кримінальну відповідальність за насильство

над дітьми необхідно посилити.

Я йду до Верховної Ради не за недоторканіс�

тю, як інші кандидати, � мені немає від чого хо�

ватись. Я йду заради майбутнього наших дітей!

Сьогодні ми ростимо та виховуємо наших

дітей � завтра вони будуть будувати сильну, за�

можну Україну!

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України 

в виборчому окрузі №223
Виноградової Валентини Володимирівни

Я беру участь у виборах до Верховної Ради в

надзвичайно складний для країни час, коли

Україна, її незалежність і суверенітет перебу�

вають перед реальною загрозою. Замість пен�

сійної реформи народ отримав підвищення

пенсійного віку, замість розвитку чесного під�

приємництва � здирництво та хабарництво,

замість дієвого соціального захисту � знущан�

ня над людьми. Держава, яка покликана пік�

луватися про своїх громадян, перетворилася

на суворого і несправедливого вітчима для

власних дітей. 

Я йду до Верховної Ради, щоб очистити кра�

їну від корупції, сваволі чиновників і байду�

жості можновладців. Я прагну бути депутатом

для будівництва по�справжньому незалежної,

вільної, справедливої і демократичної країни.

Досягнення Україною рівня розвиненої євро�

пейської країни можливе лише за наявності

чесної, відповідальної влади, яка приймає рі�

шення на принципах прозорості. 

Я пропоную:
1. Забезпечити притягнення до відповідаль�

ності осіб, винних у тотальному розкраданні

державного майна за всі роки незалежності

України.

2.    Провести антикорупційну люстрацію �

перевірку відповідності витрат і вартості май�

на чиновників задекларованим доходам. За�

провадити суворе покарання за корупційні дії

для всіх, незалежно від рангів, посад та рега�

лій. 

3. Скасувати депутатську недоторканість. 

4. Скоротити чиновницький апарат на 

50 %.

5. Повернути престиж праці вчителя, ліка�

ря, інженера та робітника у спосіб підвищення

зарплат на рівні середньої по промисловості. 

6. Скасувати так звану пенсійну реформу та

підвищення пенсійного віку.

7. Розробити і втілити в життя державну

програму створення нових робочих місць.

8. Скасувати довічне призначення суддів на

посади та запровадити виборність суддів.

9. Сприяти створенню державної банків�

ської установи, яка здійснюватиме весь ком�

плекс обслуговування сільськогосподарської

сфери, усунути численних посередників між

селом та ринком сільськогосподарської про�

дукції, цим самим знизити ціни на продукти

харчування вітчизняного виробництва. 

10. Підвищити вдвічі державні видатки на

охорону здоров'я і закріпити цей рівень зако�

нодавчо. 

11. Забезпечити справжню свободу слова,

запровадити механізми упередження скупову�

вання олігархами засобів масової інформації

та маніпулювання громадською думкою.

12. Ввести в українське законодавство нор�

ми Європейської хартії про місцеве самовря�

дування: 30% податків та зборів перерахову�

ється до державного бюджету, 70% � залиша�

ється в місцевих бюджетах.

13. Провести податкову реформу з метою

створення чесних і комфортних умов для ма�

лого та середнього бізнесу.

14.Створити програму дієвої екологічної

безпеки України, запровадити систему попе�

редження онкозахворювань і виявлення хво�

роби на ранніх етапах.

15. Відстоювати права ветеранів на достой�

ну пенсію, забезпечити виконання Законів

України "Про статус Ветеранів війни та гаран�

тії їх соціального захисту", які сьогодні не пра�

цюють.

16. Заборонити на державному рівні полі�

тичним партіям та ін.  перекручувати історич�

ну правду нашого народу.

17.    Владу мають формувати ті, хто вислов�

лює думку народу і суспільства, а не олігархіч�

них кланів. 

На місцевому рівні:
1. Розв'язати проблеми водогінної, каналі�

заційної мереж та очисних споруд округу.

2. Забезпечити ремонт доріг та сприяти бла�

гоустрою Києва � зокрема не допускати забу�

дови зеленої зони, забудови історичних місць

та пам'ятників архітектури, розкрадання землі

громади.

3. Співпрацювати та вести контроль за ді�

яльністю депутатів Київської ради, які балоту�

валися від цього району та заставити їх вико�

нувати обіцянки, які вони надавали вам під

час виборів.

4. Проводити щоквартальні звіти народного

депутата перед виборцями, а також опитуван�

ня населення щодо назрілих проблем і сприя�

ти їхньому негайному розв'язанню.

Валентина Виноградова

Передвиборча програма кандидата у народні депутати
України в одномандатному  окрузі № 223 на повторних

виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року 
Костельнюка Олександра Володимировича

Я, як незалежний кандидат у народні депу�

тати, стурбований багатьма питаннями, що їх

кожного дня ставлять мешканці Шевченків�

ського району м. Києва. 

Гарантую:

По�перше, взявши на себе зобов'язання пе�

ред мешканцями району, дотримуватися своїх

обіцянок. 

По�друге, проявляти політичну волю, яку

маю, для вирішення нагальних питань усіх

верств населення району. 

По�третє, ставити інтереси громади на пер�

ше місце.

По�четверте, сприяти розвитку благоустрою

району та міста і захищати права громадян, га�

рантовані їм Конституцією і законами.

Найцінніше � це життя, тому обіцяю поста�

вити його збереження і охорону на перше міс�

це. 

Декілька цілей, які я ставлю перед собою:

1. Сприяти розвитку медичної сфери району

та міста, дотриманню жорстких вимог щодо

лікарського професіоналізму та реагування на

прикрі випадки недбалості.  Налагодити кон�

троль за продажем лікарських засобів і уне�

можливити фальсифікації життєво необхідних

лікарських засобів, які розповсюджуються на

території міста. Адже один із  перших обов'яз�

ків влади � зберегти здоров'я нації.

2. Ввести на законодавчому рівні покарання

лікарям�хабарникам з одночасним підвищен�

ням заробітної плати медичним працівникам. 

3. Всебічно сприяти будівництву нових лі�

карень та поліклінік і вдосконаленню медич�

ної та фармацевтичної мереж району та міста.

Адже кожен громадянин має право на належ�

не медичне обслуговування, починаючи із

точного діагнозу, і на чесну ціну на ліки.

4. Забезпечити школярам, студентам і пра�

цівникам бюджетної сфери � якісний медич�

ний огляд із професійними висновками ліка�

рів. Тому що попередження захворювання �

найкращий спосіб зберегти здоров'я.

5. Сприяти впровадженню спортивних гур�

тків при закладах дітей та юнацтва, які змогли

б виховати любов до спорту та здорового обра�

зу життя у підростаючого покоління. Зробити

їх послуги максимально доступними для усіх,

навіть малозабезпечених верств населення.

Найкраща профілактика � спорт і здоровий

спосіб життя.

6. Сприяти підвищенню рівня викладання

для здобуття якісних знань у навчальних зак�

ладах всіх рівнів району та міста. 

7. Зобов'язати перевізників міста дотриму�

ватися правил безкоштовного перевезення

пільгових верств населення. Відповідно моти�

вувати перевізників і зробити схему компен�

сації прозорою.  Бізнес і влада � єдині у проце�

сі будівництва справедливого та гідного життя

мешканців Шевченківського району та киян в

цілому.

8. Буду домагатися встановлення справедли�

вих тарифів на житлово�комунальні послуги. 

9. Зробити процес отримання пенсії за інва�

лідністю максимально прозорим і простим.

Люди з обмеженими можливостями не повин�

ні страждати від хабарництва і бюрократії ме�

дичних комісій.

10.  Підтримувати державні та приватні

програми, спрямовані на задоволення нагаль�

них потреб малозабезпечених громадян:  соці�

альні магазини, аптеки, служби та інше. Допо�

магати людям � завдання для громади, політи�

куму та бізнесу. 

11.  Полегшити можливість отримання суб�

сидій для тих сімей, дохід яких не перевищує

прожиткового мінімуму. І навпаки, зробити

жорсткішим контроль за оплатою комуналь�

них платежів заможними людьми. Соціальна

справедливість починається із кожного кон�

кретного під'їзду. 

12. Забезпечити введення громадського

контролю за діяльністю міліції у районі та міс�

ті.

13.  Гарантувати особисте втручання у ті су�

дові рішення, які мають ознаки хабарництва. 

Кольороподіл	А2

(формат�660х560�мм)

01034, Київ,

вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».
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Передвиборча програма кандидата в народні депутати
України  по одномандатному виборчому округу № 223

Рульова Сергія Григоровича
Мета моєї діяльності як депутата � це забез�

печення покращення фізичного та морально�

го розвитку молоді шляхом розповсюдження

масових видів велосипедного та водного спор�

ту. 

Питання, які я буду в першу чергу вирі�
шувати в Верховній Раді України:

1.  Відновлення усіх рекреаційних зон у Ки�

єві вздовж річки Дніпро тільки для відпочинку

громадян, займання масових видів спорту в

першу чергу дітьми та юнацтвом на Трухано�

вім та інших островах вздовж Києва.

2. Скорочення чисельності народних депу�

татів до 150 осіб.  

3. Відміни посади Президента України, пе�

ретворення України на парламентську держа�

ву.

4. Скорочення чисельності партій до 10.  

5. Відміну усіх неконституційних органів.

Перетворення міліції у поліцію. 

6. Заміну Збройних сил України Національ�

ною гвардією.

7. Утвердження Великого Державного Герба

України на принципі Великої Національної

Ідеї � Україна рідна мати своїм дочкам і синам.

8. Патріоти це ті � хто платить податки.  Ви�

корчувати практику отримання заробітної

плати у "конвертах".

9. Радикально вирішити проблему "заробіт�

чан".

"__" жовтня 2013 року                         Рульов С. Г.

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

Нечепорука Дениса Івановича
ВРЯТУЙМО УКРАЇНУ

Шановні громадяни!
Зараз в Україні дуже багато проблем. Але,

насправді, все не так погано як здається.

У нас дуже красива країна та хороші люди. Я

впевнений, що дуже скоро все буде добре, ми

разом побудуємо в Україні нові стандарти

життя.  

Потрібно лише вірити в свої сили та

дивитися в майбутнє з оптимізмом.

Я виступаю за добро, справедливість,

демократію та світовий прогрес! 

Вважаю, що Україну врятує спорт, музика,

космос та розумні люди, які ведуть здоровий

спосіб життя. 

Мої ідеї:  
Охорона здоров'я 

— Повністю безоплатна  медицина для всіх

людей.  

— Масова пропаганда та реклама здорового

способу життя. 

— Масове відкриття в Україні клінік

китайської медицини — акупунктури. 

— Підвищення заробітної плати лікарям до

рівня банкірів. 

— Оснащення всіх лікарень найсучаснішим

обладнанням.

— Заборона реклами лікарських засобів,

крім акупунктури.

— Повна заборона реклами алкогольних

напоїв та тютюнових виробів.

— Масове закриття магазинів та кіосків, які

продають алкоголь та цигарки.

     Держава.
— Ліквідація інституту президента зі всіма

зайвими державними органами.

— Ліквідація місцевих державних

адміністрацій.

— Ліквідація державних контролюючих

органів з дублюючими функціями, які

заважають працювати підприємцям. 

— Зменшення кількості народних депутатів

пропорційно до кількісного вимирання

населення України.    

— Істотне зменшення фінансування

державного апарату.

Економіка.
— Зменшення кількості податків до 2�5.

— Максимальне спрощення процедури

реєстрації бізнесу через інтернет.

— Націоналізація металургії, енергетичної

та газової сфери. 

— Примусове зменшення відсоткових

ставок за кредитами до рівня США та країн

ЄС.

Житлова сфера.
— Впровадження державної програми

оренди житла під 1�3% річних з правом

викупу. 

— Впровадження програми "Доступна

іпотека" під 1�3% річних.

— Масове будівництво нового житла за

рахунок бюджетних ресурсів.

— Примусове зниження цін на житло.

 Космос
— Будівництво в кожному обласному центрі

планетаріїв. 

— Масове відкриття космічних, наукових

гуртків. 

— Бюджетне фінансування програми

польоту українських космонавтів на

навколоземну орбіту та Місяць.

— Масове будівництво українських літаків,

відкриття аеропортів в кожному обласному

центрі, встановлення доступних цін на авіа

перельоти.

Спорт
— Сучасний спортзал та спортивний

майданчик � кожній школі.

— Заборона  продажу на стадіонах будь�

яких алкогольних та енергетичних напоїв.

— Введення сурової відповідальності за

фашистські гасла та символіку на стадіонах.

— Виступаю за створення об'єднаного

чемпіонату з футболу України та Росії.

Музика
— Закупівля для всіх музичних шкіл нових

музичних інструментів.

— Будівництво підприємств з виготовлення

всіх видів музичних інструментів.

— Підвищення в рази заробітної плати

викладачам дитячих музичних шкіл,

працівникам сфери культури та мистецтв.

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

Рибалко Олександр Григорович
Голова мета: підвищення життєвого рівня

громадян, верховенство Закону і права.

Шляхи впровадження:
1. Сприяти прийняттю першочергових за�

конів � про пенсійне забезпечення, охорону

здоров'я, судоустрій та зменшення податків.

2.  Сприяти розвитку внутрішнього ринку.

3. Сприяти збалансованій ціновій політиці,

державного регулювання цін на товари і пос�

луги.

4. Сприяти підвищенню пенсій, які б зале�

жали від стажу роботи, умов праці, зарплати,

та відповідали б прожитковому рівню.

5. Стояти на захисті прав ветеранів війни та

праці, інвалідів, багатодітних сімей. 

6. Сприяти поверненню грошових заощад�

жень, їх реструктуризації, включаючи розра�

хунки за комунальні та соціальні послуги,

придбання товарів.

Першочергові  завдання:

1. Відродження виробництва, створення но�

вих робочих місць, першочергове працевлаш�

тування молоді, жінок, одиноких матерів та

сиріт; підвищення соціального захисту безро�

бітних.

2. Впровадження гарантованого безкоштов�

ного медичного обслуговування, розвитку

страхової медицини, створення амбулаторій

сімейного лікаря. Пільгове забезпечення інва�

лідів ліками.

3. Зміцнення матеріальної бази шкіл та

дошкільних закладів.

4. Виконання програми будівництва і ре�

монту доріг округу.

5. Оздоровлення екології, усунення шкідли�

вих виробництв.

Кандидат в народні депутати України 
по виборчому округу № 223  Рибалко О.Г.
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Програма кандидата в народні депутати по
одномандатному мажоритарному виборчому округу 

№ 223 м. Київ Зайцева Сергія Анатолійовича
Народився 18 січня 1979 року м. Кривий Ріг

Українець, безпартійний, не судимий, на жаль

неодружений.

Пропоную об'явити Україну правонаступни"

ком Української республіки. Прийняти закон про

ілюстрацію, згідно з яким Радянська комуністич"

на номенклатура, а також люди, котрі нечесно от"

римали у власність державні підприємства, не ма"

ли би права керувати країною. Заборонити діяль"

ність іноземних партій, в судомому порядку, пе"

рейти від президентської до парламентської фор"

ми правління, скоротити депутатський корпус з

260 до 70, з них депутатів парламенту 175.

Припинити практику коли феодальна влада ра"

зом з подільниками, так званою опозицією,

щороку крадуть один трильйон гривень. Ввести

все вироблене українським народом в легальний

сектор, тим самим збільшити офіційний валовий

продукт, до фактичного рівня двох трильйонів чо"

тири сотень тисяч гривень відмінити податкові

пільги підприємства, тим самим збільшити дохо"

ди бюджету мільярдів на сімдесят, котрі зараз ідуть

в кишені власникам " феодалам і директорам.

Створити комісію по адаптації всіх наших зако"

нів, зокрема через 23 роки після падіння комуніз"

му нарешті прийняти закон про профспілки, згід"

но з якими адміністрація підприємства не є части"

на трудового колективу і відповідно не є членом

професійного союзу даного колективу. Діяльність

адміністрації регламентує інший закон. Прийня"

ти закон про націоналізацію або реприватизацію.

Відверто крадені заводи, котрі коштують наприк"

лад мільярд, а куплені за десятки мільйонів, по"

вернути в державну власність. Прийняти закон

про оподаткування фізичних осіб, згідно з яким

багаті повинні платити підвищену ставку податку.

Зараз багатії не сплачують навіть звичайну ставку.

Найбідніші повинні сплачувати нульову ставку.  В

Україні повинно замість трьох урядів адміністра"

ція Льовочкін, Кабмін, Назаров, і так звана рада

нате безпеки, один і складати не зі ста десяти мі"

ністерств і відомств, а приблизно з 25, більшість з

яких находяться в єдиному кабінеті міністрів.

Потрібно відмінити не європейську практику,

призначення президентом голів в райвиконкомі в

містах. Припинити забороняти громадянам бало"

туватися на будь"які посади і фактично незаконно

призначати на посаду мера Вілкула, тільки тому

що його син намагався мене вбити, скоротити

державних службовців, зокрема міліцію, залиши"

ти в об'єднаному відомстві, не шістьсот, а двісті

тисяч. Вийти з СНД. Товарообіг з Росією скороти"

ти з нинішніх 34 до приблизно 10%. Збільшити

більшість товарообіг на ЄС. В 17 році вивести з

України російські війська, посприяти суто вій"

ськового блоку, або за прикладом Швеції і Фін"

ляндії війти в ЄС і при цьому зберігати військовий

нейтралітет, або війти в ЕС військовий політич"

ний чотирикутник, Париж, Берлін, Варшава, Ки"

їв, в будь"якому випадку половину військ від кор"

донів з п'ятимільйонною добросусідською Сло"

ваччиною перекинути на схід, де величезна Росія

тримає біля наших кордонів сотні тисяч добре

озброєних військ, збільшити число книг та кіно"

театрів, шкіл українськомовних, до 70%. Відміни"

ти злочинну практику коли феодали відстьогують

гроші на самий верх. В цих умовах про боротьбу з

корупцією і розвиток держави не може бути і мо"

ви. Обмежити вплив Російської Православної

церкви, котра має назву УПЦ, але Московського

Патріархату, зокрема повернути Україні Києво"

Печерську Лавру, котру за часів Кучми подарува"

ли Москві. Демонструвати домовленість про так

званий нульовий варіант з Росією. Завдяки цій до"

мовленості всі Радянські активи і пасиви перей"

шли до Росії. Україна втратила сотні мільярдів.

Передвиборча програма кандидата у народні депутати
України по одномандатному виборчому округу №223

Пилипишина Віктора Петровича
Відповідальна влада, конкурентна економіка,

соціальна справедливість
Сьогодні Україні та Києву потрібні зміни.

Влада закону, чесна економіка, соціальна

справедливість, захист дитинства " на цій ос"

нові ми побудуємо європейську державу та ін"

тегруємось до європейського співтовариства.

Я йду в депутати, щоб принести ці зміни на"

шій країні та столиці. 

Нова еліта для нової України 
Зміни починаємо з політиків та чиновників: 

У політичній сфері: 

" відкриття партійних списків, можливість

визначати черговість кандидатів у списку;

" заборона політикам балотуватися до парла"

менту більше двох разів поспіль;

" прозорість партійних кас. Заборона велико"

му бізнесу ("олігархам") брати участь у політич"

ному житті країни, фінансувати партії, політи"

ків, чиновників, суддів, правоохоронців; 

" проведення люстрації чиновників на всіх

рівнях за економічними 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 розмежування функцій та повноважень,

оптимізація чисельності до європейських стан"

дартів;

" побудова незалежної від виконавчої влади

судової системи. 

Підвищення престижу та надання гарантій

професійної діяльності держслужбовцям, суд"

дям та правоохоронцям незалежно від зміни

влади в країні. 

Від монополії % до конкуренції 
Зміна ідеології законодавства, яке сьогодні за"

безпечує монополію "олігархів", на законодавс"

тво, що гарантує вільну конкуренцію: 

" умови для залучення інвестицій та розвитку

новітніх технологій;

" зменшення кількості податків та спрощення

системи їх адміністрування;

" оподаткування діяльності великих корпора"

цій;

" податкова амністія та введення спеціального

режиму на перевірку малих і середніх підпри"

ємств; 

Відновлення справедливості
Забезпечення достойного життя більшості ук"

раїнців, реалізація права на працю та адекватну

її оплату, гарантія забезпеченої старості:

" наповнення бюджету за рахунок оподатку"

вання офшорів, податку на розкіш та диферен"

ційованої системи оподаткування доходів;

" встановлення мінімальної межі оплати пра"

ці в системі собівартості продукції; 

" запровадження практики погодинної оплати

праці;

" надання медикам та вчителям статусу держ"

службовців;

" впровадження системи обов'язкового соці"

ального медичного страхування;

" реалізація спецпрограми медичних послуг

для малозабезпечених громадян (соціально орі"

єнтовані муніципальні клініки та поліклініки);

" запровадження системи пенсійного страху"

вання, що базуватиметься на трьох "китах": дер"

жавній, накопичувальній та додатковій  пенсіях;

" переведення соціальних пільг у грошовий

еквівалент, чітка адресність в їх призначенні;

Діти % майбутнє України! 
Майбутнє країни формується сьогодні. Від

умов, які ми створимо нашим дітям, залежить

завтрашній день України:

" ухвалення державної програми "Від першого

дня до 25"ти років". Створення умов на життєво"

му шляху дитини " від пологових будинків до

першого робочого місця та іпотеки;

" прийняття закону про особливий статус пе"

дагогів України, який регулюватиме процес оп"

лати праці, пенсійного забезпечення та прид"

бання власного житла на пільгових умовах. 

Київ % місто%столиця
Комплексний підхід до вирішення проблем

столиці: 

" створення в парламенті депутатської фракції

або групи київського лоббі;

" термінове призначення виборів Київського

міського голови та Київської міської ради;

" відновлення районних у місті Києві рад;

" створення Стратегії розвитку міста  на осно"

ві столичної місії Києва;

" впровадження стандартів місцевого само"

врядування для столиці (не менше 50% коштів,

сплачених киянами у вигляді податків, залиша"

ється в Києві);

" реформа системи управління Києвом. Особ"

ливий статус столиці, створення уряду Києва,

об'єднання функцій мера та голови КМДА; 

" захист історичного центру міста;

" комплексний благоустрій територій, капі"

тальний ремонт житлового фонду, створення

нових та благоустрій вже існуючих місць відпо"

чинку для населення (парки, сквери), будівниц"

тво нових дитячих та спортивних майданчиків.

Будівництво нових шкіл, дитячих садочків та ін"

ших установ соціальної інфраструктури;

" створення конкурентного середовища в

сфері надання житлово"комунальних послуг; 

" запровадження київського стандарту ком"

фортного мікрорайону.

Ваш вибір % початок позитивних змін! Не втра%
чайте шанс змінити країну! Разом зробимо наше
життя кращим! 

Передвиборна програма кандидата у народнi депутати
України самовисуванця по 223 одномандатному

виборчому округу Ковальчука Василя Григоровича
Я українець. Правозахисник, який захищає

людей ошуканих корумпованою владою, міліці"

єю, прокуратурою та судами. Так як я офіцер за"

пасу і пройшов Афганістан я приймав участь в

переговорному процесі з 20.09 по 30.09 2011 року

з міністром соціального захисту Тигіпко, відсто"

юючи пільги чорнобильців, афганців, дітей війни

та інших категорій. Працюючи заступником ге"

нерального директора в Держспоживстандарті,

виступив проти отруєння народу продуктами

харчування. Маю досвід, який можу використати

для досягнення цієї мети. 

Корупція, розкрадання бюджету, земель, без"

відповідальність чиновників і безправ'я громадян

стримує нормальний розвиток країни загалом.

Аби змінити цю ситуацію, у ВерховнійРаді я

спрямую зусилля на такі напрямки:

І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ

Провести антикорупційну люстрацію. Звіль"

нити корумпованих та непрофесійних чиновни"

ків, правоохоронців, суддів і прокурорів.

Відкрити для громадян дані про доходи і вит"

рати бюджетів всіх рівнів " кошти підуть на роз"

виток громади, а не в кишені чиновників. Кош"

ти необхідно спрямувати на створення сітки до"

ріг до кожного села, дитячих садочків, інфрас"

труктури, підвищення рівнів культури та життя

населення. Впроваджувати нові технології, зап"

ровадити програми енергозбереження, створити

робочі місця та зацікавити молодь працювати і

залишатись на своїй землі.

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН

НАД ДЕРЖАВОЮ

Запровадити:

Народну законодавчу ініціативу. Законопро"

ект, підтриманий 150 тисячами громадян, пер"

шочергово розглядатиметься парламентом.

Народне вето та Народний вотум недовіри.

Громадяни на референдумі зможуть скасовувати

рішення органів влади та місцевого самовряду"

вання, а також відправляти у відставку голову

місцевої держадміністрації, керівника міліції і

податкової, прокурора, суддю.

Заборонити продаж землі. Адже 80% народу

України категорично проти цього. 

Здача інтересів України зобов'язує ініціюван"

ня та впровадження нових законів, які дадуть

можливість народу України впливати на свою

долю і долю своїх нащадків.  Це цілком стосу"

ється і оцінки діяльності Президента та обранців

на містах. Впровадження законного дієвого ме"

ханізму імпічменту Президенту та зняття місь"

ких (селищних) голів у разі невиконання Прези"

дентом та міських (селищних) голів своїх перед"

виборних обіцянок і діяльності, яка суперечить

інтересам народу, місцевої громади.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖ"

ЛИВОСТЕЙ

Стимули для економічного зростання у гро"

маді. 100% податку на доходи фізичних осіб на

землю та податку на нерухомість будуть залиша"

тися на місцях. Розподіл інших податків буде за"

безпечувати фінансування всіх потреб громади.

Нульова ставка податку на прибуток " для но"

востворених підприємств на 3 роки; для створе"

них на депресивних територіях " на 5 років.

ІV. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАН"

ДАРТІВ ЖИТТЯ

Гідні доходи. Кожному працюючому гідну за"

рплатню. Повноцінну соціальну підтримку не"

захищеним прошаркам населення.

Всі мої напрацювання звичайно збагатять ре"

гіони і  нададуть можливість витрачати необхід"

ні кошти на охорону здоров'я нації.

Заклади освіти повинні бути забезпечені кош"

тами бюджетів в повному обсязі.

V. НАБЛИЗИТИ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙ"

БУТНЄ

Державне квотування робочих місць для мо"

лоді на підприємствах та установах. 

Створення можливостей для достойного пра"

цевлаштування молоді з гідною заробітною

платнею завдяки втілення мною поданих прог"

рам.  Надання пільгових кредитів на придбання

молодіжного житла з погашенням його частково

чи повністю за рахунок держави, залежно від

кількості дітей в сім'ї.

VI. ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТОК НАЦІО"

НАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Ухвалити Закон "Про захист української мо"

ви".

Запровадити обов'язковий іспит з україн"

ської мови для держслужбовців та кандидатів на

виборні посади. Зобов'язати всіх держслужбов"

ців вживати українську мову на роботі та під час

публічних виступів.
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223

Тищенка Миколи Васильовича 
Головною метою є:
� захист мешканців Шевченківського району,

міста Києва, всіх громадян України від коруп�

ції, зловживання та посягання на їх права по�

садовців бюрократичних виконавчих ланок

управління;

� відродження самоврядування в районах (Ра�

йонних Рад) м. Києва, що було знищене існую�

чим депутатським складом Київради;

� захист малих підприємців, кіоскерів, пред�

ставників середнього бізнесу від поборів, утис�

ку, знущання посадовців служб міської дер�

жавної адміністрації, фіскальних органів…;

� створення належних умов для навчання мо�

лоді, їх працевлаштування, гідної економічної

незалежності особи;

� захист вчителів, освітян, лікарів, чесних і
порядних працівників правоохоронних органів
(міліції, прокуратури, СБУ, податківців) від
огульного охаювання і безпідставного їх звину�

вачення з боку політичних демагогів;

� створення належних умов для фізкультур�

но�оздоровчої роботи серед дітей і дорослих,

відродження руху "Спорт для всіх";

� рішуча боротьба з корупцією та іншими

криміногенними угрупованнями, свавіллям у

діях посадовців адміністративно�господар�

ських установ міста;

� створення нових робочих місць та надання
допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим ро�

динам, дітям, інвалідам, студентам;

� постійне, щотижневе спілкування з виборця0
ми в виборчому окрузі, узагальнення наказів,

звернення громадян і звітування щодо їх ви�

конання.

Шановні Виборці виборчого округу № 223:
0 Зробіть вірний вибір! 

Оберіть до Верховної Ради постійного меш0
канця Шевченківського району, який працює і
живе в районі, який щоденно спілкується з Вами
і Ви знаєте його по справам, а не по виступах з

телешоу тощо.

Разом ми переможемо! Будьте пильними! Не
дайте в чергове ошукати Вас!!!

Ви, шановні виборці, можете зателефонувати

за номером телефону: 

(044)246046051, поспілкуватися з кандида�

том та задавати будь�які запитання або надіс�

лати інформацію на електронну пошту 

veselks@voliacable.com 

Кандидат в народні депутати України 
по одномандатному округу № 223 

М.В.Тищенко

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

на повторних виборах народних депутатів України  
15  грудня  2013 року Грабара Миколи Федоровича

"Борітеся 	 поборете !
Україно, встань з колін !" 

ОСНОВНІ  ТЕЗИ  ПРОГРАМИ:
1. Збереження існування Української держа�

ви як незалежної самостійної суверенної унітар�

ної європейської держави. 

2. Створення необхідних політичних та ідео�

логічних умов самоідентифікації українського

народу. Збереження української мови як єдиної

державної мови. Захист української національ�

ної культури та історії. Збереження територіаль�

ної цілісності України.

3. Ухвалення законів України про імпічмент

Президенту, відкликання народних депутатів,

заборону депутатам обиратись більше 2 разів

підряд.

4. Проведення судової реформи, слідства та

органів прокуратури, створення слідчого комі�

тету та антикорупційного бюро. Ліквідація Кон�

ституційного суду. Введення в Україні прямих

виборів суддів строком на 5 років. Касаційний

перегляд всіх незаконних судових рішень, ухва�

лених за останні 10 років. 

5. Реформа місцевого самоврядування. Лік�

відація місцевих державних адміністрацій та

створення виконкомів рад. Запровадження пря�

мих виборів губернаторів.  

6. Проведення адміністративної реформи.

Скорочення вдвічі міністерств та відомств. Ско�

рочення витрат на утримання органів влади.

Скасування благ та пільг для можновладців. На�

дання статусу державних службовців вчителям,

медикам та працівникам культури.

7. Рішуча боротьба з корупцією. Проведен�

ня антикорупційної люстрації всіх народних де�

путатів, державних службовців, суддів, праців�

ників правоохоронних органів.

8. Реформа податкового законодавства. Ска�

сування ПДВ, встановлення єдиного соціально�

го внеску � 15 %, податок на прибуток �  10 % всіх

доходів. Спрощена система для всіх підпри�

ємств, державне кредитування бізнесу. 

9. Проведення денаціоналізації (репривати�

зації) підприємств по випуску лікеро�горілчаних

та тютюнових виробів, енергетики та зв'язку з

виплатою власникам протягом 5 років вартості

об'єктів. Запровадження державної монополії на

горілку і тютюн, зв'язок, енергетику, залізнич�

ний транспорт. 

10.  Пенсійна реформа. Повернення пенсій�

ного віку для жінок � 55 років та чоловіків �  60

років. Збільшення розмірів трудових пенсій. 

11. Належний правовий захист громадян. Мі�

ліція, суди і прокуратура мають захищати не ін�

тереси великого капіталу, а інтереси простих

громадян та мають не порушувати їх права.

12. Забезпечення чесної влади в Україні. Ді�

яльність влади під контроль народу, створення

органів народного контролю.

13. Реалізація програми "доступне житло",

пільгові кредити. Проведення поточного та ка�

пітального ремонту житлових будинків, ЖБК,

заміна старих ліфтів, ремонт і заміна систем во�

допостачання та теплозабезпечення, альтерна�

тивна енергетика. 

14. Регулярне надання адресної грошової до�

помоги пенсіонерам, інвалідам, учасникам вій�

ни, "чорнобильцям", одиноким матерям, бага�

тодітним сім'ям.

15. Суттєве збільшення видатків на медици�

ну та на розвиток і стимулювання материнства і

дитинства в Україні. Забезпечення безкоштов�

ної медицини та запровадження страхової меди�

цини. Обов'язкове щорічне безкоштовне оздо�

ровлення кожної дитини округу в екологічно

чистих зонах України.

16. Значне збільшення бюджетних видатків

на освіту та культуру. Безкоштовне навчання у

вузах. Запровадження читання в школах закону

Божого.

17. Будівництво у районі басейну та спорт�

комплексу, відновлення діяльності спортивних

дитячих закладів. Щорічне виділення на ці цілі

не менше 4 % державного та бюджету міста.

18. Належний правовий захист моїх вибор�

ців, створення безкоштовної юридичної кон�

сультації в районі. 

19. Прозоре використання коштів державно�

го і місцевих бюджетів під депутатським та на�

родним контролем, наведення порядку у вико�

ристанні державної і комунальної власності та у

питаннях розподілу землі, заборона масового

розпродажу землі.

20. Зобов'язуюсь бути доступним для своїх

виборців, здійснювати постійний особистий

прийом виборців та щорічний публічний звіт

про виконання цієї програми та наказів вибор�

ців. У разі невиконання своїх обов'язків та цієї

програми зобов'язуюсь достроково скласти де�

путатські повноваження.

Шановні виборці !  Співвітчизники !  У вели�

кій українській політиці я з 1989 року. Весь цей

час я завжди був опозиційним до влади політи�

ком, бо ніколи не мовчав, коли чиновники бре�

хали, крали, розбазарювали наше спільне май�

но. Я завжди, і в Київраді, і у Верховній Раді Ук�

раїни, боровся за справедливість та правду. Йду

у парламент, бо мені набридло шулерство та

брехня, які як і Ви, я щодня бачу та чую з екрану

телевізора на різних токшоу про нібито "бороть�

бу" між владою та опозицією. Насправді ніякою

боротьби не має, нічого не міняється. Міняють�

ся місцями тільки персони у владі, а в парламен�

ті засідають партійні "кнопкодави". Сподіваюсь

на Вашу підтримку. Разом з Вами ми можемо

скинути ненависне ярмо корупційної і мафіоз�

ної влади, влади кланів та бандитів ! Не будьте

байдужими до своєї долі. Досить обирати коруп�

ціонерів, політичних шулерів та брехунів, які

тільки перед виборами і "піклуються" Вашими

інтересами. Вірю у Вашу мудрість та сподіваюсь

на Вашу підтримку.  Разом ми переможемо !  Не�

хай допоможе нам Бог !

З повагою, Микола Грабар 

Передвиборна  програма  кандидата у народні депутати
України Омельченко Олега Михайловича

1. Я не шахрай, котрий лізе в парламент розбага�

тіти � грабувати Україну на мільярди, руйнувати

памятники, примушувати, якою мовою розмовля�

ти, � я єдина людина в державі, яка подала більше

250 позовів до суду для припинення грабунку бюд�

жету і Українського народу на сотні мільярдів, за�

хисту Конституційних прав, Національного спад�

ку � корупція влади, судів не дозволила розглянути

їх по Законам України, повернути вкрадене � по�

вернемо разом.

2. Необхідно рятувати Україну та її народ, який

планомірно винищується � Національна ідея �

добробут кожної родини, а не десятка "сімей" � мі�

льярдерів.

Якщо ми не врятуємо Україну, не повернемо

свої права та власність народу � ніхто не допоможе

� наше і майбутнє, наших дітей вори вкрадуть � вже

стали рабами по їх обслуговуванню. Владу в дер�

жаві захопили люди, які казково розбагатіли, ро�

зікравши збудоване багатьма поколіннями україн�

ців та в порушення Конституції України, втягнули

в борги МВФ багато майбутніх поколінь україн�

ців, � в цей же час розкрадаючи зайняте. 

3. Повернення соціальних цінностей: � Щасли�

ве дитинство для всіх дітей.  Робочі міста молоді � а

не стадіони та пусті аеропорти за мільярди. Різни�

ця в заробітній платі і пенсіях як в Евросоюзі в 5�

10 разів � у прибиральниці 1000 гр � у Президента

України 10000 гр, а не в сотні раз. Українцям роз�

повідають про Евросоюз, а самі їх грабують, уста�

новлюючи собі захмарні зарплати, � тоді і буде По�

важна старість для всіх людей, а не злидні.

Для цього � зупинення корупції та розкрадання

держави:

1) Безумовна відповідальність і виборність суд�

дів народом, а не пожиттеве призначення �

суди прислуговують корумпованим криміналь�

ним угрупованням по грабунку України та вини�

щенню народу. Судді зараз не відповідають за по�

рушення Конституції та Законів України.

2) Врадіївка � вся Україна � призначення Гене�

рального прокурора, голови служби безпеки, мі�

ністра внутрішніх справ України по результатам

роботи їх підрозділів, а не "по кумовству". 

3) Ліквідація президентства, мільярди на обслу�

говування та Межигірья � у власність народу.

4) Кожен мільйонер�мільярдер повинен довес�

ти, що він законно придбав свої статки, а не нак�

рав. Коли не згоден � залишай країну, � інакше на�

род не врятувати від повного розграбунку та зни�

щення.

5) Повернення до власності народу всі  бюдже�

тоутворюючі підприємства, та незаконно прива�

тизовані. Заводи держави (які утворювали мільйо�

ни робочих місць), загарбали, позакривали або

зробили торгові центри, які перепродають вироб�

лене за кордоном, � державу дограбують до того,

що у власності не залишиться нічого. Заборона

продажу землі. 

6) Для інвестицій використовувати вклади насе�

лення, а не зарубіжних інвесторів, які роблять доб�

ре для себе, крадуть у України і через офшори і ці ж

гроші "інвестують", � хочуть здерти з України ще,

щоб ярмо боргів з українців неможливо було зняти.

7) Зменшення зубожіння людей через кому�

нальні платежі, повернення "Київенерго" у влас�

ність громад, щоб могли контролювати видатки і

модернізувати. 

8) Програма соціального житла з залученням

праці тих, хто його потребує.

9) Зупинення реформ, націлених на геноцид,

корупцію та злочинність.   

4. Скорочення Верховної Ради України до 150

чоловік, депутат не більше 2 рази � досить прива�

тизовувати захоплену владу. Тільки шахраї можуть

скорочувати пенсійний вік жінкам і пожиттево

назначати суддів, прокурорів. Винагорода депута�

там � по результату наступних виборів, для чого

внести графу в бюлетень, добре � одна винагорода,

задовільно � інша, незадовільно � відповідальність

в залежності від погіршання достатку держави.

Міжнародна політика:

1. Всі важливі питання через референдум після

детального обговорення. Референдум про дозвіл

приєднання ЕС та Митного союзу до найбагатшої

країни світу � України, яку розікрали так, що 26

мільйонів українців знаходяться на межі бідності і

за її межею � коли ми припинимо грабунок Украї�

ни � вони повинні до нас приєднуватися, а не ми

до них. 

2. Нема грошей на лікування дітей (будують ста�

діони) � здійснити міжнародну дитячу лотерею �

заключити договори співпраці для безоплатного

лікування дітей � Куба, США, ЕС.

3. До співраці залучати всіх, хто буде взаємови�

гідний українському народу, через аналіз співпра�

ці, а не басні окремих політиків, спроможних тіль�

ки красти і роками розповідати, які їх бездумні за�

думки гарні Україні, ще й за рахунок бюджету ду�

рити народ.

Звіт по виконанню передвиборної програми

кожні півроку. 

Шевченківцям робить вибір � слухати красиві

казки та відверту брехню під грабунок народу чи

відірватиз від дивана � діяти для спасіння нації �

дорогі мої співвітчизники � голосуючи за мене, по�

вернемо наше достойне майбутнє.   

ОМЕЛЬЧЕНКО О.М.
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України по одномандатному виборчому округу № 223  

на повторних виборах народних депутатів України 
15 грудня 2013 року  в одномандатних виборчих округах

№ 94, 132, 194, 197, 223
Селлеі�Довженко Аттіли�Дюло Яношевича

Братство � партія Христа.

У Братстві об'єдналися люди активні й

непримиренні щодо кожної несправедливості.

Ми представляємо страйкові комітети,

релігійні громади, громадські організації,

патріотичні групи, ветеранів та пенсіонерів.

Братство підтримує опозицію, але не

довіряє їй.

Після повернення до влади нинішньої

опозиції більшість суттєвих проблем не буде

вирішено, так само, як це сталося в 2004 році.

Братство допомагає опозиції (вірніше, її

європейським друзям) боротися з владним

свавіллям, але після того ставить перед собою

такі завдання:

1. Відновити справедливість в суспільстві.

Притягнути до відповідальності всіх, хто

здійснював політичні репресії та грабував

народ � від організаторів до рядових

виконавців. Багато нинішніх проблем від того,

що люстрація чиновницького апарату не

відбулася в 1991 та 2004 роках.

2. Припинити антиукраїнську діяльність

кремлівської агентури. Комуністична та інші

антиукраїнські ідеології мають бути

заборонені на законодавчому рівні.

3. Оновити кадровий склад прокуратури,

судів, МВС, СБУ, податкової.

Всі керівники адміністрацій та силових

відомств мають бути звільнені з забороною

обіймати будь�які посади на державній

службі.

Братство вимагає звільнення Політв'язнів та

організує їм допомогу.

Найлегший спосіб покарати

недобросовісних чиновників і політиканів �

проголосувати за кандидата від Братства!

Кандидат у народні депутати України
А.Д.Я Селлеі�Довженко

Передвиборна програма кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223

Бєлова Олександра Миколайовича
Ми разом з вами живемо в Україні та любимо

свою державу, але ми повинні не тільки любити
її, а ще і пишатися нею. Я буду робити все від
мене залежне та відстоювати наступні пи�
тання:

— Збереження політичної стабільності в

країні;

— Існування офіційної двомовності, віль�

ний розвиток        багатомовності в місцях

мешкання національних меншин;   

— Багатовекторна зовнішня політика. Збе�

реження позаблокового статусу країни.

у соціальній політиці:
— Гарантоване працевлаштування молодих

спеціалістів;

— Розвиток промисловості та створення но�

вих робочих місць за рахунок перерозподілу

бюджетних надходжень та вдосконалення по�

даткової політики;

— Гарантована пенсія на рівні більшому ніж

прожитковий мінімум, усім, хто досягнув пен�

сійного віку і відпрацював повний стаж робо�

ти, збільшення розміру пенсії відповідно до

збільшення стажу;

в освіті і науці:
— Доступна вища освіта для всіх, хто склав

вступні екзамени (держава надає освітній кре�

дит, який повертається шляхом відпрацюван�

ня за місцем розподілу);

— Державна програма захисту дітей від

будь�якого негативного впливу (розвиток ме�

режі закладів позашкільного виховання та ос�

віти, спортивних секцій, клубів по інтересах);

— Передбачення в державному бюджеті га�

рантованої частини на фундаментальну науку.

в охороні здоров'я:
— Гарантоване надання безоплатної медич�

ної допомоги усім, хто її потребує, можливість

отримання платних медичних послуг за ба�

жанням;

— Розвиток медичного страхування за під�

тримки та гарантій держави;

— Державний контроль за якістю надання

медичної допомоги в лікувальних закладах

усіх форм власності, за рівнем цін та якістю

медикаментів; 

— Загальна профілактика туберкульозу, ВІЛ

та онкологічних захворювань;

в екології:
— Збільшення  площ парків, бульварів і

скверів з урахуванням прогнозу приросту на�

селення.

— Оздоровлення навколишнього середови�

ща, утилізація сміття, зведення очисних спо�

руд, якісне водопостачання.

зокрема у Шевченківському районі:
— Відновлення та реконструкція існуючих

парків та скверів.

— Сприяння збільшенню фінансування

сфери житлово�комунального господарства та

благоустрою району.

— Сприяння не тільки створенню тран�

спортних розв'язок та шляхопроводів в райо�

ні, а й асфальтуванню доріг у дворах та між�

квартальних проїздах.

— Боротьба з торгівлею алкогольними на�

поями та тютюновими виробами поблизу нав�

чальних закладів.

— Сприяння формуванню мережі дитячих і

спортивних майданчиків та інших складових

інфраструктури здорового способу життя в ра�

йоні.

Я РАЗОМ З ВАШОЮ ДОВІРОЮ Й ПІД�
ТРИМКОЮ ГАРАНТУЮ НАМ � УКРАЇН�
ЦЯМ — ДОСТАТОК, БЕЗПЕКУ ТА ПОРЯ�
ДОК!

"___" листопада 2013 року            Бєлов О.М.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати  
Бурлі  Олександра Юрійовича 

по одномандатному виборчому окрузі № 223
Головне завдання народного депутата Ук�

раїни, якого обрано до вищого законодавчо�

го органу країни по одномандатному (мажо�

ритарному) округу � відстоювання інтересів

своїх виборців, захист їх прав.

Тому в разі, якщо виборці округу № 223

висловлять мені довіру і оберуть депутатом

Верховної Ради України, спрямую всі зусил�

ля, перш за все, на вирішення нагальних

проблем округу та його мешканців, а саме:

— створення дієвого громадського контро�

лю за діяльністю правоохоронних органів мі�

ліції, прокуратури, суду

— поліпшення якості медичного обслуго�

вування та матеріальної бази лікарень, полік�

лінік

— створення та впровадження в життя ра�

йонних програм підтримки материнства і ди�

тинства, молоді, інвалідів, ветеранів, багато�

дітних сімей, залучення на виконання таких

програм бюджетних та позабюджетних кош�

тів

— відродження мережі підприємств, про�

дуктових магазинів за комунальною програ�

мою, які переробляють сільськогосподарську

продукцію, що гарантуватиме працівникам

сільського господарства збут їх продукції без�

посередньо в магазинах без посередників

— створення дійової системи контролю

якості надання послуг ЖРЕО, Водоканалу  та

Київенерго 

Завдання Верховної Ради України бачу в

створенні системи законодавства, яка сприя�

тиме розвитку людини, даватиме змогу реалі�

зувати всі права, визначені Конституцією Ук�

раїни, надійно захищатиме ті верстви насе�

лення, які потребують соціальної допомоги.

У разі обрання народним депутатом буду

підтримувати прийняття лише таких законо�

давчих актів, реалізація яких крок за кроком

поліпшуватиме соціально � економічний рі�

вень життя наших співвітчизників. Це, в пер�

шу чергу, закони, спрямовані на:

— підвищення реальних доходів громадян

України, своєчасну виплату зарплат і пенсій

— скасування депутатської недоторканості

та скорочення чисельного складу Верховної

Ради

— захист вітчизняного виробника, відрод�

ження підприємств, створення нових робо�

чих місць та повне вирішення проблеми зай�

нятості населення

— боротьбу з корупцією і хабарництвом у

владних структурах, скорочення чисельності

бюрократичних інстанцій та чиновників

— зменшення податкового тиску на вітчиз�

няних виробників та пересічних громадян,

спрощення процедури сплати податків

— рішучу боротьбу з кримінальною, а особ�

ливо � з організованою злочинністю, нарко�

манією та розповсюдженням наркотиків

— підвищення рівня медичного обслугову�

вання та соціального захисту інвалідів, вете�

ранів війни та праці, дітей.

Народний депутат в своїх рішеннях завжди
повинен спиратися на думку виборців, якомога
швидше реагувати на їх звернення. У разі об�
рання буду тісно співпрацювати з органами міс�
цевого самоврядування задля вирішення жит�
тєвих питань моїх виборців. Зроблю все від ме�
не залежне, щоб в їх будинках завжди були теп�
ло і світло, щоб мої земляки мали роботу, своє�
часно отримували заробітну плату, пенсії, суб�
сидії і були впевнені у завтрашньому дні, у май�
бутньому своїх дітей.
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Передвиборча програма  кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі  № 223 
на повторних виборах народних депутатів України 

в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194,
197, 223 15 грудня 2013 року  

Артемчука Анатолія Володимировича
Столиця вимагає негайних змін. Так, за роки

попереднього керівництва було зроблено немало

справ, проте найголовніші та найнагальніші пи�

тання так і залишились невирішеними. Досить

розмов про кризи та занепади, що виправдову�

ють сміття на вулицях та жахливий стан доріг, ко�

рупцію, хабарництво та бездіяльність влади!       

Представляючи свій округ у Верховній Раді,

свої депутатські обов'язки намагатимусь викону�

вати сумлінно, плідно працюючи на благо укра�

їнського народу. 

З цією метою буду:
Ставати на захист вітчизняного товаровироб�

ника, сприяти розвитку внутрішнього ринку та

зміцненню конкурентних позицій вітчизняної

економіки;

Добиватися збалансованої цінової політики,

державного врегулювання цін на товари і послу�

ги в країні;

Вимагати підвищення пенсій, які б залежали

від стажу роботи, покращення умов праці та

збільшення  заробітної плати, яка б відповідала

прожитковому рівню населення, безкомпроміс�

но  боротися із заборгованістю та несвоєчасною

виплатою заробітної плати;  

Стояти на захисті прав ветеранів війни та пра�

ці, інвалідів та багатодітних сімей;     

Рішуче боротися з проблемою хабарництва,

посилюючи кримінальну відповідальність за ко�

рупційну діяльність.

У виборчому окрузі першочерговими завданнями
вважаю:

Житлово$комунальна сфера:
� розробка програми інвестування будівництва

у Києві, де б враховувалися думки та бажання

киян, а не лише інвесторів;

� законодавчо забезпечити відповідальність

комунальних служб за надання неякісних пос�

луг;

� зупинення  росту тарифів на комунальні пос�

луги та їх зниження за рахунок модернізації та

чіткого контролю за їх наданням;

� впорядкування вулиць, ремонту твердого

покриття  прибудинкових територій,  освітлення

мікрорайонів.

Екологія:
� будівництво нових та реконструкція старих

водогонів;

� обмеження в'їзду вантажного транспорту в

місто Київ, а також експлуатації вантажних авто�

мобілів, які не відповідають європейським нор�

мам;

� збільшення відрахування підприємств, які

найбільше впливають на екологічну ситуацію у

столиці;

� припинення незаконних забудов у паркових

та лісопаркових зонах;

� забезпечення контролю за використанням

коштів для очистки міста від сміття.

Соціальна сфера:
� створення нових робочих місць, першочер�

гове працевлаштування молоді, жінок, одиноких

матерів та сиріт; підвищення соціального захис�

ту безробітних;

� забезпечення достойного життєвого рівня

людей і гарантований соціальний захист держа�

вою всіх верств населення, особливо ветеранів,

пенсіонерів, військовослужбовців, студентів;

� сприяння виконанню програми будівництва

та ремонту доріг округу, контроль за належним

вирішенням земельних питань.

Економічна сфера:

� забезпечення ефективної роботи правоохо�

ронних органів у боротьбі з відмиванням грошей

та корупцією серед чиновників;

� народним депутатам та іншим державним

службовцям заборонити використання імпор�

тних автомобілів у робочий час та протягом усьо�

го періоду виконання ними службових повнова�

жень;

� народним депутатам, держслужбовцям пер�

шої категорії та членам їх сімей заборонити ліку�

вання та оздоровлення за кордоном протягом

усього періоду виконання їх службових повнова�

жень;

� спрощення податкової системи і суттєве зни�

ження податків; рішуче обмеження тіньової еко�

номіки, прозорість та ефективний контроль за

використанням бюджетних коштів.

Діятиму заради  головного � інтересів грома�
дян. Я глибоко переконаний, що разом ми змо�
жемо  досягти високих результатів у розвитку
економіки, підвищенні рівня життя та добро�
буту населення

"___"___2013 року            Анатолій Артемчук

Передвиборна програма кандидата в народні депутати
України Талишева Євгена Івановича

Більш ніж двадцять років незалежності Ук�

раїни не принесли народу країни позбавлення

від поневолення.

Народ України бідує, вимирає, все більше

зневіряється у справедливості, можливості

кращого майбутнього.

Величезна соціальна нерівність утворила

глибоку прірву поміж різними верствами на�

селення. Без масштабних перетворень, під�

триманих народними масами, наша країна

приречена на жалюгідне існування. Виходом

із цієї ситуації є зміна існуючої політичної

системи і розбудова суспільного ладу, в якому

реалізується влада народу, верховенство права,

рівність усіх перед законом, підвищення якос�

ті життя і добробуту кожного. Необхідно по�

вернути народу вкрадену у нього Батьківщину.

Влада в Україні ще ніколи не належала народу.

Головною перешкодою в цьому є саме виборці,

які в кращому випадку голосують "на зло владі",

не намагаючись при цьому використати свій ро�

зум. Тому український електорат, як показує

практика, завжди помиляється у виборі чергової

влади. Але саме від представників влади зале�

жить належне виконання делегованих їм наро�

дом державницьких функцій. I в першу чергу са�

ме в політиці повинні знаходитись високомо�

ральні люди. На жаль, цього не вистачає всім гіл�

кам влади. Через вибори народ повинен сприяти

приходу до влади чесних та порядних людей. То�

ді політика, що проводиться у державі, буде від�

повідати переважної більшості населення.

Щоб змінити гнітючу атмосферу в громад�

сько�суспільному житті країни, необхідно змі�

нити правлячий режим на владу народної дові�

ри. Усунути з керівних посад у державі, регіонах

і на місцях осіб, що загрузнули у корупції, замі�

шані у зв'язках з організованою злочинністю,

що пограбували народ України. На виконання

цієї задачі повинні працювати всі закони краї�

ни, постанови уряду і рішення органів місцево�

го самоврядування. Якщо очистимо владу від

злочинців, націоналізуємо незаконно привати�

зовані землі і підприємства � тоді одержимо

шанс не тільки вижити, але і жити, як личить

цивілізованим людям. В іншому випадку зали�

шимо наших дітей і онуків без майбутнього.

Є.І. Талишев

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України від Політичної партії "Інтернет партія України"

по 223 одномандатному виборчому окрузі 
Васькова Володимира Михайловича

Політична партія "Інтернет партія України",

від якої я йду на вибори,  виступає за пред�

ставлення інтересів виборців і вирішення

проблем конкретних міст і районів.

Розкрадання бюджету, корумпованість і без�

відповідальність чиновників, безправ'я грома�

дян стримує розвиток  України.

Щоби змінити цю ситуацію, я спрямую зу�

силля на такі напрямки:

�  Створення ефективного механізму дер�

жавного управління.

� Сформування результативних та якісних

процесів надання соціально�значимих  дер�

жавних послуг.

І. У політичній сфері:
� "Влада під контролем" � механізм, який пе�

редбачає відкриту і доступну інформацію про

голосування народних обранців, яка буде ав�

томатично публікуватися у всесвітній глобаль�

ній мережі Інтернет, встановити відеоспосте�

реження в реальному часі за подіями в залі

Верховної Ради, а також в кабінетах всіх чи�

новників, усіх міністерств. Завдання цього

проекту � виключення будь�якої можливості

для зловживань і корупції.

� Впровадження проекту "електронний пе�

репис населення".

� Впровадження системи електронного го�

лосування в Україні .

� Створення IT панелі � безкоштовного інс�

трументу для ще більшої прозорості роботи

уряду.

� Запуск проекту моніторингу державних

витрат на основі відкритих даних.

ІІ. У фінансовій, економічній та діловій сфері:
� "Он�лайн бюджет" � загальнодоступний

для громадян України Інтернет�ресурс, на

якому будуть оприлюднені всі фінансові пере�

міщення, що здійснюються нашим урядом, аж

до того, що кожен платник податків зможе

дізнатися, на що конкретно були спрямовані

надані їм кошти.

� Впровадити єдину систему електронного

документообігу.

ІІІ. У правовій сфері:
� Запустити проект "Єдина нотаріальна ін�

формаційна система "е�нотаріат", завдання

якої забезпечити своєчасну і достовірну звіт�

ність про нотаріальні дії, ефективну роботу

нотаріусів та їх взаємодії з урядом. Населенню

в свою чергу надаються якісні правові нотарі�

альні послуги.

ІV. У сфері освіти:
� Проведення повної комп'ютеризації шкіл і

вищих навчальних закладів. 

� Створення державної он�лайн бібліотеки.

V. У сфері соціально значущих послуг:
� Впровадження системи Он�лайн держпос�

луг, заснованих на світових зразках — за ступе�

нем зручності та доступності для громадян:

сайтів, що надають державні послуги (офор�

млення документів, отримання інформації

он�лайн).

Зробимо державну владу прозорою!

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

40,90��рн............................на�місяць ..........................28,00��рн

122,70��рн ........................на�3�місяці ..........................84,00��рн

245,40��рн ........................на�6�місяців ......................168,00��рн

490,80��рн ......................на�12�місяців ......................336,00��рн

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

12,00��рн ............................на�місяць ............................8,00��рн

36,00��рн ..........................на�3�місяці..........................24,00��рн

72,00��рн ..........................на�6�місяців ........................64,00��рн

144,00��рн ......................на�12�місяців ........................96,00��рн

Передплатні

ціни

Передплата�для�піль$ових
*ате$орій�з достав*ою�$азети

в поштов1�с*ринь*1

Передплатні

ціни

Передплата�для�піль$ових
*ате$орій�з достав*ою�$азети

в поштов1�с*ринь*1
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України по одномандатному виборчому окрузі № 223 

на повторних виборах народних депутатів України 
15 грудня 2013 року Орєхової Олени Володимирівни

Я, Орєхова Олена Володимирівна, в основу

своєї програми покладаю свої зусилля засновані

на ідеології сучасного демократичного соціаліз�

му, світову тенденцію руху до якого підтвердила

практика процвітаючих європейських країн.

Захист людей найманої праці і підприємців

малого бізнесу, подолання бідності, в тому числі

за рахунок соціальної відповідальності багатих

верств суспільства.

У політичній сфері:

формування громадянського суспільства, яке

реально забезпечить контроль над державною

владою та її апаратом з боку самоорганізованих

громадських об'єднань та суспільних груп і зведе

до мінімуму адміністративне свавілля, корупцію

і державний тоталітаризм; таке суспільство – це

усі громадяни України, як етнічні українці так і

представники всіх інших етнічних груп незалеж�

но від мови, віросповідання та політичних пере�

конань;

подолання проблеми корупції шляхом лікві�

дації базисних основ для її розвитку � необхід�

ності отримання великої кількості дозвільних

документів від державних служб;

формування реальної правової держави в Ук�

раїні, при якій вільна людина має право розра�

ховувати на недоторканність своєї особи, свого

житла та своїх дітей, а також ефективний судо�

вий захист своїх прав, честі та гідності. Усі гро�

мадяни України мають бути рівні перед зако�

ном;

скасування грошової застави при реєстрації

кандидатів в президенти;

визначення фіксованої в законі про вибори

суми, що зрівняє можливості олігархів та пере�

січних громадян; 

впровадження механізму звіту депутатів всіх

рівнів і, перш за все, народних депутатів та їх від�

кликання на підставі юридичного договору з ви�

борцями;

скасування депутатської недоторканності та

всіх депутатських привілей;

реформа системи правоохоронних органів в

країні, посилення відповідальності працівників

силових відомств за службову недбалість та пе�

ревищення влади.

У соціальній сфері:

впровадження програми підвищення рівня

доходів одиноких пенсіонерів мінімум у чотири

рази, а також забезпечення молоді доступним

житлом;

запровадження принципу рівності під час на�

рахування пенсій (нарахування має відбуватися

за єдиним принципом і схемою для всіх без ви�

нятку).

У сфері економіки:

значне спрощення реєстраційних процедур,

бухгалтерського обліку, зниження податкового

тиску, підвищення якості податкового законо�

давства, впровадження програми спрощення

ведення бізнесу в країні; 

збереження в державній власності стратегіч�

них для національної безпеки об'єктів;

впровадження державної програми будівниц�

тва соціального житла (з подальшим наданням в

оренду) в обсягах, які реально задовольнятимуть

потреби соціально незахищених верств населен�

ня;

розвиток матеріально�технічної бази науки на

рівні вищих світових досягнень, створення для

науковців комфортних умов життя і праці.

Безумовне і невідкладне забезпечення дер�

жавою конституційного права громадян на

безкоштовне медичне обслуговування і допо�

могу у державних і комунальних закладах охо�

рони здоров'я та безкоштовну середню і вищу

освіту (платною може бути тільки друга вища

освіта). 

Посилення контролю та невідкладні заходи

щодо покращення екологічної ситуації в країні,

поступова відмова від шкідливих виробництв на

території України. 

"16" жовтня 2013 рік

Орєхова О. В.

Передвиборча програма кандидата у народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223 

Перегуди Вадима  Едуардовича
"Майбутня Україна – нація здорових та щас%

ливих людей"
Україна протистоїть тиску світової кризи та

дбає про підвищення добробуту громадян. "Ук�

раїна для людей" можлива лише за умови консо�

лідації суспільства, наявності сильної централі�

зованої влади, верховенства права і беззапереч�

ного виконання законів держави. Тільки разом,

усвідомивши відповідальність перед майбутніми

поколіннями, після глибокого аналізу і розроб�

лення стратегії, наявності чіткої ідеології крок за

кроком Ми будемо будувати Україну з людським

обличчям � успішну, неповторну, заможну. Це

наш вибір � нам тут жити!

Вважаю головним: проведення системних ре�

форм, сприяння оновленню і покращенню

якості кадрового потенціалу, аналіз і впровад�

ження інноваційних моделей розвитку у вироб�

ництві, підвищення життєвого рівня громадян,

консолідацію політичних сил суспільства, про�

зорість владних механізмів, підзвітність влади

суспільству, постійне і всебічне узгодження еко�

логічних та економічних чинників розвитку,

глобальних та національних інтересів, створен�

ня інформаційних банків щодо аналізу та збере�

ження інтелектуального та духовного потенціа�

лу країни.

Керуючись принципом "Майбутня Україна �

нація здорових та щасливих людей" підтримую

позицію більшості до євроінтеграції та продов�

ження співпраці з країнами Митного союзу та

СНД, за гнучку стратегію розвитку на засадах

єдності прав самоуправління і відповідальності

за екологічний та соціально�економічний стан

міст і селищ.

Будучи депутатом  добиватимусь:
– розширення прав територіальних громад,

повноважень і відповідальності місцевих органів

влади в сфері захисту природного і культурно�іс�

торичного середовища, за розширення прав міс�

цевого самоврядування. 

– провадження інтегрованої екологічної полі�

тики, яка матиме визначальний вплив на всі сфе�

ри життя суспільства та види людської діяльності.

– впровадження екологічно стійких моделей

розвитку міст, інфраструктур їхнього забезпе�

чення, за перерозподіл бюджетних коштів на

користь місцевих органів влади, за створення

потужного муніципального сектору економіки.

– підтримую і буду робити все можливе для

реалізації проекту по проведенню четвертої гіл�

ки столичного метрополітену.

– розв'язання техногенних проблем довкілля

на основі реструктуризації та модернізації ви�

робництв, за енергозбереження, високу енерго�

ефективність, за широке використання віднов�

люваних джерел енергії.

У своєму виборчому окрузі першочерговим зав%
данням вважаю:

– розвиток округу виключно, як туристично�

го, культурного та фінансового центру  України.

– відродження виробництва, створення но�

вих робочих місць.

– зміцнення матеріальної бази шкіл та дош�

кільних закладів, факультету безкоштовної до�

вузівської підготовки.

– підвищення ефективності роботи органів

міліції.

– виконання програми будівництва і ремонту

доріг округу, чітка організація мережі автобусно�

го сполучення.

– відродження та побудова православних

храмів. Повага до інших неекстремістських

релігій та віросповідань. Релігійне виховання

людини є стимулом до очищення всього сус�

пільства від розбрату та шкідливих звичок,

шанобливого відношення молоді до своїх

батьків та людей старшого покоління, збере�

ження навколишнього природного середови�

ща.

Я – проти:
– Корупції у різних гілках влади.

– Комерційного будівництва у зелених зонах.

– Розбазарювання землі.

– Забруднення вод і наростання загрози еко�

логічної катастрофи.

"____" ______ 2013 року

Перегуда В.Е.

Передвиборча програма кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223 

Єскіної Олени Олександрівни
Дорогі мої Сусіди, Кияни, Друзі!

Щиро запрошую разом з командою Всеукра�

їнської громадської організації КИЇВСЬКЕ ВІ�

ЧЕ (яка відкрита для кожного з нас і представни�

ком якої я є) для спільної реалізації цієї програ�

ми, в незалежні від результатів виборів, з метою

повернення нам рідного міста й відібраних у нас

прав. Час показав, що кияни можуть розрахову�

вати лише на власні сили, тому від того як швид�

ко ми зможемо об'єднати наші зусилля залежить

подальша доля не тільки Києва, але й України. В

моїй особі київська громада зможе лобіювати у

Верховній Раді прийняття спільних законодав�

чих ініціатив та встановить громадський кон�

троль за їх дотриманням. Києву як і Україні не�

обхідні послідовні системні зміни: ламання пар�

канів протиправних будівництв й кидання під

колеса бульдозерів не вирішує наших проблем.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
I. Кияни % єдині господарі свого міста 

1.1. Контроль над дотриманням конституцій�

них прав кожного мешканця столиці, повернен�

ня місцевого самоврядування на території м. Ки�

єва та протиправно захопленого комунального

майна, сприяння самоорганізації населення. 

1.2. Забезпечення комфорту, безпеки та гідних

умов проживання в столиці, належного медично�

го обслуговування. Бюджет столиці � під повний

контроль київської громади. Значне скорочення

бюджетних витрат на утримання чиновників.

1.3. Повернення Києву його історичного об�

личчя, відродження міста як духовного та куль�

турного центру Східної Європи, скасування за�

конів, які порушують права і шкодять інтересам

київської громади. Скасування усіх рішень сто�

совно конфліктних і протиправних забудов.

1.4. Захист та відстоювання інтересів мешкан�

ців 223 округу. 

II. Україна % сучасна європейська держава.
2.1. Подання до Верховної Ради законопроек�

тів щодо: впровадження нової пропорційно�

рейтингової системи виборів за відкритими

списками; спрощення системи відкликання де�

путатів; скасування депутатської недоторканос�

ті, прозорості партійного фінансування, впро�

вадження механізму народної люстрації.

2.2. Невідворотність покарання за злочини неза�

лежно від статусу та статків. Комплексне реформу�

вання існуючої судової та правоохоронної системи,

можливість обрання та відкликання суддів терито�

ріальними громадами. Відповідальність суддів за

прийняття неправомірних рішень, відшкодування

збитків власним коштом останніх. Скорочення си�

лових структур втричі. Перенацілення заощадже�

них коштів на медицину, освіту, культуру, науку. 

2.3. Лібералізація й підвищення соціальної

відповідальності бізнесу (створення рівних

умов, скасування ПДВ, мінімізація податків до

5, податкового навантаження до 20%, обмежен�

ня перевірок, спрощення дозвільної системи,

заохочення та захист інвестицій). Прийняття

нового закону про державні закупівлі, який не

дозволить застосування корупційних схем й ви�

тік бюджетних коштів до приватних кишень. Зу�

пинка контрабанди. Контроль громади над при�

родними монополіями.

2.4. Децентралізація та демонополізація систе�

ми державного управління шляхом передачі пов�

новажень громадам, введення фахового самов�

рядування та саморегулювання ринків. Віднов�

лення обороноздатності країни шляхом збіль�

шення та побудови армії швейцарського типу.

2.5. Сім'я та сімейні цінності � основа україн�

ського суспільства. Забезпечення всіх прав дити�

ни незалежно від майнового стану сім'ї та дітей.

Відновлення і розширення мережі позашкільних

навчальних та спортивно�оздоровчих закладів,

які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

Альтернативна система освіти, забезпечення рів�

них можливостей доступу до знань, обов'язкове

використання програмного забезпечення з віль�

ними ліцензіями в навчальних закладах, органах

державної та муніципальної влади.

2.6. Європейський курс, реальний захист ук�

раїнських громадян за кордоном, інтеграція ук�

раїнських традиційних цінностей в європейське

суспільство, жорсткий контроль та припинення

нелегальної міграції в Україну, розвиток україн�

ського туризму.

2.7. Жорсткий контроль держави за якістю во�

ди, харчових продуктів та станом навколишньо�

го природного середовища, розвиток альтерна�

тивних видів енергії, енергозбереження.

ВІДКРИТА ВЛАДА – ПРОЗОРА 
ВЛАСНІСТЬ – КОНКУРЕНТНА 

ЕКОНОМІКА – РІВНІ МОЖЛИВОСТІ 
– СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
З щирою повагою,

Ваша Олена ЄСКІНА
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Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України 

по одномандатному виборчому округу № 223 
на повторних виборах народних депутатів України 

15 грудня 2013 року в одномандатних виборчих округах
№ 94, 132, 194, 197, 223 

Сердюка Валентина Михайловича
Шановні мешканці Шевченківського райо�

ну міста Києва!

У разі обрання мене народним депутатом

України зобов'язуюсь:

1. На законодавчому та практичному рівні

забезпечити працевлаштування усіх ви�

пускників загальноосвітніх та вищих нав�

чальних закладів.

2. Разом з підприємцями досягнути ліквіда�

ції безробіття у нашому районі.

3. Добитись виділення коштів на утримання

дитячих закладів та загальноосвітніх шкіл, що

дозволить не збирати кошти у батьків на їх ут�

римання.

4. Забезпечити велику підтримку малому та

середньому бізнесу, звільнити підприємців від

зайвих перевірок та протиправних захватів.

5. На законодавчому рівні забезпечити без�

коштовне медичне обслуговування, закінчити

ганебну практику пошуку коштів для прове�

дення лікувальних заходів та операцій � за здо�

ров'я людей повинна відповідати держава.

6. Втілюючи в життя духовні цінності, буду

домагатись визнання міста Києва центром

православної релігії.

Кандидат у народні депутати України

В. М. Сердюк

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України в одномандатному окрузі № 223

Юрківа Віталія Євгеновича "Вірю. Знаю. Вмію."
Сучасний стан Української Держави вимагає

від нас, людей нового покоління, рішучих дій.

Час брати відповідальність за  стан справ в укра�

їнському суспільстві, політиці та економіці.  Час

сказати Українському суспільству � ми готові

влити нашу енергію, знання, досвід, здобутий

дома та за кордоном, в розвиток України. Ми ві�

римо в успіх України, знаємо, як його досягти,

та вміємо це робити.  

Під час моєї діяльності в якості народного де�

путата України відстоюватиму наступне: 

в суспільному житі: 
– сприяння консолідації українського сус�

пільства. Неконсолідоване суспільство прирече�

не на маніпулювання його інтересами різними

політичними силами;

–  сприяння розвитку та популяризації укра�

їнської культури � основи Української Держави;

–  єдина державна мова � українська. Заохо�

чення вивчення іноземних мов;

–  сприяння об'єднанню українських церков в

єдину  помісну церкву;

–  посилення громадського контролю над ді�

яльністю органів державної влади та органів міс�

цевого самоврядування;

–  проведення всеукраїнського перепису на�

селення в 2014 році з метою запобігання спотво�

ренню результатів чергових виборів Президента

України. 

в соціальній сфері: 
– припинення експериментів в освіті та

охороні здоров'я, гідна оплата їх працівни�

ків;

– приведення заробітної плати працівників

бюджетної сфери, в першу чергу лікарів, вчите�

лів, до рівня середньої заробітної плати по про�

мисловості;

– монетизація (грошова компенсація) соці�

альних пільг.

в сфері державного управління
– відновлення довіри до органів державної

влади та подолання боязні громадян власної

держави; 

– відновлення довіри до закону. Закон має

працювати незалежно від того, чи стосується

пенсії, соціальних виплат чи відшкодування

ПДВ. Нонсенс, коли в державі приймається

закон про виплати чорнобильцям, дітям�вій�

ни, ліквідаторам аварії на Чорнобильській

АЕС, і цей закон не виконується навіть на під�

ставі рішення суду;

– скорочення кількості державних органів,

державних установ та державних службовців, що

дасть можливість підвищити грошове утриман�

ня решті державних службовців  та частково по�

долати корупцію;

– професійність та незалежність суду. В на�

ших умовах, коли закони не виконуються, а ко�

рупція процвітає, незалежний та професійний

суд є єдиним механізмом, який може витягнути

нас із цієї ситуації;

– професійність прокуратури, міліції;

– боєздатні Збройні сили України;

– незалежність та професійність засобів масо�

вої інформації;

– збільшення ваги органів місцевого самовря�

дування, в першу чергу шляхом  передачі части�

ни доходів від загальнодержавних податків до

місцевих бюджетів та припинення дублювання

функцій органів місцевого самоврядування та

органів місцевої виконавчої влади;

в економіці:
– створення умов для розвитку середнього

класу � основи сучасної економіки та рушія еко�

номічних процесів в усіх розвинутих країнах сві�

ту. 300 крупних підприємств, на яких сьогодні

тримається економіка України, не можуть забез�

печити роботою, зарплатою, пенсією все насе�

лення України;

– ліквідація податкової міліції;

– скасування казначейських векселів;

– наведення порядку з ПДВ, який в наших реа�

ліях з непрямого податку перетворився на прямий;

– забезпечення реального захисту прозорого

бізнесу, чесно набутої приватної власності, що

усуне привабливість виведення українським біз�

несом капіталу за межі України та зацікавить

іноземних інвесторів повернутися/залишитися

в Україні;

– cприяння залученню іноземних інвестиції �

джерелу передового досвіду, робочих місць та

платежів до українського бюджету;

– cтимулювання ведення власного виробниц�

тва.

в зовнішній політиці:
– асоціація України з Європейським Союзом;

– добросусідство з Росією, Польщею та інши�

ми країнами�сусідами.

в м. Києві: 
– повернення повноважень Київському місь�

кому голові;

– негайне проведення виборів Київського

міського голови та Київради;

– запровадження жорстких санкцій за неза�

конну забудову міста.

Заохочую всіх до сприяння появі нових укра�

їнських політиків.

Віталій Юрків

Програма кандидата у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 223 на повторних
виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року

Киви Іллі Володимировича
Воля киян – доля Києва

Життя і праця на благо Києва  � вагома ві�

ха мого життя. Мені особливо прикро, що за

останні роки наше місто так багато втрати�

ло. Зокрема найголовніше � владу самих ки�

ян, територіальної громади. Столицю відда�

ли "на відкуп" політиканам і чиновникам,

переважно заїжджим, які розглядають її ли�

ше як "золоту жилу" для власного збагачен�

ня.

Саме тому, на моє переконання, вже зараз
необхідно повернути:

� реальне самоврядування як на рівні міста,

так і районів;

� столичний бюджет і джерела його напов�

нення;

� чітке розмежування функцій між містом і

його районами з розмежуванням їхніх бюд�

жетів;

Водночас у Верховній Раді буду відстоювати
для Києва:

� фінансування і реалізацію програм енер�

гозбереження та використання альтернатив�

них джерел енергії, що має стабілізувати та�

рифи на комунальні послуги;

� здешевлення найнеобхідніших продуктів

харчування за рахунок фермерських ярмар�

ків, функціонування яких не повинно зале�

жати від забаганок влади;

� продовження будівництва метро та розви�

ток транспортної інфраструктури міста;

� запровадження екологічно чистого тран�

спорту та реалізацію програм, пов'язаних із

чистотою довкілля, безпечністю для вживан�

ня продуктів харчування та води;

� припинення незаконного та не погодже�

ного з громадами мікрорайонів, кварталів,

вулиць будівництва, збереження неповтор�

ного архітектурного стилю міста, його істо�

ричної забудови;

� відтворення найвизначніших пам'яток іс�

торико�культурної спадщини, зруйнованих

чи занехаяних як минулою владою, так і ни�

нішньою;

� розбудову фізкультурно�спортивної інф�

раструктури міста з максимальним набли�

женням її до кожної родини.

Кожен виборець округу безпосередньо від

мене одержить:

� мережу громадських приймалень, в яких

можна буде отримати необхідну інформацію

та правову допомогу, доступ до інформацій�

них систем, фахові консультації з приводу

написання заяв, звернень тощо;

� особистий регулярний прийом громадян;

� представництво інтересів виборців у су�

дах за справами, що мають суспільний резо�

нанс;

� захист у випадках незаконних посягань з

боку представників влади та службових осіб;

� сприяння у допомозі малозабезпеченим

громадянам, багатодітним родинам, дітям�

сиротам та інвалідам.

НА ЦЬОМУ СТОЮ
Я � українець. Я щиро люблю свою країну

та вірю в її краще майбутнє. Сьогодні Украї�

на йде нелегким шляхом свого становлення

та утвердження у світі. Та реальний поступ

можливий тільки тоді, коли всі разом повер�

немо свою країну на демократичний шлях

розвитку, із неухильним дотриманням кон�

ституційних прав і свобод громадян всіма без

винятку державними інституціями.

Вважаю, що реальний економічний підйом
України можливий тільки за умов демонополі�

зації, державної підтримки малого, середньо�

го бізнесу, підприємницької ініціативи людей

та захисту національного виробника, який

створює робочі місця.

Соціальна та гуманітарна сфери повинні ста?
ти пріоритетами для влади не лише перед вибо?
рами. 

Упевнений, що людина, яка береться пред�

ставляти інтереси громадян у найвищому зако�

нодавчому органі держави, повинна бути, на�

самперед, відповідальною: перед Богом, влас�

ною совістю та людьми. До такої відповідаль�

ності та напруженої роботи вважаю себе го�

товим.

Переконаний, що за вашої, шановні ви�

борці, підтримки все, що задумано і заплано�

вано, вдасться втілити в життя.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України 

по одномандатному виборчому окрузі № 223
Калінчука Юрія Івановича

ВЛАДА – ДЛЯ НАРОДУ!
Я виступаю за подальшу реалізацію Програ�

ми Президента України В. Ф. Януковича "Ук�

раїна для людей!", продовження реформ –

єдиний шлях до забезпечення модернізації та

розвитку нашої держави! Це завдання для всіх

нас – громадян України! Необхідно і надалі

реалізовувати державні інвестиційні програм�

ні проекти, котрі допомагають знижувати рі�

вень безробіття та активізують розвиток про�

мислового виробництва. А це – будівництво
доріг і мостів України, нового житла для насе)
лення та  впровадження нових соціальних про)
ектів.

Я виступаю за подальше надання свободи

підприємцеві шляхом зменшення податково�

го навантаження та подальше удосконалення

податкової системи! Багаті повинні платити
більше податків! Малому та середньому бізнесу

– податкові пільги!
Я виступаю за  реформу  системи охорони

здоров'я. Киянам якісне лікування, а медичним
працівникам гідну заробітну плату. Реформа у

системі охорони здоров'я затрималась на стар�

ті. Відсутня стратегія реалізації медичної ре�

форми та з киянами не ведеться роз'яснюваль�

на робота щодо впровадження "сімейних ліка�

рів". Необхідно удосконалення моделі "сімей�

ний лікар – лікар первинного контакту" з ура�

хуванням специфіки такого великого міста, як

Київ.

Я виступаю за сприяння усім діям влади, які

направлені на забезпечення конституційних

прав громадян у соціальній сфері. Поступове

підвищення зарплат, пенсій, стипендій! Забез�

печення подальшого виконання державних

соціальних проектів та програм! Особливо та�

ких, як виплата громадянам заощаджень по

вкладам Ощадбанку УРСР та будівництво дос)
тупного житла – іпотека під 3 проценти.

Я виступаю за мир і злагоду! Одним із зав�

дань для себе бачу підтримку позаблокового

статусу України як гарантії безпеки держави та

громадянина. Не потрібно шукати ворогів в

минулому. Наша спільна мета – добробут і

щастя людей та подальший соціально�еконо�

мічний, інноваційний розвиток держави. На�

ше завдання � жити на український землі гід�

но, щасливо, красиво!

Я виступаю за виконання зобов'язання і пе�

ред громадянами, для яких українська мова не

є рідною. У першу чергу, це стосується росій�

ськомовного населення – найчисельнішого в

країні. Партія регіонів досягнула мети ухва�

лення закону, який повертає представникам

нацменшин право вільного використання рід�

ної мови у повсякденному житті, на роботі, у

держустановах. Щоб мати цю можливість,

представники тієї чи іншої з визначених в за�

коні 18�ти національностей, повинні компак�

тно проживати у регіоні. Тільки у цьому випад�

ку місцева влада може ухвалити рішення про

використання їхньої мови як регіональної.

Я виступаю за євроінтеграцію як стратегіч�

ний зовнішньополітичний вектор України. Це

перш за все реформи для досягнення нових

якісних стандартів, отже – модернізація еко�

номіки, розширення можливостей залучення

інвестицій, створення нових робочих місць.

Настав час змінити життя на краще!

Від Вашого вибору залежить майбутнє ва�

шої родини, нашої України! Вам вибирати жи�

ти минулим і не бачити нічого доброго, що

відбувається у державі, чи йти вперед !

Я йду у депутати, щоб зміцнити довіру народу
до держави, до влади, до депутатів!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
України Подгорного Петра Петровича

Головне завдання народного депутата Ук�

раїни, якого обрано до вищого законодавчо�

го органу країни по одномандатному (мажо�

ритарному) округу, – відстоювання інтересів

своїх виборців, захист їх прав.

Тому в разі, якщо виборці округу № 223

висловлять мені довіру і оберуть народним

депутатом до Верховної Ради України, спря�

мую всі зусилля, перш за все, на вирішення

нагальних проблем округу, його мешканців,

а саме: 

Основні напрямки передвиборної програми:
1. Створення системи відповідності влади

та ефективного управління:

– забезпечити прозорість діяльності адмі�

ністрації;

– сприяти розвитку загального самоуправ�

ління;

– працювати із зверненнями громадян, ак�

тивно взаємодіяти із суспільством;

– регулярно на зустрічах звітувати перед

мешканцями про свою роботу .

2. Соціально�економічний розвиток насе�

лення:

– створення нових робочих місць;

– збудування нової станції аерації; 

– проводити роботу для створення спів�

власників багатоповерхових будинків;

– підтримка малого та середнього бізнесу.

3. Забезпечення умов для підвищення

якості життя:

– поліпшення якості медичного обслуго�

вування та матеріальної бази лікарень, по�

ліклінік; 

– благоустрій прибудинкових територій

(дитячі майданчики, стоянки особистого

транспорту);

– вести роботу по вирішенню проблем

старшого покоління;

– підтримувати молодіжні зачинання та

проекти.

Завдання Верховної Ради України бачу в

створенні системи законодавства, яка сприя�

тиме розвитку людини, даватиме змогу реалі�

зувати всі права, визначені Конституцією Ук�

раїни, надійно захищатиме ті верстви насе�

лення, які потребують соціальної допомоги.

У разі обрання мене народним депутатом

України буду підтримувати прийняття лише

таких законодавчих актів, реалізація яких крок

за кроком поліпшуватиме соціально�еконо�

мічний рівень життя наших співвітчизників.

Це, в першу чергу, закони, спрямовані на:

– підвищення реальних доходів громадян

України, своєчасну виплату зарплат і пенсій;

– практичну реалізацію підсумків Всеук�

раїнського референдуму 2000 року, насампе�

ред прийняття законів України про скасу�

вання депутатської недоторканності та ско�

рочення чисельного складу Верховної Ради

України;

– захист вітчизняного виробника, відро�

дження підприємств, створення нових робо�

чих місць та повне вирішення проблеми зай�

нятості населення;

– боротьбу з корупцією і хабарництвом у

владних структурах, скорочення чисельності

бюрократичних інстанцій та чиновників;

– зменшення податкового тиску на вітчиз�

няних виробників та пересічних громадян,

спрощення процедури сплати податків;

– рішучу боротьбу з кримінальною, а

особливо – з організованою злочинністю,

наркоманією та розповсюдженням наркоти�

ків;

– підвищення рівня медичного обслугову�

вання та соціального захисту інвалідів, вете�

ранів війни та праці, дітей.

Народний депутат в своїх рішеннях завжди

повинен спиратися на думку виборців, яко�

мога швидше реагувати на їх звернення. У

разі обрання буду тісно співпрацювати з ор�

ганами місцевого самоврядування задля ви�

рішення життєвих питань моїх виборців.

Зроблю все від мене залежне, щоб в їх будин�

ках завжди були тепло і світло, щоб мої зем�

ляки мали роботу, своєчасно отримували за�

робітну плату, пенсії, субсидії і були впевне�

ні у завтрашньому дні, у майбутньому своїх

дітей.

Шановні виборці! Ви знаєте, що я завжди

виконую все, що обіцяю.

Така моя життєва позиція, яку я займав і

займатиму надалі.

Готовий реалізовувати свою програму при

активній підтримці населення.

Передвиборна програма кандидата 
Пікаревського Валерія Арсентійовича 

у виборчому окрузі № 223
Своїм основним обов'язком у Верховній

Раді бачу роботу з підвищення життєвого рів�

ня громадян, консолідації всіх політичних сил

в суспільстві із метою досягнення стабільності

і подальшого економічного зростання, дос�

тупність і прозорість дій влади, постійне і все�

бічне узгодження  інтересів суспільства з дер�

жавними інтересами.

Тому постійно і наполегливо сприятиму

формуванню і прийняттю, в першу чергу, зако�

нів, які спрямовані на захист материнства і ди�

тинства, на забезпечення гідної старості, на за�

хист права на житло, безкоштовний пакет най�

необхідніших медичних послуг, відповідність

розміру мінімальної заробітної плати та пенсії

обґрунтованому прожитковому мінімуму.

Будучи депутатом Верховної Ради, домагати)
мусь:

– Розширення прав територіальних громад,

повноважень і відповідальності місцевих орга�

нів влади в сфері захисту природного і куль�

турно�історичного середовища, розширення

прав місцевого самоврядування. 

– Впровадження екологічно�стійких моде�

лей розвитку міст, інфраструктур їхнього забез�

печення, перерозподілу бюджетних коштів на

користь місцевих органів влади, створення по�

тужного муніципального сектору економіки.

– Розв'язання техногенних проблем довкіл�

ля на основі реструктуризації та модернізації

виробництв (енергозбереження, висока енер�

гоефективність, широке використання від�

новлюваних джерел енергії).

– Підвищення пенсій, які б залежали від

стажу роботи, умов праці, зарплати та відпові�

дали б прожитковому рівню.

– Захисту вітчизняного товаровиробника,

розвитку внутрішнього ринку.

– Реформування охорони здоров'я з впро�

вадженням бюджетно�страхової медицини.

– Недопущення збільшення пенсійного ві�

ку, все зроблю для збереження пільг ветеранам

війни і праці, чорнобильцям, доступну медич�

ну допомогу всьому населенню.

У своєму виборчому окрузі першочерговим
завданням вважаю:

– Відродження виробництва та створення

нових робочих місць.

– Зміцнення матеріальної бази шкіл та до�

шкільних закладів.

– Виконання програми будівництва і ре�

монту доріг округу; ремонт житлового фонду і

його модернізації.

– Забезпечення гарантованого державою

права громадян на отримання якісних кому�

нальних послуг. Вважаю, що неможливість от�

римання належного комунального обслугову�

вання для громадян є принизливим і безвідпо�

відальним, в першу чергу, з боку держави.

– Допомагатиму у розв'язанні проблем жи�

телів всього округу. Жодне звернення людини

не залишиться без моєї уваги!

У нашому окрузі я відкрию свої громадські

приймальні і обіцяю, що жодне ВАШЕ звер�

нення не залишиться без уваги.

Всі питання вирішуватиму, виходячи з го�

ловного � інтересів громадян, бо вважаю, що

держава створена для людей, для забезпечен�

ня їхнього блага, для захисту їх законних прав

і інтересів.

"___" листопада 2013 року

Пікаревський В.А.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

40,90��рн............................на�місяць ..........................28,00��рн

122,70��рн ........................на�3�місяці ..........................84,00��рн

245,40��рн ........................на�6�місяців ......................168,00��рн

490,80��рн ......................на�12�місяців ......................336,00��рн

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

12,00��рн ............................на�місяць ............................8,00��рн

36,00��рн ..........................на�3�місяці..........................24,00��рн

72,00��рн ..........................на�6�місяців ........................64,00��рн

144,00��рн ......................на�12�місяців ........................96,00��рн

Передплатні

ціни

Передплата�для�піль$ових
*ате$орій�з достав*ою�$азети

в поштов1�с*ринь*1

Передплатні

ціни

Передплата�для�піль$ових
*ате$орій�з достав*ою�$азети

в поштов1�с*ринь*1
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Передвиборна програма  кандидата в депутати 
України в одномандатному виборчому окрузі № 223 

Мітько Віктора Георгійовича 
Все, що стосується поліпшення життя людей, 

є для мене вищим пріоритетом.

Як депутат Верховної Ради України, я буду

брати активну участь у подальшому вирішенні

соціально�економічних проблем округу, регіо�

на, держави. 

На зовнішньополітичній арені я підтримую

та виступаю за політику відкритості та добро�

сусідства, за збереження позаблокового стату�

су України, що є гарантією безпеки держави та

громадян України.

Україна � це європейська країна, тому вва�

жаю стратегічним зовнішньополітичним нап�

рямом нашої країни євроінтеграцію.

Без високої професійної підготовки депута�

тів у сфері економіки і права, без глибокого

розуміння першопричини наших труднощів і

способів їх подолання, з такими завданнями

впоратися буде неможливо.

У мене є досвід практичного вирішення

проблем пенсіонерів, багатодітних сімей, ін�

валідів і всіх тих, хто потребує допомоги. Ста�

тус народного депутата дозволить мені втілю�

вати та реалізувати наші уявлення про гідне

життя. 

Основна моя увага буде приділена вирішен�

ню нагальних проблем району, а саме:

– труднощі з працевлаштуванням, у зв'язку

із закриттям підприємств в районі;

– недостатня якість комунальних послуг,

освітлення вулиць та мікрорайонів, тран�

спортного обслуговування;

– перебої із водопостачанням;

– низький рівень медичного обслуговуван�

ня;

– відсутність спортивних і дитячих майдан�

чиків та багато іншого.

З повагою 
Віктор Мітько

Передвиборна програма 
кандидата в народні депутати в одномандатному 

виборчому окрузі № 223 (м. Київ) 
Пашкевича Андрія Ігоровича

ЗА ПРАВА КИЯН І ВСІХ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ 

Шановні кияни, жителі Шевченківського 
району!

Моя трудова діяльність 30 років пов'язана з

Києвом. Обиратися до Верховної Ради Украї�

ни від Шевченківського району � велика честь

і велика відповідальність. Програма моєї депу�

татської роботи розроблена з урахуванням

пропозицій жителів і громадських організацій

міста. Це – 

ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ Й ЗАБЕЗ>
ПЕЧЕННЯ ПРАВ КИЯН, ВСІХ ГРОМАДЯН

УКРАЇНИ
1. Відновлення прав киян у формуванні дохо>

дів бюджету Києва. У 2010 р. ці права обмежи�

ли змінами до Бюджетного кодексу та інших

законів. Відтоді місту залишають удвічі менше

коштів від податку, який кияни сплачують зі

своїх зарплат, пенсій та інших доходів, а також

від екологічного податку.

2. За рахунок відновлення бюджетних прав
киян та належного фінансування державою 
функцій Києва як столиці:

– підвищення якості й доступності медич�

них послуг;

– збільшення допомоги пенсіонерам та над�

бавок працівникам закладів освіти, культури,

медицини, соціального захисту; 

– облаштувати й збільшити площі парків,

скверів, інших територій відпочинку;

– поліпшення якості житлово�комунальних

послуг;

– реалізація щорічних програм ремонту да�

хів, під'їздів, прибудинкових територій, ре�

конструкції доріг;

– оновлення й збільшення рухомого складу

комунального транспорту.

3.  Застосування законних повноважень на>
родного депутата для  ефективного контролю за
діяльністю Київської міської влади, зокрема
щодо:

– захисту історико�культурних і природних

пам'яток району;

– вирішення найважливіших питань роз�

витку Києва, його районів і мікрорайонів за

результатами громадських слухань або рефе�

рендумів;

– наведення порядку у вуличній та ринковій

торгівлі, заборона продажу алкоголю й тютю�

нових виробів поблизу місць навчання й від�

починку дітей та молоді. 

4. Ініціювання Закону України про прове>
дення в Києві державного експерименту з бу>
дівництва муніципального соціального житла і
надання його для проживання за доступну ціну
молоді, працівникам київських закладів ос�

віти, культури, медицини, комунального

господарства та іншим громадянам, які пот�

ребують покращення житлових умов, але не

мають коштів на придбання житла у влас�

ність.

5. Запровадження такого порядку формування
столичного й інших місцевих бюджетів, за якого
місцева влада матиме достатньо коштів для еко>
номічного і культурного розвитку, підтримання
екологічної безпеки територій та соціального за>
хисту людей.

6. Законодавче заохочення інвестицій у
– створення високотехнологічного вироб�

ництва й нових робочих місць у Києві та ін�

ших регіонах; 

– розвиток мережі метрополітену, в тому

числі будівництво станції метро "Львіська бра�

ма".

7. Просування законів, які стимулюватимуть

розвиток виробництва, торгівлі, сфери послуг,
туризму, малого і середнього бізнесу, легалізацію
тіньової економіки та збільшення зайнятості на>
селення, доходів державного й місцевих бюдже>
тів:

– зменшення податків і спрощення порядку

їх адміністрування;

– спрощення дозвільних процедур. 

8. Запровадження адміністративного та еко>
номічного стимулювання підприємств і місцевої
влади до розроблення й реалізації програм еко>
логічної безпеки, серед яких:

– створення сучасної інфраструктури утилі�

зації сміття; 

– екобезпечні технології; 

– автоматизовані системи контролю та опо�

віщення населення щодо техногенних впливів

на екологічну ситуацію.

9. Парламентський контроль за дотриманням
антикорупційних та всіх інших законів. 

10. Організація депутатської групи "ЗА ПРА>
ВА КИЯН".

ПРАВА ГРОМАДЯН –
ЦЕ ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДЕПУТАТІВ !

Передвиборча програма кандидата в народні депутати
України по одномандатному виборчому округу № 223

Кулеби Сергія Миколайовича
1. Добробут. 
– Відстоювання соціальних пріоритетів в

бюджеті району.

– Популяризація здорового способу життя.

Будівництво спортивної інфраструктури

Шевченківського району .

– Встановлення дитячих майданчиків.

2. Безпека.
– Забезпечення контролю щодо ефектив�

ності дій місцевих чиновників.

– Організація служб громадського порядку.

– Впорядкувати стихійну вуличну торгівлю.

– Посилити контроль за виконанням за�

конодавства про заборону розпивання спи�

ртних напоїв та паління в суспільних місцях.

3. Здоров'я.
– Рівній доступ до якісного безкоштовного

медичного обслуговування у державних та ко�

мунальних лікувальних закладах.

– Впровадження системи медичної допомо�

ги "Сімейний лікар".

– Загальна профілактика туберкульозу,

СНІДу, онкологічних  захворювань.

– Забезпечення кожному медичному закла�

ду Шевченківського району сучасним  діаг�

ностичним та лікувальним обладнанням.

– Кожній школі кваліфікований медичний

персонал.

– Безкоштовна медична допомога всім

верствам населення.

4. Освіта.
– Сприяти проведенню ремонтних робіт та

укріпленню матеріально технічної бази в зак�

ладах освіти.

– Збільшення дошкільних та середніх за�

гально�освітницьких закладів  Шевченків�

ського району. 

5. Вирішення соціальних проблем.
– При будівництві та проектуванні нових

об'єктів обов'язково враховується думка та

зауваження мешканців прилеглих будин�

ків.

– Необхідність постійної турботи ветеранів,

інвалідів, пенсіонерів, молоді, багатодітних та

малозабезпечених родин.    

6. ЖКГ.
– Домогтись повного фінансування управ�

ління ЖКГ Шевченківського району.

– Здійснювати комплексний ремонт та ре�

конструкцію фасадів,під'їздів, доріг та тротуа�

рів.

– Створення Об'єднань власників бага�

токвартирних будинків та надання їм орга�

нізаційної та фінансової підтримки.

7. Екологія.
– Висадження зелених насаджень та дбай�

ливий догляд за ними.

– Організація роботи по запровадженню

програми енергозбереження в комунальних

закладах.

8. Розвиток.
– Розвиток малого та середнього бізне�

су.

– Встановлення чіткого графіку пересу�

вання громадського транспорту в Шевчен�

ківському районі.

– Відновлення програми "Кредитування та

будівництво молодіжного житла"
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Передвиборча програма кандидата у народні депутати
України Медяника Сергія Вікторовича

Обіцяю, що будучи обраним народним де�

путатом України до Верховної Ради України,

виконаю наступні забов'язання:

ЖКГ 
Дозволити встановлення автономного

опалення в квартирах, зменшення тари�

фів, допомога на установку автономно�

го опалення, спеціальне кредитування

для термомодернізаціі та енергозбере�

ження.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
Капітальний ремонт всього району: то�

тальна заміна комунікацій, заміна доріг та

ремонт фасадів будинків. Увесь район заса�

дити квітами, відкрити три парка, 175 дитя�

чих майданчиків, провести велодоріжки та

запровадити культурні місця для вигулу со�

бак.

ПЕНСІЇ
Кожна людина, яка виходить на пенсію,

буде забезпечена грошима на повне лікуван�

ня та спеціальним кредитуванням для купів�

лі будинку, авто і подорожі. До 2020 року до�

вести пенсії на рівень США, Японії та Авс�

трії.

ЕКОНОМІКА 
Навести порядок з кредитами: обмежити

верхню планку відсотків, зменшити відсот�

кові ставки, зменшення штрафів, посилення

контролю над колекторами.

ПРАВООХОРОННА ТА СУДОВА СИСТЕ,
МИ 

Вбивцям – тюрми! Система не працює,

потрібно почати з публічних порок, нака�

зати тих, хто вбив своїм авто, але не отри�

мав ніякого покарання: Костянтин Ме�

ладзе (вбивця матері двох дітей), Людмила

Реброва (вбивця вагітної жінки), Омель�

ченко (вбивця людини, який завжди хо�

дить по зебрі). Ініціюю створення спеці�

альної слідчої комісії Верховної Ради Ук�

раїни, щодо корупції та зловживання  пра�

воохоронців та судів, котрі не посадили

цих людей. Також притягнути до кримі�

нальної відповідальності телеведучого –

гастарбайтера Івана Урганта за екстремізм

(прагнення порубати українців на м'ясо).

ІНФРАСТРУКТУРА
Ті чиновники, які не справляються з приби�

ранням снігу, у яких на ділянці вибоїни і завище�

ний кошторис на будівельно�ремонтні роботи,

будуть власноручно – прибирати сніг, будувати і

ремонтувати дороги від бухгалтера до міністра.

ТЕХНОЛОГІЇ
Безкоштовний Інтернет на всій території

України зі швидкістю 10 гБ (фільми можна

бути качати за одну хвилину).

ЗМІ 
Карна відповідальність за: брехню, джин�

су та темники.

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України 

по 223 виборчому округу Дударець Оксани Сергіївни
Україна – держава з великим потенціалом.

Використати це для забезпечення гідного

життя людей та зміцнення країни – наша

спільна мета.

Ми живемо в непростий час змін, коли ду�

ховні цінності та мораль знаходяться на дру�

горядних позиціях, тому в країні існує коруп�

ція на всіх рівнях, хабарництво, процвітає

дитяча злочинність, катастрофічних масшта�

бів набуває алкоголізм та наркоманія тощо.

Я молода людина, яка є небайдужа до то�

го, що зараз відбувається в державі,  заради

зміни ситуації та в рамках захисту інтересів

виборців свого округу, я свідомо прийняла

рішення балотуватися в народні депутати

України, тому що готова приймати участь у

розбудові українського суспільства.Зараз

потрібно створення можливостей замість

подолання наслідків.

На найближчий термін пріоритетними для

себе визначаю наступні завдання:

1. Формування ідеології Громадянина на
рівні усвідомленості та відродження духовних і
моральних цінностей, як забезпечення май,
бутнього наших дітей

Для цього потрібно провести реформу в осві�

ті, а саме: обов'язкове введення в шкільну прог�

раму вивчення загальнолюдських Святинь і

Духовних цінностей, що являється основним у

формуванні світогляду та розвитку людини

2. Мінімізація соціальної несправедливості
Підвищення ефективності пенсійної систе�

ми, вдосконалення системи соціального стра�

хування, допомоги інвалідам та іншим соці�

ально незахищеним верствам населення. За�

безпечення соціальних гарантій. 

Особлива увага – афганцям, чорнобиль�

цям, ветеранам війни та праці, багатодітним

родинам, матерям�одиначкам.

3. Впровадження кращих практик реалізації
сучасних стандартів життя. А саме, розвиток

сучасної соціальної інфраструктури і дер�

жавної системи соціальної допомоги.

4. Сучасне комунальне господарство за ра�

хунок підвищення ефективності та прозо�

рості використання коштів.

5. Створення нормальних умов для розвитку
мікро та малого підприємництва

6. Боротьба з корупцією на всіх рівнях
Також вважаю за необхідне розвивати такі

напрями:

Ефективні та доступні медичні послуги

для всіх громадян України.

Контроль за якістю медичних послуг та ці�

нами на лікарські препарати та засоби.

Створення оптимальної державної систе�

ми зайнятості населення.

Генеральна схема розміщення робочих

місць по території України на перспективу.

Справедливе надання молоді доступного житла.

Подумайте про минуле, щоб зрозуміти, яким
ви хочете бачити майбутнє.

Я вірю в успішне майбутнє нашої держави

та гідне життя для наших дітей та зроблю

ВСЕ, що від мене залежить, для того, щоб

Україна була самодостатньою, ДІЙСНО са�

мостійною і престижною державою, як мрі�

яли наші батьки та діди.

Передвиборна програма на 
повторних виборах народних депутатів України 

15 грудня 2013 року по одномандатному 
округу № 223 кандидата у народні депутати України 

Гримчака Юрія Володимировича
Вибори народних депутатів � це надання

права 450 особам ухвалювати закони, піклу�

ватися про спільне майбутнє, керувати краї�

ною і життям мільйонів українців. 

Цей вибір має ґрунтуватися виключно на

взаємній довірі народ�обранець. Довіра лю�

дей будується на реальних фактах: відда�

ність, непродажність, самостійне голосуван�

ня за власною позицією незалежно від пар�

ламентської кон'юнктури. Саме такі дії,

притаманні моїй роботі у Парламенті VI

скликання, дають мені право претендувати

на почесний мандат представляти інтереси

громади у найвищому законодавчому органі

країни.

Кожні вибори супроводжують красиві, ро�

зумні слова: "справедливість", "закон" "де�

мократія", "народ" , "все для людей". Ми ба�

чили біля керма держави представників різ�

них таборів і відчули їх нездатність викону�

вати обіцянки, якісно керувати і розвивати

країну, вирішувати нагальні проблеми гро�

мади.  Врешті�решт, за двадцять два роки

Незалежності України держава опинилася в

глибокій політичній, економічній, соціаль�

ній і моральній кризі.  

Вибори 2012 року показали свідоме став�

лення мешканців столиці до необхідності

робити політику новою, моральною і не ко�

румпованою. Парламент збагатився людь�

ми, які розуміють відповідальність перед

своїми громадами, родинами, батьками і

дітьми за спільне майбутнє України. Настав

час людей чесних, сміливих, здатних на рі�

шення і дії, на втілення мрій наших дітей і

здатних піклуватися про наших батьків. 

У якості народного депутата VII скликан�

ня я працюватиму в наступних напрямках.

1. За реформування системи місцевого са�

моврядування (розподіл функцій державно�

го управління та місцевого самоврядування,

найскоріше проведення виборів Київського

міського голови та Київради); 

2. Проти незаконних забудов, знищення  і

руйнування культурних, історичних пам’я�

ток та зелених зон;

3. За систему контролю надходжень, вит�

рат та прозоре формування тарифів ЖКХ.

4. У системі освіти проти :

– корупції,

– недостатнього фінансування учбових

закладів,  шкіл, 

– відсутності  доступних спортивних сек�

цій та гуртків, 

– мізерності заробітної плати працівників

соціальної бюджетної сфери: лікарів та вчи�

телів � людей, які відповідають за здорове та

інтелектуальне майбутнє нації; 

5. За закріплення на законодавчому рівні

соціальних гарантій молодим спеціалістам,

особливо у галузях медицини, освіти, точ�

них наук;

6. За діючу стратегію і тактику держави у

сфері контролю за обігом наркотиків, бо�

ротьби з їх незаконним обігом та протидії

наркоманії, посилення відповідальності за

зберігання та розповсюдження наркотиків;

7. За реформу системи державного управ�

ління:

– скорочення кількості державних орга�

нів, державних установ.

– впровадження ефективного механізму

громадського контролю над діяльністю ор�

ганів державної влади та місцевого самовря�

дування, вдосконалення їхньої роботи та по�

долання у громадян відчуття повного без�

прав'я перед державою;

8. За проведення якісної судової реформи.

Створення умов незалежності та якісна пе�

ревірка професіоналізму суддів � першочер�

гове завдання для повернення суддівству

громадської довіри;

9. За реформи медичної галузі, але проти

бездарного непрофесійного впровадження

цих реформ;

10. За врегулювання законодавства для

поліпшення умов розвитку малого та серед�

нього бізнесу:  розробка та впровадження

механізмів реального захисту від свавілля

перевіряючих установ;

11. Проти розкрадання і марнотратства

бюджетних коштів.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

40,90 рн............................на місяць ..........................28,00 рн
122,70 рн ........................на 3 місяці ..........................84,00 рн
245,40 рн........................на 6 місяців ......................168,00 рн
490,80 рн ......................на 12 місяців ......................336,00 рн

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

12,00 рн............................на місяць ............................8,00 рн
36,00 рн ..........................на 3 місяці..........................24,00 рн
72,00 рн ..........................на 6 місяців ........................64,00 рн
144,00 рн ......................на 12 місяців........................96,00 рн

Передплатні
ціни

Передплата для піль ових
ате орій з достав ою азети

в поштов с ринь
Передплатні

ціни
Передплата для піль ових
ате орій з достав ою азети

в поштов с ринь

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

6130822094
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Передвиборна програма кандидата 
в народні депутати в одномандатному виборчому 

окрузі № 223 на повторних виборах 
народних депутатів України 

15 грудня 2013 року 
Левченка Владислава Володимировича

Моя програма – це

Програма свободи;
програма справедливості; 

програма совісті

В самому центрі Європи на самих багатих

чорноземах, існує наша держава, з катастро�

фічно низьким рівнем ефективності – яка

навіть не може забезпечити елементарний

прожитковий рівень своєму вимираючому

населенню, елементарні права і свободи сво�

їх громадян.

Роками вона так і не зуміла визначитися,

яка конституція, яка мова і яка геополітична

орієнтація їй потрібна.

Постійна соціальна, економічна та полі�

тична криза в державі сформувала напруже�

ний тривожно�депресивний  стан суспільс�

тва, що провокує агресію, ріст злочинності,

зневіру до всіх державних інститутів; втрату

сподівання на краще майбутнє.

В суспільстві відбулося стрімке розмежу�

вання на невелику кількість неймовірно ба�

гатих та мільйони бідних і обездолених лю�

дей, що призводить до втрати віри в загаль�

нолюдські і християнські цінності.

Ми не хочемо дальше жити у такому сус�

пільстві – суспільстві, де немає свободи; від�

сутня справедливость; втрачається совість.

Таке суспільство потребує змін, і ми змі�

нимо його на краще!

Я представляю молоде покоління нашої

країни.

Ми – молоді, енергійні, сильні,  підпри�

ємливі!

Ми хочемо самі створювати себе, своє

благополуччя, благополуччя своїх сімей,

рідних і близьких нам людей!

Ми не прагнемо багатства!

Нам, як і всім людям, потрібний достаток!

І ми знаємо, як створювати його чесно!

У нас є совість!

Нам зрозумілі і близькі поняття честі, гід�

ності, благородства; почуття свободи і спра�

ведливості.

Ми знаємо ціну слова і відповідаємо за

свої слова.

Ми хочемо, щоб уже сьогодні, а не в яко�

мусь примарному майбутньому, всі жили

благополучно, спокійно, в достатку і впев�

неності в завтрашньому дні!

Для цього нам потрібна свобода!
Ми розуміємо – що в суспільстві, де є

тільки невеличка кількість неймовірно бага�

тих і мільйони бідних – жити неможливо!

Таке суспільство не дасть можливості роз�

виватися всім нам; не дасть змоги зміцніти

державі; не забезпечить її громадянам  їх за�

конні права і свободи.
Я йду до Верховної Ради України, щоб ра�

зом із своїми однодумцями змінити життя

на краще.

Я проголошую прості і зрозумілі всім гас�

ла, над втіленням яких буду працювати:

"За здорову і щасливу сім'ю!";
"За улюблену  роботу!";
"За затишний дім!";
"За достаток і благополуччя кожної роди&

ни!";
"За забезпечену спокійну старість!";
"За безпеку і стабільність в державі!"
Я вірю в свої сили, сповнений оптимізму і

переконаності в своїй правоті  і твердо впев�

нений у досягненні своєї мети!

Прошу всіх, кому близькі  ідеали свободи
і справедливості підтримати  мою кандида�

туру на виборах до Верховної Ради Украї�

ни!

Разом ми переможемо!

Слава Україні!

Програма кандидата в народні депутати 
Петрини Олексія Сергійовича, 

який балотується в порядку самовисування 
по одномандатному виборчому окрузі № 223 

Я, Петрина Олексій Сергійович, пред�

ставляючи округ у Верховній Раді України,

свої депутатські обов'язки намагатимусь ви�

конувати добросовісно. 

Головним вважаю: підвищення життєвого

рівня громадян, консолідацію політичних

сил суспільства, посилення ролі і повнова�

жень регіонів.

З цією метою буду:
Підтримувати новації щодо підвищення

ролі органів місцевого самоврядування.

Сприяти прийняттю першочергових зако�

нів,  які дадуть можливість забезпечити дос�

тойне життя громадянам України. 

Захищати вітчизняного товаровиробника,

сприяти розвитку внутрішнього ринку.

Добиватися збалансованої цінової політи�

ки, державного регулювання цін на товари і

послуги.

Домагатися підвищення пенсій.

Стояти на захисті прав ветеранів війни та

праці, інвалідів, багатодітних сімей. 

У виборчому окрузі першочерговими завдан&
нями вважаю:

Відродження виробництва, створення но�

вих робочих місць, підвищення соціального

захисту безробітних.

Впровадження гарантованого безкоштов�

ного медичного обслуговування,  створення

амбулаторій сімейного лікаря. Пільгове за�

безпечення інвалідів ліками.

Зміцнення матеріальної бази шкіл та дош�

кільних закладів.

Виконання програми будівництва і ре�

монту доріг округу.

Всі питання вирішуватиму, виходячи з го&
ловного – інтересів громадян. Впевнений, ра&
зом ми зможемо і далі досягати реальних ре&
зультатів в оздоровленні економіки округу,
підвищенні добробуту людей.

Передвиборча програма кандидата у народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі № 223 

Дудника Олексія Сергійовича 
Шановні мешканці Шевченківського

району !
Сьогоднішнє молоде покоління – це май�

бутнє нашої держави, і від того, чи отримає

молодь право і можливість безпосередньо

впливати на формування влади в суспільс�

тві, залежить її власна доля, зокрема, і са�

мозбереження українського народу взагалі. 

Свою діяльність як народного депутата  Ук&
раїни  планую здійснювати по таких напрям&
ках:

– Сприяти творчому розвитку молоді і ді�

тей: створювати дитячі і молодіжні творчі

колективи, аматорські театри, студії, клуби

по інтересах;

– Розробити програму соціальної допомо�

ги дітям і підліткам із малозабезпечених і

неблагонадійних сімей з подальшим ство�

ренням консультативного центру для проб�

лемних дітей.

– Розробити і реалізувати програму роз�

витку молодіжного та дитячого спорту. Ви�

користати всі можливі засоби для залучення

більшості молодих людей до спорту, до здо�

рового способу життя.

– Заснувати молодіжні організації в Шев�

ченківському районі, які займатимуться ор�

ганізацією  молодіжних масових свят, акцій,

заходів, що сприятимуть підвищенню рівня

духовного, освітнього, морального і фізич�

ного розвитку дітей і молоді.

– Повернутися до традицій молодіжної

допомоги одиноким пенсіонерам та інвалі�

дам. Створювати територіальні групи з чис�

ла учнів старших класів і студентів, які хо�

чуть допомагати літнім людям, що потребу�

ють чуйного ставлення до себе.

– Створити в Шевченківському районі

міста Києва заклад для безпритульних дітей

з освітніми, виховними, оздоровчими фун�

кціями, колектив якого намагатиметься за�

мінити дітям сім'ю. Залучити до роботи в

цьому закладі не тільки професійних педаго�

гів і вихователів, але й всіх тих, хто бажає до�

помогти дітям на громадських засадах.

– Реалізовувати освітні програми для мо�

лоді, організовувати масову рекламу здоро�

вого способу життя, заходів, акцій, направ�

лених проти наркоманії, вживання алкого�

лю і тютюну.

– Створити громадську організацію, яка б

згуртувала найактивніших громадян Шев�

ченківського району  навколо проблем еко�

логії, чистоти навколишнього середовища,

контролю радіаційної ситуації, забруднення

територій дворів, парадних, дитячих май�

данчиків в Шевченківському районі.  

Віддайте за мене свій голос! Я обіцяю ви�

правдати Ваші надії і сподівання!

Х Е С П А Н Ь Й О Л К А

Р У П О Р Е О К Е А Н

Е А К О Р Д Г У М К А

Щ Е Т И Н А С А Л А Т

А А Р О М А Т Я У

Т Ж А Н Е Т Ф Р О С Т

И С Н О Б Р У

К Л І О О Л А Д О К Р

Відповіді на сканворд 

Передплата для піль$ових )ате$орій з достав)ою $азети в поштов/ с)ринь)/

на місяць ..................................8 $рн. 00 )оп.

на 3 місяці ..............................24 $рн. 00 )оп.

на 6 місяців ............................64 $рн. 00 )оп.

на 12 місяців ..........................96 $рн. 00 )оп.

на місяць ..................................28 $рн. 00 )оп.

на 3 місяці ................................84 $рн. 00 )оп.

на 6 місяців ............................168 $рн. 00 )оп.

на 12 місяців ..........................336 $рн. 00 )оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ

(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни

на місяць ................................12 $рн. 00 )оп.

на 3 місяці ..............................36 $рн. 00 )оп.

на 6 місяців ............................72 $рн. 00 )оп.

на 12 місяців ........................144 $рн. 00 )оп.

на місяць ..................................40 $рн. 90 )оп.

на 3 місяці ..............................122 $рн. 70 )оп.

на 6 місяців ............................245 $рн. 40 )оп.

на 12 місяців ..........................490 $рн. 80 )оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

О ф о р м л е н н я   п р о в о д и т ь с я   в   р е д а ) ц і ї
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