
¹141 (4541) | íåä³ëÿ—â³âòîðîê | 28-30 âåðåñíÿ 2014 ð.

Ïîâåðíåííÿ äî âèòîê³â
� Ó Êèºâ³ ïëàíóþòü â³äíîâèòè ³ñòîðè÷í³ íàçâè âóëèöü òà ïîçáóòèñÿ ñïàäêó

òîòàë³òàðíîãî ìèíóëîãî

Ïàö³ºíòàì 
ñòîëè÷íèõ ë³êàðåíü
âçèìêó áóäå òåïëî

«Ñïåö³àëüí³ êîì³ñ³¿ âæå ïåðåâ³-
ðèëè ñòàí ë³êàðåíü ³ ¿õíþ ãîòîâ-
í³ñòü äî çèìè. Ñüîãîäí³ ìîæåìî
ïðîçâ³òóâàòè ïðî 99 % ãîòîâíî-
ñò³ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.×åðåç ê³ëü-
êà äí³â âîíà âæå áóäå ñòîâ³äñîò-
êîâîþ»,—çàïåâíèâ äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðèãàí. Â³í òàêîæ
çàçíà÷èâ, ùî ñüîãîäí³ ñòîëè÷íà
âëàäà ïðàöþº íàä ïèòàííÿì ïî-
ë³ïøåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ íåâ³ä-
êëàäíî¿ äîïîìîãè êèÿíàì.

«Ìè õî÷åìî, ùîá íàø³ ë³êàð-
í³ ïðàöþâàëè ö³ëîäîáîâî, ÿê,íà-
ïðèêëàä, ë³êàðíÿ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè, ÿêà ñüîãîäí³ ºäèíà íà âåñü
Êè¿â. Òîìó ùî íå ìîæå ëþäèíà
ó ÕÕI ñòîë³òò³ âòðà÷àòè æèòòÿ ëè-
øå ÷åðåç òå, ùî íà ì³ñö³ íå áó-
ëî ïîòð³áíîãî ñïåö³àë³ñòà»,—ñêà-
çàâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó.

Â³í òàêîæ íàãîëîñèâ,ùî çîñå-
ðåäæåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ôà-
õ³âö³â ó çàêëàä³ ³ç ðîáîòîþ 24
ãîäèíè íà äîáó, ÿêèõ ó ì³ñò³ áó-
äå íå îäèí ³ íå äâà, ïîêðàùèòü
ÿê³ñòü íàäàííÿ äîïîìîãè ³ âðÿ-
òóº òèñÿ÷³ æèòò³â êèÿí. Âîäíî÷àñ,
ï³äêðåñëèâ Ìèõàéëî Ðèãàí,ïèòàí-
íÿ ñêîðî÷åííÿ ë³æêî-ì³ñöü ó ë³-
êàðíÿõ ñòîëèö³ àáî ö³ëèõ â³ää³-
ëåíü ìåäçàêëàä³â ó ÊÌÄÀ âçàãà-
ë³ íå îáãîâîðþºòüñÿ.

Êè¿â ðîçãëÿäàº 
ìîæëèâ³ñòü
âèðîáíèöòâà 
é åêñïëóàòàö³¿ 
ºâðîïåéñüêèõ 
òðàìâà¿â

Ïðî öå, çà ï³äñóìêàìè ïåðåãî-
âîð³â ³ç ìåíåäæìåíòîì ³ âëàñ-
íèêàìè ºâðîïåéñüêèõ âèðîáíè-
ê³â òðàìâà¿â íà áåðë³íñüê³é âè-
ñòàâö³ InnoTrans-2014, ïîâ³äî-
ìèâ ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Îëåêñàíäð Êàâà.

«Ó íàéáëèæ÷³ 1-1,5 ì³ñÿö³ ìè
ïëàíóºìî ïðîâåñòè çóñòð³÷³ òà
ïåðåãîâîðè ç öüîãî ïèòàííÿ ì³æ
êåð³âíèöòâîì ñòîëèö³ òà ºâðî-
ïåéñüêèìè âèðîáíèêàìè òðàì-
âà¿â.Éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü âè-
ðîáíèöòâà òðàìâàéíèõ âàãîí³â,
ðîçðàõîâàíèõ íà øèðèíó êîë³¿
1 524 ìì (ñàìå òàêà øèðèíà êè-
¿âñüêèõ òðàìâàéíèõ êîë³é)»,—ïî-
ÿñíèâ â³í.

Îëåêñàíäð Êàâà òàêîæ çàçíà-
÷èâ, ùî íà öüîãîð³÷í³é âèñòàâö³
âïåðøå áóëî ïðåäñòàâëåíî òðàì-
âàé «OmniTram» T3L44 óêðà¿í-
ñüêîãî âèðîáíèêà «Åëåêòðîí-
òðàíñ». Ïðîòå öÿ ìîäåëü ñòâîðå-
íà äëÿ «âóçüêî¿» êîë³¿ çàâøèðø-
êè 1 000 ìì,ùî âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ ó Ëüâîâ³, Â³ííèö³, Æèòîìèð³ òà
ªâïàòîð³¿.

íîâèíè

ÍÀ ÇÀÑ²ÄÀÍÍß êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü íàéìåíóâàíü ç³áðà-
ëèñÿ íå ëèøå, âëàñíå, äåïóòàòè íà
÷îë³ ³ç çàñòóïíèêîì ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè — ñåêðåòàðåì Êè¿âðàäè Îëåê-
ñ³ºì Ðåçí³êîâèì, à é â³äîìèé êè-
ºâîçíàâåöü Ìèõàéëî Êàëüíèöü-
êèé, ïðîôåñîð, äèðåêòîð ²íñòèòó-
òó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÍÀÍ Ïàâëî
Ãðèöåíêî, äîêòîð ïîë³òè÷íèõ íà-
óê Ìàð³ÿ Êàðìàç³íà, ôàõ³âö³ ç ìó-
çåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà, ïðåäñòàâíèêè
äåïàðòàìåíò³â ÊÌÄÀ òà é ïðîñòî
íåáàéäóæ³ êèÿíè, ³ îáãîâîðåííÿ
³ç ñóòî îáãîâîðåííÿ ïèòàíü ïîðÿä-
êó äåííîãî ïåðåòâîðèëîñÿ íà ö³êà-
âèé åêñêóðñ ó ìèíóëå íàøîãî ì³ñ-
òà òà òèõ ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé, ÿê³
òóò æèëè ³ òâîðèëè.

Òà íàñàìïåðåä ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ïî-
ãîäèëèñÿ, ùî íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè íàä³éäå ð³øåííÿ ïðî «îñòà-

òî÷íå» ïåðåéìåíóâàííÿ ê³ëüêîõ
âóëèöü. Çîêðåìà ùå 1997 ðîêó âè-
ð³øèëè çì³íèòè íàçâó ×åðâîíîàð-
ì³éñüêî¿ íà Âåëèêó Âàñèëüê³âñüêó,
àëå ÷åðåç òå, ùî ð³øåííÿ íå ï³ä-
ïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà ³ âîíî íå áó-
ëî íàëåæíèì ÷èíîì îïðèëþäíå-
íå, íàçâà âóëèö³ «ï³äâèñëà». Òàêîæ
Êè¿âðàä³ ïðîïîíóâàòèìóòü çàòâåð-
äèòè ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ Ãîðü-
êîãî íà Àíòîíîâè÷à,Àðòåìà íà Ñ³-
÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, à ïðîâóëêà ×åê³ñ-
ò³â íà ÷åñòü êîøîâîãî îòàìàíà Êîñ-
òÿ Ãîðä³ºíêà òà 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ —
íà Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðîñïåêò.

Êð³ì òîãî, îêðåìèì áëîêîì Êè-
¿âðàä³ çàïðîïîíóþòü ïîâåðíóòè
³ñòîðè÷í³ íàçâè ê³ëüêîì âóëèöÿì:
Àíèùåíêà (ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³) íà Ëåâàíäîâñüêó, Âºòðîâà — íà
Íàçàð³âñüêó, ïëîùó Ôðóíçå — ó
Ïåòðîïàâë³âñüêó, Êëèìåíêà — íà

Ïðåîáðàæåíñüêó, Âîðîâñüêîãî —
íà Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêó, àêàäå-
ì³êà Øë³õòåðà — íà Â³ôëåºìñüêó.

«Ìè ïðîïîíóºìî ïîâåðíóòèñÿ
äî íàøî¿ ³ñòîðè÷íî¿ òîïîí³ì³êè,
ÿêà ðîçêàæå ïðî æèòòÿ ì³ñòà.Íàïðè-
êëàä, Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêîþ êè-
ÿíè ó òðèäöÿòèõ ðîêàõ Õ²Õ ñò. íà-
çâàëè âóëèöþ ÷åðåç òå, ùî ç’ºäíó-
âàëà áóëüâàð (íèí³ áóëüâàð Òàðàñà
Øåâ÷åíêà) ³ ìàëüîâíè÷å ïåðåäì³ñ-
òÿ «Êóäðÿâåöü»,— ïîÿñíèâ Ìèõàé-
ëî Êàëüíèöüêèé.— Ïëîùó Ïåòðî-
ïàâë³âñüêó òà âóëèöþ Ïðåîáðàæåí-
ñüêó íàçâàëè íà ÷åñòü õðàì³â, ùî
ðîçòàøîâàí³ íåïîäàë³ê,à âóëèöÿ,ÿêó
ìè ñüîãîäí³ çíàºìî çà ³ìåíåì ó÷àñ-
íèêà Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ Îëåê-
ñàíäðà Àíèùåíêà, ùå ç 1869 ðîêó
ìàëà íàçâó Ëåâàíäîâñüêà, çà ïð³ç-
âèùåì êè¿âñüêîãî ïèñüìåííèêà ³
ïðîïîâ³äíèêà, ïðîòî³ºðåÿ Ñîô³é-
ñüêîãî ñîáîðó ²îàíà Ëåâàíäè».

Ó ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ íå âèíèêëî äèñ-
êóñ³é, ùî äîö³ëüíî ïåðåéìåíóâà-
òè âóëèö³ ×àïàºâà íà Ëèïèíñüêî-
ãî, Êèðèëåíêà íà ëåãåíäàðíîãî
Îëåêñ³ÿ Áåðåñòà, ÿêèé ï³äí³ìàâ
ñòÿã ïåðåìîãè íàä Ðåéõñòàãîì,
ïðîâóëêó Áºë³íñüêîãî íà Àëëè Ãîð-
ñüêî¿, Êðóïñüêî¿ íà Ïàâëà ×óáèí-
ñüêîãî, à âóëèöþ ßê³ðà ïåðåéìåíó-
þòü ó Äðåâëÿíñüêó. À îò ùîäî íèç-
êè âóëèöü — Òîìàøåâè÷à, Ìàòå
Çàëêè, Ëàéîøà Ãàâðî, Óáîðåâè÷à,
Ðèêîâà, Ê³êâ³äçå, Æäàíîâà, áóëüâà-
ðó Ëåïñå òà ïðîñïåêòó ×åðâîíîçî-
ðÿíîãî âñ³ ïîãîäèëèñÿ, ùî ¿õ òðå-
áà ïåðåéìåíóâàòè, àëå º ñóìí³âè
ïðî íàéêðàùó íàçâó ñàìå äëÿ ò³º¿
÷è ³íøî¿ âóëèö³. Çîêðåìà Ê³êâ³äçå

ïðîïîíóâàëè ïåðåéìåíóâàòè íà
Ìèõàéëà Áîé÷óêà, àäæå òàì ðîç-
òàøîâàíèé çíàíèé Äåðæàâíèé ³í-
ñòèòóò äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-
ãî ìèñòåöòâà ³ äèçàéíó ³ìåí³ Ìè-
õàéëà Áîé÷óêà. Âîäíî÷àñ ñàìå êî-
ëèñü âîíà ìàëà íàçâó Â³éñüêîâà
äîðîãà àáî Â³éñüêîâèé øëÿõ, áî
óçäîâæ íå¿ áóëè ñàïåðí³ òàáîðè òà
ñêëàäè ïîðîõó. Àáè çíàéòè âèõ³ä
ç ö³º¿ ñèòóàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿ Îëåê-
ñ³é Ðåçí³êîâ çàïðîïîíóâàâ ÷ëåíàì
êîì³ñ³¿ ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà
á îïðàöþâàëà óñ³ ïðîïîçèö³¿ ³ çíàé-
øëà íàéêðàùå íàéìåíóâàííÿ äëÿ
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ âóëèö³.

«Ìè ñüîãîäí³ íàìàãàºìîñÿ íå
ëèøå ïîçáóòèñÿ ñïàäêó òîòàë³òàð-
íîãî ìèíóëîãî, à é çàòâåðäèòè ïàí-
òåîí ³ìåí, ÿê³ º çíàêîâèìè äëÿ íà-
øî¿ ³ñòîð³¿»,— çàóâàæèâ Ïàâëî Ãðè-
öåíêî.

Äî ñëîâà, êîëè äî Êèºâà ïðè-
ºäíàëè ñåëèùà Òðîºùèíà, Æóëÿíè
òà Áîðòíè÷³, ó ì³ñò³ îäðàçó æ äî-
äàëîñÿ ïî òðè âóëèö³ Ëåí³íà òà
Ãîðüêîãî. Êè¿âðàä³ òàêîæ çàïðî-
ïîíóþòü ¿õ ïåðåéìåíóâàòè.

Ðàçîì ç òèì ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ
÷ëåíè êîì³ñ³¿ íàãàäàëè, ùî äî 20
æîâòíÿ òðèâàþòü ñëóõàííÿ ùîäî
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóò-
ñüêî¿ â Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñ-
ï³ëüíèõ  êîìóí³êàö³é, ÷ëåí êîì³-
ñ³¿ Ìàðèíà Õîíäà çàçíà÷èëà, ùî â
ö³ëîìó ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü êè-
ÿí, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü â îáãîâîðåí-
í³ é ãîëîñóâàíí³, âèñòóïèëè çà ïå-
ðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóò-
ñüêî¿ �

Ïîãëÿíóâøè íà êàðòó áóäü-ÿêîãî ºâðîïåéñüêîãî
ì³ñòà, ìîæíà «ïðî÷èòàòè» ³ñòîð³þ ò³º¿ ÷è ³íøî¿
êðà¿íè. Êè¿â íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â òåæ çðîáèâ ñåð-
éîçíèé êðîê ó â³äíîâëåíí³ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ — âó-
ëèöÿì ³ ïëîùàì ïî÷àëè ïîâåðòàòè ¿õí³ ³ñòîðè÷í³
íàçâè. Äíÿìè â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü íàéìåíóâàíü, ÿêå äàëî ³ìïóëüñ äëÿ çà-
âåðøåííÿ öüîãî ïðîöåñó, àäæå ó ñòîëèö³ º ùå ÷è-
ìàëî âóëèöü, íàçâàíèõ íà ÷åñòü ÷åê³ñò³â, íàðîäíèõ
êîì³ñàð³â òà ä³ÿ÷³â, äî ÿêèõ ó êèÿí íåîäíîçíà÷íå
ñòàâëåííÿ.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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Äî 20 æîâòíÿ â ñòîëèö³ òðèâàþòü ñëóõàííÿ ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ â Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, ³ íà ñüîãîäí³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü êèÿí, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü
â îáãîâîðåíí³ é ãîëîñóâàíí³, âèñòóïèëè çà ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿
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Àäðåñà äîñâ³äó: Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
�Îñâ³òÿíè Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ â³äçíà÷àþòü ñâîº ïðîôåñ³éíå ñâÿòî

ÑÜÎÃÎÄÍ² êîæåí ç íàñ ìè-
ìîâîë³ çãàäóº ñâîãî â÷èòåëÿ —
ëþäèíó,êîòðà äîëó÷èëà íàñ äî
êíèãè,çàïàëèëà ³ñêîðêó çíàíü,
ñòàëà äëÿ íàñ ñòàðøèì äðó-
ãîì ³ òàêòîâíèì íàñòàâíè-
êîì, ÿêîìó ìè çîáîâ’ÿçàí³
ñâî¿ìè æèòòºâèìè ³ ïðîôå-
ñ³éíèìè ïåðåìîãàìè.

Ìóäðèé Àðèñòîòåëü òàê
âèçíà÷àâ æèòòºâó ì³ñ³þ öèõ
íåáàéäóæèõ ³ ìóäðèõ ëþäåé:
«Â÷èòåë³, ÿêèì ä³òè çî-
áîâ’ÿçàí³ âèõîâàííÿì, º ïî-
âàæí³øèìè, í³æ áàòüêè: îä-
í³ äàðóþòü íàì ò³ëüêè æèò-
òÿ, ³íø³ — äîáðå æèòòÿ!».

² ñïðàâä³, íà îñâ³òÿí ïî-
êëàäåíå íàäçâè÷àéíî â³ä-
ïîâ³äàëüíå é ïî÷åñíå çàâ-
äàííÿ — íàâ÷àííÿ ³ âèõî-
âàííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ,
ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ãåíåðà-
ö³¿ ãðîìàäÿí. Ñàìå âîíè ïå-
ðåäàþòü ìîëîä³ ñâî¿ çíàí-
íÿ ³ íàâè÷êè, äóõîâí³ ö³í-
íîñò³ òà íàö³îíàëüí³ òðàäè-
ö³¿, ñâîþ åíåðã³þ äî òâîðåí-
íÿ é ðîçáóäîâè íåçàëåæíî¿
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.

Öå çàâäàííÿ ñï³ëüíå ³ äëÿ
íàøèõ êîëåã — âèêëàäà÷³â
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â, ³ äëÿ â÷èòåë³â øê³ë. Àäæå
íèí³, ÿê í³êîëè ðàí³øå, âàð-

ò³ñíèì ÷èííèêîì íàøîãî
öèâ³ë³çàö³éíîãî ïîñòóïó â
ºâðîïåéñüêèé ïðîñò³ð ñòàº
³íòåëåêòóàëüíèé ïîòåíö³-
àë íàö³¿, äóõîâíèé ñòàí íà-
øî¿ ñï³ëüíîòè, ¿¿ çäàòí³ñòü
ìîá³ë³çóâàòè ñâ³é ðîçóìî-
âèé, âîëüîâèé ³ ìîðàëüíèé
ðåñóðñè, àáè äàòè àäåêâàò-
íó â³äïîâ³äü ñó÷àñíèì ãëî-
áàëüíèì âèêëèêàì. Òîìó
òàêà âêðàé âàæëèâà ðîëü îñ-
â³òè, ïîïèò íà ÿêó ïîñò³é-
íî çðîñòàº.

Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü õî-
÷ó â³ä óñüîãî ñåðöÿ ïðèâ³òà-
òè âñ³õ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³â-
íèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó, íà-
øèõ øàíîâàíèõ êîëåã ³ç ³í-
øèõ ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â, òà-
ëàíîâèòèé êîëåêòèâ Êè¿â-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, Êè¿âñüêî-
ãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà,
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî áóäèí-
êó â÷èòåëÿ. Öå ëþäè, ÿê³
ïðîéøëè âåëèêó æèòòºâó òà
ïðîôåñ³éíó øêîëè, íàêîïè-
÷èëè âåëè÷åçíèé äîñâ³ä íà
ïåäàãîã³÷í³é íèâ³, ïðèñâÿ-
òèëè ñâîº æèòòÿ íåëåãê³é,
ïîäâèæíèöüê³é, ñîö³àëüíî
çíà÷èì³é ³ ïî-ñïðàâæíüîìó
øëÿõåòí³é ïðîôåñ³¿.

Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ âàì, îñ-
â³òÿíè, âèñîêèõ äóõîâíèõ
ïîðèâàíü, íåâè÷åðïíî¿ íà-
ñíàãè òà òâîð÷îãî îïòèì³ç-
ìó ó âàøèõ ïîìèñëàõ ³ ñïðà-
âàõ, äîñòàòêó ³ çëàãîäè â ðî-
äèíàõ!

Íåõàé âàñ ³ âàøèõ ä³òåé
çàâæäè îá’ºäíóº îäíà ìå-
òà — çâåäåííÿ âåëè÷íîãî
õðàìó íàóêè, à æèòòÿ âèñòàâ-
ëÿº ëèøå íàéâèù³ îö³íêè.

Àäðåñà äîñâ³äó —
Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí

Ó ï³äãîòîâëåíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó ðîçïî÷àâñÿ íîâèé íà-
â÷àëüíèé ð³ê, ³ äçâ³íêîãîëî-
ñà ä³òâîðà áåç áóäü-ÿêèõ â³ä-
âîë³êàíüíà íåñïðèÿòëèâ³ ôàê-
òîðè âçÿëàñÿ çà îâîëîä³ííÿ
îñíîâàìè íàóê ó â³äïîâ³äíî-
ñò³ äî ÷èííèõ ì³í³ñòåðñüêèõ
ïðîãðàì.Àäæå ðîçâèòîê äè-
òèíè ä³ºâî ìîæå çàáåçïå÷ó-
âàòèñü ëèøå òîä³, êîëè âîíà
ó øêîë³ ÷è ñàäî÷êó ïî÷óâà-
òèìå ñåáå êîìôîðòíî ³ ¿¿ í³-
ùî íå â³äâîë³êàòèìå â³ä âè-
êîíàííÿ ñâîãî áåçïîñåðåä-
íüîãî îáîâ’ÿçêó, âèçíà÷åíî-
ãî äåðæàâîþ ³ ñóñï³ëüñòâîì,—
çäîáóâàòè îñâ³òó.

Ìåðåæà çàêëàä³â îñâ³òè

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ì³ñòà Êèºâà æèâå ³ íàâ÷àº-
òüñÿ ÷è íå íàéá³ëüøà
ê³ëüê³ñòü ä³òåé ñòîëèö³. Ìå-
ðåæà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíîìà-
í³òíà òà ïîâí³ñòþ çàäîâîëü-

íÿº ïîòðåáè ìåøêàíö³â ðàéî-
íó. Ó 2014-2015 íàâ÷àëüíî-
ìó ðîö³ — öå 140 çàêëàä³â
îñâ³òè, ç ÿêèõ 70 äîøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 62
çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà 8 ïîçà-
øê³ëüíèõ.

Çàãàëüíà ñåðåäíÿ îñâ³òà

Ñåðåä çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â — 22
çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, 15
ñïåö³àë³çîâàíèõ øê³ë, 4 ã³ì-
íàç³¿, 4 ë³öå¿, 1 âå÷³ðíÿ ñå-
ðåäíÿ øêîëà, 8 íàâ÷àëüíî-
âèõîâíèõ êîìïëåêñ³â, 5 øê³ë-
äèòÿ÷èõ ñàäê³â òà 3 øêîëè-
³íòåðíàòè. Ó çàçíà÷åíèõ çà-
êëàäàõ íàâ÷àºòüñÿ 30 410 ó÷-
í³â. Óïåðøå ñ³ëè çà ïàðòè â
öüîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³
3 563 ïåðøîêëàñíèêè.

Ðàçîì ³ç òèì äî íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ïðèéíÿòî íà
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ 1 210-
òè ä³òåé, áàòüêè ÿêèõ ïåðå-
ñåëèëèñÿ ç òèì÷àñîâî îêó-

ïîâàíèõ òåðèòîð³é òà òåðè-
òîð³é, äå ïðîâîäèòüñÿ àíòè-
òåðîðèñòè÷íà îïåðàö³ÿ. ²ç
íèõ 45 ó÷í³â ³ç Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì òà 912 ó÷-
í³â ç³ ñõ³äíèõ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè íàâ÷àþòüñÿ ó çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ, 7 ä³òåé ³ç Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì ³ 246 ä³òåé
ç³ ñõ³äíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè
âèõîâóþòüñÿ ó äîøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

Äîøê³ëüíà îñâ³òà

Ìîäåðí³çàö³ÿ ñèñòåìè
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè — îäèí ç
îñíîâíèõ íàïðÿìê³â äåð-
æàâíî¿ îñâ³òÿíñüêî¿ ïîë³òè-
êè — ñòàâ ïð³îðèòåòíèì ³ ó
ä³ÿëüíîñò³ íàøîãî ðàéîíó.
ßê³ñíà äîøê³ëüíà îñâ³òà —
ïåðâèííà ëàíêà ºäèíî¿ ñèñ-
òåìè âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ.
Áóòè âèõîâàòåëåì äîøê³ëü-
íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó —
âèñîêå ïîêëèêàííÿ ³ ãëèáî-

ª ïåâíà ñèìâîë³÷í³ñòü ó òîìó, ùî Äåíü ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ñàìå âîñåíè, ò³º¿ áëàãîäàòíî¿ ïîðè, êîòðà

ùåäðî îáäàðîâóº íàñ ñâî¿ìè ïëîäàìè. ² ïåäàãîãè òàêîæ â³ääàþòü äîðîãîö³íí³ ñêàðáè çíàíü ³ æèòòºâî¿

ñíàãè ñâî¿ì âèõîâàíöÿì.

Ó öåé ñâ³òëèé ³ ïðåêðàñíèé äåíü ìè â³äçíà÷àºìî çíàêîâå äëÿ âñ³õ ñâÿòî. Ñâÿòî, êîòðå çâ³ëüíÿº â³ä áó-

äåííîñò³ é äîïîìàãàº îñÿãíóòè íàéãîëîâí³øå ó æèòò³. Ñâÿòî ñêðîìíèõ ³ äîñòîéíèõ ëþäåé. Ïî-ñïðàâæ-

íüîìó âñåíàðîäíå ñâÿòî ëþäÿíîñò³ é äîáðîòè, ìóäðîñò³ é íàä³¿, â³ðè ³ ëþáîâ³.

Ãàëèíà ÒÎÄÎÑÎÂÀ, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà
²âàí³íà 



ÎÑÂ²ÒÀ
28-30 âåðåñíÿ 2014 ð.

¹141(4541)

3

êà ïîâàãà. Â³ä ïðîôåñ³îíà-
ë³çìó, òåðï³ííÿ ³ ìóäðîñò³
êîæíîãî ïðàö³âíèêà äî-
øê³ëüíîãî çàêëàäó, óâàãè äî
óí³êàëüíîãî ³ ñâîºð³äíîãî
âíóòð³øíüîãî ñâ³òó äèòèíè
çàëåæèòü òå íàéäîðîæ÷å, ùî
ó íàñ º — íàøå æèòòÿ, íàøå
ìàéáóòíº ³ íàä³ÿ. Ðåàë³çà-
ö³þ ïðàâà äèòèíè íà çäî-
áóòòÿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ çà-
áåçïå÷óþòü 68 äîøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³, 1 â³äîì-
÷èé (Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ñïðàâàìè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè); 1 ïðèâàòíèé; 5
øê³ë — äèòÿ÷èõ ñàäê³â; 3 íà-
â÷àëüíî-âèõîâíèõ êîìïëåê-
ñè. Íà ñüîãîäí³ ó ÄÍÇ âèõî-
âóºòüñÿ 13 889 äîøê³ëüíÿò.

Çàãàëüíîì³ñüê³ ïðîãðàìè

Àíàë³ç ô³íàíñóâàííÿ çà-
êëàä³â îñâ³òè ðàéîíó çà îñòàí-
í³ ðîêè ïîêàçóº,ùî âèêîíàâ-
÷à âëàäà âæèâàº â³äïîâ³äí³
çàõîäè ùîäî çá³ëüøåííÿ âè-
äàòê³â íà îñâ³òó. Áþäæåò ïî
ãàëóç³ «Îñâ³òà» íà 2014 ð³ê
ñêëàäàº 522,1 ìëí ãðí.Íà ï³ä-
ãîòîâêó çàêëàä³â îñâ³òè Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó äî ïî÷àò-
êó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî
2014—2015 ðîêó çà ðàõóíîê
áþäæåòó ðîçâèòêó ì³ñòà Êè-
ºâà ïåðåäáà÷åí³ âèäàòêè â
ñóì³ 13 ìëí 118,4 òèñ. ãðí.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
04.03.2014 ¹ 293 «Ïðî çà-
ì³íó â³êîí ó äîøê³ëüíèõ íà-

â÷àëüíèõ çàêëàäàõ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà»
çàáåçïå÷åíî ïðîâåäåííÿ çà-
ì³íè â³êîí íà åíåðãîåôåê-
òèâí³ ó 5-òè çàêëàäàõ (ÄÍÇ
¹¹ 282, 404, 583, 591, 568),
çàãàëüíà â³êîííà ïëîùà
1 103,9 ì2 íà ñóìó 1 ìëí 545,5
òèñ. ãðí.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
24.03.2014 ¹ 292 «Ïðî â³ä-
íîâëåííÿ ðîáîòè äîøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà» ïåðåäáà÷åíî íà ïðî-
âåäåííÿ â³äíîâëåííÿ ÄÍÇ
¹ 680 (âóë. Ãðîäíåíñüêà, 11)
êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 4 ìëí
ãðí, ÄÍÇ ¹ 680 ðîçðàõîâà-
íèé íà 14 ãðóï (250 ä³òåé),
ïåðåäàíèé ÑÇØ ¹ 42 ï³ä
ïî÷àòêîâó øêîëó. Â³äíîâ-
ëåííÿ 4-õ ãðóï ó äàíîìó çà-
êëàä³ çàáåçïå÷èòü ì³ñöÿìè
80 ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó,
ùî çí³ìå âêðàé íàïðóæåíó
ñèòóàö³þ ³ç çàáåçïå÷åííÿì
ì³ñöÿìè ä³òåé â äîøê³ëüíèõ
çàêëàäàõ ì³êðîðàéîíó ÄÂÐÇ,
Ñòàðà Äàðíèöÿ, äàñòü ìîæ-
ëèâ³ñòü ðîçâàíòàæèòè íàé-
áëèæ÷³ äîøê³ëüí³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
24.03.2014 ¹ 294 «Ïðî êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò õàð÷îáëî-
ê³â ³ç çàì³íîþ îáëàäíàííÿ

â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà» çàáåçïå÷å-
íî ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíèõ
ðåìîíò³â õàð÷îáëîê³â ³ç çà-
ì³íîþ îáëàäíàííÿ ó 3 çà-
êëàäàõ îñâ³òè (ÄÍÇ ¹¹ 455,
474, 522) íà çàãàëüíó ñóìó
910,1 òèñ. ãðí.

Äëÿ çàäîâîëåííÿ îñâ³ò-
í³õ ïîòðåá ìåøêàíö³â Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà ùî-
ð³÷íî ðîçøèðþºòüñÿ ìåðå-
æà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ó
æîâòí³ 2014 ðîêó ïëàíóºòü-
ñÿ ââåñòè â ä³þ íîâèé äî-
øê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä ¹ 181 ó æèòëîâîìó ìà-
ñèâ³ «Ïàðêîâ³ îçåðà» íà 140
ì³ñöü (6 ãðóï) òà â³äíîâëå-
íèé ÄÍÇ ¹ 522.

Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé
çàêëàä ¹ 522 áóâ ïîáóäî-
âàíèé ó ì³êðîðàéîí³ «Áå-
ðåçíÿêè» ó 1975 ðîö³. Ïðè-
ì³ùåííÿ á³ëüøå 20 ðîê³â íå
âèêîðèñòîâóâàëîñÿ çà ïðè-
çíà÷åííÿì, íà ñüîãîäí³ ïî-
ñòàíîâîþ Âèùîãî ãîñïîäàð-
ñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè çàëè-
øåí³ â ñèë³ ð³øåííÿ ñóä³â
ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é ùîäî
âèñåëåííÿ îðåíäàð³â. Ó çà-
êëàä³ çä³éñíåíî çà áþäæåò-
í³ êîøòè êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò õàð÷îáëîêó ³ç çàì³íîþ
îáëàäíàííÿ, ðåìîíò ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ, êàï³òàëüíèé
ðåìîíò òåïëîâîãî ïóíêòó òà
êàï³òàëüíèé ðåìîíò âîäî-
ì³ðíîãî âóçëà ç çàì³íîþ ë³-
÷èëüíèêà, à â³äíîâëåííÿ
ãðóï äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà — çà
ðàõóíîê çàëó÷åíèõ êîøò³â.

Íå çâàæàþ÷è íà íåäîñòàò-
íº ô³íàíñóâàííÿ, âèõ³ä ³ç

áóäü-ÿêî¿ ñèòóàö³¿ ìîæíà
çíàéòè, àëüòåðíàòèâè ³ñíó-
þòü, ãîëîâíå — ïîâ³ðèòè ó
ñâî¿ ñèëè. Íàâ÷àëüíèìè çà-
êëàäàìè ïðîâîäèòüñÿ ïåâ-
íà ðîáîòà ùîäî çàëó÷åííÿ
äîäàòêîâèõ êîøò³â øëÿõîì
íàäàííÿ ïëàòíèõ îñâ³òí³õ
ïîñëóã, ñïîíñîðñüêèõ òà ³í-
øèõ íàäõîäæåíü. Ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ðîê³â êîíêðåòíó
ä³ºâó äîïîìîãó íàäàþòü ³
áàòüê³âñüê³ ðàäè, ÷èì ñïðè-
ÿþòü çì³öíåííþ ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íî¿, íàâ÷àëüíî-ìå-
òîäè÷íî¿ áàçè çàêëàä³â îñ-
â³òè. Ïðîòÿãîì 2014 ðîêó
áàòüê³âñüêîþ ãðîìàäñüê³-
ñòþ øëÿõîì çàëó÷åííÿ äî-
äàòêîâèõ äæåðåë ô³íàíñó-
âàííÿ çä³éñíåíî íèçêó ðî-
á³ò ìàéæå íà 10 ìëí ãðí.Íàé-
á³ëüøå êîøò³â âèòðà÷åíî íà
ðåìîíò êàá³íåò³â, ³ãðîâèõ,
ñïîðòèâíèõ òà àêòîâèõ çà-
ë³â — ìàéæå 4 ìëí ãðí, ìàé-
æå íà ì³ëüéîí çàêóïëåíî
ìåáë³â äëÿ øê³ë òà ñàäî÷ê³â,
á³ëüø í³æ íà 2 ìëí ãðí âè-
êîíàíî ð³çíîìàí³òíèõ ãîñïî-
äàð÷èõ ðîá³ò: îçåëåíåííÿ,
âèâ³ç ñì³òòÿ, ïîê³ñ òðàâè, íà-
òèðàííÿ ï³äëîãè òîùî.

Ïîçàøê³ëëÿ

Ïîçàøê³ëüíà îñâ³òà Óêðà-
¿íè ìàëà ³ ìàº ïîòóæíèé ïî-
òåíö³àë, ¿¿ â³äêðèò³ñòü, ìî-
á³ëüí³ñòü, äåìîêðàòè÷í³ñòü,
ãóìàí³ñòè÷í³ñòü ÿê í³êîëè çà-
òðåáóâàí³. Ïîçàøê³ëüí³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè çàáåçïå÷ó-
þòü ðåàë³çàö³þ ïîòðåá,çàïè-
ò³â òà ³íòåðåñ³â âèõîâàíö³â ó
ñàìîðåàë³çàö³¿, ïðîôåñ³éíî-
ìó ñàìîâèçíà÷åíí³, ðîçâèò-

êó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó ñôå-
ð³ êóëüòóðè, ìèñòåöòâà, íà-
óêîâèõ çíàíü, òåõí³êè òîùî.

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
ì³ñòà Êèºâà ôóíêö³îíóº 8
ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â: öåíòð äèòÿ÷î-
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³; ñòàí-
ö³ÿ þíèõ òåõí³ê³â — öåíòð
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷î-
ñò³ ìîëîä³; äèòÿ÷î-þíàöü-
êà õîðåîãðàô³÷íà ñòóä³ÿ ³ì.
Ìèêîëè Êîëîì³éöÿ «Ùàñëè-
âå äèòèíñòâî»; öåíòð òåõ-
í³÷íî¿ òà õóäîæíüî-åñòåòè÷-
íî¿ òâîð÷îñò³ ä³òåé òà þíàö-
òâà «Çì³íà»; äèòÿ÷î-þíàöü-
êà ñïîðòèâíà øêîëà ¹ 3;
äèòÿ÷î-þíàöüêà ñïîðòèâíà
øêîëà ¹ 10; ñïåö³àë³çîâà-
íà äèòÿ÷î-þíàöüêà øêîëà
Îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ¹ 16;
äèòÿ÷î-þíàöüêà ñïîðòèâíà
øêîëà ¹ 21.

Ó ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ íàâ÷àºòüñÿ
áëèçüêî 8 000 ä³òåé. Ó ðàéî-
í³ âæèâàþòüñÿ çàõîäè ùîäî
çì³öíåííÿ ³ ìîäåðí³çàö³¿
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áà-
çè, ñòâîðþþòüñÿ íåîáõ³äí³
óìîâè äëÿ çäîáóòòÿ ÿê³ñíî¿
ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè. Âàæ-
ëèâèì êðèòåð³ºì ôîðìóâàí-
íÿ ìåðåæ³ ãóðòê³â º çàïèòè ä³-
òåé òà ¿õí³õ áàòüê³â. Âñ³ ä³-
òè ðàéîíó ìàþòü ð³âíèé äî-
ñòóï äî íàâ÷àííÿ â ãóðòêàõ
òà òâîð÷èõ îá’ºäíàííÿõ, à
îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíèé
ï³äõ³ä äàº ìîæëèâ³ñòü çàäî-
âîëüíèòè çàïèòè áóäü-ÿêî¿
äèòèíè.

Êàäðîâèé ïîòåíö³àë

Íàéñì³ëèâ³ø³ ïëàíè òà
ïðîåêòè ìîæíà âò³ëþâàòè
ëèøå çà íàÿâíîñò³ òâîð÷îãî
êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó, âçàº-
ìîä³¿ ç áàòüê³âñüêîþ ãðîìà-
äîþ òà äîñòàòíüîãî ô³íàíñó-
âàííÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³. Ùî-
äî òâîð÷îãî êàäðîâîãî ïî-
òåíö³àëó,òî òàêèé ïîòåíö³àë
çàâæäè áóâ ³ º â Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Ñüîãîäí³
â îñâ³òí³é ãàëóç³ ðàéîíó ïðà-
öþº ïîíàä 7 òèñ.ïðàö³âíèê³â,
ç íèõ ïîíàä 4 òèñ. ïåäàãîã³â.
Çà îñòàíí³ ðîêè âäàëîñÿ ñòà-
á³ë³çóâàòè ïëèíí³ñòü ïåäà-
ãîã³÷íèõ êàäð³â çà ðàõóíîê
ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìîëîäèõ
ñïåö³àë³ñò³â.Òàê,ó 2013—2014
íàâ÷àëüíîìó ðîö³ çâ³ëüíè-
ëîñü 2,8 % ïåäàãîã³÷íèõ ïðà-

ö³âíèê³â.Â îñíîâíîìó öå â÷è-
òåë³ àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà ô³-
çèêè.

Çà îñòàíí³ ðîêè çìåíøè-
ëàñÿ ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é ïå-
äàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ó
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ.

Êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ðî-
êó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñòàá³ëü-
íà òåíäåíö³ÿ äî çá³ëüøåí-
íÿ ê³ëüêîñò³ â÷èòåë³â âèùî¿
êâàë³ô³êàö³éíî¿ êàòåãîð³¿.
Îñòàíí³é íàâ÷àëüíèé ð³ê çà-
ñâ³ä÷èâ çðîñòàííÿ êâàë³ô³-
êàö³éíîãî ð³âíÿ ôàõîâî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â ó ñåðåäíüîìó íà 
10 %. Àíàë³çóþ÷è öåé ïîêàç-
íèê, çàçíà÷àºìî, ùî ó ðàéî-
í³ 52 % â÷èòåë³â ìàþòü âè-
ùó êâàë³ô³êàö³éíó êàòåãî-
ð³þ. Çàëèøàºòüñÿ àêòóàëü-
íîþ ïðîáëåìà â³êîâîãî ñêëà-
äó ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â. Àíà-
ë³çóþ÷è â³êîâèé ñêëàä ïå-
äàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ðàéî-
íó, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â ñå-
ðåäíüîìó ó íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ ïðàöþº 15 % ïåäàãî-
ã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ïåíñ³é-
íîãî â³êó.

Ó 2014—2015 íàâ÷àëüíî-
ìó ðîö³ äî íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ðàéîíó ïðèáóëî 25
ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â. Íàáó-
âàº ãîñòðîãî çâó÷àííÿ ïðîá-
ëåìà ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³ òà
ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ
ìîëîäèõ ôàõ³âö³â. Â³äïîâ³ä-
íî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08.09.2005
¹ 1697 «Ïðî ï³äòðèìêó ìî-
ëîäèõ ôàõ³âö³â-âèïóñêíèê³â
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
òà ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòü-
ñÿ íà ñòàðøèõ êóðñàõ âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²—²V
ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ äåííî¿
ôîðìè íàâ÷àííÿ òà ïåðåâå-
äåí³ íà ³íäèâ³äóàëüíó ôîð-
ìó íàâ÷àííÿ ³ ïðàöþþòü ïå-
äàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè
â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñ-
òà Êèºâà», ïðîäîâæóºòüñÿ
âèïëàòà íàäáàâêè äî ïîñà-
äîâîãî îêëàäó ìîëîäèì ôà-
õ³âöÿì òà ñòóäåíòàì çà ñêëàä-
í³ñòü òà íàïðóæåí³ñòü â ðî-
áîò³ â ðîçì³ð³ 20 %. Ìîëîä³
ôàõ³âö³ îòðèìóþòü íàäáàâ-
êó äî ïîñàäîâîãî îêëàäó â
ðîçì³ð³ 30 % çà ñêëàäí³ñòü
òà íàïðóæåí³ñòü â ðîáîò³ òà
50 % — çà äèïëîì ç â³äçíà-
êîþ �
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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 № 1154 від 25 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 округах на
позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9  частини другої статті 30, частини третьої статті 52,
частини другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59,  частин дев'ятої *
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  

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією "Воля", в одномандатних виборчих

округах на позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

Постанова № 1145 від 25 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "Воля" разом з іншими документами щодо

реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 9 вересня 2014 року на Позачергових і Національних
зборах цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26
жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті 52,
частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті 56, частин
першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої * 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 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Додато��11
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії�

від�25�вересня�2014�ро���№1145

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��
№
213

Андреєв�Юрій�Іванович,�народився�17�серпня�1988
ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,�протя ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта
за альна�середня,�фізична�особа�-�підприємець,
безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість
відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�Політична�партія�"Воля".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
216

Оч��р�Ві�тор�Іванович,�народився�27�люто о�1954
ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,�протя ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта
за альна�середня,�заст�пни�� енерально о�дире�тора
з� �омерційної� діяльності,� ТОВ� "Компанія
"Енер об�длізин ",�безпартійний,�проживає�в�місті
Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�Політична
партія�"Воля".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
218

Герман�Оле�сій�Михайлович,�народився�30�серпня

1978�ро���в�місті�Пра а,� ромадянин�У�раїни,�протя ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта
вища,� оловний�реда�тор,� азета�"Ком�нальний�вісни�
м.�Київ",�член�Політичної�партії�"Воля",�проживає�в
місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-
Політична�партія�"Воля".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
222

Стельмашов�Артем�Кирилович,�народився�25�червня
1981�ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,�протя ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта
вища,�ви�ладач��афедри�ж�рналісти�и�Інстит�т�
міжнародних�відносин,�Національний�авіаційний
�ніверситет,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,
с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�Політична
партія�"Воля".

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

1.�Зареєстр�вати��андидатів���народні�деп�тати
У�раїни,�я�і�балот�ються�в�одномандатних�виборчих
о�р� ах���поряд���самовис�вання�на�позачер ових
виборах�народних�деп�татів�У�раїни�26�жовтня�2014
ро��,�з ідно�з�додат�ами�1�-�22.

2.�Витя �із�цієї�постанови�та�посвідчення�встановленої
форми�видати�відповідним��андидатам���народні
деп�тати�У�раїни.

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:
п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

15�вересня�2014�ро���№�945�"Про�відмов��в�реєстрації
�андидата���народні�деп�тати�У�раїни�Стасю��Н.І.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від
18�вересня�2014�ро���№�997�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидата���народні�деп�тати�У�раїни�Люшен�а�І.В.";
п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

19�вересня�2014�ро���№�1029�"Про�відмов��в�реєстрації
�андидата���народні�деп�тати�У�раїни�Р�са�а�В.С.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від
19�вересня�2014�ро���№�1035�"Про�відмов��в�реєстрації
�андидата���народні�деп�тати�У�раїни�Махлая�А.Ф."

4.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат�ом
надіслати�відповідним�ре іональним�др��ованим
засобам�масової�інформації�для�оприлюднення��
триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити
на�офіційном��веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��22
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�25�вересня�2014�ро���№�1154

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��
№
212

Гончаров�Володимир�Валентинович,�народився
28�люто о�1977�ро���в�місті�Києві,� ромадянин
У�раїни,�протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на
території�У�раїни,�освіта�вища,�заст�пни�� енерально о
дире�тора,�ТОВ�"Епіцентр�К",�безпартійний,�проживає
в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
213

Махлай�Анатолій�Федорович,�народився�20�жовтня
1954�ро���в�селі�Головень�и�Немирівсь�о о�район�
Вінниць�ої�області,� ромадянин�У�раїни,�протя ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,
освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�член�Слов'янсь�ої
партії,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,
самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
217

Перес�нь�о�Сер ій�Іванович,�народився�2�люто о
1952�ро���в�селі�Бір�и�Оле�сандрівсь�о о�район�
Кірово радсь�ої�області,� ромадянин�У�раїни,
протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території
У�раїни,�освіта�вища,� олова,�за�онотворчий�центр
"Європейсь�ий�вибір",�безпартійний,�проживає�в
місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
219

Печерсь�ий�Валерій�Ві�торович,�народився�7

листопада� 1957� ро��� в� селі� Лісова� -� Поляна
Баранівсь�о о�район��Житомирсь�ої� області,
 ромадянин�У�раїни,�протя ом�останніх�п'яти�ро�ів
проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,� олова
на лядової�ради,�ПАТ�"Пе�отоф",�безпартійний,
проживає� в� місті� Києві,� с�димість� відс�тня,
самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
220

Верман�Сер ій�Ві�торович,�народився�16�серпня
1981�ро���в�місті�Чер�асах,� ромадянин�У�раїни,
протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території
У�раїни,�освіта�вища,�фітнес-тренер,�фітнес-центр
"А�варі�м",�м.�Київ,�безпартійний,�проживає�в�місті
Виш ород�Київсь�ої�області,�с�димість�відс�тня,
самовис�вання.

Панамарч���Геннадій�Володимирович,�народився
30�серпня�1967�ро���в�місті�Києві,� ромадянин
У�раїни,�протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на
території�У�раїни,�освіта�вища,�фізична�особа�-
підприємець,�дире�тор,�ТОВ�"Ви�ин -4",�безпартійний,
проживає� в� місті� Києві,� с�димість� відс�тня,
самовис�вання.

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

1.�Зареєстр�вати��андидатів���народні�деп�тати
У�раїни,�вис�н�тих�Політичною�партією�"Воля",�в
одномандатних�виборчих�о�р� ах�на�позачер ових
виборах�народних�деп�татів�У�раїни�26�жовтня�2014
ро���з ідно�з�додат�ами�1�-�11.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відповідних
�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�встановленої
форми�видати�представни���Політичної�партії�"Воля".

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат�ом
надіслати�відповідним�ре іональним�др��ованим
засобам�масової�інформації�для�оприлюднення��
триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити
на�офіційном��веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих політичною партією Всеукраїнське об'єднання 

«Свобода», в одномандатних виборчих округах 
на позачергових виборах

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1179 від 26 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" разом
з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 14 вересня 2014 року
на ХХІХ з'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9  частини другої статті 30, частини третьої статті 52,
частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті 56, частин
першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої * 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 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Зареєстр�вати��андидатів���народні�деп�тати
У�раїни,�вис�н�тих�політичною�партією�Все��раїнсь�е
об'єднання�"Свобода",�в�одномандатних�виборчих�о�р� ах
на�позачер ових�виборах�народних�деп�татів�У�раїни
26�жовтня�2014�ро���з ідно�з�додат�ами�1�-�7.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відповідних
�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�встановленої
форми�видати�представни���політичної�партії�Все��раїнсь�е
об'єднання�"Свобода".

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат�ом
надіслати�відповідним�ре іональним�др��ованим�засобам
масової�інформації�для�оприлюднення���триденний�стро�
з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити�на�офіційном�
веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��7
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії�

від�26�вересня��2014�ро���№�1179

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

Іллєн�о�Андрій�Юрійович,�народився�24�червня�1987
ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,�протя ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,
освіта�вища,�народний�деп�тат�У�раїни,�член�політичної
партії�Все��раїнсь�е�об'єднання�"Свобода",�проживає
в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання
-�політична�партія�Все��раїнсь�е�об'єднання�"Свобода".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
223

Левчен�о�Юрій�Володимирович,�народився�1

жовтня�1984�ро���в�місті�Вінниці,� ромадянин�У�раїни,
протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території
У�раїни,�освіта�вища,�помічни�-�онс�льтант�народно о
деп�тата�У�раїни,�член�політичної�партії�Все��раїнсь�е
об'єднання�"Свобода",�проживає�в�місті�Києві,
с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�політична
партія�Все��раїнсь�е�об'єднання�"Свобода".

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих Політичною партією "Ми Українці",

в одномандатних виборчих округах 
на позачергових виборах 

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1180 від 26 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "Ми Українці" разом з іншими
документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 13 * 14 вересня 2014 року
на Першому З'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9  частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої * 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 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
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1.�Зареєстр�вати��андидатів���народні�деп�тати
У�раїни,�вис�н�тих�Політичною�партією�"Ми�У�раїнці",
в�одномандатних�виборчих�о�р� ах�на�позачер ових
виборах�народних�деп�татів�У�раїни�26�жовтня�2014
ро���з ідно�з�додат�ами�1�-�5.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відповідних
�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�встановленої
форми�видати�представни���Політичної�партії�"Ми
У�раїнці".

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат�ом
надіслати�відповідним�ре іональним�др��ованим
засобам�масової�інформації�для�оприлюднення��
триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити
на�офіційном���веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��5
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�26�вересня�2014�ро���№�1180

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

Протчева�Тетяна�Іванівна,�народилася�2�листопада
1962�ро���в�місті�Києві,� ромадян�а�У�раїни,�протя ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,
освіта�вища,�заст�пни��дире�тора,�ТОВ�"Медичний
центр�"Ініціатива",�безпартійнa,�проживає�в�місті
Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-
Політична�партія�"Ми�У�раїнці".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
220

Савчен�о�Оле�сандр�Володимирович,�народився
4�травня�1958�ро���в�місті�Знам'ян�а�Кірово радсь�ої
області,� ромадянин�У�раїни,�протя ом�останніх
п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта
вища,�ре�тор,�Міжнародний�інстит�т�бізнес�,�член

Політичної�партії�"Ми�У�раїнці",�проживає�в�місті
Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-
Політична�партія�"Ми�У�раїнці".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
223

О риз�о�Володимир�Станіславович,�народився�1
�вiтня�1956�ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,
протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території
У�раїни,�освіта�вища,� оловний�радни��Голови�правління,
ПАТ�"У�рнафта",�член�Політичної�партії�"Ми�У�раїнці",
проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т
вис�вання�-�Політична�партія�"Ми�У�раїнці".

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ 

"БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ", 
в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах 

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1195 від 26 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" разом з
іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 14 вересня 2014
року на позачерговому З'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої * 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 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Зареєстр�вати��андидатів���народні�деп�тати

У�раїни,�вис�н�тих�ПОЛІТИЧНОЮ�ПАРТІЄЮ�"БЛОК

ЛІВИХ�СИЛ�УКРАЇНИ",�в�одномандатних�виборчих

о�р� ах�на�позачер ових�виборах�народних�деп�татів

У�раїни�26�жовтня�2014�ро���з ідно�з�додат�ами�1�-

16.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відповідних

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�встановленої

форми�видати�представни���ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ

"БЛОК�ЛІВИХ�СИЛ�УКРАЇНИ"���Центральній�виборчій

�омісії�з�правом�дорадчо о� олос�.

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

надіслати�відповідним�ре іональним�др��ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення��

триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити

на�офіційном���веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��16
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�26�вересня�2014�ро���№�1195

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��
№
217

Клоч�о�Андрій�Андрійович,�народився�16�березня

1981�ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,�протя ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,� заст�пни�� дире�тора� з� продажів,� ТОВ

"А ропроде�спорт",�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�ПОЛІТИЧНА

ПАРТІЯ�"БЛОК�ЛІВИХ�СИЛ�УКРАЇНИ".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
219

Йожи�ов�Сер ій�Леонідович,�народився�17�жовтня

1967�ро���в�місті�Алчевсь��Л� ансь�ої�області,

 ромадянин�У�раїни,�протя ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,

ТОВ�"Профіт�Стайл",�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�ПОЛІТИЧНА

ПАРТІЯ�"БЛОК�ЛІВИХ�СИЛ�УКРАЇНИ".

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих Комуністичною партією України,

в одномандатних виборчих округах  
на позачергових виборах народних депутатів України 

26 жовтня 2014 року
Постанова № 1206 від 26 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Комуністичної партії України разом з іншими документами
щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 11 вересня 2014 року на позачерговому 48

з'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9  частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої * 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 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.�Зареєстр�вати��андидатів���народні�деп�тати

У�раїни,�вис�н�тих�Ком�ністичною�партією�У�раїни,�в
одномандатних�виборчих�о�р� ах�на�позачер ових
виборах�народних�деп�татів�У�раїни�26�жовтня�2014
ро���з ідно�з�додат�ами�1�-�19.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відповідних
�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�встановленої
форми�видати�представни���Ком�ністичної�партії�У�раїни
��Центральній�виборчій��омісії�з�правом�дорадчо о� олос�.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат�ом
надіслати�відповідним�ре іональним�др��ованим�засобам
масової�інформації�для�оприлюднення���триденний
стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити�на
офіційном���веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��19
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�26�вересня�2014�ро���№�1206

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

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією 

"Мерітократична партія України", 
в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах 

народних депутатів України  26 жовтня 2014 року

Постанова № 1207 від 26 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "Мерітократична партія України"

разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 13 вересня
2014 року на VII Всеукраїнському Партійному З'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на
позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня  2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9  частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої * 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 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
211

Аль-Анні�Амар�Х�ссейнович,�народився�19�жовтня

1990�ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,�протя ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�завід�ючий�ідеоло ічним�відділом,

Київсь�ий�місь�ий��омітет�Ком�ністичної�партії�У�раїни,

член�Ком�ністичної�партії�У�раїни,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�Ком�ністична

партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
221

Гмиря�Гліб�Сер ійович,�народився�18�люто о�1987

ро���в�місті�Алчевсь��Л� ансь�ої�області,� ромадянин

У�раїни,�протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�перший�се�ретар,

Печерсь�ий� районний� �� місті� Києві� �омітет

Ком�ністичної�партії�У�раїни,�член�Ком�ністичної

партії�У�раїни,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�Ком�ністична�партія

У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
223

Пліцин�І ор�І орович,�народився�14�серпня�1990

ро���в�місті�Кірово раді,� ромадянин�У�раїни,�протя ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�др� ий�се�ретар,�Шевчен�івсь�ий�районний

��місті�Києві��омітет�Ком�ністичної�партії�У�раїни,

член�Ком�ністичної�партії�У�раїни,�проживає�в�місті

Кірово раді,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-

Ком�ністична�партія�У�раїни.

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

1.�Зареєстр�вати��андидатів���народні�деп�тати

У�раїни,�вис�н�тих�Політичною�партією�"Меріто�ратична

партія�У�раїни",�в�одномандатних�виборчих�о�р� ах

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

26�жовтня�2014�ро���з ідно�з�додат�ами�1,�2.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відповідних

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�встановленої

форми� видати� представни��� Політичної� партії

"Меріто�ратична�партія�У�раїни".

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

надіслати�відповідним�ре іональним�др��ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення��

триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити

на�офіційном���веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��2
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�26�вересня�2014�ро���№�1207

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��
№
212

Шевч���Оле�сій�Анатолійович,�народився�13�липня

1985�ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,�протя ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�адво�ат,�ТОВ�"Юридичне�а ентство�"Шевч��

та�партнери",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�Політична

партія�"Меріто�ратична�партія�У�раїни".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
217

І натов�Вадим�Валентинович,�народився�3�вересня

1968�ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,�протя ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�дире�тор,�ТОВ�"Хамелеон�Спорт�У�раїна",

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�с�б'є�т��вис�вання�-�Політична�партія

"Меріто�ратична�партія�У�раїни".

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
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1.�Зареєстр�вати��андидатів���народні�деп�тати

У�раїни,�я�і�балот�ються�в�одномандатних�виборчих

о�р� ах���поряд���самовис�вання�на�позачер ових

виборах�народних�деп�татів�У�раїни�26�жовтня�2014

ро��,�з ідно�з�додат�ами�1�-�19.

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

встановленої�форми�видати�відповідним��андидатам

��народні�деп�тати�У�раїни.

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�18�вересня�2014�ро���№�987�"Про�відмов��в

реєстрації��андидата���народні�деп�тати�У�раїни

С�олотяно о�В.А.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�19�вересня�2014�ро���№�1024�"Про�відмов��в

реєстрації��андидата���народні�деп�тати�У�раїни

Кравчен�а�Г.В.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�19�вересня�2014�ро���№�1025�"Про�відмов��в

реєстрації��андидата���народні�деп�тати�У�раїни

Поштар��а�В.В.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�18�вересня�2014�ро���№�933�"Про�відмов��в

реєстрації��андидата���народні�деп�тати�У�раїни

Дов аля�П.А.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�15�вересня�2014�ро���№�941�"Про�відмов��в

реєстрації��андидата���народні�деп�тати�У�раїни

Шевчен�а�Є.С.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�22�вересня�2014�ро���№�1071�"Про�відмов��в

реєстрації��андидата���народні�деп�тати�У�раїни

Шевчен�а�Є.С.,�К�знецова�М.М.,�Дроня�а�М.М.,

Цвєт�ова�А.В."���частині�щодо�Шевчен�а�Є.С.;

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�22�вересня�2014�ро���№�1061�"Про�відмов��в

реєстрації��андидата���народні�деп�тати�У�раїни

Г�зен�а�К.О.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�22�вересня�2014�ро���№�1067�"Про�відмов��в

реєстрації��андидата���народні�деп�тати�У�раїни

Грицю�а�В.В."

4.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат�ом

надіслати�відповідним�ре іональним�др��ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення��

триденний�стро�� з�дня� ї ї� прийняття,� а� та�ож

оприлюднити�на�офіційном���веб-сайті�Центральної

виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��19
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�26�вересня�2014�ро���№�1217

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��
№
211

Терьохін�Андрій�Юрійович,�народився�13� р�дня

1984�ро���в�селі�Б�жан�а�Лисянсь�о о�район�

Чер�ась�ої�області,� ромадянин�У�раїни,�протя ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта� вища,� фізична� особа� -� підприємець,

безпартійний,�проживає�в�смт�Лисян�а�Чер�ась�ої

області,�с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
214

Поліщ���Станіслав�Віталійович,�народився�22

 р�дня�1955�ро���в�місті��Чер�асах,� ромадянин

У�раїни,�протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає

на�території�У�раїни,�освіта�вища,� енеральний

дире�тор,�ТОВ�"Авісат",�безпартійний,�проживає

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

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
216

Міщен�о�Ми�ола�Онофатович,�народився�6�жовтня

1949�ро���в�місті�Тетіїв�Київсь�ої�області,� ромадянин

У�раїни,�протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає

на�території�У�раїни,�освіта�вища,�пенсіонер,

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
217

Сер єєв�Кирило�Оле�сандрович,�народився�29

березня�1981�ро���в�місті�Херсоні,� ромадянин

У�раїни,�протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає

на�території�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,

адво�атсь�е� бюро� "Сер єєв� та� Партнери",

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидата 
у народні депутати України Васильчука В.В., 

висунутого Політичною партією «Демократичний альянс», 
в одномандатному виборчому окрузі № 215 

на позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

Постанова № 1226 від 27 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшла заява Політичної партії "Демократичний альянс" разом з іншими

документами щодо реєстрації кандидата у народні депутати України, висунутого 5 вересня 2014 року на V
З'їзді цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі № 215 на позачергових виборах народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої * 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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Про реєстрацію кандидатів 
у народні депутати України, 

висунутих ПАРТІЄЮ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА", 
в одномандатних виборчих округах  

на позачергових виборах
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 1229 від 27 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" разом з іншими

документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 14 вересня 2014 року на
Десятому Позачерговому З'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої * 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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Зареєстр�вати��андидатів���народні�деп�тати

У�раїни,� вис�н�тих� ПАРТІЄЮ� "БЛОК� ПЕТРА

ПОРОШЕНКА",�в�одномандатних�виборчих�о�р� ах

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

26�жовтня�2014�ро���з ідно�з�додат�ами�1�-�25.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відповідних

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�встановленої

форми�видати�представни���ПАРТІЇ�"БЛОК�ПЕТРА

ПОРОШЕНКА"���Центральній�виборчій��омісії�з

правом�дорадчо о� олос�.

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

надіслати�відповідним�ре іональним�др��ованим

засобам�масової� інформації�для�оприлюднення��

триденний� стро�� з� дня� ї ї� прийняття,� а� та�ож

оприлюднити�на�офіційном���веб-сайті�Центральної

виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

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

від�27�вересня�2014�ро���№�1229

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��
№
211

Рибчинсь�ий�Єв ен�Юрійович,�народився�21

 р�дня�1969�ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,

протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,�ТОВ�"Рибчинсь�ий

та�сини",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�ПАРТІЯ

"БЛОК�ПЕТРА�ПОРОШЕНКА".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
213

Карпен�о�Анатолій�Я�ович,�народився�15� р�дня

1955�ро���в�селі�Вілень�а�Бр�силівсь�о о�район�

Житомирсь�ої�області,� ромадянин�У�раїни,�протя ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,� оловний�спеціаліст,�ПАТ�"Полюс",

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�ПАРТІЯ�"БЛОК�ПЕТРА

ПОРОШЕНКА".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
214

Ч�ма��Ві�тор�Васильович,�народився�5�червня

1958�ро���в�місті�Хмельниць�ом�,� ромадянин

У�раїни,�протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає

на�території�У�раїни,�освіта�вища,�народний�деп�тат

У�раїни,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�ПАРТІЯ

"БЛОК�ПЕТРА�ПОРОШЕНКА".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
216

К�черен�о�Оле�сій�Юрійович,�народився�3��вiтня

1961�ро���в�місті�Вінниці,� ромадянин�У�раїни,

протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�фізична�особа�-�підприємець,

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�ПАРТІЯ�"БЛОК�ПЕТРА

ПОРОШЕНКА".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
218

Ар'єв�Володимир�І орович,�народився�31�березня

1975�ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,�протя ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�народний�деп�тат�У�раїни,�член�ПАРТІЇ

"БЛОК�ПЕТРА�ПОРОШЕНКА",�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�ПАРТІЯ

"БЛОК�ПЕТРА�ПОРОШЕНКА".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
219

Третья�ов�Оле�сандр�Юрійович,�народився�20

березня�1970�ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,

протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�віце-президент,� ромадсь�а

ор анізація�"Інстит�т��он��рентно о�с�спільства",

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�ПАРТІЯ�"БЛОК�ПЕТРА

ПОРОШЕНКА".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
220

Фіщен�о�Іван�Дмитрович,�народився�16�сiчня

1988�ро���в�місті�Києві,� ромадянин�У�раїни,�протя ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т

вис�вання�-�ПАРТІЯ�"БЛОК�ПЕТРА�ПОРОШЕНКА".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
221

Павлен�о�Оле�сандра�Сер іївна,�народилася�11

жовтня�1982�ро���в�місті�Києві,� ромадян�а�У�раїни,

протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�партнер,�ТОВ�"Павлен�о�і

Побережню��Сі.Ай.Ес.",�безпартійнa,�проживає�в

місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-

ПАРТІЯ�"БЛОК�ПЕТРА�ПОРОШЕНКА".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
222

Андрієвсь�ий�Дмитро�Йосипович,�народився�6

сiчня�1967�ро���в�селі�Оль а�Оль инсь�о о�район�

Приморсь�о о��раю,� ромадянин�У�раїни,�протя ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�народний�деп�тат�У�раїни,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т

вис�вання�-�ПАРТІЯ�"БЛОК�ПЕТРА�ПОРОШЕНКА".

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

1.�Зареєстр�вати��андидата���народні�деп�тати

У�раїни�в�одномандатном��виборчом��о�р�зі�

№�215�на�позачер ових�виборах�народних�деп�татів

У�раїни��26�жовтня�2014�ро��:

Васильч���Вадим�Васильович,�народився�6

листопада�1982�ро���в��місті�Києві,� ромадянин

У�раїни,�протя ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає

на�території�У�раїни,�освіта�вища,�заст�пни��де�ана

з�виховної�роботи�зі�ст�дентами,�Національний

�ніверситет�"Києво-Мо илянсь�а�а�адемія",�член

Політичної�партії�"Демо�ратичний�альянс",�проживає

в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання

-�Політична�партія�"Демо�ратичний�альянс".

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення��андидата

��народні�деп�тати�У�раїни�встановленої�форми

видати�представни���Політичної�партії�"Демо�ратичний

альянс".

3.� Цю� постанов�� надіслати� відповідном�

ре іональном��др��ованом��засоб��масової�інформації

для�оприлюднення���триденний�стро��з�дня�її

прийняття,�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 № 1217 від 26 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 округах
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої
статті 52, частини другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59,
частин дев'ятої * 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 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
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Відповіді на сканворд 
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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 № 1249 від 27 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 округах на позачергових виборах народних
депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України "Про вибори
народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті 52, частини другої
статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої * 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:

1.�Зареєстр	вати��андидатів�	�народні�деп	тати�У�раїни,�я�і�ба-

лот	ються�в�одномандатних�виборчих�о�р	�ах�	�поряд�	�самови-

с	вання�на�позачер�ових�виборах�народних�деп	татів�У�раїни�26

жовтня�2014�ро�	,�з�ідно�з�додат�ами�1�-�21.

2.�Витя��із�цієї�постанови�та�посвідчення�встановленої�форми

видати�відповідним��андидатам�	�народні�деп	тати�У�раїни.

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від�16�верес-

ня�2014�ро�	�№�955�"Про�відмов	�в�реєстрації��андидата�	�на-

родні�деп	тати�У�раїни�Перепіч�и�Є.В.";

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від�19�верес-

ня�2014�ро�	�№�1026�"Про�відмов	�в�реєстрації��андидата�	�на-

родні�деп	тати�У�раїни�Дзені�а�С.І.";

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від�19�верес-

ня�2014�ро�	�№�1028�"Про�відмов	�в�реєстрації��андидата�	�на-

родні�деп	тати�У�раїни�Коверд	на�С.А.";

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від�19�верес-

ня�2014�ро�	�№�1036�"Про�відмов	�в�реєстрації��андидата�	�на-

родні�деп	тати�У�раїни�Вино�радова�О.В.";

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від�22�верес-

ня�2014�ро�	�№�1066�"Про�відмов	�в�реєстрації��андидата�	�на-

родні�деп	тати�У�раїни�Мі�алатю�а�В.В.";

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від�22�верес-

ня�2014�ро�	�№�1068�"Про�відмов	�в�реєстрації��андидата�	�на-

родні�деп	тати�У�раїни�У�нічен�а�А.В.";

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від�25�верес-

ня�2014�ро�	�№�1160�"Про�відмов	�в�реєстрації��андидата�	�на-

родні�деп	тати�У�раїни�Дебоя�В.М."

4.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат�ом�надіслати

відповідним�ре�іональним�др	�ованим�засобам�масової�інфор-

мації�для�оприлюднення�	�триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а

та�ож�оприлюднити�на�офіційном	�веб-сайті�Центральної�вибор-

чої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��21
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від�27�вересня�2014�ро�	�№�1249

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$%�№�212

Вов��Сер�ій�Ми�олайович,�народився�15��р	дня�1968�ро�	�в

місті�Одесі,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�президент,�бла-

�одійна�ор�анізація�"ДАР",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний�виборчий�о#р$%�№�214

Вино�радов�Оле��Всеволодович,�народився�27�травня�1958

ро�	�в�місті�Бердичів�Житомирсь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,

протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�президент,�Міжнародний�фонд�допомо�и�хворим

з�наслід�ами�травм�та�захворювань,�безпартійний,�проживає�в

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

Одномандатний�виборчий�о#р$%�№�215

Кондратен�о�Ві�тор�Іванович,�народився�15�травня�1956�ро-

�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не

працює,�член�Політичної�партії�"УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо�ратич-

ний�Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а",�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний�виборчий�о#р$%�№�216

Ди�	н�Яніна�Ми�олаївна,�народилася�27�вересня�1972�ро�	

в�с.�Ма�ла�ово�Єнісейсь�о�о�район	�Красноярсь�о�о��раю,�Росія,

�ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�заст	пни��дире�тора,�ТОВ�"ІК

"Співдр	жність",�член�Партії�"Жін�и�У�раїни",�проживає�в�смт�Ди-

мер�Виш�ородсь�о�о�район	�Київсь�ої�області,�с	димість�відс	т-

ня,�самовис	вання.

Одномандатний�виборчий�о#р$%�№�217

Білець�ий�Андрій�Єв�енійович,�народився�5�серпня�1979�ро-

�	�в�місті�Хар�ові,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,��омандир,

пол��патр	льної�сл	жби�міліції�особливо�о�призначення�"Азов"

Головно�о�	правління�Міністерства�вн	трішніх�справ�У�раїни�в

Київсь�ій�області,�безпартійний,�проживає�в�місті�Хар�ові,�с	-

димість�відс	тня,�самовис	вання.

Котом�іна�О�сана�Федорівна,�народилася�10�травня�1973�ро-

�	�в�місті�Києві,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�фізична�осо-

ба�-�підприємець,�член�Ради�альної�Партії�Оле�а�Ляш�а,�прожи-

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

Лорд�іпанідзе�Наталія�Сер�іївна,�народилася�18�березня�1956

ро�	�в�селищі�Гребін�и�Василь�івсь�о�о�район	�Київсь�ої�об-

ласті,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�прожи-

ває�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�пенсіонер,�безпартійнa,

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

Ш�	рдай�Оль�а�Арленівна,�народилася�3�люто�о�1978�ро�	�в

місті�Львові,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,��ерівни�,�підприємство

"Бест�Діа�ности�",�безпартійнa,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний�виборчий�о#р$%�№�218

Килимни��Любомир�Антонович,�народився�13�сiчня�1960�ро-

�	�в�селі�Зал	ччя�Чемеровець�о�о�район	�Хмельниць�ої�області,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�заст	пни���олови�правління,

А�ціонерний��омерційний�бан��"АРКАДА",�безпартійний,�прожи-

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

Одномандатний�виборчий�о#р$%�№�219

Флюнт�Остап�Орестович,�народився�11�листопада�1973�ро-

�	�в�місті�Борислав�Львівсь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�про-

тя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

за�альна�середня,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,�прожи-

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

Одномандатний�виборчий�о#р$%�№�221

Діден�о�Ярослав�Оле�сандрович,�народився�30��вiтня�1977

ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,�ТОВ

"Центр�соціальних�ініціатив�"КИЯНИ�РАЗОМ",�безпартійний,�про-

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

Одномандатний�виборчий�о#р$%�№�222

Черні�ов�Оле�сандр�Павлович,�народився�21�вересня�1969

ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�інженер-�а-

сир,�ТОВ�"Ай.�Ті.�Фінанси",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний�виборчий�о#р$%�№�223

Я�овлєва�Марія�Володимирівна,�народилася�25�липня�1970

ро�	�в�місті�Києві,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,��енеральний

дире�тор,�ТОВ�"У�рнафта�азенер�о",�безпартійна,�проживає�в�місті

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

Секретар Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ

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

Îðåíäîäàâåöü — Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

¹ 
ï. ï.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (àäðåñà, òåëåôîí)
Õàðàê-

òåðèñòè-
êà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Ïëîùà, ÿêà
íàäàºòüñÿ â
îðåíäó, êâ. ì

Ö³ëüîâå
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Âàðò³ñòü
1 êâ. ì áåç

ÏÄÂ

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä ó
ãðí (áåç ÏÄÂ) çà ïåðøèé

ì³ñÿöü îðåíäè

1
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
âóë.²íñòèòóòñüêà, 24/7, ò. 253-00-86

ê³ìíàòè
ì. Êè¿â,

Ëàâðñüêà, 2
86,10 êâ. ì

ñïîðòèâí³
çàíÿòòÿ

23679,44 11,06 ãðí

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ

ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,39,çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 81,1 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: 46,0 êâ.ì —ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó
òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó; 35,1 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðåíü ïëîùåþ äî 50 êâ. ì.
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 4936,62 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (1 ïîâåðõ),ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ,23À,çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 16,2 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþþòü
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 760,42 ãðí.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó"
Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 03186,ì.Êè¿â,âóë.Ñîö³àë³ñòè÷íà, 6,
òåë. 249-46-96, ôàêñ 249-48-18.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020,ì.Êè¿â,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 356, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-79, 207-09-32.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ ÄÎ ÑÓÄÓ

Â³äïîâ³äà÷ó ²ñòîì³íóÄåíèñó Âîëîäèìèðîâè÷ó,àäðåñà ïðîæèâàííÿ ÿêîãî: ì.Êè¿â,âóë. ×óäíîâñü-

êîãî,4,êâ.22,íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ 14.10.2014 ð.î 09.45 äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà

(ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-À, êàá. 114) äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïî-

çîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Êîìåðö³éíèé áàíê "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ" äî ²ñòîì³íà Äå-

íèñà Âîëîäèìèðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìà-

òåð³àëàìè ó éîãî â³äñóòí³ñòü â ïîðÿäêó ñò. 169 ÷. 4 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ Âîâê ª. ².

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ ÄÎ ÑÓÄÓ

Â³äïîâ³äà÷ó Ãîðáà÷ Âàëåíòèí³ Êîíñòàíòèí³âí³,àäðåñà ïðîæèâàííÿ ÿêî¿: ì.Êè¿â,âóë.Õàðê³âñüêå
øîñå, 168-À, êâ. 103, íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ 14.10.2014 ð. î 09.00 äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
ì.Êèºâà (ì.Êè¿â,âóë.Êîøèöÿ,5-À,êàá.114),äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³
çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Êîìåðö³éíèé áàíê "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ" äî Ãîðáà÷
Âàëåíòèíè Êîíñòàíòèí³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³
ìàòåð³àëàìè ó éîãî â³äñóòí³ñòü â ïîðÿäêó ñò. 169 ÷. 4 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ Âîâê ª. ².

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Äåðñàâåë³äçå Âàëåíòèíó Â³òàë³¿âíó,
îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 19-Á, êâ. 78. Âàì íåîáõ³äíî
5 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó îá 11.50 ç'ÿâèòèñÿ äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà, çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14, êàá. 3, íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê "Ïðèâàò Áàíê"äî Äåðñàâåë³äçå Âàëåíòèíè Â³òàë³¿âíè
ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì,
à äàíó ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç âàøî¿ ó÷àñò³.

Ñóääÿ Î.Ô. Ñèðáóë

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñìèðíîâà-Ëàñòî÷ê³íà, 10-Á,

(êàá. ¹ 51), âèêëèêàº íà 10.10.2014 ðîêó î 09.30 â³äïîâ³äà÷à Áàêàÿ Îëåêñ³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à ïî

ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ"Äî÷³ðí³é áàíê Ñáåðáàíêó Ðîñ³¿"äî Áàêàÿ Î.Î.,ÒÎÂ "Áðèç"ïðî ñòÿãíåííÿ

çàáîðãîâàíîñò³.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ ó

éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î. À.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Ïàðàô³ëîâà ²ãîðÿ

Âîëîäèìèðîâè÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 12.30, 07.10.2014 ðîêó ïî öèâ³ëüí³é

ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÑÊ "²ëë³÷³âñüêå" äî Ïàðàô³ëîâà ².Â. ïðî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â (êàá³íåò

¹ 9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).

Ñóääÿ Í.Ä. Áóøà

Â³äïîâ³äà÷ó Êóðãàíîâ³é ²ðèí³, àäðåñà ïðîæèâàííÿ ÿêî¿: ì. Êè¿â, âóë. Ðåâóöüêîãî, 9, êâ. 104, íåîáõ³äíî
ç'ÿâèòèñÿ 09.10.2014 ð. î 09.30 äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-À,
êàá. 114), äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÐÀÄÀ2"äî Êóðãàíîâî¿ ²ðèíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè
ó éîãî â³äñóòí³ñòü â ïîðÿäêó ñò. 169 ÷. 4 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ Âîâê ª.².

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, âèäàíå â³äïîâ³äíî

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèðîáíè÷îãî îá'ºäíàííÿ "Êè¿âñüêèé ðàä³îçàâîä" â³ä

03 áåðåçíÿ 1997 ðîêó çà àäðåñîþ: âóë.Çàñëîíîâà,2, êâ.47 íà ³ì'ÿ Êèðè÷åê

²ãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, äóìêè ïðî âèñîêå,
ñâ³òëå, â³÷íå º ö³ëþùèìè.
Áóäü-ÿê³ çåìí³ ïåðåïîíè

òðàêòóéòå, ÿê ïîâ÷àëüíèé óðîê çà
çáî÷åííÿ, ïîðóøåííÿ äóõîâíèõ çà-
êîí³â. Àêòèâ³çóéòå ä³ëîâó, òâîð÷ó
ä³ÿëüí³ñòü, íèí³ ìîæåòå âèêîíàòè
áàãàòî ñïðàâ, ïðèãîòóâàòè êîìóñü
ñþðïðèç.

ÒÅËÜÖ², í³÷îãî íå á³éòå-
ñÿ, ðèçèê — âàø äðóã, ñì³-
ëèâöÿì â³äêðèò³ âñ³ äîðî-

ãè, ñàìå åêñòðåìàëüí³ ñèòóàö³¿
ïðèíåñóòü óñï³õ. Åíåðã³¿ áóäå ïðå-
äîñòàòíüî, çàâåðø³òü ðåìîíòí³
ðîáîòè âäîìà, ïîêëîïî÷³òüñÿ ïðî
ð³äíèõ, ðîçïëàò³òüñÿ ç áîðãàìè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, çàò³ÿâøè ³äåî-
ëîã³÷íó äóåëü, íåîäì³ííî
âðàõîâóéòå äóìêó ñï³âáå-

ñ³äíèêà.Éîãî ñâ³òîáà÷åííÿ, çíàííÿ,
ñîö³àëüíèé ñòàòóñ, åòè÷íà ïîçèö³ÿ
ìîæóòü áàãàòî â ÷îìó ñóïåðå÷èòè
îñîáèñòèì óñòàíîâêàì.

ÐÀÊÈ, ÿêùî îá³öÿþòü îïå-
ðàòèâíî çàïëàòèòè, âèêî-
íóéòå ðóòèííó ðîáîòó ç

ðàä³ñòþ, ðîçãðåá³òü íàêîïè÷åí³
òðóäîâ³ çàâàëè. Êëîïî÷³òüñÿ ùî-
äî õàòí³õ ñïðàâ, îðãàí³çóéòå äî-
ìî÷àäö³â, ñ³ìåéíèé á³çíåñ íàáè-
ðàº äèíàì³÷íèõ îáåðò³â, ÷àñ êëå-
ïàòè ãðîø³.

Ó ËÅÂ²Â åíåðã³ÿ áèòèìå
÷åðåç â³íöÿ, ñõèëÿþ÷è äî
ô³çè÷íî¿, ðîçóìîâî¿ àê-

òèâíîñò³ òà ä³ëîâî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿.
Âàì âñþäè ðàä³, ïîñï³øàéòå óêð³-
ïèòè çàâîéîâàí³ ïîçèö³¿ â ñôåð³
âèã³äíèõ ä³ëîâèõ çíàéîìñòâ,íà ëþ-
áîâíèõ, òâîð÷èõ òåðåíàõ.

Ä²ÂÈ ìîæóòü ñòàòè ãåðî-
ºì ó çàêóë³ñí³é ä³ÿëüíîñò³,
îñê³ëüêè çäàòí³ êðàñèâî ³

åíåðã³éíî âèêîíàòè êîíô³äåíö³é-
íå äîðó÷åííÿ.Îð³ºíòóéòåñÿ íà âëàñ-
í³ áàæàííÿ, à â ñòîñóíêàõ ç äîìî-
÷àäöÿìè ïðàãí³òü äî ìèðó òà çëà-
ãîäè.

ÒÅÐÅÇÈ, ðåàëüí³ñòü ãîñ-
òèííî â³äêðèâàº îá³éìè,
ëîâ³òü óñï³øí³ øàíñè, ùî

éäóòü íàçóñòð³÷, ³ ñàìîñòâåðäæóéòå-
ñÿ íà ñëàâó! Íå ïîñòóïàéòåñÿ ë³äåð-
ñòâîì,âè ãåíåðàë,ÿêèé âåäå â³éñüêî
çà ñîáîþ äî âåðøèí ïåðåìîãè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, óíèêàéòå âå-
ëåëþäíèõ ì³ñöü, ÷àñò³øå
óñàì³òíþéòåñÿ, ò³ëüêè íà-

îäèíö³ ç ñîáîþ ìîæíà ïðèéìàòè
ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ. Äî òîãî æ, âè
ìàºòå â ðóêàõ òàºìí³ âàæåë³ ïîñà-
äîâîãî âïëèâó ³ çäàòí³ äîáèòèñÿ
ïðîäóêòèâíèõ ðåçóëüòàò³â òà ðîçáà-
ãàò³òè. Ãðîøèìà íå ñì³ò³òü, áî â ïî-
ðèâ³ åìîö³é ïðèäáàºòå ðå÷³, ÿê³ íå
çíàäîáëÿòüñÿ àáî áðàêîâàí³.

ÑÒÐ²ËÜÖ², äåíü îá³öÿº ï³ä-
íåñåíèé íàñòð³é, áîéîâè-
ò³ñòü, âèñîê³ øàíñè ñòàòè

ãåðîºì äíÿ, çàâîþâàâøè ïîïóëÿð-
í³ñòü þðáè, çì³öíèòè çàâîéîâàí³
ðóáåæ³, ðîçøèðèòè êðóãîç³ð. Ðåê-
ëàìóéòå ñåáå, åíåðã³éíî ïðàöþé-
òå ó âèáðàíîìó íàïðÿì³, íàäîëó-
æóþ÷è ïðîãàëèíè òà çàâåðøóþ÷è
äàâí³ ñïðàâè, ³ ïîêàçóéòå íà âëàñ-
íîìó ïðèêëàä³, ÿê áóòè ñïðàâæí³ì
äðóãîì!

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, äåíü êàðì³÷-
íèé, çàõîâàéòåñÿ, ï³äáèé-
òå ï³äñóìêè ì³ñÿ÷íî¿ ä³-

ÿëüíîñò³, ìîë³òüñÿ ³ êàéòåñÿ â äî-
ïóùåíèõ ïîìèëêàõ. Áëàãàéòå Òâîð-
öÿ, àáè äàâ äóõîâíî¿ ìóäðîñò³ äëÿ
î÷èùåííÿ äóø³ â³ä ãð³õîâíèõ òîê-
ñèí³â. Âîðîã³â íå ïðîêëèíàéòå, à
áëàãîñëîâëÿéòå, ëþá³òü ðîäèíó.

ÂÎÄÎË²¯, âàø ïî¿çä ï³øîâ,
ðîçñëàáòåñÿ,âæå ï³çíî äà-
âàòè ïîøòîâõ íîâèì ïðî-

åêòàì,ðîçïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ,ðóøà-
òè â îìð³ÿíó ïî¿çäêó,âñòóïàòè äî íå-
ôîðìàëüíîãî ñï³âòîâàðèñòâà. Íà-
âîäüòå ëàä â ä³ëàõ,ï³äâîäüòå ï³äñóì-
êè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïàðòíåðàìè.

ÐÈÁÈ, ïåðåä âàìè ïîñòà-
íå ê³ëüêà øëÿõ³â äî äîñÿã-
íåííÿ ìåòè, îáèðàéòå íà

ñâ³é ñìàê: ïðèì³ðîì,âè ìîæåòå áà-
ãàòî ³ íàïîëåãëèâî òðóäèòèñÿ, ùîá
îòðèìàòè áàæàíå. ²íøèé âàð³àíò—
àêòèâíî ñï³âïðàöþâàòè ç ³íøèìè
ëþäüìè, ÷àñòêîâî ïîñòóïèâøèñü
âëàñíèìè ³íòåðåñàìè.

ÍÎÂÈÌ ãåðîºì äèòÿ÷î¿ ïåðåäà÷³
«Ñïîê³éíî¿ íî÷³,ìàëÿòà!» ñòàíå òèãð,
îãîëîñèâ ãîëîâà ðàäè äèðåêòîð³â òå-
ëåêîìïàí³¿ «ÊËÀÑ!» Îëåêñàíäð Ì³ò-
ðîøåíêîâ.Òèãðåíÿ ç’ÿâèòüñÿ â åô³-
ð³ êàíàëà «Ðîñ³ÿ 1» â ê³íö³ æîâòíÿ,
äî 50-ð³÷íîãî þâ³ëåþ ïðîãðàìè.Íà
â³äì³íó â³ä ³íøèõ ïåðñîíàæ³â, â³í
áóäå âèêîíàíèé â òåõí³ö³ 3D-àí³ìà-
ö³¿.Çà ñëîâàìè Ì³òðîøåíêîâà, ³äåþ
ïîÿâè íîâîãî ãåðîÿ ïåðåäà÷³ «Ñïî-
ê³éíî¿ íî÷³, ìàëÿòà!» ï³äêàçàâ ðî-
ñ³éñüêèé ïðåçèäåíò Ïóò³í.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî òâîð-
ö³ äèòÿ÷î¿ ïåðåäà÷³ íàäèõàëèñÿ
ä³ÿëüí³ñòþ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà,
âèêëèêàëî áóðõëèâå îáãîâîðåííÿ
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.

Áëîãåðè ñòàëè âèñóâàòè ïðè-
ïóùåííÿ, ùî æ õîâàºòüñÿ çà ïåð-
ñîíàæåì òèãðà Ìóðà, ³ ïðîïîíó-

âàòè íîâèõ ïåðñîíàæ³â äëÿ «Ñïî-
ê³éíî¿ íî÷³, ìàëÿòà». Á³ëüø³ñòüáëî-
ãåð³â çáåíòåæèëî íå ò³ëüêè òå, ùî
íîâèé ãåðîé áóâ îáðàíèé çà ïðîïî-
çèö³ºþ ïðåçèäåíòà, àëå é ³ì’ÿ ïåð-
ñîíàæà. Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî ³ì’ÿ
Ìóð — ñêîðî÷åíå â³ä «Àìóð», à ñà-
ìå ïîðÿòóíêîì àìóðñüêèõ òèãð³â
çàíåïîêîºíèé ðîñ³éñüêèé ïðåçè-
äåíò. Ïðîòå ÌÓÐ — òàêîæ àáðåâ³-
àòóðà ìîñêîâñüêîãî êðèì³íàëüíî-
ãî ðîçøóêó, ñàìå öå ³ ñòàëî ïðèâî-
äîì äëÿ êàëàìáóð³â. Ñåðåä çàïðî-
ïîíîâàíèõ âàð³àíò³â íîâèõ ïåðñî-
íàæ³â: ðèñåíÿ ÎÌÎÍ,âåäìåæà Âàò-
íèê, æóê Êîëîðàä, ëîñü ÍÊÂÑ ³ äî-
áåðìàí ÎÃÏÓ, ïîðîñÿ ÔÑÂÏ.

«Ê³ëüê³ñòü ïåðñîíàæ³â ñêîðî
ïåðåâàëèòü çà «Ãðó ïðåñòîë³â». ²,
ñóäÿ÷è ç ³ìåí, ñê³í÷èòüñÿ âñå öå
ïîãàíî»,— ïèøå Edward Wood.

Ïîë³òèêà âæå íå âïåðøå âòðó-
÷àºòüñÿ â ãîëîâíó äèòÿ÷ó ïåðåäà-
÷ó, ùî âèõîäèòü ç 1964 ðîêó. Òàê, ó
1985 ðîö³ áóâ çíÿòèé ç åô³ðó âè-
ïóñê «Ñïîê³éíî¿ íî÷³» ç ìóëüòèêîì
ïðî Âåäìåäèêà, ÿêèé íå äîâîäèâ
ñïðàâó äî ê³íöÿ, ïîâ³äîìëÿº ÐÈÀ
«Íîâîñòè». Âîñåíè 2013 ðîêó âåëè-
êèé ðåçîíàíñ âèêëèêàâ âèïóñê «Ñïî-
ê³éíî¿ íî÷³, ìàëÿòà!», â ÿêîìó ãî-
âîðèëîñÿ ïðî àêö³¿ ïðîòåñòó. Îäèí
³ç ãîëîâíèõ ïåðñîíàæ³â ïðîãðàìè
Ìèøêî îãîëîñèâ ëåæà÷èé ñòðàéê.

Òîä³ â ñþæåò³ áàãàòî õòî óãëå-
ä³â ïàðîä³þ íà ïðîòåñòí³ àêö³¿ îïî-
çèö³¿, îäíàê ãëàâà ïðåñ-ñëóæáè ïå-
ðåäà÷³ çàÿâèëà, ùî â ñþæåò³ íå-
ìàº æîäíèõ «ïðèõîâàíèõ íàì³ð³â,
òèì á³ëüøå ïîë³òè÷íèõ».

Âò³ì, ïðèõîâàí³ íàì³ðè â ïå-
ðåäà÷³ äîñ³ øóêàþòü �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +11o

Àòì. òèñê: 751 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 84 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 750 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð:4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 60 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +14o

Àòì. òèñê: 751 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %

ãîðîñêîï

30 âåðåñíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 30 âåðåñíÿ

Áëîãåðè ïîò³øàþòüñÿ íàä íîâèì ïóò³íñüêèì
ïåðñîíàæåì äèòÿ÷î¿ ïåðåäà÷³

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
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öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ì³æíàðîäíèé äåíü ïåðåêëàäà÷à.
1939 — ó Ïàðèæ³ ñòâîðåíî ïîëü-
ñüêèé åì³ãðàíòñüêèé óðÿä íà ÷îë³
ç Âëàäèñëàâîì Ñ³êîðñüêèì.
1942 — ó Êðàñíîäîí³ ç ðîçð³çíå-
íèõ ãðóï ï³äï³ëüíèê³â ñòâîðåíî ï³ä-
ï³ëüíó êîìñîìîëüñüêó îðãàí³çàö³þ
«Ìîëîäà ãâàðä³ÿ». Éîãî ãîëîâîþ
ñòàâ ²âàí Òóðêåíè÷. «Ìîëîäà ãâàð-
ä³ÿ» áðàëà ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ äè-

âåðñ³é, äðóêóâàíí³ àíòèôàøèñò-
ñüêèõ ëèñò³âîê ³ ãîòóâàëàñü äî çáðîé-
íîãî ïîâñòàííÿ. Îäíàê ó ñ³÷í³ 1943
ðîêó îðãàí³çàö³þ áóëî âèêðèòî, ³
80 ï³äï³ëüíèê³â áóëè ðîçñòð³ëÿí³.
1994 — Ðàäà ñï³âðîá³òíèöòâà êðà-
¿í Ïåðñüêî¿ çàòîêè îãîëîñèëà ïðî
ïðèïèíåííÿ åêîíîì³÷íîãî áîéêî-
òó ²çðà¿ëÿ, ùî òðèâàâ 46 ðîê³â ïî-
ñï³ëü.
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