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Êðîê äî Áåðë³íà
�Î÷³ëüíèêè äâîõ ñòîëèöü äîìîâèëèñÿ ïðî ïîñèëåííÿ ñï³âïðàö³

Ïîäàòêè 
ç ÌÀÔ³â 
ìàþòü íàðåøò³ 
ïî÷àòè íàäõîäèòè 
äî ì³ñüêîãî 
áþäæåòó

Êè¿â ïîâèíåí ïî÷àòè îòðèìó-
âàòè ïîäàòêè ç ÌÀÔ³â, ÿê³ ïðà-
öþþòü ó ì³ñò³, ùîá âëàäà ìîã-
ëà ñïðÿìóâàòè ö³ êîøòè íà íå-
îáõ³äí³ ïðîåêòè òà ðîçâèòîê
ñòîëèö³. Ïðî öå â åô³ð³ òåëåêà-
íàëó «Êè¿â» çàÿâèâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà, ãîëîâà ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Äàâàéòå ïîðàõóºìî: ó ñå-
ðåäíüîìó ÌÀÔ ïðèíîñèòü âëàñ-
íèêó 10-15 òèñ. ãðí äîõîäó. Á³ëü-
øå òîãî, í³õòî íå ìîæå íàçâàòè
òî÷íó ê³ëüê³ñòü íåçàêîííî âñòà-
íîâëåíèõ ÌÀÔ³â ó Êèºâ³, º ëè-
øå ïðèáëèçíà öèôðà — äî 
20-òè òèñÿ÷. Ìîæåìî ïîðàõó-
âàòè: äîõ³ä ñòàíîâèòü ì³í³ìóì
200 ìëí ãðí. Öå âåëèê³ ãðîø³,
ïîäàòêè ç ÿêèõ òðåáà íàðåøò³
ñïðÿìóâàòè â áþäæåò, àäæå íàì
ïîòð³áíî äáàòè ïðî ³íôðàñòðóê-
òóðó ³ ðîçâèòîê Êèºâà»,— íàãî-
ëîñèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî â³äçíà÷èâ,
ùî ãîëîâíèì çàâäàííÿì âëàäè
ó íèí³øí³é åêîíîì³÷í³é ñèòó-
àö³¿ º íàïîâíåííÿ ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó. «Ìè ðîçóì³ºìî, ùî áåç
ãðîøåé ìè íå çìîæåìî, íàïðè-
êëàä, ðåìîíòóâàòè äîðîãè, ÿê³
ó Êèºâ³ ñüîãîäí³ â æàõëèâîìó
ñòàí³, ÷è ï³ä’¿çäè.Òîìó íàøå çàâ-
äàííÿ — íàïîâíèòè ì³ñüêèé áþ-
äæåò, âèâåñòè êîøòè ç ò³í³, çðóé-
íóâàâøè êîðóïö³éí³ ñõåìè»,—
ï³äêðåñëèâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Ñòîëè÷í³ 
øêîëÿð³ 
íå íàâ÷àòèìóòüñÿ 
ïî ñóáîòàõ

Ïðåäñòàâíèêè êè¿âñüêî¿ âëàäè
òà îñâ³òí³õ çàêëàä³â ñòîëèö³
ä³éøëè çãîäè â ïèòàíí³ ãðàô³-
êó íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
çàêëàäàõ ì³ñòà. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ï³ñëÿ íàðà-
äè ç ïèòàíü ïðîçîðîñò³ áëàãî-
ä³éíî¿ òà ñïîíñîðñüêî¿ äîïî-
ìîãè íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì ì³ñ-
òà Êèºâà.

«Ìè âèð³øèëè çàëèøèòè ³ñ-
íóþ÷ó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ ç ìîæ-
ëèâ³ñòþ ââåäåííÿ ïëàâàþ÷îãî
ãðàô³êó êàí³êóë. Ïðè öüîìó ââî-
äèòè øåñòèäåííèé òèæäåíü ó
øêîëàõ Êèºâà ìè íå áóäåìî»,—
íàãîëîñèëà âîíà.

Ãàííà Ñòàðîñòåíêî òàêîæ çà-
óâàæèëà, ùî ââåäåííÿ ïëàâà-
þ÷îãî ãðàô³êó êàí³êóë çàëåæà-
òèìå â³ä ïîãîäíèõ óìîâ òà 
ñèòóàö³¿ ç åíåðãîíîñ³ÿìè ó
ñòîëèö³.

íîâèíè

ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÀ ì³ë³ö³ÿ çà áåð-
ë³íñüêèì çðàçêîì ìîæå ç’ÿâèòè-
ñÿ ó Êèºâ³. Ïîñèëåííÿ áåçïåêè
ãðîìàäÿí — îäèí ³ç îñíîâíèõ
ïóíêò³â, ÿêèé îáãîâîðèâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ç ïðåäñòàâíèêàìè ìóí³-
öèïàë³òåòó Áåðë³íà.

«Ó ïåðøó ÷åðãó, ìè äîìîâè-
ëèñÿ ïðî ïîñèëåííÿ ñï³âïðàö³
ùîäî áåçïåêè êèÿí. Ìè áóäåìî
âèêîðèñòîâóâàòè ñó÷àñí³ òåõíî-
ëîã³¿, äîñâ³ä, ÿêèé çà ñò³ëüêè ðî-
ê³â íàêîïè÷åíèé â Áåðë³í³, ÿê òàì

ïðàöþº ïîë³ö³ÿ, ³ ÿêèì ÷èíîì ìè
çìîæåìî ïåðåéòè íà ìóí³öèïàëü-
íó ì³ë³ö³þ â Êèºâ³»,— çàçíà÷èâ
ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç æóðíàë³ñòà-
ìè Â³òàë³é Êëè÷êî. Íà çàïèòàí-
íÿ, ñê³ëüêè æ ñòîëèö³ Óêðà¿íè çíà-
äîáèòüñÿ ÷àñó, àáè ¿¿ ìåøêàíö³
â³ä÷óâàëè ñåáå áåçïå÷íî ó âëàñ-
íîìó ì³ñò³, êåðìàíè÷ Êèºâà íå
óòî÷íèâ, îäíàê çàïåâíèâ: ãîëîâ-
íå — áàæàííÿ.

Îõî÷å ä³ëèòüñÿ äîñâ³äîì ðå-
ôîðìóâàííÿ êåð³âíèê ïîë³ö³¿ Áåð-
ë³íà Êëàóñ Êàíäò. «Ñüîãîäí³ ìè º

ñó÷àñíîþ ïîë³ö³ºþ, ïîë³ö³ºþ ãðî-
ìàäÿí. Íàø³ ïîë³öåéñüê³ º ïðåä-
ñòàâíèêàìè íàñåëåííÿ, ñëóæàòü
ãðîìàä³ ³ ââàæàþòü ñåáå ñëóæáîþ
íàäàííÿ ïîñëóã»,— ðîçïîâ³â ïàí
Êàíäò òà äîäàâ, ùî ó ñâî¿é ðîáî-
ò³ áåðë³íñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ äî-
òðèìóþòüñÿ ïðèíöèïó ïðîçîðî-
ñò³, àêòèâíî ïðàöþþòü ç ãðîìà-
äÿíàìè òà â³äêðèò³ ãðîìàäñüêî-
ìó é ïîë³òè÷íîìó êîíòðîëþ, à òà-
êîæ êîíòðîëþ ïðàâîçàõèñíèõ îð-
ãàí³çàö³é. «Ó íàñ íåìàº ïðèíöè-
ïó: óñï³õ áóäü-ÿêîþ ö³íîþ. ßêùî
éäåòüñÿ ïðî ïîìèëêè, òî âîíè áó-
âàþòü ó êîæíîãî, ìè ¿õ â³äêðèòî
âèçíàºìî òà íàìàãàºìîñÿ óíèêà-
òè»,— â³äçíà÷èâ Êëàóñ Êàíäò.

Êè¿â âèâ÷àòèìå äîñâ³ä Áåðë³-
íà òàêîæ ó ñôåðàõ áîðîòüáè ç êî-
ðóïö³ºþ òà ñòâîðåíí³ ñïðèÿòëè-
âîãî ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó. Çà
ñëîâàìè ñåíàòîðà ì³ñòà Áåðë³íà
ç ïèòàíü âíóòð³øí³õ ïèòàíü òà
ñïîðòó Ôðàíêà Õåíêåëÿ, ìåòà äå-
ëåãàö³¿ — öå ä³àëîã, îáì³í äîñâ³-
äîì òà îçíàéîìëåííÿ. «Ìè ïðè-
áóëè ñþäè ç îãëÿäó íà âåëè÷åç-
íó ïîä³áí³ñòü Êèºâà ³ Áåðë³íà, ÿê³
º ñòîëèöÿìè ñâî¿õ êðà¿í òà ºâðî-
ïåéñüêèìè ìåòðîïîë³ÿìè. Îä-

íèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ íàïðÿì-
ê³â ä³ÿëüíîñò³, ïðî ÿê³ ìè ãîâîðè-
ëè, º îðãàí³çàö³ÿ åôåêòèâíî¿ ñèñ-
òåìè äåðæàâíîãî àáî ïóáë³÷íî-
ãî óïðàâë³ííÿ, à òàêîæ áåçïåêà
òà ïðàâîïîðÿäîê, ùîá ñòâîðèòè
â³ä÷óòòÿ ñòàá³ëüíîñò³ ó ãðîìà-
äÿí, òóðèñò³â, ³íâåñòîð³â. Öå ò³
ðàìêîâ³ óìîâè, ÿê³ º íåîáõ³äíîþ
ï³äâàëèíîþ ïîâñÿêäåííîãî æèò-
òÿ»,— â³äì³òèâ ïàí Õåíêåëü, à òà-
êîæ àíîíñóâàâ ñòâîðåííÿ ñï³ëü-
íî¿ í³ìåöüêî-óêðà¿íñüêî¿ àêàäå-
ì³¿ óðÿäóâàííÿ äëÿ ï³äãîòîâêè
óïðàâë³íñüêèõ êàäð³â òà âèñëî-
âèâ ï³äòðèìêó íàøîìó íàðîäó:
«ß âæå ãîâîðèâ ìåðó Â³òàë³þ
Êëè÷êó ³ ãîòîâèé ïîâòîðèòè: â³í
ìîæå ñïðèéìàòè ì³é â³çèò ÿê çíàê
ñîë³äàðíîñò³ ç âàøîþ êðà¿íîþ ³ âà-
øèìè ëþäüìè ó ö³ âàæê³ äëÿ âàñ
÷àñè».

Ó ðàìêàõ â³çèòó ïðåäñòàâíè-
êè í³ìåöüêî¿ äåëåãàö³¿ òàêîæ â³ä-
â³äàëè ñòîëè÷íå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
òà Íàö³îíàëüíó àêàäåì³þ äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçè-
äåíòîâ³ Óêðà¿íè, à òàêîæ ïðîâå-
ëè íèçêó ðîáî÷èõ çóñòð³÷åé ùî-
äî äåòàë³çàö³¿ îêðåñëåíèõ íà-
ïðÿìê³â ñï³âïðàö³ �

Êè¿â ïîâèíåí ñòàòè ñïðàâæíüîþ ºâðîïåéñüêîþ
ñòîëèöåþ — ïåðåêîíàíèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. Íà öüîìó íåïðîñòîìó øëÿõó äîïîìàãàòè
ñòîëè÷íèì êåðìàíè÷àì ãîòîâ³ ïîñàäîâö³ ç Áåðë³íó.
Éäåòüñÿ ïðî îáì³í äîñâ³äîì ùîäî ñòâîðåííÿ ìó-
í³öèïàëüíî¿ ì³ë³ö³¿, áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ òà ³í-
âåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðî öå ãîâîðèâ ï³ä ÷àñ
îô³ö³éíî¿ çóñòð³÷³ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ç í³-
ìåöüêîþ äåëåãàö³ºþ.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ïîñèëåííÿ áåçïåêè ãðîìàäÿí – îäíå ç îñíîâíèõ ïèòàíü, ùî ¿õ îáãîâîðèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ç ïðåäñòàâíèêàìè ìóí³öèïàë³òåòó Áåðë³íà
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ÖÜÎÃÎ ðîêó îðãàí³çàòîðè «Ïðî-
á³ãó ï³ä êàøòàíàìè» ïðèíåñëè â
çìàãàííÿ äâ³ ïðèíöèïîâî íîâ³ ðå-
÷³. Ïî-ïåðøå, äàòà: òðàäèö³éíî
çìàãàííÿ â³äáóâàëèñÿ â îñòàííþ
íåä³ëþ òðàâíÿ, îäíàê ÷åðåç ñèòó-
àö³þ â êðà¿í³ ¿¿ ïåðåíåñëè íà á³ëüø
ï³çí³é òåðì³í, à ñàìå íà 7 âåðåñ-

íÿ. Ïî-äðóãå, ó÷àñíèêàì áóâ çà-
ïðîïîíîâàíèé çîâñ³ì íîâèé, àëå
â³ä òîãî íå ìåíø ö³êàâèé ìàðø-
ðóò: Ìèõàéë³âñüêà ïëîùà — Âîëî-
äèìèðñüêèé ïðî¿çä — Ñîô³¿âñüêà
ïëîùà — âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà —
âóë. Ëüâà Òîëñòîãî — ïëîùà Ëüâà
Òîëñòîãî, ðîçâîðîò ïî âóë. Âåëè-
ê³é Âàñèëüê³âñüê³é òà ó çâîðîòíî-
ìó íàïðÿìêó. Ô³í³ø — Ìèõàéë³â-
ñüêà ïëîùà.

Ùå çàäîâãî äî ñòàðòó çìàãàíü
íà Ìèõàéë³âñüêó ïëîùó ïî÷àëè
ïðèõîäèòè ïåðø³ ó÷àñíèêè ïðî-
á³ãó. Äëÿ á³ëüøîñò³ ç íèõ öå íå
ïðîñòî çàõ³ä, öå ñèìâîë òîãî, ÿê
ñïîðò ìîæå îá’ºäíàòè óêðà¿íö³â
çàðàäè ñï³ëüíî¿ ìåòè. «Äëÿ íàñ
öå ñïðàâæíº ðîäèííå ñâÿòî,— ðîç-
ïîâ³äàº Þð³é ªë³ñòðàòîâ.— Âïåð-
øå íà «Ïðîá³ã ï³ä êàøòàíàìè» ìè
ç äðóæèíîþ çàâ³òàëè ùå ø³ñòü ðî-

ê³â òîìó. Òîä³ ìè á³ãëè âäâîõ, àëå
ñüîãîäí³ íàñ áóäå òðîº — äî íàñ
äîëó÷èëàñü íàøà ìàëåíüêà äî-
íå÷êà — 4-ð³÷íà ²ðèíà. Ñïîä³âà-
þñü, ùî ¿é ñïîäîáàºòüñÿ, ³ íàñòóï-
íîãî ðîêó ìè çíîâó âèéäåìî íà
ñòàðò».

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî «Ïðîá³ã ï³ä
êàøòàíàìè» ðîçä³ëèëè íà ê³ëüêà
íîì³íàö³é: «Ïðîá³ã ó õîäóíêàõ»;
äèòÿ÷èé çàá³ã; çàá³ã ñïîðòñìåí³â;

çàá³ã «Êîìàíäè ìóæí³õ» (ñïîðòñ-
ìåíè-â³çî÷íèêè) ³ îñòàíí³é ìàñî-
âèé ñòàðò çàá³ãó áëàãîä³éíèê³â.
Îäíàê êîæåí ³ç åòàï³â áóâ ïî-ñâî-
ºìó íåïîâòîðíèé òà ö³êàâèé. À
íàéãîëîâí³øå, ùî óñ³ ó÷àñíèêè
çìîãëè â³ä÷óòè ñåáå ïåðåìîæöÿìè,
àäæå âîíè ðîáèëè îäíó øëÿõåòíó
ñïðàâó.

«Çðîáèòè ïåðøèé êðîê ³ âèéòè
íà ïðîá³ã íå òàê âæå é ñêëàäíî.
Àëå öå âàæëèâå ð³øåííÿ, â³ä ÿêî-
ãî çàëåæèòü æèòòÿ ä³òåé ç ïðîá-
ëåìàìè ñåðöÿ,— êîìåíòóº Òîìàø
Ìóðàñ, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒÎÂ
«Åìâåé Óêðà¿íà».— Ñàìå òîìó ìè
âñ³õ ó÷àñíèê³â ââàæàºìî ïåðåìîæ-
öÿìè ç òîãî ìîìåíòó, êîëè âîíè
ïåðåòèíàþòü ë³í³þ ñòàðòó — àäæå
âîíè âæå ïîäîëàëè ñåáå ³ äîïî-
ìîãëè íóæäåííèì. ß âïåâíåíèé,
ùî ìåäàë³, êîæíà ç ÿêèõ º ñèìâî-
ëîì âðÿòîâàíîãî æèòòÿ, ñòàíóòü
ã³äíîþ íàãîðîäîþ äëÿ ó÷àñíèê³â».

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó íàéìà-
ñîâ³øîìó ñòàðò³ âçÿëè ó÷àñòü áëèçü-
êî 6 500 á³ãóí³â ð³çíîãî â³êó ³ ñòàò³.
Íàéøâèäøèì ñåðåä ÷îëîâ³ê³â íà
äèñòàíö³¿ 5 ê³ëîìåòð³â âèÿâèâñÿ
êèÿíèí Ðóñëàí Ïå÷íèêîâ, ÿêîìó,
î÷åâèäíî, «äîïîìîãëè» ð³äí³ âó-
ëèö³. À îò íàéêðàùèé ðåçóëüòàò
ñåðåä æ³íîê ïîêàçàëà Þë³ÿ Øìà-
òåíêî ³ç Õàðêîâà. Ñåðåä ñïîðòñìå-
í³â-â³çî÷íèê³â íàéøâèäøå äî ô³-
í³øó ä³ñòàâñÿ ²âàí Çàì³ãà �

ÂÕ²Ä íà ñòàä³îí ³ì. Âàëåð³ÿ Ëî-
áàíîâñüêîãî áóâ áåçêîøòîâíèé, à
íà ìàò÷³ êîæåí ì³ã ïîæåðòâóâàòè
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè â³í ââàæàâ çà ïî-
òð³áíå. Ì³æ ðÿäàìè õîäèëè âîëîí-
òåðè ç ïðîçîðèìè ñêðèíüêàìè, ÿê³
çà ïîæåðòâó äàâàëè ãóìîâ³ áðàñ-
ëåòè ç íàïèñîì «ß ï³äòðèìóþ
Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè». Íà áëàãî-
ä³éíèõ ìàò÷àõ, ÿê³ áóëè ïðîâåäå-
í³ äî öüîãî, âæå ç³áðàëè 10 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü.

Íåâ³äîìî, ÷è âñ³ ïðèéøëè çàäëÿ
áëàãîä³éíîñò³, çàäëÿ ï³äòðèìêè
á³éö³â. Õòîñü ïðèéøîâ âçÿòè ó÷àñòü
ó àêö³¿ àáî ïðîñòî ïîâáîë³âàòè çà
ó÷àñíèê³â. À õòîñü õîò³â ïîáà÷è-
òè óëþáëåíèõ ç³ðîê åñòðàäè ï³ä

÷àñ ãðè. Õòîñü õîò³â óçÿòè àâòî-
ãðàô, ïîñëóõàòè óëþáëåí³ ï³ñí³ íà
êîíöåðò³, ÿêèé áóâ ï³ñëÿ ìàò÷ó. Öå
áóâ òàê çâàíèé ïîäàðóíîê â³ä ãóð-
ò³â «Òàðòàê», «Àâ³àòîð», «ÀÐÌ²ß»,
the Âéî, ñï³âàê³â Îëåêñàíäðà Êðè-
âîøàïêà, Ôîçç³ (ÒÍÌÊ), Ä³ë³ (Íå-
ä³ë³), Áðàò³â Áîðèñåíê³â òà áàãà-
òüîõ ³íøèõ.

Ï³äòðèìêó êîìàíä³ Çáðîéíèõ
Ñèë çàáåçïå÷óâàëè ñîëäàòè ç â³é-
ñüêîâèõ ó÷èëèù òà êàäåòè, ÿê³ ñè-
ä³ëè â îêðåìîìó ñåêòîð³. Â³äêðè-
âàëè ä³éñòâî â³éñüêîâèé îðêåñòð
òà ïðîìîâè ì³í³ñòð³â êóëüòóðè ³
ìîëîä³ òà ñïîðòó. «Öå íå ïðîñòî
ñïîðòèâíà ïîä³ÿ, à áëàãîä³éíà àê-
ö³ÿ, ÿêà ïðèâåðíóëà óâàãó ïàðò-

íåð³â. Âîíè âæå ïåðåðàõóâàëè ãðî-
ø³, ³ çãîäîì ìè îïðèëþäíèìî öþ
ñóìó»,— çàçíà÷èâ ªâãåí Íèùóê,
Ì³í³ñòð êóëüòóðè Óêðà¿íè, ÿêèé
áóâ ùå é ãðàâöåì ÔÊ «Ìàåñòðî».
Äìèòðî Áóëàòîâ, íàçâàâøè ïðè-
ñóòí³õ äðóçÿìè, ï³äì³òèâ, ùî öå
ìàò÷ ì³æ ñèëîþ òà êðåàòèâîì, àëå
ïåðåìîãà ìîæå áóòè ò³ëüêè ðà-
çîì.

Äèðåêòîð Â³éñüêîâî-ìåäè÷íî-
ãî äåïàðòàìåíòó Ì³íîáîðîíè Óêðà-
¿íè ïîëêîâíèê Â³òàë³é Àíäðîíà-
ò³é ï³äêðåñëèâ âàæëèâ³ñòü äîïî-
ìîãè, ÿêó íàäàþòü Çáðîéíèì Ñè-
ëàì, ó òîìó ÷èñë³ â³éñüêîâ³é ìå-
äèöèí³. «Õî÷ó ïîäÿêóâàòè Ôåäå-
ðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè, ÿêà çàêó-
ïèëà ñó÷àñíå ìåäè÷íå îáëàäíàí-
íÿ äëÿ Ãîëîâíîãî â³éñüêîâîãî ìå-
äè÷íîãî øïèòàëþ, à òàêîæ ïðå-

çèäåíòà ÔÊ «Äèíàìî — Êè¿â» ²ãî-
ðÿ Ñóðê³ñà, ÿêèé ïðèäáàâ íàéñó-
÷àñí³øå îáëàäíàííÿ äëÿ ìîá³ëü-
íèõ øïèòàë³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó çî-
í³ ÀÒÎ. À òàêîæ äÿêóþ âñ³ì íà-
øèì áëàãîä³éíèêàì, ñïîíñîðàì
³ âîëîíòåðàì. Çàâäÿêè âàì ìè ìî-
æåìî ï³äòðèìóâàòè ìåäè÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ ³ ë³êóâàííÿ ïîðàíå-
íèõ â³éñüêîâèõ íà íàéâèùîìó ð³â-
í³. Ãåðî¿ öüîãî ã³äí³»,— çàçíà÷èâ
ïàí Àíäðîíàò³é.

Íà æàëü, îñòàíí³ì ÷àñîì æîä-
íå ä³éñòâî íå ðîçïî÷èíàºòüñÿ â
Óêðà¿í³ áåç õâèëèíè ìîâ÷àííÿ.
Çäàºòüñÿ, ùî â öåé ÷àñ çàìîâê óâåñü
Êè¿â, ³ ò³ëüêè çâóêè ìàÿòíèêà ëó-
íàëè íàä ñõèëàìè Äí³ïðà.

Äî ñëîâà, ñàìà ãðà áóëà äîñèòü
íàïðóæåíîþ. «Äå æ ìè ùå ïîáà-
÷èìî, ÿê ãåíåðàëè ïàäàþòü òà ïå-

ðåêèäàþòüñÿ»,— ³ðîí³çóþòü ïî-
çàäó ìåíå ÷îëîâ³êè ðîê³â 30-òè.
Äåÿêèé ÷àñ íà ïîë³ äîì³íóâàëà
êîìàíäà Çáðîéíèõ Ñèë, ÿêà ùå
äî ïåðåðâè çàáèëà äâà ì’ÿ÷³. Ó
äðóãîìó òàéì³ Â’ÿ÷åñëàâ Õèæíÿê,
çàáèâøè äóáëü, çð³âíÿâ ðàõóíîê.
Âèð³øàëüíèé ãîë çà ê³ëüêà õâè-
ëèí äî çàâåðøåííÿ ìàò÷ó çàáèâ
Îëåã Êó÷åð. Çà ðåçóëüòàòàìè ìàò-
÷ó, â íàïðóæåí³é áîðîòüá³ ç ðà-
õóíêîì 3:2 â³éñüêîâ³ îòðèìàëè
ïåðåìîãó, ÿêó âîíè ïðèñâÿòèëè
áîéîâèì ïîáðàòèìàì — ó÷àñíè-
êàì ÀÒÎ.

Áëàãîä³éíà àêö³ÿ çàê³í÷èëàñü,
ÿê ³ ïåðåäáà÷àëîñü, êîíöåðòîì ç³-
ðîê åñòðàäè.

Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, ï³ä
÷àñ ìàò÷ó áóëî ç³áðàíî ïîíàä 53
òèñÿ÷³ ãðèâåíü �

«Çà ìèð òà ºäí³ñòü»
� Ôóòáîëüíèé ìàò÷ ì³æ çá³ðíîþ â³ò÷èçíÿíèõ ç³ðîê åñòðàäè, ê³íî 

³ á³çíåñó òà êîìàíäîþ ÇÑ Óêðà¿íè áóëî ïðèñâÿ÷åíî á³éöÿì ÀÒÎ

Ó ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêîãî òóðó ÔÊ «Ìàåñòðî» — «Çà ìèð òà ºäí³ñòü» êîìàíäà ç³ðîê åñòðàäè,

ê³íî ³ á³çíåñó Óêðà¿íè ç³ãðàëà óí³êàëüíèé ìàò÷ ç êîìàíäîþ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Ãîëîâíî¿

ìåòè àêö³¿ — ç³áðàòè ãðîø³ íà ïîòðåáè âîÿêàì â çîí³ ÀÒÎ — áóëî äîñÿãíóòî: íàøèì á³éöÿì ïå-

ðåäàíî ïîíàä 53 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Îêñàíà ÑÅÌÅÍ²Ê | «ÞÍ-ÏÐÅÑ» | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ïðîá³ã çàðàäè äèòÿ÷èõ ñåðäåöü
� Â ñòîëèö³ â³äáóâñÿ 22-é «Ïðîá³ã ï³ä êàøòàíàìè»
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Ó íåä³ëþ â ñòîëèö³ ïðîéøîâ

òðàäèö³éíèé, âæå 22-é çà ë³-

êîì «Ïðîá³ã ï³ä êàøòàíàìè».

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî öå äàëå-

êî íå çâè÷àéíèé ëåãêîàòëå-

òè÷íèé çàõ³ä, à ñïîðòèâíî-

áëàãîä³éíà àêö³ÿ, îñíîâíîþ

ìåòîþ ÿêî¿ º çá³ð êîøò³â äëÿ

íàäàííÿ äîïîìîãè ä³òÿì ç

ïðîáëåìàìè ñåðöÿ.Òàêèì ÷è-

íîì, âñ³ ç³áðàí³ êîøòè â ðàì-

êàõ ö³º¿ ïîä³¿ áóäóòü ñïðÿìî-

âàí³ íà ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíîãî

îáëàäíàííÿ òà âèòðàòíèõ ìà-

òåð³àë³â äëÿ Öåíòðó äèòÿ÷î¿

êàðä³îëîã³¿ òà êàðä³îõ³ðóðã³¿

ÌÎÇ Óêðà¿íè.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

Ó íàéìàñîâ³øîìó ñòàðò³ 22-ãî «Ïðîá³ãó ï³ä êàøòàíàìè» âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 6 500 á³ãóí³â ð³çíîãî â³êó ³ ñòàò³

Â íàïðóæåí³é áîðîòüá³ ç ðàõóíêîì 3:2 â³éñüêîâ³  çäîáóëè ïåðåìîãó,
ÿêó âîíè ïðèñâÿòèëè áîéîâèì ïîáðàòèìàì — ó÷àñíèêàì ÀÒÎ



ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë², ïðèêðàøåí³ íàö³î-
íàëüíîþ ñèìâîë³êîþ, ñòàëè òðåí-
äîì ñåðåä êèÿí. Ó íåä³ëþ Íàðîä-
íèé Ðóõ Óêðà¿íè ïðîâ³â ïðîá³ã «àâ-
òî âèøèâàíîê» íà ÷åñòü 25-¿ ð³÷-
íèö³ ç äíÿ óòâîðåííÿ «Ðóõó». Ìàé-
æå ÷îòèðè äåñÿòêè ñâÿòêîâèõ àâ-
ò³âîê ³ç íàö³îíàëüíèìè ïðàïîðà-

ìè ñòàðòóâàëè â³ä ïàðêó ÊÏ², à ô³-
í³øóâàëè á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Â’ÿ÷å-
ñëàâó ×îðíîâîëó íà âóëèö³ Ãðó-
øåâñüêîãî. «ßêùî öå ïîêàçóº âñüî-
ìó ñâ³òó òà ³íøèì óêðà¿íöÿì, ÿê³

íå ìàþòü â³ä÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó,
âîíî ¿õ íàäèõàº, íàâïàêè, äî ïàò-
ð³îòèçìó, äî â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ ã³äíî-
ñò³»,— çàçíà÷èâ Ñåðã³é Âóòêå, îð-
ãàí³çàòîð àêö³¿ �
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Ó íåä³ëþ ó ñòîëèö³ ïàëàëè ïðèâàòí³
àâòîìîá³ë³

ÄËß ÏÎË²ÏØÅÍÍß ïåðåâåçåíü
ïàñàæèð³â æèòëîâîãî ìàñèâó Òðî-
ºùèíà ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» âèð³-
øèëî ïîêðàùèòè òðàíñïîðòíå
îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó. Òåïåð òðàì-
âà¿ ìàðøðóò³â ¹ 4 òà ¹ 5 ñòà-
íóòü «øóñòð³øèìè».

Òàê, ç 6 âåðåñíÿ ÷àñ ïî¿çäêè
øâèäê³ñíèì òðàìâàºì â³ä ê³íöå-
âî¿ äî ê³íöåâî¿ çóïèíêè çìåíøèòü-
ñÿ. Çîêðåìà íà 16 % íà ìàðøðóò³
¹ 4 «Ñòàíö³ÿ «Ìèëîñëàâñüêà» —
Ñòàíö³ÿ «Òðîºùèíà-2»: â³äòåïåð
÷àñ ïî¿çäêè ñòàíîâèòèìå 15 õâ.Íà
10 % — íà ìàðøðóò³ ¹ 5 «Âóëèöÿ
Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà — Ñòàíö³ÿ
«Òðîºùèíà-2», òðèâàë³ñòü ïî¿çä-
êè çìåíøèòüñÿ äî 28 õâ.

À îò ó ì³æï³êîâèé ÷àñ, êîëè
íå õîäèòü ì³ñüêà åëåêòðè÷êà,
òðàìâà¿ ìàðøðóòó ¹ 4 êóðñóâà-
òèìóòü çà ñêîðî÷åíèì «ê³ëü-
öåì» — â³ä âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿

äî ñòàíö³¿ «Ãåíåðàëà Âàòóò³íà».
Çàâäÿêè öüîìó çìåíøèòüñÿ ÷àñ
ïî¿çäêè òðàìâàºì ì³æ ê³íöåâè-
ìè çóïèíêàìè ç 18 õâ. äî 11 õâ.

Ó ãîäèíè ï³ê òðàìâà¿ çàçíà-
÷åíîãî ìàðøðóòó áóäóòü ïðàöþ-
âàòè çà çâè÷àéíîþ ñõåìîþ: «Âóë.
Ìèëîñëàâñüêà — ñòàíö³ÿ ì³ñüêî¿
åëåêòðè÷êè «Òðîºùèíà-2» �

Ï²Ä ×ÀÑ íàéáëèæ÷èõ ñåñ³é Êè¿âðàäè áóäå ðîçãëÿ-
íóòî ð³øåííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ ñòîëè÷íîãî âåëîòðå-
êó äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà. Ïðî öå çàÿâèëà
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

«Íèí³ ìè ïåðåáóâàºìî íà åòàï³ ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè ç êîìïàí³ºþ-çàáóäîâíèêîì, îñê³ëüêè
âîíà íå âèêîíàëà ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, á³ëüøå òîãî: íå
ïëàòèëà çà îðåíäó çåìë³ ³ âæå ìàº âåëèê³ áîðãè —
áëèçüêî 1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ââàæàþ, íà îäí³é ³ç
íàéáëèæ÷èõ ñåñ³é Êè¿âðàäè áóäå óõâàëåíî ð³øåííÿ
ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ç êîìïàí³ºþ-çà-
áóäîâíèêîì ³ ïðî ïîâåðíåííÿ âåëîòðåêó äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³»,— çàçíà÷èëà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Ïîñàäîâåöü ðîçïîâ³ëà, ùî òðèâàëèé ÷àñ â³äáóâà-
ëàñÿ áîðîòüáà çà çáåðåæåííÿ âåëîòðåêó, àëå ñüîãî-
äí³ º ðîçóì³ííÿ ³ íà ð³âí³ äåðæàâè, ³ íà ð³âí³ êåð³â-
íèöòâà ì³ñòà, ùî öåé ñïîðòèâíèé îá’ºêò ìàº áóòè
ïîâåðíåíèé ãðîìàä³ Êèºâà.

«Ñêëàäíèé þðèäè÷íèé ïðîöåñ òðèâàº. Àëå º âî-
ëÿ ³ áàæàííÿ ì³ñüêî¿ òà äåðæàâíî¿ âëàäè â³äíîâèòè
âåëîòðåê. Ìè áà÷èìî, ùî ñüîãîäí³ òóò áàãàòî êîìó-
íàëüíî¿ òåõí³êè, ñïðÿìîâóþòüñÿ êîøòè íà áëàãîóñò-
ð³é òåðèòîð³¿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Ìè äîêëàäåìî âñ³õ
çóñèëü, àáè öåé îá’ºêò ïåðåòâîðèëè íà ñïîðòèâíó
îàçó, äå çìîæóòü òðåíóâàòèñÿ ³ â³äïî÷èâàòè ä³òè òà
äîðîñë³»,— ï³äêðåñëèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Âîíà òàêîæ äîäàëà, ùî ñòîëè÷íà âëàäà ï³äãîòóâà-
ëà é ïåðåäàëà íà ðîçãëÿä äî Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè
äîêóìåíòè íà ïîâåðíåííÿ êè¿âñüêîìó âåëîòðåêó
ñòàòóñó ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè, ùî óáåçïå÷èòü éîãî
â ìàéáóòíüîìó â³ä áóäü-ÿêèõ íåçàêîííèõ çàáóäîâ ³
äîçâîëèòü çáåðåãòè óí³êàëüíó ñïîðòèâíó ñïîðóäó
1913 ðîêó �

Êè¿âñüêèé âåëîòðåê 
ïîâåðíóòü ãðîìàä³ 
òà ïåðåòâîðÿòü
íà ñïîðòèâíó îàçó

ÑÜÎÃÎÄÍ², 9 âåðåñíÿ ãðîìàä-
ñüê³ñòü Êèºâà âøàíóº ïàì’ÿòü æåðòâ
ïðèìóñîâèõ äåïîðòàö³é. Î 18-é
ãîäèí³ á³ëÿ Ïàì’ÿòíîãî õðåñòà
æåðòâàì ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é
1930—50-õ ðîê³â (á³ëÿ «Æîâòíå-
âîãî ïàëàöó») àêòèâ³ñòè çáåðóòü-
ñÿ ïîì’ÿíóòè òèõ, õòî ÷åðåç ïîë³-
òè÷í³ ³ãðè çàëèøèâñÿ áåç âëàñíî¿
äîì³âêè, à áàãàòî õòî é çàãèíóâ.

«Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³î-
íàëüíî¿ ïàì’ÿò³ çàêëèêàº âøàíóâà-
òè ïàì’ÿòü æåðòâ ïðèìóñîâèõ äå-
ïîðòàö³é. Àêö³ÿ ïðèñâÿ÷åíà 70-é
ð³÷íèö³ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ì³æ
êîìóí³ñòè÷íèìè ðåæèìàìè ÑÐÑÐ
òà Ïîëüù³ ïðî îáì³í íàñåëåííÿì»,—
ïîâ³äîìëÿþòü â ²íñòèòóò³.

Íàãàäàºìî, ùî âíàñë³äîê äî-
ãîâîðó ì³æ ÑÐÑÐ òà Ïîëüùåþ ïî-
íàä ì³ëüéîí óêðà¿íö³â ³ ïîëÿê³â
áóëè ïîçáàâëåí³ äîì³âîê. Çîêðå-
ìà, ó 1944—1947 ð. ð. ç³ ñâî¿õ ïðà-
â³êîâ³÷íèõ çåìåëü Ëåìê³âùèíè,

Õîëìùèíè, Íàäñÿííÿ, ùî íèí³
ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñ-
íî¿ Ïîëüù³, â ÓÐÑÐ áóëî âèñåëå-
íî 123 òèñÿ÷³ óêðà¿íñüêèõ ðîäèí,
ìàéæå 500 òèñÿ÷ îñ³á. Âèñåëåííÿ
ñóïðîâîäæóâàëîñÿ â³äâåðòèì íà-
ñèëëÿì, çíóùàííÿìè, òåðîðîì.
Çàâåðøåííÿì ïðèìóñîâèõ äåïîð-
òàö³é óêðà¿íö³â íà òåðèòîð³¿ Ïîëü-
ù³ ñòàëà ñóìíîçâ³ñíà îïåðàö³ÿ
«Â³ñëà», ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ó 1947 ðîö³
ïîíàä 120 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â áóëè
äåïîðòîâàí³ íà ï³âí³÷íèé çàõ³ä
Ïîëüù³ �

Ñüîãîäí³ âøàíóþòü ïàì’ÿòü æåðòâ 
ïðèìóñîâèõ äåïîðòàö³é

Òðàìâà¿ íà Òðîºùèí³ ñòàíóòü
«øóñòð³øèìè»

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó Êèºâà íàïðàâèëà äî ñóäó
îáâèíóâà÷óâàëüíèé àêò ñòîñîâ-
íî êåð³âíèêà ÊÏ «Æèòí³é ðèíîê»
çà çâèíóâà÷åííÿì â îòðèìàíí³
42 òèñ. ãðí íåïðàâîì³ðíî¿ âèãî-
äè. Ïðî öå ó ïîíåä³ëîê, 8 âåðåñ-

íÿ, ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà ñòî-
ëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè.

Äèðåêòîð ðèíêó âèìàãàâ òà
îòðèìàâ ö³ êîøòè â³ä ïðåäñòàâ-
íèêà ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà çà
íàäàííÿ â îðåíäó ïðèì³ùåíü
ðèíêó. Çëî÷èí ðîçêðèëè ïðàö³â-
íèêè ïðîêóðàòóðè òà ì³ë³ö³¿. Ïî-
ñàäîâöÿ çàòðèìàëè â òðàâí³ â
ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ï³ä ÷àñ ïå-
ðåäà÷³ õàáàðà.

«Ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ ç³áðà-
íî äîñòàòíüî äîêàç³â ïðîâèíè
÷èíîâíèêà, â çâ’ÿçêó ç ÷èì îáâè-
íóâà÷óâàëüíèé àêò â³äíîñíî íüî-
ãî íàïðàâëåíî äî ñóäó»,— éäåòü-
ñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðîêóðàòóðè.

Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
â³äêðèòî çà ÷.3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà-
¿íè (ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³¿, îá³-
öÿíêè àáî îäåðæàííÿ íåïðàâî-
ì³ðíî¿ âèãîäè ïîñàäîâîþ îñî-
áîþ) �

Ï³äãîòóâàëà Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Êèÿí ïðîñÿòü âèñëîâèòè ñâîþ äóìêó ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ
âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿

Ó Êèºâ³ çàòðèìàëè àâò³âêó, íà÷èíåíó çáðîºþ

ÏÎÍÀÄ ï³âòîðè òèñÿ÷³ êèÿí ïîä³-
ëèëèñÿ ñâîºþ ïîçèö³ºþ ùîäî ïå-
ðåéìåíóâàííÿ ÷àñòèíè âóëèö³ ²í-
ñòèòóòñüêî¿ íà âóëèöþ Ãåðî¿â Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³. Çà äàíèìè Äåïàðòà-
ìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é,ñòà-
íîì íà 8 âåðåñíÿ, 67 % êèÿí áóëè
«çà» òàêó ³í³ö³àòèâó, à 33 % — «ïðî-
òè». «Íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, ùî äî
íàñ âæå íàä³éøëî á³ëüøå 270 ïðî-
ïîçèö³é,çàóâàæåíüòà ðåäàêö³é ïðî-
åêòó ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòè-
òóòñüêî¿. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî íåáàéäó-
æ³ñòü òà áàæàííÿ ãðîìàäè äîëó÷à-
òèñÿ äî âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ òåì
ñòîëèö³»,— çàçíà÷àº äèðåêòîð Äå-

ïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êà-
ö³é Ìàðèíà Õîíäà.

Íà ¿¿ ïåðåêîíàííÿ,îñòàòî÷íå ð³-
øåííÿ ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ìàº
âðàõîâóâàòè äóìêó ÿêîìîãà á³ëü-
øî¿ ê³ëüêîñò³ ãðîìàäÿí. Íàòîì³ñòü
íà ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåí-
ö³ÿ äî çíèæåííÿ àêòèâíîñò³ ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ â îáãîâîðåíí³ öüî-
ãî ïèòàííÿ.«Îáãîâîðåííÿ ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²í-
ñòèòóòñüêî¿ íà Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³ ïðîâîäèòüñÿ ñàìå íà âèìîãó ãðî-
ìàäè, òîìó ìè ïðîñèìî êèÿí îáî-
â’ÿçêîâî äîëó÷àòèñÿ äî ä³àëîãó ³ç
çàïðîïîíîâàíî¿ òåìè, âèñëîâëþ-

âàòè âëàñí³ äóìêè, ïðîïîçèö³¿ òà
çàóâàæåííÿ»,—çâåðíóëàñÿ äî ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ Ìàðèíà Õîíäà.

Íàãàäóºìî, ùî âèñëîâèòè âëàñ-
íó äóìêó ìîæíà, ñêîðèñòàâøèñü
îô³ö³éíèì ñàéòîì ÊÌÄÀ, à òàêîæ
çàòåëåôîíóâàâøè äî Êîíòàêòíîãî
öåíòðó ì³ñòà Êèºâà çà íîìåðîì
15-51 (ç³ ñòàö³îíàðíîãî) àáî (044)
205-73-37 (ç ìîá³ëüíîãî); çà äîïî-
ìîãîþ âåá-ñàéòó www.1551.gov.ua,
÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê «ÊÌÄÀ
1551» (äëÿ iPhone, Android,
WinPhone òà Windows 8).

Òðèâàòèìå îáãîâîðåííÿ äî 20
æîâòíÿ 2014 ðîêó �

Ó ÑÓÁÎÒÓ, 6 âåðåñíÿ, áëèçüêî òðåòüî¿ ãîäèíè ðàí-
êó íà â’¿çä³ äî ñòîëèö³ á³éö³ áàòàëüéîíó «Êè¿â-1»
çàòðèìàëè ìàøèíó ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ çáðî¿. Ïðî
öå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ íà ñòîð³íö³ áàòàëüéîíó â ìå-
ðåæ³ Facebook.
Îãëÿäàþ÷è ìàøèíó, á³éö³ «Êèºâà-1» òà ñïåöï³äðîç-

ä³ëó «Êîáðà» âèÿâèëè ö³ëèé àðñåíàë: ãðàíàòè ÐÃÄ,
Ô-1, çàïàëè, ìàéæå 300 ïàòðîí³â êàë³áðó 5,45, äè-
ìîâ³ øàøêè ³ ñèãíàëüí³ ïàòðîíè. Íà ì³ñöå ïîä³¿ îä-
ðàçó æ âèêëèêàëè ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó ãðóïó. Íàðàç³
â³äîìî, ùî àâòîìîá³ëü ïðÿìóâàâ äî ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè ç ×åðêàñ �
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Äèðåêòîðà Æèòíüîãî ðèíêó
ñóäèòèìóòü çà õàáàð

ÔÀÊÒÈ×ÍÎ ùîäíÿ âîãíåáîð-
öÿì äîâîäèòüñÿ âè¿æäæàòè íà
âèêëèêè, àáè çàãàñèòè ïàëàþ÷³
àâò³âêè. Äóæå ÷àñòî ïðè÷èíîþ º
ï³äïàë. Òàê, ³ â íåä³ëþ ïîñòðàæ-
äàëî äâ³ àâò³âêè.

Ñïî÷àòêó ïî âóë. Øîëîì-Àëåé-
õåìà,13-à, ïîáëèçó äåâ’ÿòèïî-
âåðõ³âêè ñïàëàõíóâ Chevrolet
Cruzå. Ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ äçâ³í-
êà íà ì³ñöå áóëî íàïðàâëåíî
âîãíåáîðö³â 19-¿ Äåðæàâíî¿ ïî-
æåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè. Ïðè-
áóâøè íà ì³ñöå, á³éö³ îö³íèëè
ïîæåæó òà çà äîïîìîãîþ îäíî-
ãî ïîæåæíîãî ñòâîëà çàãàñèëè
âîãîíü î 4:33. Éìîâ³ðíî, ùî ïî-
æåæó ì³ã ñïðè÷èíèòè ï³äïàë.

Íå âñòèãëè âîãíåáîðö³ ïîâåð-
íóòèñÿ äî ÷àñòèíè, ÿê î 4:54 òðè-
âîæíèé äçâ³íîê ïðîëóíàâ âæå ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. Òàêîæ
ïîáëèçó áàãàòîêâàðòèðíîãî áó-

äèíêó ïî âóë. Äìèòð³âñüê³é, 64,
ñïàëàõíóâ àâòîìîá³ëü Mazda
Pråmacy. Ìàéæå çà 10 õâèëèí ï³ñ-
ëÿ íàäõîäæåííÿ äçâ³íêà ðÿòó-
âàëüíèêè âæå âïîðàëèñÿ ç âîã-
íåì. Óíàñë³äîê ïîæåæ³ â àâòîìî-
á³ë³ çãîð³ëè òà ïîøêîäæåí³ ìî-
òîðíèé â³äñ³ê, ñàëîí òà ëàêîôàð-
áîâå ïîêðèòòÿ. Íàðàç³ âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ ðåàëüíà ïðè÷èíà ÍÏ. Íà
ùàñòÿ, âíàñë³äîê çàãîðÿííÿ îáîõ
àâòîìîá³ë³â í³õòî íå ïîñòðàæ-
äàâ �

Àâòîâèøèâàíêè íà ïàðàä³
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«ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ îá’ºäíóºòüñÿ çàäëÿ
ãëÿäà÷à» — ñàìå òàê ìîæíà îõàðàê-
òåðèçóâàòè ïîä³þ, ÿêà â³äáóëàñÿ
äíÿìè â ñòîëè÷íîìó Ìóçå¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè.Ó éîãî ñò³íàõ òå-
ïåð ïðîõîäèòèìå «Òåàòðàëüíèé ñà-
ëîí íà Ìîñêîâñüê³é». Öå áóäå íî-
âèé ñòàö³îíàðíèé ìàéäàí÷èê â³ä-
êðèòîãî íåàêàäåì³÷íîãî òåàòðó
«Ìàñêàì Ðàä», ÿêèé ç 2011 ðîêó äàº
âèñòàâè â Êè¿âñüê³é ôîðòåö³, Áó-
äèíêó Àêòîðà òà íà ³íøèõ ìàéäàí-
÷èêàõ ì³ñòà. Ï’ÿòîãî âåðåñíÿ â ìó-
çå¿ â³äáóëàñÿ ïðåì’ºðà — ïîêàç âè-
ñòàâè øâåäñüêîãî äðàìàòóðãà 
Þ.-À.Ñòð³íäáåðãà «Õòî ñèëüí³øèé».

Ìóçåé êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ðîç-
òàøîâàíî â ñòàðîâèíí³é ñàäèá³,ïî-
áóäîâàí³é íàïðèê³íö³ XVIII ñòîð³÷-
÷ÿ íà îäí³é ³ç íàéñòàð³øèõ êè¿â-

ñüêèõ âóëèöü — Ìîñêîâñüê³é, òîìó
éîãî çàëè ÷è íå íàéêðàùå ïàñóþòü
äî çàòèøíèõ êàìåðíèõ âèñòàâ ç íå-
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ àêòîð³â ³ ãëÿäà-
÷³â. Êð³ì òîãî, òàê³ ñïåêòàêë³ á³ëü-
øå ñïîíóêàþòüãëÿäà÷³â äî ðîçäóì³â.
«Êàìåðí³ ïîñòàíîâêè ñêëàäí³ø³ äëÿ
âèêîíàííÿ — âîíè åìîö³éíî íàñè-
÷åí³ø³, ìàº çíà÷åííÿ êîæåí ðóõ ³
êîæåí ì’ÿç îáëè÷÷ÿ, ó íèõ íåìîæ-
ëèâà ôàëüø»,— ãîâîðèòü õóäîæí³é
êåð³âíèê òåàòðó ²ííà Ãîí÷àðîâà.Òå-
àòð ìîëîäèé,â éîãî ñêëàä³—16 àê-
òîð³â: ÿê àìàòîð³â, òàê ³ ïðîôåñ³é-
íèõ âèêîíàâö³â.Â ðåïåðòóàð³ «Ìàñ-
êàì Ðàä» º âèñòàâè óêðà¿íñüêîþ,ðî-
ñ³éñüêîþ òà íàâ³òü àíãë³éñüêîþ ìî-
âàìè, íå ëèøå êàìåðí³, à é âåëèê³
ïîñòàíîâêè. Çîêðåìà, çà ñëîâàìè
²ðèíè Ãîí÷àðîâî¿, 20 âåðåñíÿ â³ä-

áóäåòüñÿ ïðåì’ºðà «Êàì’ÿíîãî ãîñ-
òÿ» ó Êè¿âñüê³é ôîðòåö³.

«Öå íàø ïåðøèé äîñâ³ä, äóæå
ñó÷àñíèé ³ ö³êàâèé,— ðîçïîâ³ëà
«Õðåùàòèêó» çàâ³äóâà÷ Ìóçåþ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè Îêñàíà Ï³äñóõà.—
Â óÿâ³ áàãàòüîõ ëþäåé ìóçåé — öå
çàñòèãëèé ïðîñò³ð, äå âñå ïðèòðó-
øåíî ïèëîì. Íàñïðàâä³ ìóçåé —öå
òåæ æèâèé îðãàí³çì, ³ êîëè â íüî-
ìó â³äáóâàºòüñÿ ïîºäíàííÿ ìèñ-
òåöòâ, öå çàâæäè äîáðå». Ãëÿäà÷³
çìîæóòü ³ ïîäèâèòèñÿ âèñòàâó, ³ â³ä-
â³äàòè ìóçåé (óñþ åêñïîçèö³þ, íà
æàëü,ïåðåãëÿíóòè ÷åðåç äîâîë³ ï³ç-
í³é ÷àñ âèñòàâ íå âäàñòüñÿ). Êð³ì
ïîïóëÿðèçàö³¿ êóëüòóðè ñï³ëüíè-
ìè ç ìóçåºì çóñèëëÿìè òà ó÷àñòþ â
ì³æíàðîäíèõ òåàòðàëüíèõ ïðîåê-
òàõ, «Ìàñêàì Ðàä» òàêîæ çàéìàºòü-

ñÿ áëàãîä³éí³ñòþ — ïîêàçóº âèñòà-
âè äëÿ ñîö³àëüíî íåçàáåçïå÷åíèõ,
³íâàë³ä³â,ä³òåé-ñèð³ò.«Êóëüòóðà ìàº
áóòè ïðèñóòíÿ â æèòò³ ëþäèíè íà-
â³òü â òàêèé íåïðîñòèé ÷àñ, ÿê çà-
ðàç,— âïåâíåíà ²ííà Ãîí÷àðîâà.—
Âñ³ çíàþòü, ùî ³ â áëîêàäíîìó Ëå-
í³íãðàä³ áóëè ïðåì’ºðè, ³ â îêóïîâà-
í³é Óêðà¿í³ äàâàëè êîíöåðòè: íå äëÿ
í³ìö³â,à äëÿ çâè÷àéíèõ ëþäåé,ùîá
âîíè ìîãëè â³äïî÷èòè, íàäèõíóòè-
ñÿ ³ çíîâó — â á³é».

Óæå ãîòîâ³ àô³ø³ Òåàòðàëüíîãî
ñàëîíó. Òàê, äî Íîâîãî ðîêó ùîì³-
ñÿöÿ ó ï’ÿòíèöþ î 19.00 òóò ïëàíó-
þòü ïîêàçàòè âèñòàâè «×óäíèé åï³-

çîä» Âîëîäèìèðà Â³ííè÷åíêà (24
æîâòíÿ), àâòîðñüêó âèñòàâó «Øà-
áàø íà äâîõ» (21 ëèñòîïàäà),«Íàìèñ-
òî» Ã³ äå Ìîïàññàíà (12 ãðóäíÿ). Çà
óñï³øíî¿ ñï³âïðàö³ âèñòàâè òðèâà-
òèìóòü äî ê³íöÿ òåàòðàëüíîãî ñå-
çîíó.

Ìóçåé êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ³
Òåàòðàëüíèé ñàëîí, ÿêèé âì³ùóº
áëèçüêî 25-òè ãëÿäà÷³â, çíàõîäèòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ìîñêîâñüêà, 40-
Á (ìóçåé ïðàöþº ç 10.00 äî 17.00,
êð³ì ïîíåä³ëêà). Âàðò³ñòü êâèòêà —
25 ãðí (âõ³ä äî ìóçåþ) ³ 10 ãðí — íà
ïîæåðòâè ó ï³äòðèìêó ä³ÿëüíîñò³
òåàòðàëüíîãî ïðîåêòó �

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Äî ê³íöÿ ðîêó â Ìóçå¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ìîæíà ïåðåãëÿ-

íóòè âèñòàâè òåàòðó «Ìàñêàì Ðàä». Ïîò³øèòè ãëÿäà÷³â ïëàíó-

þòü ñïåêòàêëÿìè «×óäíèé åï³çîä» Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà,

«Íàìèñòî» Ã³ äå Ìîïàññàíà, àâòîðñüêîþ âèñòàâîþ «Øàáàø

íà äâîõ».

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ìåëüïîìåíà 
â ìóçåéíèõ
ñò³íàõ
� Ó Êèºâ³ â³äêðèâñÿ «Òåàòðàëüíèé ñàëîí

íà Ìîñêîâñüê³é»

9 âåðåñíÿ 2014 ð.

¹129(4529)

4

Ô
îò

î 
Î

ëå
êñ

³ÿ
 ²Â

À
Í

Î
Â

À

Òåàòðàëüíèé ñåçîí ó ñàëîí³ â³äêðèâñÿ âèñòàâîþ øâåäñüêîãî äðàìàòóðãà Þõàíà Àâãóñòà Ñòð³íäáåðãà "Õòî ñèëüí³øèé"

ÐÎÁÎÒÈ Áîðèñà Ô³ðöàêà — ïîçà
ìåæàìè «³çì³â» ó ìèñòåöòâ³, âîíè
ïîºäíóþòü ó ñîá³ ëàêîí³÷í³ñòü ãðà-
ô³êè òà åêñïðåñèâí³ñòü æèâîïèñó.
Ãëÿäàöüê³é óâàç³ àâòîð ïðåäñòà-
âèâ íîâ³ ïîëîòíà, ïðèñâÿ÷åí³ øìà-
òàì —òêàíèíàì, ÿê³ ñëóãóþòü òëîì
êàðòèí. Ñàìà íàçâà åêñïîçèö³¿
(«Øìàòè») â³äñèëàº âäóìëèâîãî
ãëÿäà÷à äî á³ëüø ãëèáîêîãî ¿¿ ïðî-
÷èòàííÿ, àäæå öå ³ â³äð³ç ïîëîòíà,
³ ãàí÷³ðêà, ³ øìàòîê, ôðàãìåíò ö³-
ëîãî. Ñàìå öå, ñóìàðíå çíà÷åííÿ,
åìîö³éíå é ôîíîâå, àâòîð âêëàäàâ
ó ñâî¿ ðîáîòè. «Öå íàéáàíàëüí³øà
ð³÷ — íà òë³ íå¿ ïèøóòü ïîðòðåòè,
íàòþðìîðòè, öå çàâ³ñà â òåàòð³.
Âîíà ïåðåäàº ñâîºð³äíèé äðàìà-
òèçì. À ìè âñ³ çàðàç ïåðåáóâàºìî
ó äðàìàòè÷íîìó ñòàí³ — â³ä òðà-
ãåä³¿ äî ôàðñó, â³ä àïàò³¿ äî áóð-
õëèâîãî ï³äéîìó,— ãîâîðèòü õó-

äîæíèê.— Òîìó öå âèñòóïàº ñâîº-
ð³äíèì äîäàòêîâèì ïîñëàííÿì ðî-
á³ò».

Ñàì àâòîð (ãðàô³ê çà îñâ³òîþ) çà-
óâàæóº, ùî äëÿ íüîãî ó öèõ ïîëîò-
íàõ ãðàô³êà ³ æèâîïèñ îðãàí³÷íî
ïîºäíóþòüñÿ. Ìèòåöü ïðîäîâæóº
òðàäèö³¿ ïî÷àòêó XX ñò., óò³ì, íå
ïðèõîâóº ãðàô³êó øàðîì ôàðáè, à
íàâïàêè, íåþ çàê³í÷óº — ìàëþº
ïîâåðõ âóã³ëëÿì. «Âóã³ëëÿ çàðàç —
íåìîâ ìåòàôîðà òîãî åìîö³éíîãî
ñòàíó, â ÿêîìó ïåðåáóâàº á³ëüø³ñòü
ç íàñ çàðàç»,— êîìåíòóº Áîðèñ Ô³ð-
öàê.

Ìèñòåöòâîçíàâåöü Äìèòðî Êîð-
ñóí âèä³ëÿº êàòîëèöüê³ òà ³òàë³é-
ñüê³ âïëèâè, ÿê³ ïîì³òí³ ó ðîáîòàõ.
«Öå ÿê øìàòêè õîðîøîãî êàòî-
ëèöüêîãî æèâîïèñó, ÿ ìàþ íà óâà-
ç³ Êàðàâàäæî, Ôðàí÷åñêî. Áîðèñ
ìàº âåëè÷åçíó ºâðîïåéñüêó íèò-

êó — â³í ñâ³æèé, äèâíèé, íåçâè-
÷àéíèé, â³í âõîäèòü êëèíîì â ö³ë-
êîì ³íø³ åñòåòèêè»,— çâåðòàº óâà-
ãó äîñë³äíèê.

Ïîçèòèâíèìè âðàæåííÿìè ä³-
ëèëèñÿ ³ â³äâ³äóâà÷³. «Öÿ ðîáîòà
äóæå ö³êàâà é ñêëàäíà ïîºäíàí-
íÿì êîëüîð³â ÷åðâîíîãî ³ ñèíüî-
ãî, ÿê³ íåïðîñò³ â ðîáîò³,— çàóâà-
æóº ïèñüìåííèê ³ õóäîæíèê Àíà-
òîë³é Äí³ñòðîâèé.— À öÿ çàõîïëþº
íåòèïîâîþ äëÿ êëàñè÷íîãî æèâî-
ïèñó îáåðíåíîþ ïåðñïåêòèâîþ,
ùî âèêîðèñòîâóâàëè ëèøå â ³êî-
íîïèñ³».

Âèñòàâêà «Øìàòè» Áîðèñà Ô³ð-
öàêà òðèâàº â ãàëåðå¿ «Òðèïòèõ-
Àðò» (âóë. Äåñÿòèííà, 13) äî 9 âå-
ðåñíÿ, òîìó âñ³ì îõî÷èì ¿¿ â³äâ³-
äàòè âàðòî ïîêâàïèòèñÿ.

À ç 10 äî 23 âåðåñíÿ â ãàëåðå¿
ïðåäñòàâëÿþòü âèñòàâêó æèâîïèñó

Ëþáè Ðàïîïîðò «Êè¿â. Äåâ’ÿíîñò³».
Â åêñïîçèö³¿ — áëèçüêî ï’ÿòíàäöÿ-
òè êè¿âñüêèõ ïåéçàæ³â, ñòâîðåíèõ
õóäîæíèêîì ó 1990-õ ðîêàõ. Çà ñëî-
âàìè àâòîðà, éäåòüñÿ ïðî «íàòóðó,
ùî çíèêàº», àäæå 90 % ì³ñöü, çîá-
ðàæåíèõ ó ðîáîòàõ, âæå íå ³ñíóº.

«Êîëè ïèñàëà, íàâ³òü ³ íå äóìàëà,
ùî òàê íåñïîä³âàíî øâèäêî çàì³ñòü
çíàéîìèõ áóäèíê³â, çàòèøíèõ äâî-
ðèê³â ³ ñêâåð³â ïîñòàíóòü ñêëÿí³
öèë³íäðè,— ïðèãàäóº Ëþáà Ðàïî-
ïîðò.—Áóäèíêè ³ äâîðèêè çíèêàþòü,
à ðàçîì ç íèìè — ³ äóõ Êèºâà» �

Ó «Òðèïòèõ-Àðò» ïðîõîäèòü âèñòàâêà «Øìàòè» óêðà¿íñüêîãî æèâîïèñöÿ, ãðàô³êà é ñöåíîãðà-

ôà Áîðèñà Ô³ðöàêà. Âîíà íàë³÷óº 10 æèâîïèñíèõ ïîëîòåí, ãîëîâíèìè ãåðîÿìè ÿêèõ

ïîñòàþòü òêàíèíè.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Äðàìàòèçì ³ åñòåòèêà 
Áîðèñà Ô³ðöàêà
� Õóäîæíèê ïîºäíóº æèâîïèñ ç ãðàô³êîþ

Àâòîð ïðåäñòàâèâ ïîëîòíà, ïðèñâÿ÷åí³ øìàòàì –òêàíèíàì, ÿê³ ñëóãóþòü òëîì êàðòèí
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß

1.�Зареєстр	вати��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни,�я�і�балот	ються�в�одномандат-

них�виборчих�о�р	�ах�	�поряд�	�самовис	ван-

ня�на�позачер�ових�виборах�народних�деп	та-

тів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро�	,�з�ідно�з�додат-

�ами�1�— 10.

2.�Витя��із�цієї�постанови�та�посвідчення�вста-

новленої�форми�видати�відповідним��андида-

там�	�народні�деп	тати�У�раїни.

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

�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др	-

�ованим�засобам�масової�інформації�для�опри-

люднення�	�триденний�стро��з�дня�її�прийнят-

тя,�а�та�ож�оприлюднити�на�офіційном	�веб-

сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку
самовисування на позачергових виборах народних депутатів

України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 846 від 5 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими
документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих окру:
гах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам За:
кону України «Про вибори народних депутатів України».

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої стат:
ті 52, частини другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев’я:
тої — одинадцятої статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями
11:13, пунктом 6 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія

П О С Т А Н О В Л Я Є:

Додато��10
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�5�вересня�2014�ро�	�№�846

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих на позачергових

виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатних
виборчих округах, утворених у межах міста Києва

Одномандатний
виборчий
о�р��
№ 215

К	зю��Валентина�Ми�олаївна,�народилася�22�липня�1986�ро�	�в�місті�Києві,��ромадян�а�У�ра-

їни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,��оловний�дер-

жавний�ревізор-інспе�тор�I�ран�	,�Державна�подат�ова�інспе�ція�	�Деснянсь�ом	�районі�Голов-

но�о�	правління�Міністерства�доходів�і�зборів�У�раїни�	�місті�Києві,�безпартійнa,�проживає�в

місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Секретар
Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ

Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України на позачергових виборах народних депутатів

України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 858 від 5 вересня 2014 року

Розглянувши подання політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ра:
ди України поточного скликання: Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Всеукраїнського об’єднання
«Свобода», ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віта:
лія Кличка», щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України,
а також політичних партій — суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України від яких бу:
ло зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на чергових виборах народ:
них депутатів України 28 жовтня 2012 року, кандидатури від яких до складу окружних виборчих комісій вклю:
чаються за результатами жеребкування, проведеного Центральною виборчою комісією 4 вересня 2014 року,
враховуючи, що інші кандидатури до складу окружних виборчих комісій є відхиленими, згідно з пунктом 1
частини другої статті 13, частинами першою — третьою, п’ятою — сьомою статті 26, частинами першою, тре:
тьою — сьомою, дев’ятою — одинадцятою статті 27, частиною другою статті 107 Закону України «Про вибори
народних депутатів України», керуючись статтямиа11 : 13, пунктом 17 статті 19 Закону України «Про Централь:
ну виборчу комісію», Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Утворити�о�р	жні�виборчі��омісії�з�виборів

народних�деп	татів�У�раїни�на�позачер�ових

виборах�народних�деп	татів�У�раїни�26�жовт-

ня�2014�ро�	�з�ідно�з�додат�ами�1�— 25.

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

народних�деп	татів�У�раїни�поінформ	вати��ро-

мадян�про�свій�с�лад,�місцезнаходження�та�ре-

жим�роботи�	�визначений�цими��омісіями�спо-

сіб.

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

�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др	-

�ованим�засобам�масової�інформації�для�оп	б-

лі�	вання�	�семиденний�стро��від�дня�її�прий-

няття,�а�та�ож�о�р	жним�виборчим��омісіям�з

виборів�народних�деп	татів�У�раїни.

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

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

Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��25
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�5�вересня�2014�ро�	�№ 858

СКЛАД
окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 

на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
м. Київ

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народних
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-
борчо�о
о�р���
№ 211

Голова
�омісії —�В	т�е�Олена�Володими-
рівна,�1963�ро�	�народження�— від�Політичної
партії�У�раїнсь�а�платформа�«СОБОР».
Заст�пни�
�олови
�омісії—�Криволап�Ва-

лентина�Іванівна,�1957�ро�	�народження�— від
ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�за-
реєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�ра-
їни�поточно�о�с�ли�ання.

Се�ретар
�омісії —�Ст	ж	��Дмитро�Юрі-
йович,�1985�ро�	�народження�— від�Соціаліс-
тичної�партії�У�раїни.

Члени
�омісії:
Андріяш�Любов�Ми�олаївна,�1948�ро�	�на-

родження�— від�Політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Громада»;

Біло	с�Наталія�Василівна,�1958�ро�	�наро-
дження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Бать�івщина»,�деп	татсь�а�фра�-
ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ра-
ди�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Борисов�Анатолій�Антонович,�1964�ро�	�на-
родження�— від�політичної�партії�«Наша�У�ра-
їна»;

Головен�о�Олена�Валеріївна,�1974�ро�	�на-
родження�— від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Свобода»,�деп	татсь�а�фра�-
ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ра-
ди�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Добровольсь�а�Юліана�Броніславівна,�1979
ро�	�народження�— від�Ліберальної�партії�У�ра-
їни;

Ж	ра�івсь�а�Олеся�Валеріївна,�1981�ро�	
народження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�ра-
їнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)
Віталія�Клич�а»;

Звірянсь�ий�Арт	р�І�орович,�1988�ро�	�на-
родження�— від�У�раїнсь�ої�партії�«Зелена�пла-
нета»;

Іванова�Алла�Сер�іївна,�1979�ро�	�народжен-
ня�— від�Партії�Наталії�Королевсь�ої�«У�раїна —
Вперед!»;

Короб�о�Елліна�Віталіївна,�1960�ро�	�наро-
дження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Бать�івщина»;

Момот�Лариса�Володимирівна,�1965�ро�	
народження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ;

Синяєв�Оле�сандр�Оле�ович,�1967�ро�	�на-
родження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�ра-
їнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)
Віталія�Клич�а»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�за-
реєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�ра-
їни�поточно�о�с�ли�ання;

Ф	рсова�Ві�торія�Володимирівна,�1965�ро-
�	�народження�— від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРА-
ЇНА�МАЙБУТНЬОГО»;

Шавир�іна�Оль�а�Оле�сандрівна,�1988�ро�	
народження�— від�Ком	ністичної�партії�У�ра-
їни;

Шевчишин�Валерій�Федорович,�1964�ро�	�на-
родження�— від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Свобода»;

Щерба�ова�Єлизавета�Ми�олаївна,�1995�ро-
�	�народження�— від�Політичної�партії�«Зеле-
ні».
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-
борчо�о
о�р���
№ 212
Голова
�омісії —�Вавілов�Владислав�Оле�-

сійович,�1979�ро�	�народження�— від�Ком	ніс-
тичної�партії�У�раїни.
Заст�пни�
�олови
�омісії —�Т	р�еня�Інна

Гри�орівна,�1978�ро�	�народження�— від�полі-
тичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Бать-
�івщина»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстро-
вана�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни�поточ-
но�о�с�ли�ання.

Се�ретар
�омісії —�Садовсь�а�Надія�Во-
лодимирівна,�1961�ро�	�народження�— від�по-
літичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Сво-
бода»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрова-
на�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни�поточно-
�о�с�ли�ання.

Члени
�омісії:
Бернадін�Ві�тор�Ар�адійович,�1987�ро�	�на-

родження�— від�Політичної�партії�«НОВА�ПО-
ЛІТИКА»;

Вдовичен�о�Оле�сій�Сер�ійович,�1987�ро�	
народження�— від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРА-
ЇНА�МАЙБУТНЬОГО»;

Єрьоміна�Наталія�Юріївна,�1981�ро�	�наро-
дження�— від�політичної�партії�«Наша�У�раїна»;

Заі�а�Надія�Федорівна,�1977�ро�	�народжен-
ня�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єд-
нання�«Бать�івщина»;

Качмарсь�ий�Єв�еній�Іванович,�1983�ро�	
народження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�ра-
їнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)
Віталія�Клич�а»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�за-
реєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�ра-
їни�поточно�о�с�ли�ання;

Кірєєв�Андрій�Валерійович,�1975�ро�	�на-
родження�— від�У�раїнсь�ої�партії�«Зелена�пла-
нета»;

Конотопцева�Марина�Володимирівна,�1983
ро�	�народження�— від�Політичної�партії�«УДАР
(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Рефор-
ми)�Віталія�Клич�а»;

Матяш�Р	слан�Анатолійович,�1987�ро�	�на-
родження�— від�Ради�альної�Партії�Оле�а�Ляш-
�а;

Прос�	ріна�Марина�Гри�орівна,�1962�ро�	
народження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	тат-
сь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Вер-
ховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

П	ш�ар�Катерина�Володимирівна,�1988�ро-
�	�народження�— від�Соціалістичної�партії�У�ра-
їни;

Середю�ов�Павло�Валентинович,�1979�ро-
�	�народження�— від�Ліберальної�партії�У�ра-
їни;

Т�ачен�о�Юрій�Борисович,�1970�ро�	�наро-
дження�— від�Політичної�партії�У�раїнсь�а�плат-
форма�«СОБОР»;

Тодосан�Іван�Геор�ійович,�1965�ро�	�наро-
дження�— від�Партії�Наталії�Королевсь�ої�«У�ра-
їна —�Вперед!»;

Ульяніч�Ярослав�Васильович,�1963�ро�	�на-
родження�— від�Політичної�партії�«Зелені»;

Харчен�о�Анна�Борисівна,�1994�ро�	�наро-
дження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ.
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-
борчо�о
о�р���
№ 213

Голова
�омісії —�Рози�раєва�Олена�Іва-
нівна,�1959�ро�	�народження�— від�політичної
партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Бать�івщи-
на».
Заст�пни�
�олови
�омісії —�Ільєн�о�Оле�-

сандр�Станіславович,�1977�ро�	�народження
— від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРАЇНА�МАЙБУТ-
НЬОГО».
Се�ретар
�омісії—�Ре	чен�о�Олена�Вале-

ріївна,�1982�ро�	�народження�— від�Лібераль-
ної�партії�У�раїни.

Члени
�омісії:
Баліць�а�Ві�торія�Ві�торівна,�1991�ро�	�на-

родження�— від�Партії�Зелених�У�раїни;
Бо�атч	��Тетяна�Анатоліївна,�1956�ро�	�на-

родження�— від�Соціалістичної�партії�У�раїни;
Б	�айов�Сер�ій�Васильович,�1967�ро�	�на-

родження�— від�Ком	ністичної�партії�У�раїни;
Гаврилова�Світлана�Я�івна,�1954�ро�	�на-

родження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-
ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Демиден�о�Станіслав�Ми�олайович,�1988
ро�	�народження�— від�Політичної�партії�«На-
родно-тр	довий�союз�У�раїни»;

Ільч	��Тетяна�Ми�олаївна,�1965�ро�	�наро-
дження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Свобода»;

Калінч	��Юрій�Іванович,�1977�ро�	�наро-
дження�— від�Політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Громада»;

Карпен�о�Тарас�Оле�сандрович,�1986�ро�	
народження�— від�Політичної�партії�«НОВА�ПО-
ЛІТИКА»;

Крамарен�о�Наталія�Іванівна,�1954�ро�	�на-
родження�— від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Бать�івщина»,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-
ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

К	зю��О�сана�Ми�олаївна,�1985�ро�	�наро-
дження�— від�Політичної�партії�У�раїнсь�а�плат-
форма�«СОБОР»;

Маляр�Леонід�Оле�сійович,�1964�ро�	�на-
родження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�ра-
їнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)
Віталія�Клич�а»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�за-
реєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�ра-
їни�поточно�о�с�ли�ання;

Метлашевсь�ий�Ма�сим�Оле�сандрович,
1980�ро�	�народження�— від�політичної�партії
Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Свобода»,�деп	тат-
сь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Вер-
ховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Новіць�а�Галина�Ві�торівна,�1977�ро�	�на-
родження�— від�Партії�Наталії�Королевсь�ої
«У�раїна —�Вперед!»;

Срібний�Дмитро�Сер�ійович,�1984�ро�	�на-
родження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ;

Тарасен�о�Павло�Володимирович,�1962�ро-
�	�народження�— від�Політичної�партії�«УДАР
(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Рефор-
ми)�Віталія�Клич�а».
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-
борчо�о
о�р���
№ 214
Голова
�омісії—�Савчен�о�Наталія�Гри�о-

рівна,�1985�ро�	�народження�— від�ПОЛІТИЧ-
НОЇ�ПАРТІЇ�«УКРАЇНА�МАЙБУТНЬОГО».
Заст�пни�
�олови
�омісії—�Ст	�ота�Сер-

�ій�Анатолійович,�1967�ро�	�народження�— від
політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання
«Свобода»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєс-
трована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни�по-
точно�о�с�ли�ання.

Се�ретар
�омісії —�Д	шаєва�Анжела�Іва-
нівна,�1963�ро�	�народження�— від�Ради�аль-
ної�Партії�Оле�а�Ляш�а.

Члени
�омісії:
Антоню��Ві�торія�Оле�сіївна,�1972�ро�	�на-

родження�— від�Партії�Зелених�У�раїни;
Артемен�о�Сер�ій�Ві�торович,�1976�ро�	�на-
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родження�— від�Політичної�партії�У�раїнсь�а
платформа�«СОБОР»;

Бабич�Петро�Петрович,�1987�ро�	�народжен-
ня�— від�Ком	ністичної�партії�У�раїни;

Давиден�о�Любов�Валентинівна,�1982�ро�	
народження�— від�Політичної�партії�«Зелені»;

Д	шаєва�Ярослава�Оле�сандрівна,�1988�ро-
�	�народження�— від�Політичної�партії�«УДАР
(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Рефор-
ми)�Віталія�Клич�а»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої
зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�ра-
їни�поточно�о�с�ли�ання;

Кіхно�О�сана�Оле�сіївна,�1963�ро�	�наро-
дження�— від�Політичної�партії�«Народно-тр	-
довий�союз�У�раїни»;

Крамарен�о�Дмитро�Оле�сандрович,�1981
ро�	�народження�— від�політичної�партії�Все-
	�раїнсь�е�об’єднання�«Бать�івщина»,�деп	тат-
сь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Вер-
ховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Кр	жаєв�Р	слан�Оле�ович,�1979�ро�	�наро-
дження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-
ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Ларіонова�Христина�Ми�олаївна,�1989�ро�	
народження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ;

Ма�симович�Катерина�Павлівна,�1966�ро�	
народження�— від�Ліберальної�партії�У�раїни;

Прохорен�о�Юрій�Іванович,�1957�ро�	�наро-
дження�— від�У�раїнсь�ої�партії�«Зелена�пла-
нета»;

Ревен�о�Ми�ола�Борисович,�1991�ро�	�на-
родження�— від�Партії�Пенсіонерів�У�раїни;

Тіліжен�о�Віталій�Ві�торович,�1978�ро�	�на-
родження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�ра-
їнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)
Віталія�Клич�а»;

Тр	ш�овсь�ий�Іван�Іванович,�1955�ро�	�на-
родження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Свобода»;

Черев�о�Олена�Гри�орівна,�1956�ро�	�наро-
дження�— від�Політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Громада».
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
на-

родних
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
виборчо�о
о�р���
№ 215
Голова
�омісії —�Нечипорен�о�Генадій�Ле-

сьович,�1963�ро�	�народження�— від�політичної
партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Свобода».
Заст�пни�
�олови
�омісії —�Со�	р�Вален-

тина�Дмитрівна,�1963�ро�	�народження�— від�По-
літичної�партії�«УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо�ратич-
ний�Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а»,�де-
п	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апара-
ті�Верховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ан-
ня.
Се�ретар
�омісії—�Твердохлєбов�Єв�еній

Гри�орович,�1965�ро�	�народження�— від�ПАР-
ТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєс-
трована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни�по-
точно�о�с�ли�ання.

Члени
�омісії:
Бо�атч	��Яніна�Михайлівна,�1982�ро�	�наро-

дження�— від�Ради�альної�Партії�Оле�а�Ляш�а;
Борисен�о�Наталія�Оле�сандрівна,�1982�ро-

�	�народження�— від�Політичної�партії�У�раїн-
сь�а�платформа�«СОБОР»;

Борис�о�Оле�сандр�Леонідович,�1959�ро�	
народження�— від�Політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Громада»;

Домчен�о�Дмитро�Юрійович,�1986�ро�	�на-
родження�— від�Соціалістичної�партії�У�раїни;

Іванов�Юрій�Михайлович,�1985�ро�	�народжен-
ня�— від�Ком	ністичної�партії�У�раїни;

Івасен�о�Ві�торія�Оле�сандрівна,�1982�ро�	
народження�— від�Політичної�партії�«Зелені»;

Картавий�Іван�Леонідович,�1984�ро�	�наро-
дження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Свобода»,�деп	татсь�а�фра�ція
я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради
У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Крамарен�о�Геннадій�Тимофійович,�1953
ро�	�народження�— від�Партії�Наталії�Королев-
сь�ої�«У�раїна —�Вперед!»;

Кр	��Ляна�Василівна,�1974�ро�	�народжен-
ня�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�раїнсь�ий
Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)�Віталія
Клич�а»;

На�алюжний�Оле�сій�Іванович,�1975�ро�	
народження�— від�Ліберальної�партії�У�раїни;

Сімонова�Тетяна�Ми�олаївна,�1957�ро�	�на-
родження�— від�Партії�Зелених�У�раїни;

Слич�о�Ганна�Йосипівна,�1965�ро�	�наро-
дження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Бать�івщина»,�деп	татсь�а�фра�-
ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ра-
ди�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Талі��Тетяна�Ві�торівна,�1964�ро�	�наро-
дження�— від�У�раїнсь�ої�партії�«Зелена�плане-
та»;

Чмих�Валентина�Оле�сіївна,�1945�ро�	�на-
родження�— від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРАЇНА
МАЙБУТНЬОГО»;

Шив�о�Ми�ола�Ми�олайович,�1966�ро�	�на-
родження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ.
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-
борчо�о
о�р���
№ 216

Голова
�омісії —�К	ци��Бо�дан�Ві�торо-
вич,�1988�ро�	�народження�— від�Ради�альної
Партії�Оле�а�Ляш�а.

Заст�пни�
�олови
�омісії —�Дмитрен�о
Дмитро�Оле�ович,�1985�ро�	�народження�—
від�Ліберальної�партії�У�раїни.
Се�ретар
�омісії —�Гордієн�о�Андрій�Іва-

нович,�1979�ро�	�народження�— від�Політич-
ної�партії�«НОВА�ПОЛІТИКА».

Члени
�омісії:
Айвазян�Тетяна�Ві�торівна,�1965�ро�	�наро-

дження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Бать�івщина»,�деп	татсь�а�фра�-
ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ра-
ди�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Але�сеєн�о�Віталій�Володимирович,�1985
ро�	�народження�— від�Політичної�партії�«УДАР
(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Рефор-
ми)�Віталія�Клич�а»;

Антонен�о�Валентина�Ві�торівна,�1986�ро-
�	�народження�— від�Партії�Зелених�У�раїни;

Васіна�Тетяна�Єв�енівна,�1966�ро�	�наро-
дження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ;

Віламова�Раїса�Захарівна,�1956�ро�	�наро-
дження�— від�У�раїнсь�ої�партії�«Зелена�плане-
та»;

Войнова�Валентина�Єв�енівна,�1946�ро�	
народження�— від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Бать�івщина»;

Гринч	��Людмила�Ар�адіївна,�1962�ро�	�на-
родження�— від�Партії�Наталії�Королевсь�ої
«У�раїна —�Вперед!»;

Климч	��Ві�торія�Петрівна,�1984�ро�	�наро-
дження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�раїн-
сь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)�Ві-
талія�Клич�а»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�заре-
єстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни
поточно�о�с�ли�ання;

Люта�Аліна�Володимирівна,�1985�ро�	�на-
родження�— від�Політичної�партії�«Народно-
тр	довий�союз�У�раїни»;

М	ли��І�ор�Борисович,�1983�ро�	�народжен-
ня�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єд-
нання�«Свобода»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�за-
реєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�ра-
їни�поточно�о�с�ли�ання;

Пал�ін�Дмитро�Вячеславович,�1986�ро�	�на-
родження�— від�Ком	ністичної�партії�У�раїни;

Пономарьов�Денис�Оле�сандрович,�1985
ро�	�народження�— від�Партії�Пенсіонерів�У�ра-
їни;

П	стовіт�Аліна�Оле�сандрівна,�1986�ро�	�на-
родження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-
ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Сер�еєва�Юлія�Йосипівна,�1966�ро�	�наро-
дження�— від�Політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Громада»;

Ульяніч�Роман�Ярославович,�1994�ро�	�на-
родження�— від�Політичної�партії�«Зелені».
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-
борчо�о
о�р���
№ 217
Голова
�омісії —�Білий�Ярослав�Віталійо-

вич,�1975�ро�	�народження�— від�Соціалістич-
ної�партії�У�раїни.
Заст�пни�
�олови
�омісії —�Хіміч�О�сана

Єв�енівна,�1963�ро�	�народження�— від�Партії
Наталії�Королевсь�ої�«У�раїна —�Вперед!».
Се�ретар
�омісії—�Ларчен�о�Катерина�Ві-

таліївна,�1986�ро�	�народження�— від�Політич-
ної�партії�«УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний
Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а».

Члени
�омісії:
Ахтирсь�а�Алла�Сер�іївна,�1990�ро�	�наро-

дження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ;
Ботнар�Ві�торія�Іванівна,�1970�ро�	�наро-

дження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�раїн-
сь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)�Ві-
талія�Клич�а»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�заре-
єстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни
поточно�о�с�ли�ання;

Горова�Тетяна�Андріївна,�1957�ро�	�наро-
дження�— від�політичної�партії�«Наша�У�раїна»;

Кравчен�о�Олена�Ві�торівна,�1979�ро�	�на-
родження�— від�У�раїнсь�ої�партії�«Зелена�пла-
нета»;

К	знєцова�Ярина�Дмитрівна,�1975�ро�	�на-
родження�— від�Партії�Зелених�У�раїни;

К	хар�Оле�сандр�Гри�орович,�1981�ро�	�на-
родження�— від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Свобода»;

К	шнір�Бо�дан�Сер�ійович,�1987�ро�	�наро-
дження�— від�Ліберальної�партії�У�раїни;

Мороз�Юрій�Ми�олайович,�1981�ро�	�наро-
дження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Свобода»,�деп	татсь�а�фра�ція
я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради
У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Оле�сю��Володимир�Васильович,�1986�ро-
�	�народження�— від�Політичної�партії�«НОВА
ПОЛІТИКА»;

Романен�о�Дмитро�Ми�олайович,�1980�ро-
�	�народження�— від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРА-
ЇНА�МАЙБУТНЬОГО»;

Співа��Інна�Іванівна,�1981�ро�	�народження�—
від�Ради�альної�Партії�Оле�а�Ляш�а;

Устю�ов�Костянтин�Юрійович,�1975�ро�	�на-
родження�— від�Політичної�партії�«Зелені»;

Фастовсь�а�Ніна�Андріївна,�1950�ро�	�наро-
дження�— від�Політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Громада»;

Шлапа��Віта�Валентинівна,�1980�ро�	�наро-
дження — від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-

ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;
Штепа�Ві�тор�Оле�сандрович,�1978�ро�	�на-

родження — від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Бать�івщина»,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-
ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання.
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-
борчо�о
о�р���
№ 218
Голова
�омісії—�Г	дзовсь�а�Анжела�Ві�то-

рівна,�1970�ро�	�народження — від�Партії�Зе-
лених�У�раїни.

Заст�пни�
�олови
�омісії —�І�натен�о
Оле�сій�Валентинович,�1976�ро�	�народження
— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ.

Се�ретар
�омісії —�Дєд�ов�Андрій�Ми�о-
лайович,�1974�ро�	�народження — від�Політич-
ної�партії�«УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний
Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а»,�деп	тат-
сь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Вер-
ховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання.

Члени
�омісії:
Барс	��Ми�ола�Васильович,�1967�ро�	�на-

родження — від�У�раїнсь�ої�партії�«Зелена�пла-
нета»;

Віт�овсь�ий�І�ор�Анатолійович,�1968�ро�	
народження — від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРА-
ЇНА�МАЙБУТНЬОГО»;

Вороніна�Юлія�Володимирівна,�1984�ро�	
народження — від�Ради�альної�Партії�Оле�а
Ляш�а;

Дніпр	��Ві�торія�Василівна,�1968�ро�	�на-
родження — від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Свобода»;

Захарчен�о�Валентина�Іванівна,�1956�ро�	�на-
родження — від�Соціалістичної�партії�У�раїни;

Ільч	��Ма�сим�Оле�ович,�1992�ро�	�наро-
дження — від�Політичної�партії�«Зелені»;

Карлін�Опанас�Володимирович,�1981�ро�	
народження — від�Партії�Пенсіонерів�У�раїни;

Крижановсь�ий�Сер�ій�Костянтинович,�1967
ро�	�народження — від�Політичної�партії�«На-
родно-тр	довий�союз�У�раїни»;

Л	�ашен�о�Юрій�Іванович,�1980�ро�	�наро-
дження — від�політичної�партії�«Наша�У�раїна»;

Мавреш�о�Костянтин�Степанович,�1968�ро-
�	�народження — від�Ліберальної�партії�У�ра-
їни;

Норова�Людмила�Іванівна,�1960�ро�	�наро-
дження — від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-
ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Омельчен�о�Віталій�Михайлович,�1992�ро�	
народження — від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Свобода»,�деп	татсь�а�фра�-
ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ра-
ди�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Панчен�о�Ві�тор�Павлович,�1946�ро�	�наро-
дження — від�Ком	ністичної�партії�У�раїни;

Пархомен�о�Юлія�Анатоліївна,�1983�ро�	�на-
родження — від�Політичної�партії�У�раїнсь�а
платформа�«СОБОР»;

Тиш�евич�Майя�Анатоліївна,�1970�ро�	�на-
родження — від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Бать�івщина»,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-
ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання.
О�р�жна
виборча
�омісія
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виборів
народ-
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Голова
�омісії —�Бабанін�Артем�Ми�ола-
йович,�1979�ро�	�народження — від�У�раїнсь�ої
партії�«Зелена�планета».
Заст�пни�
�олови
�омісії—�Колієн�о�Ва-

лентина�Гри�орівна,�1967�ро�	�народження —
від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання
«Бать�івщина»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�заре-
єстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни
поточно�о�с�ли�ання.
Се�ретар
�омісії—�Басистий�Владислав�Ва-

лентинович,�1977�ро�	�народження — від�Пар-
тії�Наталії�Королевсь�ої�«У�раїна —�Вперед!».

Члени
�омісії:
Ба�лай�О�сана�Володимирівна,�1973�ро�	

народження — від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	тат-
сь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Вер-
ховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Володимирсь�а�Оле�сандра�Ми�олаївна,
1977�ро�	�народження — від�Ліберальної�пар-
тії�У�раїни;

Гайдама�іна�Тамара�Федорівна,�1951�ро�	
народження — від�Ради�альної�Партії�Оле�а
Ляш�а;

Долес�о�Таїсія�Захарівна,�1941�ро�	�наро-
дження — від�Політичної�партії�«УДАР�(У�раїн-
сь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)�Ві-
талія�Клич�а»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�заре-
єстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни
поточно�о�с�ли�ання;

Дорошен�о�Наталія�Анатоліївна,�1985�ро�	
народження — від�Політичної�партії�У�раїнсь�а
платформа�«СОБОР»;

Дробот�Ві�тор�Васильович,�1961�ро�	�на-
родження — від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Свобода»;

Єрін�Оле�сій�Станіславович,�1978�ро�	�на-
родження — від�Партії�Пенсіонерів�У�раїни;

Заб	дсь�а�Ганна�Володимирівна,�1965�ро-
�	�народження — від�Політичної�партії�«НОВА
ПОЛІТИКА»;

Калістий�Роман�Ві�торович,�1984�ро�	�на-
родження — від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРАЇНА
МАЙБУТНЬОГО»;

Матюшен�о�Юрій�Оле�сандрович,�1948�ро-
�	�народження�— від�Політичної�партії�Все-
	�раїнсь�е�об’єднання�«Громада»;

Потьом�іна�Ірина�Василівна,�1955�ро�	�на-
родження�— від�Ком	ністичної�партії�У�раїни;

Прилип�о�Тамара�Я�имівна,�1959�ро�	�на-
родження�— від�Соціалістичної�партії�У�раїни;

Самборсь�а-Бере�ець�Геня�Зі�м	ндівна,
1957�ро�	�народження�— від�політичної�пар-
тії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Бать�івщина»;

Сі�ален�о�Василь�Іванович,�1954�ро�	�на-
родження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�ра-
їнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)
Віталія�Клич�а»;

Циб	льсь�ий�Андрій�Васильович,�1974�ро-
�	�народження�— від�політичної�партії�Все-
	�раїнсь�е�об’єднання�«Свобода»,�деп	тат-
сь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті
Верховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ан-
ня.
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
на-

родних
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У�раїни
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Голова
�омісії —�Кісельова�Раїса�Петрів-

на,�1969�ро�	�народження�— від�політичної
партії�«Наша�У�раїна».
Заст�пни�
�олови
�омісії —�Циба�Андрій

Ми�олайович,�1988�ро�	�народження�— від
Політичної�партії�«НОВА�ПОЛІТИКА».
Се�ретар
�омісії—�Селю��Ірина�Ми�ола-

ївна,�1985�ро�	�народження�— від�Політичної
партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Громада».

Члени
�омісії:
Авдошин�Сер�ій�Анатолійович,�1956�ро�	

народження�— від�Політичної�партії�У�раїн-
сь�а�платформа�«СОБОР»;

Бєлова�Тетяна�Анатоліївна,�1957�ро�	�на-
родження�— від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Бать�івщина»,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-
ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Гайдай�Єв�енія�Бо�данівна,�1956�ро�	�на-
родження�— від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРА-
ЇНА�МАЙБУТНЬОГО»;

Гайдайч	��Оле�сандра�Володимирівна,�1989
ро�	�народження�— від�Ради�альної�Партії
Оле�а�Ляш�а;

Ільчен�о�Анна�Михайлівна,�1992�ро�	�на-
родження�— від�Ком	ністичної�партії�У�раїни;

Ковальч	��Наталія�Єв�еніївна,�1973�ро�	
народження�— від�Ліберальної�партії�У�раїни;

Кравч	��Наталія�Оле�сіївна,�1967�ро�	�на-
родження�— від�політичної�партії�Все	�раїн-
сь�е�об’єднання�«Свобода»;

Лебединець�Тетяна�Андріївна,�1952�ро�	
народження�— від�політичної�партії�Все	�ра-
їнсь�е�об’єднання�«Бать�івщина»;

Ляш�Оле�сандр�Сер�ійович,�1990�ро�	�на-
родження�— від�Політичної�партії�«Зелені»;

Масал�ін�Оле�сандр�Михайлович,�1973�ро-
�	�народження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	-
татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апара-
ті�Верховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ан-
ня;

Сер�ієн�о�Юлія�Сер�іївна,�1982�ро�	�наро-
дження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Свобода»,�деп	татсь�а�фра�ція
я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради
У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Со�олова�Галина�Гри�орівна,�1948�ро�	�на-
родження�— від�Партії�Зелених�У�раїни;

Терещен�о�Катерина�Сер�іївна,�1985�ро�	
народження�— від�Соціалістичної�партії�У�ра-
їни;

Хабарова�Катерина�Л	�’янівна,�1954�ро�	
народження�— від�Політичної�партії�«УДАР
(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Ре-
форми)�Віталія�Клич�а»,�деп	татсь�а�фра�ція
я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради
У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Шелест�Леонід�Іванович,�1951�ро�	�наро-
дження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�ра-
їнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)
Віталія�Клич�а».
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
на-

родних
деп�татів
У�раїни
одномандатно-
�о
виборчо�о
о�р���
№ 221
Голова
�омісії —�Овдій�Олена�Володими-

рівна,�1977�ро�	�народження�— від�Політичної
партії�«Народно-тр	довий�союз�У�раїни».
Заст�пни�
�олови
�омісії —�Теодорович

Геннадій�І�орович,�1964�ро�	�народження�—
від�Політичної�партії�«УДАР�(У�раїнсь�ий�Де-
мо�ратичний�Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич-
�а».
Се�ретар
�омісії—�Матяш�Тетяна�Гаври-

лівна,�1947�ро�	�народження�— від�ПАРТІЇ�РЕ-
ГІОНІВ.

Члени
�омісії:
Бас�Оле�сій�Дмитрович,�1982�ро�	�наро-

дження�— від�Соціалістичної�партії�У�раїни;
Бельсь�ий�Оле�сій�Володимирович,�1974

ро�	�народження�— від�Політичної�партії�«НО-
ВА�ПОЛІТИКА»;

Вінц�овсь�а�Юлія�Єв�енівна,�1994�ро�	�на-
родження�— від�Партії�Зелених�У�раїни;

Гамзян�Карен�Гри�орович,�1987�ро�	�на-
родження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�ра-
їнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)
Віталія�Клич�а»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�за-
реєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�ра-
їни�поточно�о�с�ли�ання;

Заболотний�Володимир�Леопольд-Воль-
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демарович,�1952�ро�	�народження�— від�Політичної�пар-
тії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Громада»;

Зал	ць�а�Наталія�Михайлівна,�1964�ро�	�народження
— від�У�раїнсь�ої�партії�«Зелена�планета»;

Каза�ова�Наталія�Семенівна,�1973�ро�	�народження�—
від�політичної�партії�«Наша�У�раїна»;

Катериню��І�ор�Васильович,�1975�ро�	�народження�—
від�Партії�Наталії�Королевсь�ої�«У�раїна —�Вперед!»;

Коваль�Юрій�Оле�сійович,�1957�ро�	�народження�— від
політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Свобода»,�де-
п	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-
ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Крица��І�ор�Володимирович,�1988�ро�	�народження�—
від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Бать�ів-
щина»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апара-
ті�Верховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Мар�овсь�а�Оле�сандра�Костянтинівна,�1990�ро�	�на-
родження�— від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРАЇНА�МАЙБУТ-
НЬОГО»;

Стецен�о�Ірина�Ві�торівна,�1965�ро�	�народження�—
від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстро-
вана�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ан-
ня;

Т�ачен�о�Вадим�Борисович,�1963�ро�	�народження�—
від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Свобода»;

Ян�овсь�а�Наталія�Оле�сандрівна,�1973�ро�	�народжен-
ня�— від�Політичної�партії�«Зелені»;

Ярош�Любов�Михайлівна,�1953�ро�	�народження�— від
Ліберальної�партії�У�раїни.
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народних
деп�-

татів
У�раїни
одномандатно�о
виборчо�о
о�р���
№ 222
Голова
�омісії —�Шиндеровсь�а�Олена�Анатоліївна,

1973�ро�	�народження�— від�Партії�Пенсіонерів�У�раїни.
Заст�пни�
�олови
�омісії —�Стецюра�Денис�Оле�-

сандрович,�1984�ро�	�народження�— від�Політичної�партії
Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Громада».

Се�ретар
�омісії —�Гаєн�о�Дмитро�Єв�енович,�1967
ро�	�народження�— від�Політичної�партії�«Зелені».

Члени
�омісії:
Андреєва�Людмила�Оле�сандрівна,�1978�ро�	�наро-

дження�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо-
�ратичний�Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а»;

Беспалий�Р	слан�Оле�сандрович,�1982�ро�	�народжен-
ня�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ;

Гавриш�Олена�Петрівна,�1966�ро�	�народження�— від
політичної�партії�«Наша�У�раїна»;

Задорожний�Юрій�Петрович,�1961�ро�	�народження�—
від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Свобода»;

Киричен�о�Сер�ій�Володимирович,�1985�ро�	�наро-
дження�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�за-
реєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни�поточно�о
с�ли�ання;

Климен�о�Володимир�Федорович,�1950�ро�	�народжен-
ня�— від�Ком	ністичної�партії�У�раїни;

К	зьмен�о�Єв�ен�Петрович,�1989�ро�	�народження�—
від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Бать�ів-
щина»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апара-
ті�Верховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Не�рашевич�Ві�тор�Володимирович,�1969�ро�	�наро-
дження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання
«Свобода»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апа-
раті�Верховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Нетребіна�Олена�Ми�олаївна,�1960�ро�	�народження�—
від�Партії�Зелених�У�раїни;

Ночовний�Оле�сій�Васильович,�1989�ро�	�народження
— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Бать-
�івщина»;

Рибач	��Людмила�Ми�олаївна,�1967�ро�	�народжен-
ня�— від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРАЇНА�МАЙБУТНЬОГО»;

Р	д�івсь�ий�Ярослав�Петрович,�1974�ро�	�народжен-
ня�— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо�ра-
тичний�Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а»,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради
У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Соболєва�Катерина�Юріївна,�1990�ро�	�народження�—
від�Соціалістичної�партії�У�раїни;

Тимошен�о�Ві�торія�Ві�торівна,�1978�ро�	�народжен-
ня�— від�Політичної�партії�У�раїнсь�а�платформа�«СО-
БОР»;

Тополова�Ірина�Станіславівна,�1966�ро�	�народжен-
ня�— від�Політичної�партії�«НОВА�ПОЛІТИКА».
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народних
де-

п�татів
У�раїни
одномандатно�о
виборчо�о
о�р���
№ 223

Голова
�омісії —�Сторож�о�Аліна�Оле�сандрівна,
1985�ро�	�народження�— від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«ПРА-
ВИЙ�СЕКТОР».
Заст�пни�
�олови
�омісії —�Воронєвсь�ий�Дмитро

Володимирович,�1980�ро�	�народження�— від�Політич-
ної�партії�«Зелені».
Се�ретар
�омісії—�Р	ден�о�Фідель�Артемович,�1964

ро�	�народження�— від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е
об’єднання�«Свобода».

Члени
�омісії:
Василен�о�Анатолій�Павлович,�1958�ро�	�народжен-

ня�— від�Політичної�партії�У�раїнсь�а�платформа�«СО-
БОР»;

Жар�ова�Наталія�Іванівна,�1958�ро�	�народження�— від
політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Бать�івщи-
на»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Вер-
ховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Ждан�Анастасія�Оле�сандрівна,�1988�ро�	�народжен-
ня�— від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�за-
реєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни�поточно-
�о�с�ли�ання;

Козловсь�ий�Андрій�Костянтинович,�1966�ро�	�наро-
дження�— від�Політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднан-
ня�«Громада»;

Костен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович,�1993�ро�	�на-
родження�— від�Ком	ністичної�партії�У�раїни;

Кравцов�І�ор�Володимирович,�1986�ро�	�народження
— від�Політичної�партії�«УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо�ратич-
ний�Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а»,�деп	татсь�а
фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради
У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

Крамарен�о�Інна�Леонідівна,�1964�ро�	�народження�—
від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об’єднання�«Свобо-
да»,�деп	татсь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті
Верховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання;

К	жільна�Світлана�Володимирівна,�1987�ро�	�наро-
дження�— від�Ради�альної�Партії�Оле�а�Ляш�а;

Лиз	н�Катерина�Борисівна,�1988�ро�	�народження�—
від�Партії�Наталії�Королевсь�ої�«У�раїна —�Вперед!»;

Маз	рен�о�Альона�Валеріївна,�1991�ро�	�народжен-
ня�— від�Ліберальної�партії�У�раїни;

Назарен�о�Мирослава�Василівна,�1981�ро�	�наро-
дження�— від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРАЇНА�МАЙБУТ-
НЬОГО»;

Оніщен�о�Костянтин�Оле�сандрович,�1994�ро�	�на-
родження�— від�Партії�Пенсіонерів�У�раїни;

Романю��Анжела�Ві�торівна,�1986�ро�	�народження
— від�політичної�партії�«Наша�У�раїна»;

Сахаць�а�Ніна�Ми�олаївна,�1977�ро�	�народження�—
від�Партії�Зелених�У�раїни;

Ярош�Ілля�Михайлович,�1953�ро�	�народження�— від
Політичної�партії�«Народно-тр	довий�союз�У�раїни».

Секретар
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. Ç11 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÀÐÍÈÖÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäóïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Î.Êîøèöÿ,11,Äàðíèöüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá.430,òåë. 564-98-42, 564-92-01.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíò. òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà çà
1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1
ÊÏ «Äèðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî

ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» 
(ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 32, 578-30-06)

1 ïîâåðõ âóë. Êîøèöÿ,
11 191,00

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 
(169,20 êâ. ì), áàð ç ðåàë³çàö³ºþ ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â

(21,80 êâ. ì)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 19.08.2014

121,79 23 261,15

2
ÊÏ «Äèðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî

ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» 
(ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 32, 578-30-06)

1, 2 ïîâåðõè âóë. Îë³éíè-
êà, 21 5,80 Áàíê³âñüêà óñòàíîâà 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 29.08.2014

495,20 2 872,16

3
ÊÏ «Äèðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî

ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» 
(ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 32, 578-30-06)

1 ïîâåðõ ïðîñï.
Áàæàíà, 5-À 10,00

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ðîçì³ùåííÿ
åëåêòðîìîíòåð³â ç îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì

äèñïåò÷åðñüêîãî çâ'ÿçêó)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 06.08.2014

144,28 1 442,83

4
ÊÏ «Äèðåêö³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî

ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» 
(ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 32, 578-30-06)

1 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå
øîñå, 172-Á 10,70

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ðîçì³ùåííÿ
åëåêòðîìîíòåð³â ç îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì

äèñïåò÷åðñüêîãî çâ'ÿçêó)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 06.08.2014

148,44 1 588,30

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïî-
íîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 1 ãîä.

ó ãðí.

Ðîçì³ð òèæíåâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè ó

ãðí.

Ñòàíîì íà 15.08.2014

1
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ 

Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

2 ïîâåðõ ÞÍÎÑÒ²
ÂÓË., 5 92,00

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª
Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Ó ÑÔÅÐ² ÑÏÎÐÒÓ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ñïîðòèâíîãî

áàëüíîãî òàíöþ ç ä³òüìè òà þíàöòâîì) (ïîãîäèííî)
2 ðîêè 364 äí³ 5,92 148,00

2
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ 

Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

1 ïîâåðõ ÊÈÁÀËÜ-
×È×À ÂÓË., 5 72,28

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª
ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ìóçèêè ç ó÷íÿìè

ìîëîäøèõ êëàñ³â) (ïîãîäèííî)
2 ðîêè 364 äí³ 3,87 23,22

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò îðåíäè, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà, à ñàìå:
- íåæèòëîâ³ ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,80 êâ.ì ðîçòàøîâàí³ â áóä³âë³ ÊÌÏ

«Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2» Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,ïðîñï.Ñâîáîäè,22,òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ 2573,17 ãðí áåç
óðàõóâàííÿ ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî

ïðèçíà÷åííÿ. Â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî
äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè òà âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè â ðîçì³ð³ 308780,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë. , 2, Ïîä³ëüñüêà

ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 417-14-61.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Áàñîâñüêîãî Ñåðã³ÿ
Âàñèëüîâè÷à íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Áàñîâñüêî¿ Î.Í. äî Áàñîâñüêîãî Ñ.Â.,
òðåòÿ îñîáà: Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 19.09.2014ð. î 15.30 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-Â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç éîãî ó÷àñò³.

Ñóääÿ Øåâ÷óê Î.Ï.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

- Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöå çíàõîäæåííÿ äâîïîâåðõîâî¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ïî âóë. Ñòàëüñüêîãî
24, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 223,10 êâ.ì.

- Ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ; çä³éñíåííÿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â.

- Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè, 361 äåíü.

- Îðåíäíà ïëàòà 32,13 ãðí çà 1 êâ.ì, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 7 169,17 ãðí ñòàíîì íà
01.03.2014ð.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷—Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà.

Äåðæàâíà ô³íàíñîâà ³íñïåêö³ÿ â ì. Êèºâ³ 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â — ãîëîâíèõ,
ïðîâ³äíèõ, ñòàðøèõ, äåðæàâíèõ ô³íàíñîâèõ ³íñïåêòîð³â òà ãîëîâíèõ, ïðîâ³äíèõ, ñòàðøèõ,
äåðæàâíèõ àóäèòîð³â; ñïåö³àë³ñò³â, ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â ç ïèòàíü êîìï'þòåðèçàö³¿, ïðîâ³äíèõ
ñïåö³àë³ñò³â ç ïèòàíü êîìï'þòåðèçàö³¿, ñïåö³àë³ñòà-þðèñêîíñóëüòà, ²² êàòåãîð³¿, ïðîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà-áóõãàëòåðà.

Âèìîãè: â³äïîâ³äíà âèùà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè çà ôàõîì.
Çâåðòàòèñÿ çà òåë. 482-01-06.
Òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâ — ì³ñÿöü ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹ 8 ïî âóë. ²íñòèòóòñüê³é,
20/8 â ì. Êèºâ³, âèäàíå Âèðîáíè÷èì æèòëîâèì ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíèì
óïðàâë³ííÿì â³ä 05 áåðåçíÿ 1993 ð. íà ³ì'ÿ Ñèìîíåíêî Âàëåíòèíè Êîñòÿíòèí³âíè,
ââàæàòè íåä³éñíèì.
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ãîä³ äåô³ëþâàòè,

çàõîâàéòåñÿ ïîäàë³ â³ä

ãðîìàäñüêî¿ ìåòóøí³, ñè-

ä³òü òèõî, â³äìîëþéòå ãð³õè, êàéòå-

ñÿ.Äåíü ìàº êàðì³÷íó òîíàëüí³ñòü,

³ ÿêùî âàñ ïîïðîñÿòü ïðî äîïîìî-

ãó, ðàäî éä³òü íàçóñòð³÷ ëþäÿì, öå

ñâÿòèé îáîâ’ÿçîê, çà ÿêèé íåîäì³í-

íî áóäå âèíàãîðîäà.

ÒÅËÜÖ²,ïîñòàðàéòåñÿ ñòàòè

äëÿ ñåðäå÷íèõîáðàíö³â äðó-

ãîì ³ êîõàíöåì â îäí³é ³ïîñ-

òàñ³, øàíóéòå, ùèðî ëþá³òü îäèí îä-

íîãî, áóäüòå, ÿê íèòêà ç ãîëêîþ, òîä³

ñîþç îòðèìàº äðóãå äèõàííÿ.Â ñ³ìåé-

íèõïåíàòàõîñåëèëàñÿ ôîðòóíà,ñïðè-

ÿþ÷è óñï³øíîìó áëàãîóñòðîþ îñåë³

çà ùåäðî¿ ï³äòðèìêè äîìî÷àäö³â.

ÁËÈÇÍßÒÀ, òÿãí³òü äîìàø-

íüîãî âîçà ³ îäíî÷àñíî çî-

ñåðåäüòåñÿ íà ïðîôåñ³é-

í³é ä³ÿëüíîñò³, íà ñëóæá³ ìàº áóòè

ãîòîâí³ñòü íîìåð îäèí, îñê³ëüêè

ìîæëèâ³ íåïåðåäáà÷ëèâ³ íàêàçè

êåð³âíèöòâà, ÿê³ ïîòð³áíî âèêîíó-

âàòè â ñòðîê ³ áåç ïðåòåíç³é,ùî ïî-

çèòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ íà ô³íàíñàõ.

ÐÀÊÈ, âè ñàì ñîá³ ïàí,òàí-

öþâàòè ï³ä ÷óæó äóäêó íå

ñë³ä, «ïîãîäó» ðîá³òü íà

ñâ³é ñìàê, ñêðóïóëüîçíî çâàæóþ÷è

âñ³ ïëþñè òà ì³íóñè âëàñíèõ ìîæ-

ëèâîñòåé â àóð³ ã³ïíîòè÷íîãî âïëè-

âó îòî÷åííÿ. Íàìàãàéòåñÿ ì³öíî

ñòîÿòè íà çåìë³, ñïîâ³äóþ÷è ïðàê-

òè÷í³ ³íòåðåñè, à ïðè ïîòðåá³ (óâà-

ãà çàêîõàíèì!) ï³äíÿòèñÿ âãîðó íà

îë³ìï ðîìàíòè÷íîãî åêñòàçó.

ËÅÂÈ, çíàéøîâøè, íå ðà-

ä³éòå,âòðàòèâøè,íå ñóìóé-

òå, ùî âïàëî — òå ïðîïà-

ëî, äîëÿ âèëó÷èëà âçÿòå ñâîãî ÷àñó

ïîíàä ì³ðó.Âè ñõèëüí³ ïîòðàïèòè â

çàëåæí³ñòü (ïñèõîëîã³÷íó,ñåêñóàëü-

íó,ìàòåð³àëüíó,àëêîãîëüíó),òîæ íå

ðîçñëàáëÿéòåñÿ, à âèñòàâòå çàõèñ-

íèé áàð’ºð â³ä òèõ ã³ïíîòè÷íèõ ïðè-

íàä, ³ êàïîñí³ íàêèâàþòü ï’ÿòàìè.

Ä²ÂÈ,àáè íå ïîçáóòèñÿ õë³á-

íîãî ì³ñöÿ, äîðîæ³òü ïðî-

ôåñ³éíèìè çäîáóòêàìè,óíè-

êàéòå âîéîâíè÷î¿ êîíôðîíòàö³¿ íà

îñîáèñòîìóòà ä³ëîâîìóôðîíòàõ.ßê-

ùî íå çäàòí³ ïîÿñíèòè ëîã³÷íî äèâ-

íó ïàðòíåðñüêó ïîâåä³íêó, ë³ïøèé

âèõ³ä—ïîäóìêè ñòàòè íà ¿õíº ì³ñöå...

ÒÅÐÅÇÈ, áåðåæ³òü äîáð³

ñòîñóíêè ç ðîáîòîäàâöÿ-

ìè òà êîëåãàìè, ÿê ç³íè-

öþ îêà æåðòâóéòå âñ³ì çàðàäè öüî-

ãî, ùèðî ï³äòðèìóþ÷è òåïëó çàäó-

øåâíó àòìîñôåðó â êîëåêòèâ³. Âè,

áåçïåðå÷íî, ÿñêðàâèé ë³äåð, îäíàê

íàòÿãóâàòè ïîêè ùî ñòðóíè íå ñë³ä.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ ñÿéíóòü äîí-

æóàíñüêèìè òàëàíòàìè,

ìàãí³òîì ïðèâàáèâøè òî-

ãî, õòî òàê ïîòð³áíèé âàøîìó çãî-

ëîäí³ëîìó ïî êîõàííþ ñåðöþ. Â³ä-

ïî÷èâàéòå íà ñâ³é ñìàê, ðîçâà-

æàéòåñÿ ³ ðåàë³çîâóéòå ïðèðîäí³

òàëàíòè.

ÑÒÐ²ËÜÖßÌ õî÷ ðîç³ðâèñü,

äîâåäåòüñÿ ëàâ³ðóâàòè ì³æ

äîìîì òà ðîáîòîþ, ùîá

ñêð³çü âñòèãàòè, êåðóþ÷èñü ³íñòèíê-

òîì. Ðîçïîä³ë³òü åêîíîìíî ñèëè,

àáè â³äíîâèòè ãàðìîí³þ â ñ³ì’¿ ³ íå

íàøêîäèòè ïðîôåñ³éíèì ñïðàâàì,

äå ðîç³ãðóºòüñÿ êîçèðíà êàð’ºðíà

êàðòà.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, áóäüòå ãîñïî-

äàðåì ñëîâà â ñëóæáîâî-

ìó êîëåêòèâ³, äàëè îá³öÿí-

êó—âèêîíàéòå, ³íàêøå ï³ä³ðâåòå ïî-

ñàäîâèé àâòîðèòåò. Õî÷à äóøà ïå-

ðåïîâíåíà øàëåíèìè åìîö³ÿìè,

ñåíòèìåíòàì íå ï³ääàâàéòåñÿ —

øòîâõíóòü íà øëÿõ ñëîâîáëóääÿ.

ÂÎÄÎË² ,̄ õ³áà õî÷åø—ìó-

ñèø! Ïðèñòðàñí³ áàæàííÿ

³ ïðàêòè÷í³ ìîæëèâîñò³ â

äèñîíàíñ³, öå äâ³ äàëåê³ ãàëàêòè-

êè, ÷è¿ îðá³òè íå ïåðåòèíàþòüñÿ!

Íà ÷óäî ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè ëè-

øå óí³âåðñàëüí³ ôàõ³âö³.

ÐÈÁÈ, íèí³ ïðîÿâëÿòüñÿ

âñ³ «ïëþñè» òà «ì³íóñè»

âàøîãî õàðàêòåðó, ñòîñóí-

êè «ÿ — òè» ñÿãíóòü êðèòè÷íî¿ ìå-

æ³, âò³ì áèòè ãëå÷èêè ñåíñó íåìàº,

îá’ºäíóéòåñÿ ³ êðîêóéòå äàë³ ðàçîì

â ëþáîâ³ òà çëàãîä³.

ÇÀ ÄÀÍÈÌÈ âèäàííÿ, íåâäîâîëåííÿ Âàäèìà Äºíüã³-
íà âèêëèêàíå òèì,ùî â íîâèííîìó ðîçä³ë³ óêðà¿íñüêî-
ãî «ßíäåêñà» í³áèòî ðîçì³ùóþòüñÿ ñòàòò³ ³ çàì³òêè
óêðà¿íñüêèõ ÇÌ²,ÿê³,çà ñëîâàìè äåïóòàòà,«ìàñîâî äî-
ïóñêàþòü ñïîòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ³ ì³ñòÿòü ïðÿì³ âè-
ïàäè ïðîòè Ðîñ³¿».

«ß âèçíàâ äîö³ëüíèì çâåðíóòèñÿ â ñàì «ßíäåêñ» ³ â
Ðîñêîìíàãëÿä.Êîìïàí³þ ÿ ïðîøó ðîç’ÿñíèòè,÷îìó âè-
íèêëà öÿ ñèòóàö³ÿ, à Ðîñêîìíàãëÿä — ïðîàíàë³çóâàòè
¿¿ âèíèêíåííÿ ³ ìîæëèâ³ çàêîíí³ íàñë³äêè»,— öèòóº
âèäàííÿ ðîñ³éñüêîãî ïîñàäîâöÿ.

Ó ñàìîìó «ßíäåêñ³» ïîâ³äîìèëè, ùî äåïóòàòñüêî-
ãî çâåðíåííÿ ïîêè íå îòðèìóâàëè,íàãàäàâøè ïðè öüî-
ìó, ùî «ßíäåêñ» º ì³æíàðîäíîþ êîìïàí³ºþ ³ òåõíîëî-
ã³¿ äëÿ âñ³õ ¿¿ ðèíê³â îäíàêîâ³. Òàì òàêîæ äîäàëè, ùî
äëÿ êîæíî¿ ç êðà¿í ðîçðîáëÿþòüñÿ «ñâî¿ ñåðâ³ñè òàê,
ùîá âîíè â³äïîâ³äàëè ëîêàëüíèì ³íòåðåñàì êîðèñòó-
âà÷³â».

Çà âñèì öèì âèõîäèòü, ùî ðîñ³éñüê³é âëàä³ ìàëî
òîãî,ùî âîíà îáìåæèëà ²íòåðíåò—ñâîáîäó ñâî¿õ ãðî-
ìàäÿí, òà ùå é ïîë³òèêè ïðàãíóòü íàêëàñòè öåíçóðó
íà ì³æíàðîäíó ³íòåðíåò-ñï³ëüíîòó.Ìàáóòü,ïðàâäà î÷³
êîëå �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 60 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +25o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 29 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ:56 %

Ì³æíàðîäíèé äåíü êðàñè

1776—çàòâåðäæåíî íîâó íàçâó Îá’-

ºäíàíèõ êîëîí³é Àìåðèêè — êðà¿íà

ñòàëà íàçèâàòèñÿ Ñïîëó÷åí³ Øòàòè

Àìåðèêè.

1886 — â ñòîëèö³ Øâåéöàð³¿ Áåðí³

ï³äïèñàíî Ì³æíàðîäíó êîíâåíö³þ

ïðî îõîðîíóë³òåðàòóðíèõ ³ õóäîæí³õ

òâîð³â—ïåðøóì³æíàðîäíóóãîäóïî

çàõèñòó àâòîðñüêîãî ïðàâà.

1892 — àìåðèêàíñüêèé àñòðîíîì

Åäóàðä Áàðíàðä â³äêðèâ ï’ÿòèé ñó-

ïóòíèê Þï³òåðà —Àìàëüòåþ.

1932 — ðåñïóáë³êàíñüêèé óðÿä ²ñ-

ïàí³¿ ïðèéíÿâ çàêîí ïðî àâòîíîì-

íèé ñòàòóñ Êàòàëîí³¿, çà ÿêèì ó ëèñ-

òîïàä³ áóëî îáðàíî êàòàëîíñüêèé

ïàðëàìåíò, çôîðìîâàíî óðÿä.Ï³ñëÿ

ïîðàçêè ðåñïóáë³êàíö³â ó ãðîìàäÿí-

ñüê³é â³éí³ àâòîíîì³ÿ áóëà ôàêòè÷-

íî ë³êâ³äîâàíà ³ ¿¿ âäàëîñü ïîíîâè-

òè ëèøå â 1977ðîö³ ï³ñëÿ ñìåðò³ äèê-

òàòîðà Ôðàíêî.

ãîðîñêîï

9 âåðåñíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 9 âåðåñíÿ

Ðîñ³éñüêà Äåðæäóìà íåâäîâîëåíà 
óêðà¿íñüêèì «ßíäåêñîì»

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 37265

сріблястий

метал,Сr Х
зв�чання

розмови
ліричнийвірш

Р
ви�лючне
право,

�омпетенція

мірило, зразо�

дляпорівняння Е Аїд

Щ
спор�да

впорт�

вирібдля

па��вання

є�ип.бо�

мертвих

з�оловою

ша�ала А
�ашаз

����р�дзяно�о
борошна

франт

яйцеподібний
обрис
одиниця

літочислення

доля, �дача Т
чоловічеім’я

(безсмертя)

Брюс...

Брендон...

точ�а

протилежна

зеніт�

теплийвітер

теслярсь�а

со�ира

о�оленетілов

мистецтві

дрібнахижа

тваринарод.

��ницевих И сіт�ів�а

жрець,я�ий

проро��ваввід

іменібо�ів

хижа�род.

�отячих

�рошівдав.

Латвії

ци�ар�абез

м�ндшт��а

бо�лісів,отар

(міф.)

К	
царство

Одіссея

щитЗевса

(захист)

танцювальний

�ро�

Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

9 âåðåñíÿ 2014 ð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³òåòó Äåðæäóìè ç ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè Âàäèì Äºíüã³í (ËÄÏÐ)

çâåðíóâñÿ äî êîìïàí³¿ «ßíäåêñ» ³ Ðîñêîìíàãëÿäó ç âèìîãàì äàòè îö³íêó ðîáîò³ óêðà¿íñüêî¿ âåð-

ñ³¿ ïîøóêîâî¿ ñèñòåìè — yandex. ua. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Óêð³íôîðì ç ïîñèëàííÿì íà ãàçåòó

«Èçâåñòèÿ».


