
¹142 (4542) | ñåðåäà | 1 æîâòíÿ 2014 ð.

Êàðòêà êîæíîãî êèÿíèíà
� Ñîö³àëüíèé ïëàñòèê çìîæóòü îòðèìàòè âñ³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³,

ùå é ç ìåäè÷íèì ìîäóëåì

Ìè íå ïîâèíí³ 
çàáóâàòè 
ïðî òðàãåä³þ 
Áàáèíîãî ßðó

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî çàêëèêàâ ìåøêàíö³â ñòî-

ëèö³ íå çàáóâàòè ïðî òðàãåä³þ Áà-

áèíîãî ßðó ³ âèíåñòè óðîêè ç îä-

í³º¿ ç íàéáîëþ÷³øèõñòîð³íîê óêðà-

¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿.

«Ìè âøàíîâóºìî ïàì’ÿòüæåðòâ

ìàñîâèõ ðîçñòð³ë³â ôàøèñòñüêè-

ìè îêóïàíòàìè,êîëè äåñÿòêè òèñÿ÷

ìèðíèõ ìåøêàíö³â áóëè çíèùåí³,

çîêðåìà çà åòí³÷íîþ îçíàêîþ.Ëè-

øå çà äâà äí³ — 29 òà 30 âåðåñíÿ

1941-ãî ðîêó — ó Áàáèíîìó ßðó

áóëî ðîçñòð³ëÿíî ìàéæå 34 òèñÿ-

÷³ ºâðå¿â. Áàáèí ßð — öå ñèìâîë

Ãîëîêîñòó íàð³âí³ ç Îñâåíöèìîì ³

Âàðøàâñüêèì ãåòòî, öå ïðèêëàä

ëþäñüêî¿ æîðñòîêîñò³,çíåâàãè,íå-

íàâèñò³.Ïàì’ÿòàéìî ïðî óðîêè ö³º¿

òðàãåä³¿, ãîëîâíèé ³ç ÿêèõ — ó íå-

ñïðèéíÿòò³ ôàøèçìó,íàöèçìó,ðà-

ñèçìó ³ êñåíîôîá³¿ óáóäü-ÿêèõïðî-

ÿâàõ»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî

óçâåðíåíí³ ç íàãîäè ðîêîâèí òðà-

ãåä³¿ ó Áàáèíîìó ßðó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ï³ä-

êðåñëèâ,ùî ëþäèíà,¿¿ ïðàâà ³ ñâî-

áîäè, à òàêîæ ð³âí³ñòü çà íàö³î-

íàëüíîþ, ðàñîâîþ, ðåë³ã³éíîþ ÷è

ìîâíîþ îçíàêîþ—ãîëîâí³ ïðèí-

öèïè äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè. ²

íàãîëîñèâ íà íåïðèïóñòèìîñò³

áóäü-ÿêèõ ä³é ÷è âèñëîâëþâàíü,

ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçïàëþâàííÿ

ì³æíàö³îíàëüíî¿ ÷è ðåë³ã³éíî¿ âî-

ðîæíå÷³.

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ðàçîì ³ç
ïðåäñòàâíèêàìè 
ªâðîìàéäàíó 
îòðèìàâ ïðåì³þ 
³ìåí³ Ëåõà Âàëåíñè

«Öÿ ïðåì³ÿ — â³äçíàêà ì³ëüéîí³â

óêðà¿íö³â,ÿê³ ï³äíÿëèñÿ â áîðîòü-

á³ çà ñâîþ ñâîáîäó ³ ñâîº ìàéáóò-

íº,çà äåìîêðàò³þ ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü.

Ïðåì³ÿ ªâðîìàéäàíó º ³ âèçíàí-

íÿì ºâðîïåéñüêèõ ïðàãíåíüÓêðà-

¿íè, ÿêà çà ñâ³é ºâðîïåéñüêèé âè-

á³ð ïðîëèëà êðîâ.Öå,â ïåðøó÷åð-

ãó, óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ óêðà¿íñüêèõ

ïàòð³îò³â, ÿê³ ïîêëàëè ñâîº æèòòÿ

íà Ìàéäàí³,çíàê ïàì’ÿò³ ïðî ãåðî-

¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³»,— â³äçíà÷èâ ó

ñâî¿é ïðîìîâ³ Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä

÷àñ öåðåìîí³¿ âðó÷åííÿ ïðåì³¿.

Â³í çàçíà÷èâ,ùî Ìàéäàí â éî-

ãî áîðîòüá³ çà ³äåàëè äåìîêðàò³¿,

ö³ë³ñí³ñòü ³ íåçàëåæí³ñòü íàøî¿

äåðæàâè òðèâàº é ñüîãîäí³ — íà

ñõîä³ Óêðà¿íè.

Çà ñëîâàìè ìåðà Êèºâà,ñèìâî-

ë³÷íî,ùî öþ â³äçíàêóóêðà¿íñüêèé

Ìàéäàí îòðèìóº â Ïîëüù³—êðà-

¿í³, ÿêà ï³äòðèìóº íàøó äåðæàâó,

ÿêà ñîë³äàðíà ç Óêðà¿íîþ â ñêëàä-

í³ ÷àñè ¿¿ ³ñòîð³¿.

íîâèíè

ÍÀÉÁËÈÆ×ÈÌ ÷àñîì íà îáãîâî-
ðåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè òà ãðî-
ìàäñüêîñò³ áóäå ïîñòàâëåíî ïè-
òàííÿ ùîäî ðîçøèðåííÿ ïåðåë³-
êó îñ³á, ÿê³ ìîæóòü êîðèñòóâàòè-
ñÿ ïåðåâàãàìè ñîö³àëüíî¿ «Êàðò-
êè êèÿíèíà». Òîæ îòðèìàòè ¿¿ çìî-
æóòü íå ëèøå çàðåºñòðîâàí³ ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³, à é ãðîìàäÿíè, ÿê³
òóò ïðîæèâàþòü ³ ïðàöþþòü.

«Âèõîäèìî íà ïðîåêò çì³í ó
ìîæëèâîñòÿõ «Êàðòêè êèÿíèíà».
Ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò ð³øåííÿ ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäè, ÿêèé áóäå íàäàíî íà
ðîçãëÿä äåïóòàòàì òà îáãîâîðåí-
íÿ ãðîìàäñüêîñò³. Öå íîðìàëüíî —
îòðèìàòè êàðòêó òà êîðèñòóâàòèñü
÷àñòèíîþ ï³ëüã, ÿêùî æèâåø ³ ñïëà-
÷óºø ïîäàòêè â Êèºâ³»,— ïîâ³äî-
ìèâ ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Äìèòðî Òóð÷àê òà äîäàâ,
ùî íåâäîâç³ áóäå ðîçøèðåíî ïåðå-
ë³ê áàíê³â,ÿê³ âèäàâàòèìóòü öåé äî-
êóìåíò.

ßê ðîçïîâ³ëè «Õðåùàòèêó» ó
Äåïàðòàìåíò³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-
êè, íà ñüîãîäí³ 422,2 òèñÿ÷³ êèÿí
º äåðæàòåëÿìè êàðòêè. Ïðîåêò ïå-
ðåäáà÷àº àäðåñíó äîïîìîãó ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì ãðîìàäÿíàì çà ðà-
õóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó. Çäåá³ëü-
øîãî «Êàðòêó êèÿíèíà» âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ áåçêîøòîâíîãî ïðî-
¿çäó é îòðèìàííÿ ñîö³àëüíèõ çíè-
æîê â àïòåêàõ ³ ñóïåðìàðêåòàõ.
Àáè îòðèìàòè ñîö³àëüíèé ïëàñ-
òèê, íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî
ðàéîííèõ óïðàâë³íü ïðàö³ ³ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó àáî æ îäðàçó äî
Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-
êè çà àäðåñîþ: ïðîñïåêò Êîìàðî-

âà, 7. Ïðè ñîá³ íåîáõ³äíî ìàòè ïàñ-
ïîðò, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä òà äî-
êóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî íà
ï³ëüãó, ÿêùî òàê³ º. «Ó êàðòö³ º ÷³ï,
ÿêèé ïðîãðàìóºòüñÿ íà ïåâí³ âè-
äè ï³ëüã. Íå äëÿ âñ³õ âîíè îäíàêî-
â³. Íàïðèêëàä, ÿêùî ëþäèíà ïåí-
ñ³îíåð, òî áóäå ìàòè ïðàâî áåç-
êîøòîâíîãî ïðî¿çäó â ìåòðî ³ íà-
çåìíîìó òðàíñïîðò³. Â³äïîâ³äíî
äî ïðåäñòàâëåíèõ äîêóìåíò³â ìè
ïðîãðàìóºìî ïåðåë³ê ï³ëüã, ÿêè-
ìè ëþäèíà çìîæå êîðèñòóâàòè-
ñÿ» — çàçíà÷èâ äèðåêòîð Äåïàð-
òàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ñåð-
ã³é Áè÷êîâ.

Òàê, íà ñüîãîäí³, îêð³ì ð³çíî-
ìàí³òíèõ ñîö³àëüíèõ ïðåôåðåíö³é,

âëàñíèêè ìîæóòü îòðèìàòè çíèæ-
êè íà ë³êè â ìåðåæàõ àïòåê ÊÏ
«Ôàðìàö³ÿ», à òàêîæ íà òîâàðè ó
íèçö³ ìåðåæ ñóïåðìàðêåò³â. ßê
çàçíà÷èâ Ñåðã³é Áè÷êîâ, íàðàç³
âåäåòüñÿ ðîáîòà, àáè ðîçøèðèòè
ìåðåæó àïòå÷íèõ çàêëàä³â, äå áó-
äóòü íàäàâàòèñÿ ï³ëüãè äåðæàòå-
ëÿì êàðòêè. Îêð³ì òîãî, ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü âèäà÷³ ïëàñ-
òèêó ñòóäåíòàì, ÿê³ çìîæóòü îòðè-
ìóâàòè íà íüîãî ñòèïåíä³þ, à òà-
êîæ ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ
ì³ñòà, ÿêèì íàðàõîâóâàòèìóòü òó-
äè çàðîá³òíó ïëàòó. Íàðàç³ òåõ-
í³÷íå ñóïðîâîäæåííÿ ñîö³àëüíî-
ãî ïðîåêòó çä³éñíþº áàíê «Õðå-
ùàòèê».

Çãîäîì äî ïðåôåðåíö³é «Êàðò-
êè êèÿíèíà» ìîæå äîäàòèñÿ ³ ìå-
äè÷íèé ìîäóëü. Ïðî òàê³ ïëàíè
ñòîëè÷íî¿ âëàäè çàÿâèâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðà-
äóöüêèé. «Çàâäÿêè ìåäè÷íîìó ìî-
äóëþ êèÿíàì ñòàíå ïðîñò³øå çàïè-
ñàòèñÿ äî ë³êàðÿ, îòðèìàòè ðåöåïò,
êóïèòè ë³êè ç³ çíèæêîþ. Êð³ì òî-
ãî, ìè ïëàíóºìî çàáåçïå÷èòè âëàñ-
íèê³â «Êàðòêè êèÿíèíà» ñïåö³àëü-
íèìè ï³ëüãàìè íà ìåäè÷íå ñòðà-
õóâàííÿ»,— ðîçïîâ³â â³í.

Îñê³ëüêè îäðàçó âñå âïðîâàäè-
òè ïðîñòî íåìîæëèâî, â ïåðøó
÷åðãó çàïóñòÿòü åëåêòðîííèé çàïèñ
äî ë³êàðÿ çàäëÿ åêîíîì³¿ ÷àñó òà
çðó÷íîñò³ ïàö³ºíò³â �

Ïðîåêò «Êàðòêà êèÿíè-
íà» áóâ çàïðîâàäæåíèé
ìàéæå äâà ðîêó òîìó
çàäëÿ çàõèñòó ³íòåðåñ³â
ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Ïî-
ñòóïîâî ìîæëèâîñò³ ñî-
ö³àëüíîãî ïëàñòèêó
ðîçøèðþâàëèñÿ, õî÷à
îòðèìàòè éîãî ìîãëè
ëèøå ñîö³àëüíî íåçà-
õèùåí³ êàòåãîð³¿ êèÿí.
Ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà
ïîøèðèòè ä³þ êàðòêè
íà âñ³õ, õòî ïðîæèâàº
òà ïðàöþº â ñòîëèö³
Óêðà¿íè. Îäåðæèòü
ïëàñòèê é íîâ³ ìîæëè-
âîñò³, çîêðåìà ìåäè÷-
íèé ìîäóëü.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ïðîåêò «Êàðòêà êèÿíèíà» ïåðåäáà÷àº àäðåñíó äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì ãðîìàäÿíàì çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Çäåá³ëüøîãî ïëàñòèê âèêîðèñòîâóþòü äëÿ áåçêîøòîâíîãî ïðî¿çäó é îòðèìàííÿ ñîö³àëüíèõ çíèæîê â àïòåêàõ ³ ñóïåðìàðêåòàõ
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«Þíü Êèºâà 
çàïðîøóº 
äî Êðà¿íè ìèðó
òà äîáðà»
27 ÆÎÂÒÍß ó Êèºâ³ íà òåðèòîð³¿
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè òà
â³äïî÷èíêó â Ìàð³¿íñüêîìó ïàð-
êó äëÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ â³äáóëî-
ñÿ òðàäèö³éíå ñâÿòî «Þíü Êèºâà çà-
ïðîøóº äî Êðà¿íè ìèðó òà äîáðà».
Îäíèì ³ç îðãàí³çàòîð³â ñâÿòà çà
òðàäèö³ºþ ñòàâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, ïîâ³äîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ.

Öüîãî ðîêó íà çàõ³ä çîêðåìà
çàâ³òàëè ñ³ì’¿, ÿê³ ïåðåñåëèñÿ ³ç
çîíè ÀÒÎ.

Òóò ðîäèíè ìîãëè îòðèìàòè
êîðèñí³ çíàííÿ ïðî ñîö³àëüíó ï³ä-
òðèìêó äëÿ íàñåëåííÿ, äîëó÷è-
òèñÿ äî ð³çíîìàí³òíèõ àêòèâíîñ-
òåé, â³äâ³äàòè ìàéñòåð-êëàñè, âè-
ñòàâêè, êâåñòè íà áóäü-ÿêèé ñìàê.

Ñâÿòî «Þíü Êèºâà» ïðîõîäè-
ëî 20-é ð³ê ïîñï³ëü. Öüîãî ðîêó
íà ôåñòèâàë³ áóëî ê³ëüêà ñöåí ç
ð³çíîþ òåìàòèêîþ. Òàê, íà ãî-
ëîâí³é ñöåí³, ùî íàçèâàëàñÿ
«Êðàºì òâîð÷îñò³», â³äáóâàâñÿ
ÿñêðàâèé êîíöåðò çà ó÷àñòþ äè-
òÿ÷èõ êîëåêòèâ³â. Ó «Êðàþ äè-
òèíñòâà» íà â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàëà
àëåÿ ë³òí³õ ñïîãàä³â, ÿñêðàâà òà
çàõîïëþþ÷à ³ãðîòåêà. Òóò óñ³ îõî-

÷³ ìîãëè ñâî¿ìè ðóêàìè ñòâîðè-
òè ìàëþíîê ìèðó, ÿêèé ïåðåäà-
äóòü â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ³ç çî-
íè ÀÒÎ. Îêð³ì òîãî, ä³òè òà ¿õí³
áàòüêè çìîãëè â³äâ³äàòè ôîòîâè-
ñòàâêè «Äîðîñëèé ñâ³ò — î÷èìà ä³-
òåé» òà «Ñâ³ò åìîö³é», ñòàòè ó÷àñ-
íèêàìè ôîòîêâåñòó «Ïîäîðîæ ó
äèòèíñòâî».

Ó «Ñêàóòñüêîìó êðàþ» ðîçêà-
çóâàëè ïðî îñîáëèâîñò³ ñêàóòñüêî-
ãî ðóõó, îðãàí³çîâóâàëè ìàéñòåð-
êëàñè, ïðîâîäèëè ðîçâàæàëüí³ ³ã-
ðè. Òóò ìàëå÷à ìîãëà â³äâ³äàòè
òðàäèö³éíèé ñêàóòñüêèé Ñêàé-
ïàðê (ìîòóçêîâ³ ïåðåøêîäè).

Ó «Êðàþ ìàéñòð³â» ³ ä³òè, ³ äî-

ðîñë³ ìàëè çìîãó íàâ÷èòèñÿ ð³ç-
íèõ âèä³â ðóêîä³ëëÿ, á³ëüøå ä³ç-
íàòèñÿ ïðî êóëüòóðó òà çâè÷à¿ íà-
øîãî íàðîäó.

Ó «Êðàþ êîðèñíèõ çíàíü» êî-
æåí ìàâ çìîãó îòðèìàòè ³íôîð-
ìàö³þ ç³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ, ñòîñóíê³â ó ðîäèí³, âîëîíòåð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ó «Êðàþ äîáðîä³¿â» ï³ä ÷àñ çà-
õîïëþþ÷î¿ ãðè «Ìèð ïî÷èíàºòü-
ñÿ ç ìåíå» ä³òè òà áàòüêè ìîãëè
êðàùå ïîçíàéîìèòèñÿ ç ïàðòíå-
ðàìè òà îðãàí³çàòîðàìè ñâÿòà òà
ëþäüìè, ÿê³ çàâæäè ðîáëÿòü êî-
ðèñí³ ñïðàâè òà íàâ÷àþòü öüîãî
³íøèõ �

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñüêîþ âëàäîþ
22.10.2014 âïåðøå çà 6 ðîê³â çà-
ïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ çåìåëü-
íèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ä³ëÿíîê êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà
ïðîçîðîþ, â³äêðèòîþ ïðîöåäó-
ðîþ.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìà-
ö³þ òà îçíàéîìèòèñü ç äîêóìåí-
òàìè òà ìàòåð³àëàìè íà çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè (ëîòè) ìîæíà ó âèêîíàâöÿ
òîðã³â (òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àã-
ðîïðîìèñëîâà á³ðæà», ì. Êè¿â, âóë.
×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, êîðï. 6-Á, 5-
é ïîâåðõ) àáî â Äåïàðòàìåíò³ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) (ì.Êè¿â,âóë.
Õðåùàòèê, 32-à, ê³ìíàòà 415).

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
çåìåëüíèõ òîðã³â ðîçì³ùåíî íà
îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ öåíòðàëü-
íîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó
ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí
(http://torgy.land.gov.ua/auction) �

22 æîâòíÿ â ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³ òîðãè

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ó ÏÅÐØÎÃÎ çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ãîðÿ Âîëîäèìèðîâè÷à Í³-
êîíîâà îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìà-
äÿí — ïåðøîãî â³âòîðêà ç 16.00
äî 18.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36.
Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³ä-
ïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, 202-
74-40. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðè-
éîì — òðåòüîãî â³âòîðêà êîæíî-
ãî ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî 18.00 ó Ïå-
÷åðñüê³é ÐÄÀ òà ó ÷åòâåðòèé â³â-
òîðîê êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî
18.00 ó Øåâ÷åíê³âñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðà Îëåêñàíäðîâè÷à Ïàíòå-
ëåºâà îñîáèñòèé ïðèéîì — êîæ-
íîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî
18.00 òà êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åò-
âåðãà ç 16.00 äî 18.00 íà âóëèö³
Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïîñàäî-
âî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îð-
ãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí, 202-74-56. Îñîáèñòèé
âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî ïåð-
øîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00 ó
Ñâÿòîøèíñüê³é ÐÄÀ òà êîæíîãî
òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00
ó Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèõàéëà Áîðèñîâè÷à Ðàäóöüêî-
ãî îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí —
êîæíî¿ òðåòüî¿ ï’ÿòíèö³ ç 12.00
äî 14.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36.
Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³ä-
ïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, 202-
76-16; 202-77-21. Îñîáèñòèé âè-
¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî ïåð-
øîãî ïîíåä³ëêà ì³ñÿöÿ ç 16.00
äî 17.00 â Ãîëîñ³¿âñüê³é ÐÄÀ òà
òðåòüî¿ ï’ÿòíèö³ ç 16.00 äî 17.00
ó Äàðíèöüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïàâëà Áîðèñîâè÷à Ðÿá³ê³íà îñî-

áèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæ-
íî¿ ïåðøî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 16.00
äî 17.00 òà êîæíî¿ òðåòüî¿ ñåðå-
äè ç 16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðå-
ùàòèê, 36. Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿
îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³-
çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí, 202-77-04; 202-77-05. Îñî-
áèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — ó äðó-
ãó ñåðåäó ç 16.00 â Îáîëîíñüê³é
ÐÄÀ, ÷åòâåðòî¿ ñåðåäè ç 16.00 â
Ïîä³ëüñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííè Â³êòîð³âíè Ñòàðîñòåíêî
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí —
êîæíî¿ äðóãî¿ ñåðåäè ç 16.00 äî
17.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òå-
ëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïî-
â³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñ-
òîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, 202-74-
03. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì —
êîæíî¿ ÷åòâåðòî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ
ç 16.00 â Äåñíÿíñüê³é ÐÄÀ òà òðå-
òüî¿ ñåðåäè ç 16.00 ó Äí³ïðîâ-
ñüê³é ÐÄÀ �

Ñòîëè÷íå òîâàðèñòâî ìàº
â³äøêîäóâàòè 
720 òèñ. ãðèâåíü çà íàäì³ðí³
âèêèäè ó ïîâ³òðÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ïðîêóðàòóðà ç íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì
çàêîí³â ó ïðèðîäîîõîðîíí³é ñôåð³ çàÿâèëà ïîçîâ
äî ñóäó ç âèìîãîþ ñòÿãíóòè ç ïðèâàòíîãî àêö³îíåð-
íîãî òîâàðèñòâà ìàéæå 720 òèñ. ãðèâåíü çáèòê³â,
çàâäàíèõ äåðæàâ³ âíàñë³äîê ïîíàäíîðìîâîãî âè-
êèäó â ïîâ³òðÿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðî-

êóðàòóðè Êèºâà, ó õîä³ ïåðåâ³ðêè ³ç çàëó÷åííÿì ñòî-
ëè÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ âñòàíîâëåíî, ùî ÏÀÒ «Ìî-
á³ëüíå ñïåö³àë³çîâàíå ÁÌÓ ¹ 87 «Àíòèñåïòèê» ç
ãðóäíÿ 2013 ðîêó ïî êâ³òåíü 2014 ðîêó çä³éñíþâàëî
âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïî-
â³òðÿ áåç â³äïîâ³äíèõ äîçâîë³â.

ßê íàñë³äîê, òàêå ïîðóøåííÿ ïðèðîäîîõîðîííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà ç áîêó ï³äïðèºìñòâà çàâäàëî äåð-
æàâ³ ìàéæå 720 òèñ. ãðèâåíü çáèòê³â.

Íàðàç³ ïîçîâ ïðîêóðàòóðè ðîçãëÿäàºòüñÿ â Ãîñ-
ïîäàðñüêîìó ñóä³ ì. Êèºâà �

№
лота

Адреса земельної
ділянки

Площа
земельної
ділянки, га

Цільове призначення
земельної ділянки

Стартова
ціна

продажу

1 вул. Колекторна у
Дарницькому районі 19,33

для будівництва, експлуатації
та обслуговування складського
комплексу

123,41 
млн грн

2
вул. Куренівська, 27�а
в Оболонському
районі

1,21

для будівництва, експлуатації
та обслуговування
автотранспортного
підприємства з автосалоном,
виставковими приміщеннями
та прибудованою станцією
техобслуговування з офісними
приміщеннями

18,65 
млн грн

3
Кільцева дорога, 17 у
Святошинському
районі

0,08

для будівництва, експлуатації
та обслуговування станції
технічного обслуговування або
автомийки

1, 143 
млн грн

4 вул. Зарічна, 46 у
Дарницькому районі 1,04 для будівництва та експлуатації

торгово�офісного центру
19,41 

млн грн

5

ріг пров. Виборзького
та вул.Козелецької у
Солом'янському
районі

0,16
для будівництва та експлуатації
адміністративно�виробничо�
складських будівель

2, 99 
млн грн

6
вул.Новопирогівська,
34�38 у
Голосіївському районі

1,34
для будівництва, експлуатації
та обслуговування
торговельного центру

14,82 
млн грн

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ïðèéîìó
ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ
íà IV êâàðòàë 2014 ðîêó

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ³ç ÷èñëåííèìè çâåð-
íåííÿìè ïàñàæèð³â ç 1 æîâòíÿ
2014 ðîêó áóäå çìåíøåíî ³íòåð-
âàë ðóõó àâòîáóñ³â íà ìàðøðóò³
¹ 47 «Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Íèâêè» —
ñòàíö³ÿ ìåòðî «Äîðîãîæè÷³». Ïðî
öå ïîâ³äîìèëè ó ÊÏ «Êè¿âïàñ-
òðàíñ».

Òàê, ³íòåðâàë ðóõó áóäå çìåí-
øåíî ç 18—20 õâèëèí äî 14—15
õâèëèí â ãîäèíè ï³ê.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè-
¿âïàñòðàíñ» ïîñò³éíî âèâ÷àº äóì-
êó ïàñàæèð³â òà âðàõîâóº ¿õ ïî-
áàæàííÿ ïðè ïëàíóâàíí³ ðîçêëà-
äó ðóõó òà ìàðøðóòíî¿ ìåðåæ³ �

²íòåðâàë ðóõó àâòîáóñ³â 
ìàðøðóòó ¹ 47 áóäå çìåíøåíî

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí ì³ñüêèì 
ãîëîâîþ ó æîâòí³

Ó ÃÎËÎÂÈ ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Âîëî-
äèìèðîâè÷à Êëè÷êà îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí ïðîâîäèò-
èìåòüñÿ 15 æîâòíÿ 2014 ðîêó ç
12.00 äî 14.00 çà àäðåñîþ: Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 36.

Çàïèñ òà çàïðîøåííÿ ãðîìà-
äÿí íà îñîáèñòèé ïðèéîì äî
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè çä³é-
ñíþºòüñÿ çà éîãî îñîáèñòèì äî-
ðó÷åííÿì. Çàïèñ íà ïðèéîì
çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïèñü-
ìîâîãî çâåðíåííÿ, ÿêå, îêð³ì
ïð³çâèùà, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ì³ñ-

öÿ ïðîæèâàííÿ, êîíòàêòíîãî
òåëåôîíó, ïðîõàííÿ ïðî îñî-
áèñòèé ïðèéîì, îáîâ’ÿçêîâî ïî-
âèííî ì³ñòèòè ñóòü ïîðóøåíî-
ãî ïèòàííÿ. Äî çâåðíåííÿ ìîæ-
íà äîëó÷èòè ìàòåð³àëè, ùî îá-
´ðóíòîâóþòü çàÿâó (êëîïîòàí-
íÿ), ñêàðãó àáî ïðîïîçèö³þ (çà-
óâàæåííÿ), à òàêîæ ìàòåð³àëè,
ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, äî ÿêèõ
ïîñàäîâèõ îñ³á ÷è îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè çâåðòàâñÿ ãðîìà-
äÿíèí òà ÿê³ áóëî ïðèéíÿòî ð³-
øåííÿ �Ô
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ÌÎÄÀ çàâæäè éäå â íîãó ç ³ñòîð³ºþ,
öå íå ëèøå òâîð÷èé ïîë³ò äèçàé-
íåð³â, àëå é ¿õ ïåðåîñìèñëåííÿ ïî-
ä³é, ÿâèù æèòòÿ êðà¿íè ³ ñâ³òó. Òîæ
íå äèâíî, ùî âèñòàâêó, ïðèñâÿ÷å-
íó ìîä³, âëàøòóâàëè ñàìå â ³ñòî-
ðè÷íîìó ìóçå¿. «²äåÿ âèíèêëà ùå
â ñåðåäèí³ 2013 ðîêó,â òàêèé ñêëàä-
íèé äëÿ Óêðà¿íè ÷àñ çìîãëè çíàé-
òè ì³ñöå ³ ïðåêðàñíîìó,— ââàæàº
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Íàö³îíàëü-
íîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Ñåðã³é ×àéêîâ-
ñüêèé.—Ó íàñ âæå áóëà åêñïîçèö³ÿ
ì³ñüêîãî ÷îëîâ³÷îãî âáðàííÿ ÕÕ
ñòîë³òòÿ,º çàë ç åòíîãðàô³÷íèì îäÿ-
ãîì,íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ òðèâàº âè-
ñòàâêà äî þâ³ëåþ Ñåðæà Ëèôàðÿ,äå
ïîêàçóþòü ³ ñöåí³÷íå âáðàííÿ, ïî-
øèòå äëÿ íüîãî áóäèíêîì ìîäè Êî-
êî Øàíåëü.Ïðîâîäèëè ìè ³ þâ³ëåé-
íó âèñòàâêó Ìèõàéëà Âîðîí³íà —
éîãî ôàáðèêà áóëà ñòâîðåíà â Êè-

ºâ³ íà áàç³ ôàáðèêè ³ìåí³ Ãîðüêî-
ãî. ×àñòèíà åêñïîçèö³¿ ïðèñâÿ÷åíà
³ òâîð÷îìó øëÿõó öüîãî âèäàòíîãî
äèçàéíåðà òà ìîäåëüºðà».

Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåí³ â³ò÷èç-
íÿí³ òà ì³æíàðîäí³ íàãîðîäè,ðîáî-
÷³ ³íñòðóìåíòè äëÿ ñòâîðåííÿ îäÿ-
ãó,ôîòîãðàô³¿ òà äîêóìåíòè Ìèõàé-
ëà Âîðîí³íà,Êàòåðèíè Øàõîâñüêî¿,
Àííè Áóáëèê, Ä³àíè Äîðîæê³íî¿,
Îëåêñàíäðà Ãàï÷óêà, Îêñàíè Êàðà-
âàíñüêî¿,Àíäðå Òàíà.Çîêðåìà «Çî-
ëîòà Àðêà ªâðîïè»,ÿêó Ìèõàéëî Âî-
ðîí³í îòðèìàâ ó Ìàäðèä³ â 1998 ðî-
ö³, òà éîãî æ äèïëîì çà êðàùó òîð-
ãîâó ìàðêó-1997 ç ì³æíàðîäíîãî
êîíãðåñó â Ðèì³,ìàíåêåí äëÿ ìîäå-
ëþâàííÿ òà ñïåö³àëüíà óãîðñüêà
ïðàñêà ùå 1980-õ ðîê³â äëÿ ïðàñó-
âàííÿ øâ³â ðóêàâ³â,êîì³ð³â òîùî.À
òàêîæ—ê³ëüêà ñóêîíü (âå÷³ðí³,êîê-
òåéëüí³,âåñ³ëüí³) ³ êîñòþì³â â³ä  ð³ç-

íèõ äèçàéíåð³â. Íà â³äêðèòò³ âëàñ-
íó êîëåêö³þ «Äàëåê³ òà áëèçüê³» äî
120-ð³÷÷ÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè
ïðîäåìîíñòðóâàëî ìîëîäå ïîêîë³í-
íÿ — ñòóäåíòè Êè¿âñüêîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî ó÷èëèùà øâåéíîãî ³ ïåðó-
êàðñüêîãî ìèñòåöòâà. Óâ³éøëè äî
åêñïîçèö³¿ òàêîæ ìàòåð³àëè Óêðà-
¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè—ïåðøî¿ ôåøí-
ïîä³¿ íà òåðåíàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè,ùî
ñòàðòóâàëà 1997 ðîêó. Ï³ä åã³äîþ
òèæíÿ ìîäè ïðîõîäÿòü ïîêàçè íà-
øèõ äèçàéíåð³â â Óêðà¿í³ òà çà êîð-
äîíîì,â³çèòè ì³æíàðîäíèõ ãîñòåé.
Âæå ìåíøå, í³æ çà ì³ñÿöü, Óêðà¿í-
ñüêèé òèæäåíü ìîäè ïðåçåíòóº íî-
â³ äèçàéíåðñüê³ êîëåêö³¿ íà ñåçîí
âåñíà-ë³òî 2015. À ïîêè ùî ìîæíà
çä³éñíèòè åêñêóðñ â ³ñòîð³þ �

Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè â³ä-

êðèëàñÿ âèñòàâêà «Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ìîäà». Åêñïîíàòè —

çàïðîøåííÿ íà ïîêàçè, åñê³çè, íàãîðîäè ³ âáðàííÿ — çíàéîì-

ëÿòü ç ïðîâ³äíèìè äèçàéíåðàìè óêðà¿íñüêî¿ ìîäíî¿ ³íäóñòð³¿,

ùî â³äîì³ é çà êîðäîíîì.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ â³äáóäåòüñÿ íàâ³òü
çà òèõ ñêëàäíèõ óìîâ, ùî ñêëàëè-
ñÿ â êðà¿í³. «×åðåç òå, ùî â Óêðà¿í³
éäå â³éíà, «Ìîëîä³ñòü» öüîãîð³÷
ïðîéäå ñêðîìí³øå ³ ç ìåíøîþ ê³ëü-
ê³ñòþ çàïðîøåíèõ ãîñòåé,— ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð ôåñòèâàëþ Àíäð³é
Õàëïàõ÷³.— Âò³ì, ìè çáåðåãëè ðî-
áî÷³ ïðîãðàìè, òàê³ ÿê ê³íîøêîëà
«Ìàéñòåðíÿ òàëàíò³â» òà ðèíîê ê³-
íîïðîäóêö³¿ Boat Meeting». Òàêîæ
â³í çàïðîøóº óñ³õ, êîìó íåáàéäó-
æå ê³íî ³ ôåñòèâàëü, ï³äòðèìàòè
«Ìîëîä³ñòü» ô³íàíñîâî. Âëàñíå,
îñíîâíèì çíàêîì ôåñòèâàëþ, ùî
âæå ç’ÿâèâñÿ íà ïîñòåðàõ, º êâ³ò-
êà — ñèìâîë íîâîãî æèòòÿ ³ öâ³-
ò³ííÿ çà áóäü-ÿêèõ óìîâ.

Òðàäèö³éíî ó ì³æíàðîäí³é êîí-
êóðñí³é ïðîãðàì³ çà ãðîøîâ³ ïðå-

ì³¿ òà ñòàòóåòêè «Ñê³ôñüêèé îëåíü»
ñòð³÷êè ðåæèñåð³â-äåáþòàíò³â áî-
ðîòèìóòüñÿ ó òðüîõ êàòåãîð³ÿõ:
ñòóäåíòñüê³, êîðîòêîìåòðàæí³ ³
ïîâíîìåòðàæí³ ô³ëüìè. Öüîãî ðî-
êó «Ìîëîä³ñòü» îòðèìàëà ðåêîðä-
íó ê³ëüê³ñòü çàÿâîê (1 762), íàé-
á³ëüøå — 677 — íà êîíêóðñ êîðîò-
êîìåòðàæîê. Äî ôåñòèâàëüíèõ ïðî-
ãðàì çàãàëîì áóëî ïîäàíî 183 óêðà-
¿íñüê³ ðîáîòè. Ó êàòåãîð³ÿõ ñòó-
äåíòñüê³ òà êîðîòêîìåòðàæí³ ñòð³÷-
êè áåðóòü ó÷àñòü ì³í³ìóì ÿê ïî
òðè óêðà¿íñüê³ ô³ëüìè, â êîíêóð-
ñ³ ïîâíîìåòðàæíèõ ðîá³ò ïðåä-
ñòàâëÿòü êàðòèíó Â³êòîð³¿ Òðîô³-
ìåíêî «Áðàòè.Îñòàííÿ ñïîâ³äü».Äå-
áþòíó ðîáîòó ðåæèñåðêà çíÿëà çà
ìîòèâàìè ðîìàíó øâåäñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà Òîð´í³ Ë³íä´ðåíà «Äæìå-

ëèíèé ìåä». ²ñòîð³þ äâîõ áðàò³â, ÿê³
æèâóòü ïîðó÷ ó áàãàòîð³÷í³é âî-
ðîæíå÷³, âîíà ïåðåíåñëà â óêðà-
¿íñüê³ Êàðïàòè. Çí³ìàëàñÿ êàðòè-
íà ïîáëèçó ì³ñòå÷êà Âåðõîâèíà, à
á³ëüø³ñòü ïåðñîíàæ³â ðîçìîâëÿ-
þòü ãóöóëüñüêèì ä³àëåêòîì. Ñòð³÷-
êà âæå çäîáóëà Ïðèç æóð³ ðîñ³é-
ñüêî¿ ê³íîêðèòèêè íà Ìîñêîâñüêî-
ìó ÌÊÔ òà Opera Prima çà íàéêðà-
ùèé äåáþò íà Ðóìóíñüêîìó ÌÊÔ.
«Áðàòè» ñòàíóòü îäí³ºþ ç ãîëîâ-
íèõ ïîä³é ôåñòèâàëþ, à ç ãðóäíÿ
ïëàíóþòüñÿ ó øèðîêèé ïðîêàò. Ñå-
ðåä ³íøèõ ó÷àñíèê³â ïîâíîìåò-
ðàæíîãî êîíêóðñó: ³íä³éñüêà êàð-
òèíà «Court», ùî îòðèìàëà ïðèç
çà êðàùèé äåáþò ³ ïåðøó ïðåì³þ
â ïðîãðàì³ «Ãîðèçîíòè» íà Âåíå-
ö³àíñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³, åô³îï-
ñüêèé ô³ëüì «Difter», âèêîíàâ÷èì

ïðîäþñåðîì ÿêîãî âèñòóïèëà ãîë-
ë³âóäñüêà ç³ðêà Àíäæåë³íà Äæîë³,
ðîñ³éñüêà ñòð³÷êà «Êëàñ êîðåêö³¿»
²âàíà ². Òâåðäîâñüêîãî, ãðóçèíî-
ôðàíöóçüêà êàðòèíà «Patardzlebi».
Áóäóòü ³ ùå äâ³ êîíêóðñí³ ïðîãðà-
ìè: äèòÿ÷èõ ô³ëüì³â «Ìîëîä³ñòü —
ä³òÿì» äëÿ ãëÿäà÷³â 10-14-òè ðî-
ê³â, ïåðåìîæöÿ â ÿê³é îáåðå äèòÿ-
÷å æóð³, òà êîíêóðñ ËÃÁÒ-ô³ëüì³â
«Sunny Bunny».

Óïîçàêîíêóðñí³é ïðîãðàì³ ïðåä-
ñòàâëÿþòü äîá³ðêè ôðàíêîìîâíî-
ãî òà í³ìåöüêîìîâíîãî ê³íî, ñêàí-
äèíàâñüêó ïàíîðàìó,äîâã³ íî÷³ êî-
ðîòêîãî ìåòðó ç Ôðàíö³¿ òà Í³ìå÷-
÷èíè, ôåñòèâàëü ôåñòèâàë³â (ó÷àñ-
íèêè òà ïðèçåðè ì³æíàðîäíèõ ê³-
íîôåñòèâàë³â). Âïåðøå íà ôåñòè-
âàë³ ïîêàæóòü «Ñëîâàöüêèé ôîêóñ»
äî 50-ð³÷÷ÿ Ñëîâàöüêîãî ê³íî³í-

ñòèòóòó ç êëàñè÷íèìè òà íîâèìè
ñòð³÷êàìè íàøîãî ñóñ³äà. À «Íîâå
ðîñ³éñüêå ê³íî» òðàíñôîðìóºòüñÿ â
«Ê³íî ìîðàëüíîãî ñïðîòèâó», êó-
äè óâ³éäóòü êàðòèíè, ùî ñòâåðäæó-
þòü ³ñíóâàííÿ ³íøî¿ êðà¿íè. Îðãà-
í³çàòîðè «Ìîëîäîñò³» äîìîâëÿþòü-
ñÿ, ùîá ïðèâåçòè äî Êèºâà «Ëåâ³-
àôàí» Çâÿã³íöåâà òà «Á³ë³ íî÷³ ïî-
øòàðÿ Òðÿï³öèíà» Êîí÷àëîâñüêî-
ãî. Ó ïðîãðàì³ «Êëàñèêà ñâ³òîâîãî
ê³íî» â³äçíà÷àòèìóòü 100-ð³÷÷ÿ ç
äíÿ íàðîäæåííÿ ìàéñòð³â ñâ³òî-
âîãî ê³íåìàòîãðàôà, çîêðåìà Ëó¿
äå Ôþíåñà (Ôðàíö³ÿ), Ï’ºòðî Äæåð-
ì³ (²òàë³ÿ), Àëåêà Ã³ííåññà (Âåëè-
êîáðèòàí³ÿ) òà Ìàð³¿ Êàïí³ñò (Óêðà-
¿íà), ðåæèñåðà-âîëîäàðÿ 4-õ Îñêà-
ð³â Ðîáåðòà Âàéçà (ÑØÀ), à òàêîæ
ïèñüìåííèö³ Òóâå ßíñîí. Ñåðåä
ñïåö³àëüíèõ ïîä³é âàðòî çâåðíó-
òè óâàãó íà ô³ëüì «Bjîrk: Biophilia
Live»,â îñíîâó ÿêîãî ïîêëàäåíèé â³-
äåîçàïèñ ôåºðè÷íîãî ìóëüòèìå-
ä³éíîãî êîíöåðòó ëåãåíäàðíî¿ ³ñ-
ëàíäñüêî¿ ñï³âà÷êè, ùî â³äáóâñÿ ó
Ëîíäîí³ 2013 ðîêó.

44-òà «Ìîëîä³ñòü» â³äêðèºòüñÿ
ó Ïàëàö³ «Óêðà¿íà», à ãîëîâíèìè
ôåñòèâàëüíèìè ìàéäàí÷èêàìè
òðàäèö³éíî ñòàíóòü êóëüòóðíèé
öåíòð «Ê³íîòåàòð «Êè¿â», ê³íîòåàò-
ðè «Æîâòåíü» ³ «Ê³íîïàíîðàìà» �

Ñêðîìíà «Ìîëîä³ñòü»
� Ê³íîôåñòèâàëü ïðîéäå â Êèºâ³ âæå ó 44-é ðàç

Îáëè÷÷ÿ 
â³ò÷èçíÿíî¿ ìîäè
� Â ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ ïîêàçóþòü ðîáîòó äèçàéíåð³â îäÿãó

Ç 25 æîâòíÿ ïî 2 ëèñòîïàäà â ñòîëèö³ òðèâàòèìå Ì³æíàðîäíèé

ê³íîôåñòèâàëü «Ìîëîä³ñòü».Óêðà¿íó â êîíêóðñí³é ïðîãðàì³ ïðåä-

ñòàâëÿòèìå ñòð³÷êà Â³êòîð³¿ Òðîô³ìåíêî «Áðàòè. Îñòàííÿ ñïî-

â³äü». Ãëÿäà÷³â ïîðàäóþòü øèðîêîþ ïîçàêîíêóðñíîþ ïðîãðà-

ìîþ í³ìåöüêîìîâíîãî,ôðàíöóçüêîìîâíîãî òà ñêàíäèíàâñüêîãî

ê³íåìàòîãðàôà, à òàêîæ êëàñèêîþ ñâ³òîâîãî ê³íåìàòîãðàôà.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Íà â³äêðèòò³ âëàñíó êîëåêö³þ "Äàëåê³ òà áëèçüê³"äî 120-ð³÷÷ÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè
ïðîäåìîíñòðóâàëè ñòóäåíòè Êè¿âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà øâåéíîãî ³ ïåðóêàðñüêîãî
ìèñòåöòâà

Âèñòàâêà «Ñó÷àñíà
óêðà¿íñüêà ìîäà»

Êîëè: äî ñåðåäèíè ëèñòîïàäà,

ç 10.00 äî 17.30, ñð.— âèõ³äíèé
Äå: Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 2,
òåë. äëÿ äîâ³äîê: 067 587 02 61
Âõ³ä äî ìóçåþ: 30 ãðí, ó÷íÿì,
ñòóäåíòàì, ïåíñ³îíåðàì — 15
ãðí, ñ³ìåéíèé êâèòîê (áàòüêè ç
ä³òüìè øê³ëüíîãî â³êó) — 54 ãðí.
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Ó äåáþòí³é ðîáîò³ Â³êòîð³¿ Òðîô³ìåíêî "Áðàòè. Îñòàííÿ ñïîâ³äü",
ïðåäñòàâëåí³é â êîíêóðñí³é ïðîãðàì³ ôåñòèâàëþ, éäåòüñÿ ïðî äâîõ êàðïàòñüêèõ
áðàò³â, ùî âîðîãóþòü ì³æ ñîáîþ

..
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів

народних депутатів України на позачергових виборах народних
депутатів України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 1167 від 25 вересня 2014 року
Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів

народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про
заміну членів окружних виборчих комісій, а також заяву голови окружної виборчої комісії про складення
повноважень голови без припинення членства в комісії, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин
першої " третьої, п'ятої " сьомої статті 26, частин п'ятої " сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пункту 2
частини третьої, частин четвертої, сьомої, дев'ятої, десятої статті 37, частини другої статті 107 Закону України
"Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 " 13, пунктом 17 статті 19 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�виборчих

омісій�з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни

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

Ураїни�26�жовтня�2014�ро�,��творених�відповідно

до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від

5�вересня�2014�ро��№�858�"Про��творення

ор�жних�виборчих�омісій�з�виборів�народних

деп�татів�Ураїни�на�позачер�ових�виборах

народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014

ро�",�з�ідно�з�додатами�1�-�15.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

народних�деп�татів�Ураїни,�до�слад��яих

вносяться�зміни,�поінформ�вати��ромадян�про

таі�зміни���визначений�цими�омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим

засобам�масової�інформації�для�оп�блі�вання

��семиденний�стро�від�дня�її�прийняття,�а�таож

ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів�народних

деп�татів�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном�

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

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�15
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�25�вересня�2014�ро��№�1167

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

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

О � р � ж н а � в и б о р ч а � � о м і с і я � з � в и б о р і в

народних�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о

виборчо�о�о�р����№�219

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Володимирсьа�Олесандра�Миолаївна,

1977�ро��народження�-�від�Ліберальної�партії

Ураїни�(��зв'яз��з�внесенням�подання�про

замін��члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за

поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло

влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Михайлов�Олесій�Сер�ійович,�1978�ро�

народження�-�від�Ліберальної�партії�Ураїни.
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидата у народні депутати України 
Бебика В.М., висунутого політичною партією Народний Рух

України, в одномандатному виборчому окрузі № 221 
на позачергових виборах народних депутатів України 

26 жовтня 2014 року
Постанова № 1261 від 28 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшла заява політичної партії Народний Рух України разом з іншими
документами щодо реєстрації кандидата у народні депутати України Бебика Валерія Михайловича, висунутого
6 вересня 2014 року на позачергових XXIII Всеукраїнських Зборах (З'їзді) цієї партії, в одномандатному
виборчому окрузі № 221 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 Політичною партією "Зелені", в одномандатних

виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів 
України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 1262 від 28 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "Зелені" разом з іншими документами

щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 13 вересня 2014 року на 6"у 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:

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

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1222 від 26 вересня 2014 року

Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів
народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про
заміну членів окружних виборчих комісій, витяги з протоколів засідань окружних виборчих комісій щодо
відмови членів цих комісій скласти присягу, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої "
третьої, п'ятої " сьомої статті 26, частин п'ятої " сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пунктів 2, 8 частини
третьої, частин четвертої, сьомої, дев'ятої, десятої статті 37, частини п'ятої статті 36, частини другої статті
107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 " 13, пунктом 17 статті
19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Додато�13
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�26�вересня�2014�ро��№�1222

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів  України на

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

1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�виборчих

омісій�з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни�на

позачер�ових�виборах�народних�деп�татів�Ураїни

26�жовтня�2014�ро�,��творених�відповідно�до

постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�5

вересня�2014�ро��№�858�"Про��творення�ор�жних

виборчих�омісій�з�виборів�народних�деп�татів

Ураїни�на�позачер�ових�виборах�народних

деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро�",�з�ідно�з

додатами�1�-�13.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

народних�деп�татів�Ураїни,�до�слад��яих

вносяться�зміни,�поінформ�вати��ромадян�про

таі�зміни���визначений�цими�омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим

засобам�масової�інформації�для�оп�блі�вання��

семиденний�стро�від�дня�її�прийняття,�а�таож

ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів�народних

деп�татів�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном�

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

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних

деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о

о�р����№�215

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Талі�Тетяна�Віторівна,�1964�ро��народження

-�від�Ураїнсьої�партії�"Зелена�планета"�(��зв'яз�

з�внесенням�подання�про�замін��члена�виборчої�омісії

с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р��тао�о

члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Ревено�Ірина�Анатоліївна,�1990�ро��народження

-�від�Ураїнсьої�партії�"Зелена�планета".

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних

деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о

о�р����№�218

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Пархомено�Юлія�Анатоліївна,�1983�ро�

народження�-�від�Політичної�партії�Ураїнсьа

платформа�"СОБОР"�(��зв'яз��з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,

за�поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена

б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Попова�Тетяна�Олесандрівна,�1966�ро�

народження�-�від�Політичної�партії�Ураїнсьа

платформа�"СОБОР".

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних

деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о

о�р����№�223

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Василено�Анатолій�Павлович,�1958�ро�

народження�-�від�Політичної�партії�Ураїнсьа

платформа�"СОБОР"�(��зв'яз��з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,

за�поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена

б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).�Влючити

до�слад��цієї�омісії:

См�льсьий�Віталій�Петрович,�1992�ро�

народження�-�від�Політичної�партії�Ураїнсьа

платформа�"СОБОР".
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

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

Ураїни�в�одномандатном��виборчом��ор�зі�№

221�на�позачер�ових�виборах�народних�деп�татів

Ураїни�26�жовтня�2014�ро�:

Беби�Валерій�Михайлович,�народився�24�вiтня

1959�ро��в�селі�Велиі�Б�бни�Роменсьо�о�район�

С�мсьої�області,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом

останніх�п'яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,

освіта�вища,�завід�вач�-�професор�афедри

с�спільно-політичних�на�,��лобалістии�та�соціальних

ом�ніацій,�Відритий�міжнародний��ніверситет

розвит��людини��"Ураїна",�вед�чий�про�рами

"Цивілізація�ІНКОГНІТА",�телеанал�"ТОНІС",

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

відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-�політична�партія

Народний�Р�х�Ураїни.

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

��народні�деп�тати�Ураїни�встановленої�форми

видати�представни��політичної�партії�Народний

Р�х�Ураїни.

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

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

інформації�для�оприлюднення���триденний�стро

з�дня�її�прийняття,�а�таож�оприлюднити�на

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

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

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

Ураїни,�вис�н�тих�Політичною�партією�"Зелені",

в�одномандатних�виборчих�ор��ах�на�позачер�ових

виборах�народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014

ро��з�ідно�з�додатами�1,�2.

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

андидатів���народні�деп�тати�Ураїни�встановленої

форми�видати�представни��Політичної�партії

"Зелені".

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення

��триденний�стро�з�дня�її�прийняття,�а�таож

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

виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�2
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�28�вересня�2014�ро��№�1262

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

Яшин�Сер�ій�Станіславович,�народився�7�люто�о

1977�ро��в�місті�Ново�раїна�Кірово�радсьої

області,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх

п'яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта

вища,�ерівни�стол��замовлень,�Київсьа�філія

Кірово�радсьої�районної�др�арні,�член�Політичної

партії�"Зелені",�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

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

"Зелені".
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
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Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Українською партією "Зелена планета", 

в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах
народних депутатів України  26 жовтня 2014 року

Постанова № 1264 від 28 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Української партії "Зелена планета" разом з іншими

документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 12 вересня 2014 року на ІІ
етапі VІ позачергового з'їзду 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

Ураїни,�вис�н�тих�Ураїнсьою�партією�"Зелена

планета",�в�одномандатних�виборчих�ор��ах

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

Ураїни�26�жовтня�2014�ро��з�ідно�з�додатами

1�-�11.

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

відповідних�андидатів���народні�деп�тати

Ураїни�встановленої�форми�видати�представни�

Ураїнсьої�партії�"Зелена�планета"���Центральній

виборчій�омісії�з�правом�дорадчо�о��олос�.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення

��триденний�стро�з�дня�її�прийняття,�а�таож

оприлюднити� на� офіційном�� � веб-сайті

Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�11
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�28�вересня�2014�ро��№�1264

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

Крандаова�Олена�Василівна,�народилася�20

вересня�1951�ро��в�селі�Дзвоніха�Тиврівсьо�о

район��Вінницьої�області,��ромадяна�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�пенсіонер,�безпартійнa,

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

вис�вання�-�Ураїнсьа�партія�"Зелена�планета".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�214

Щербина�Тетяна�Олесандрiвна,�народилася

9�жовтня�1979�ро��в�місті�Києві,��ромадяна

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�тренер�з

плавання�та�фiтнес-iнстр�тор,�cпортомплес

ПТУ�№�25,�безпартійнa,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-�Ураїнсьа

партія�"Зелена�планета".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�217

Маматов�Олесандр�Леонідович,�народився

24�липня�1964�ро��в�місті�Києві,��ромадянин

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�пенсіонер,

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

відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-�Ураїнсьа�партія

"Зелена�планета".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�220

Балабан�Іван�Костянтинович,�народився�29

серпня� 1972� ро�� в� селі� Старо�натіва

Тельманівсьо�о�район��Донецьої�області,

�ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти

роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта�вища,

президент,�Федерація��рео-римсьої�боротьби

��місті�Києві,�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт��вис�вання�-

Ураїнсьа�партія�"Зелена�планета".
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Радикальною Партією Олега Ляшка, 

в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах 
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 1267 від 28 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Радикальної Партії Олега Ляшка разом з іншими

документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 14 вересня 2014 року на VI
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

Ураїни,�вис�н�тих�Радиальною�Партією�Оле�а

Ляша,�в�одномандатних�виборчих�ор��ах�на

позачер�ових�виборах�народних�деп�татів�Ураїни

26�жовтня�2014�ро��з�ідно�з�додатами�1�-�25.

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

відповідних�андидатів���народні�деп�тати

Ураїни�встановленої�форми�видати�представни�

Радиальної�Партії�Оле�а�Ляша.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення

��триденний�стро�з�дня�її�прийняття,�а�таож

оприлюднити� на� офіційном�� � веб-сайті

Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

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

від�28�вересня�2014�ро��№�1267

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

Янсон�Віторія�Миолаївна,�народилася�1�червня

1978�ро��в�місті�Києві,��ромадяна�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�член

Радиальної�Партії�Оле�а�Ляша,�проживає�в�місті

Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-

Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�212

Бондарено�Владислав�Юрійович,�народився

23�вiтня�1982�ро��в�місті�Києві,��ромадянин

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�тимчасово�не

працює,�член�Радиальної�Партії�Оле�а�Ляша,

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

вис�вання�-�Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�213

Бистр�шін�Ярослав�Олесандрович,�народився

18�березня�1977�ро��в�місті�Києві,��ромадянин

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�фізична�особа�-

підприємець,�член�Радиальної�Партії�Оле�а�Ляша,

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

вис�вання�-�Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�214

Са��йчено�Єв�ен�Олесандрович,�народився�

5� липня� 1981� ро�� в� місті� Жовті� Води

Дніпропетровсьої�області,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�диретор�з�розвит�,�ЗАО

"Урвторчермет",�член�Радиальної�Партії�Оле�а

Ляша,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,

с�б'єт�вис�вання�-�Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�215

Соцьа�Любов�Єв�енівна,�народилася�15�липня

1958�ро��в�місті�Снятин�Івано-Франівсьої�області,

�ромадяна�Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів

проживає�на�території�Ураїни,�освіта�вища,

диретор,�ПП�"Уреопроет",�член�Радиальної

Партії�Оле�а�Ляша,�проживає�в�місті�Васильів

Київсьої�області,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт

вис�вання�-�Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�216

Воронов�Роман�В'ячеславович,�народився�29

серпня�1990�ро��в�місті�Києві,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�ер�ючий�партнер,�ТОВ

"Юридична�омпанія�Воронов,�Серечено�і

партнери",�член�Радиальної�Партії�Оле�а�Ляша,

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

вис�вання�-�Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�217

Бойч��Миола�Андрійович,�народився�22�сiчня

1969�ро��в�селі�Пищии�Свирсьо�о�район�

Київсьої�області,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом

останніх�п'яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,

освіта�вища,�завід�вач�афедри,�Національний

педа�о�ічний��ніверситет�імені�М.П.�Дра�оманова,

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

відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-�Радиальна�Партія

Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�218

Бевзю�Олесій�Іванович,�народився�20�жовтня

1986�ро��в�місті�Києві,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�заст�пни�диретора,�ТОВ

"Вістоб�д",�член�Радиальної�Партії�Оле�а�Ляша,

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

вис�вання�-�Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�219

Бережний�Володимир�Павлович,�народився�

2�жовтня�1979�ро��в�місті�Лисичансь�Л��ансьої

області,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх

п'яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта

вища,�член�правління,�ПАТ�НВП�"Сат�рн",�член

Радиальної�Партії�Оле�а�Ляша,�проживає�в�місті

Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-

Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�220

Дідовець�Юрій�Віторович,�народився�12�червня

1979�ро��в�місті�Києві,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�помічни-онс�льтант

народно�о�деп�тата�Ураїни,�безпартійний,

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

вис�вання�-�Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�221

Грос��Ганна�Андріївна,�народилася�2�сiчня�1963

ро��в�селі�Біло�сіва�Соирянсьо�о�район�

Чернівецьої�області,��ромадяна�Ураїни,�протя�ом

останніх�п'яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,

освіта�вища,�диретор,�Товариство�виробничо-

омерційна�олетивна�фірма�"Мі�ро",�член

Радиальної�Партії�Оле�а�Ляша,�проживає�в�місті

Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-

Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�222

К�лєш�Леонід�Володимирович,�народився�21

люто�о�1990�ро��в�місті�Нетішин�Хмельницьої

області,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх

п'яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта

вища,�диретор,�ТОВ�"Ураїнсьо-німецье

підприємство�"ІММЕР�ГЕВІНН�ГРУП",�член

Радиальної�Партії�Оле�а�Ляша,�проживає�в�місті

Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-

Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�223

Моляр�І�ор�Валерійович,�народився�29�липня

1967�ро��в�місті�Львові,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�диретор,�омпанія�"Х�лі�анз-

продашин",�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-

Радиальна�Партія�Оле�а�Ляша.
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією "Сила Людей", в одномандатних
виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів

України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1269 від 28 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "Сила Людей" разом з іншими документами
щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 14 вересня 2014 року на 3"у 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�Ураїни,�вис�н�тих�Політичною

партією�"Сила�Людей",�в�одномандатних

виборчих�ор��ах�на�позачер�ових�виборах

народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014

ро��з�ідно�з�додатами�1�-�11.

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

відповідних�андидатів���народні�деп�тати

Ураїни� встановленої� форми� видати

представни��Політичної�партії�"Сила�Людей".

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним

додатом�надіслати�відповідним�ре�іональним

др�ованим�засобам�масової�інформації�для

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

прийняття,�а�таож�оприлюднити�на�офіційном�

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

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�11
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�28�вересня�2014�ро��№�1269
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1.�Зареєстр�вати�андидатів���народні�деп�тати

Ураїни,�вис�н�тих�Політичною�партією�"Національна

Деморатична�партія�Ураїни",�в�одномандатних

виборчих�ор��ах�на�позачер�ових�виборах

народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро�

з�ідно�з�додатами�1�-�5.

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

андидатів���народні�деп�тати�Ураїни�встановленої

форми�видати�представни��Політичної�партії

"Національна�Деморатична�партія�Ураїни".

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення

��триденний�стро�з�дня�її�прийняття,�а�таож

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

виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�5

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 № 1293 від 28 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:

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

Ураїни,�яі�балот�ються�в�одномандатних�виборчих

ор��ах���поряд��самовис�вання�на�позачер�ових

виборах�народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014

ро�,�з�ідно�з�додатами�1�-�22.

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

встановленої�форми�видати�відповідним�андидатам

��народні�деп�тати�Ураїни.

3.�Визнати�таими,�що�втратили�чинність:

п�нт�2�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�19�вересня�2014�ро��№�1031�"Про�відмов�

в�реєстрації�андидата���народні�деп�тати�Ураїни

Кожевіна�І.В.";

п�нт�2�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�22�вересня�2014�ро��№�1070�"Про�відмов�

в�реєстрації�андидата���народні�деп�тати�Ураїни

Барзіона�М.І.";

п�нт�2�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�22�вересня�2014�ро��№�1072�"Про�відмов�

в�реєстрації�андидата���народні�деп�тати�Ураїни

Ст�паа�І.С.";

п�нт�2�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�22�вересня�2014�ро��№�1073�"Про�відмов�

в�реєстрації�андидата���народні�деп�тати�Ураїни

Паламар�І.Є.";

п�нт�2�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�23�вересня�2014�ро��№�1095�"Про�відмов�

в�реєстрації�андидата���народні�деп�тати�Ураїни

Стюпана�Д.В.";

п�нт�2�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�23�вересня�2014�ро��№�1105�"Про�відмов�

в�реєстрації�андидата���народні�деп�тати�Ураїни

Косена�Г.М."

4.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення

��триденний�стро�з�дня�її�прийняття,�а�таож

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

виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Одномандатний�виборчий�о�р���№�214

Дядю�Олесандр�Володимирович,�народився

12� жовтня� 1964� ро�� в� селі� Сам�ородо

Козятинсьо�о� район�� Вінницьої� області,

�ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти

роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта�вища,

юрист,�фізична�особа�-�підприємець,�член�Політичної

Партії�"САМОВРЯДНА�УКРАЇНСЬКА�ДЕРЖАВА",

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,

самовис�вання.

Сович�Роман�Миолайович,�народився�29

вересня�1976�ро��в�селі�Торчиця�Ставищенсьо�о

район��Київсьої�області,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�ерівни,��ромадсьа

ор�анізації�"Триз�б�Січ",�безпартійний,�проживає

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

Одномандатний�виборчий�о�р���№�216

Ворчилов�Єв�ен�Геор�ійович,�народився�8

люто�о�1976�ро��в�місті�Києві,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�провідний�еономіст,�ТОВ

"КІГІТ�-�Сервіс",�член�Ураїнсьої�партії�"Єдність",

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,

самовис�вання.

Давидено�Єв�ен�Віталійович,�народився�24

люто�о� 1992� ро�� в� селі� Перевальне

Сімферопольсьо�о�район��Автономної�Респ�бліи

Крим,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх

п'яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта

вища,� заст�пни� диретора,� ТОВ� "УДАР",

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

відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�217

Крамарено�Оле��Віталійович,�народився�10

серпня�1977�ро��в�місті�Києві,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�член

політичної�партії�Все�раїнсье�об'єднання

"Батьівщина",�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�218

С�лима�Галина�Валентинівна,�народилася�6

вiтня�1958�ро��в�місті�Одесі,��ромадяна�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�диретор,�продюсерсьий

центр�"Р�тенія�-�Інтертейнмент",�безпартійнa,

проживає�в�місті�Одесі,�с�димість�відс�тня,

самовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�219

Гл�щено�Олесій�Анатолійович,�народився�26

сiчня�1975�ро��в�місті�Києві,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,

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

відс�тня,�самовис�вання.
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

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

Чорній�Любомир�І�орович,�народився�30

сiчня�1978�ро��в�місті�Івано-Франівсь�,

�ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти

роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта

вища,�фізична�особа�-�підприємець,�член

Політичної�партії�"Сила�Людей",�проживає�в

місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання

-�Політична�партія�"Сила�Людей".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�220

Кочер�а�Оле��Анатолійович,�народився�26

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

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�фізична

особа�-�підприємець,�член�Політичної�партії

"Сила�Людей",�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

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

"Сила�Людей".
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією "Національна Демократична

партія України", в одномандатних виборчих округах на
позачергових виборах народних депутатів України 

26 жовтня 2014 року
Постанова № 1270 від 28 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "Національна Демократична партія
України" разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих
15 вересня 2014 року на ІІ 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:

до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�28�вересня�2014�ро��№�1270

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

К�рчи�Сер�ій�Володимирович,�народився

21�серпня�1969�ро��в�місті�Києві,��ромадянин

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�середня�спеціальна,

пенсіонер,�член�Політичної�партії�"Національна

Деморатична�партія�Ураїни",�проживає�в�місті

Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-

Політична�партія�"Національна�Деморатична

партія�Ураїни".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�219

Силено�Надія�Іванівна,�народилася�7�вiтня

1971�ро��в�селі�Первомайсье�Маловисівсьо�о

район��Кірово�радсьої�області,��ромадяна

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�вчитель,

середня� за�альноосвітня� шола� №� 35

Святошинсьо�о�район��міста�Києва,�член

Політичної�партії�"Національна�Деморатична

партія�Ураїни",�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

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

"Національна�Деморатична�партія�Ураїни".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�220

Кравчено�Сер�ій�Павлович,�народився�19

вересня�1971�ро��в�селі�Дроздіва�К�лиівсьо�о

район��Черні�івсьої�області,��ромадянин

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�заст�пни

�енерально�о�диретора,�ТОВ�"Сірі�с",�член

Політичної�партії�"Національна�Деморатична

партія�Ураїни",�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

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

"Національна�Деморатична�партія�Ураїни".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�221

Денисов�В'ячеслав�Єв�енович,�народився

17�люто�о�1979�ро��в�селищі�Леніне�Ленінсьо�о

район��Автономної�Респ�бліи�Крим,��ромадянин

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�юрист,

адвоатсье�бюро�"Ле�са",�член�Політичної

партії�"Національна�Деморатична�партія�Ураїни",

проживає�в�місті�Одесі,�с�димість�відс�тня,

с�б'єт�вис�вання�-�Політична�партія�"Національна

Деморатична�партія�Ураїни".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�222

Пилипів�Бо�дан�Іванович,�народився�22�червня

1951�ро��в�селі�Мишовці�Г�сятинсьо�о�район�

Тернопільсьої�області,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на

території�Ураїни,�освіта�вища,�пенсіонер,�член

Політичної�партії�"Національна�Деморатична

партія�Ураїни",�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

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

"Національна�Деморатична�партія�Ураїни".
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

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

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1297 від 28 вересня 2014 року

Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів
народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про
заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно до пункту 1  частини другої статті 13, частин першої "
третьої, п'ятої " сьомої статті 26, частин п'ятої " сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пункту 2  частини
третьої, частин четвертої, п'ятої, сьомої, десятої статті 37,  частини другої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 " 13, пунктом 17 статті 19 Закону України  "Про
Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�виборчих

омісій�з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни

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

Ураїни�26�жовтня�2014�ро�,��творених

відповідно�до�постанови�Центральної�виборчої

омісії�від�5�вересня�2014�ро��№�858�"Про

�творення�ор�жних�виборчих�омісій�з�виборів

народних�деп�татів�Ураїни�на�позачер�ових

виборах�народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня

2014�ро�",�з�ідно�з�додатами�1�-�6.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

народних�деп�татів�Ураїни,�до�слад��яих

вносяться�зміни,�поінформ�вати��ромадян

про�таі�зміни���визначений�цими�омісіями

спосіб.

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

додатом�надіслати�відповідним�ре�іональним

др�ованим�засобам�масової�інформації�для

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

прийняття,�а�таож�ор�жним�виборчим�омісіям

з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном�

веб-сайті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�22�
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�28�вересня�2014�ро��№�1293

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

депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1260 від 27 вересня 2014 року

Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на
позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, а також заяву члена
окружної виборчої комісії про складення повноважень члена цієї комісії, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої
# третьої, п'ятої # сьомої статті 26, частин п'ятої # сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пунктів 1, 2 частини третьої, частин четвертої, сьомої,
дев'ятої, десятої статті 37, частини другої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 # 13,
пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�виборчих�омісій�з

виборів�народних�деп�татів�Ураїни�на�позачер�ових�виборах

народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро�,��творених

відповідно�до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�

5�вересня�2014�ро��№�858�"Про��творення�ор�жних�виборчих

омісій�з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни�на�позачер�ових

виборах�народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро�",

з�ідно�з�додатами�1�-�12.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів�народних�деп�татів

Ураїни,�до�слад��яих�вносяться�зміни,�поінформ�вати

�ромадян�про�таі�зміни���визначений�цими�омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом�надіслати

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

інформації�для�оп�блі�вання���семиденний�стро�від�дня

її�прийняття,�а�таож�ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

народних�деп�татів�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном��веб-сайті

Центральної�виборчої�омісії.
Голова

Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�12
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�

від�27�вересня�2014�ро��№�1260

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових

виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 рокум. Київ

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних

деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о�о�р���

№�212

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Єрьоміна�Наталія�Юріївна,�1981�ро��народження�-�від

політичної�партії�"Наша�Ураїна"�(��зв'яз��з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за

поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено

до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Прос�ра�Юлія�Василівна,�1988�ро��народження�-�від

політичної�партії�"Наша�Ураїна".

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних�деп�татів

У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о�о�р����№�214

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Костю�Юлія�Миолаївна,�1983�ро��народження�-�від

Ураїнсьої�партії�"Зелена�планета"�(��зв'яз��з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за

поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено

до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Єрьоміна�Наталія�Юріївна,�1981�ро��народження�-�від

Ураїнсьої�партії�"Зелена�планета".

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних�деп�татів

У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о�о�р����№�221

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Василю�Тамара�Володимирівна,�1957�ро��народження

-�від�Ураїнсьої�партії�"Зелена�планета"�(��зв'яз��з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за

поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено

до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Дамасін�Костянтин�Сер�ійович,�1951�ро��народження

-�від�Ураїнсьої�партії�"Зелена�планета".
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

«Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�риття�поточно�о

рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���народні�деп�тати�У�раїни,

я�ий�балот�ється�в�одномандатном��виборчом��о�р�зі�№ 223.�

Ревізити�поточно�о�рах�н�:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Гладч�а�Вадима�Федоровича,�

Реєстраційний�номер�обліової�арти�платниа�подат�:�2743309874.�

Бан�отрим�вача:�ПАТ�КБ�«ПРИВАТБАНК».�

Код�бан��отрим�вача:�300711.�

Рах�но�отрим�вача:�26432052700772».

«Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�риття�поточно�о

рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���народні�деп�тати�У�раїни,

я�ий�балот�ється�в�одномандатном��виборчом��о�р�зі�№ 213.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Берези�Борислава�Юхимовича.

Реєстраційний�номер�обліової�арти�платниа�подат�:�2719209495.

Бан�отрим�вача:�Деснянсье�відділення�Печерсьої�філії�ПАТ�КБ�«ПРИ-

ВАТБАНК».

Код�бан��отрим�вача:�МФО�300711.

Рах�но�отрим�вача:�26439052701536».

«Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�риття�поточно�о

рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���народні�деп�тати�У�раїни,

я�ий�балот�ється�в�одномандатном��виборчом��о�р�зі�№ 217.�

Ревізити�поточно�о�рах�н�:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Р�дена�Р�слана�Володимировича.�

Реєстраційний�номер�обліової�арти�платниа�подат�:�3040013795.�

Бан�отрим�вача:�ПАТ�КБ�«ПРИВАТБАНК».�

Код�бан��отрим�вача:�МФО�320649.�

Рах�но�отрим�вача:�26437052601993».

«Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�риття�поточно�о�ра-

х�н���виборчо�о�фонд���андидата���народні�деп�тати�У�раїни,�я�ий

балот�ється�в�одномандатном��виборчом��о�р�зі�№ 219.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Михайлової�Раїси�Василівни.

Реєстраційний�номер�обліової�арти�платниа�подат�:�1956512927.

Бан�отрим�вача:�Києво-Святошинсье�відділення�ПАТ�«КБ�«ХРЕЩАТИК».

Код�бан��отрим�вача:�МФО�300670.

Рах�но�отрим�вача:�26436001037383».

«Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�риття�поточно�о

рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���народні�деп�тати�У�раїни,

я�ий�балот�ється�в�одномандатном��виборчом��о�р�зі�№ 217.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Левадно�о�Вітора�Івановича.

Реєстраційний�номер�обліової�арти�платниа�подат�:�1883906436.

Бан�отрим�вача:�ПАТ�«Урсоцбан».

Код�бан��отрим�вача:�300023.

Рах�но�отрим�вача:�26430011413758».

«Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�риття�поточно�о

рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���народні�деп�тати�У�раїни,

я�ий�балот�ється�в�одномандатном��виборчом��о�р�зі�№ 215.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Коротецьо�о�Василя�Павловича.

Реєстраційний�номер�обліової�арти�платниа�подат�:�2571612191.

Бан�отрим�вача:�ПАТ�«УКРАЇНСЬКИЙ�ІННОВАЦІЙНИЙ�БАНК».

Код�бан��отрим�вача:�300142.

Рах�но�отрим�вача:�26438205717001».

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних�деп�татів

У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о�о�р����№�214

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Д�шаєва�Ярослава�Олесандрівна,�1988�ро��народження

-�від�Політичної�партії�"УДАР�(Ураїнсьий�Деморатичний

Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клича",�деп�татсьа�фрація�яої

зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�Ураїни�поточно�о

слиання�(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена

виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Балацій�І�ор�Миолайович,�1975�ро��народження�-�від

Політичної�партії�"УДАР�(Ураїнсьий�Деморатичний�Альянс

за�Реформи)�Віталія�Клича",�деп�татсьа�фрація�яої

зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�Ураїни�поточно�о

слиання.
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додато�6
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�28�вересня�2014�ро��№�1297

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових

виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року м. Київ

Передплата�для�піль�ових��ате�орій
з достав�ою��азети�в�поштов��с�ринь��

на�місяць ................8��рн.�00��оп.

на�3�місяці ............24��рн.�00��оп.

на�6�місяців ..........48��рн.�00��оп.

на�12�місяців ........96��рн.�00��оп.

на�місяць ..............28��рн.�00��оп.

на�3�місяці ............84��рн.�00��оп.

на�6�місяців ........168��рн.�00��оп.

на�12�місяців ......336��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ
(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2014 рік
22094

Передплатні�ціни
на�місяць ..............12��рн.�00��оп.

на�3�місяці ............36��рн.�00��оп.

на�6�місяців ..........72��рн.�00��оп.

на�12�місяців ......144��рн.�00��оп.

на�місяць ..............40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ..........122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ........245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ......490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ
(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó oá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà
á³ðæà" (ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, ïðèì³ùåííÿ 6Á, 5-é ïîâåðõ, òîðãîâèé
çàë á³ðæ³) â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³ òîðãè ó ôîðì³ àóêö³îíó,îðãàí³çàòîðîì ÿêèõ âèñòóïàº
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà:

Ëîò ¹ 1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,2505 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000: 66:560:0003). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 24-à ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà,
îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ êàôå òà ìàãàçèíó.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 3 610 106,00 ãðí.

Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 180 505,30 ãðí. áåç ÏÄÂ.

Âèêîíàâåöü çåìåëüíèõ òîðã³â —Òîâàðíà á³ðæà "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà"
(ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, ïðèì³ùåííÿ 6Á, 5-é ïîâåðõ).

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç äîêóìåíòàìè íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (ëîòè) çâåðòàòèñÿ çà
òåëåôîíîì +38 044 230 95 49. Êîíòàêòíà îñîáà — ãåí.äèðåêòîð á³ðæ³ Øèìêî Ñ.Â.

Ñàéòè ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà"— www.visnik.kiev.ua. òà Äåïàðòàìåíòó
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — https://kievcity.gov.ua/content/
79_departament-zemelnykh-resursiv.html.

Ãàðàíò³éí³ âíåñêè ñïëà÷óþòüñÿ áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê
ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà" êîä ªÄÐÏÎÓ 23243248, 26001500093064 ó
ÏÀÒ "Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê" ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ 300614.

Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ ø³ñòñîò ãðèâåíü 00 êîï³éîê ñïëà÷óºòüñÿ ç
óðàõóâàííÿì ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà"
êîä ªÄÐÏÎÓ 23243248, 26005500086817 ó ÏÀÒ "Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê" ó ì. Êèºâ³,
ÌÔÎ 300614.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñò³ ó çåìåëüíèõ òîðãàõ — 31 æîâòíÿ
2014 ðîêó.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 3 ïîâåðõó ïëîùåþ 43,10 êâ.ì,ðîçòàøîâàíîãî
â áóä³âë³ ÊÍÏ "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 5072,50 ãðí áåç óðàõóâàííÿ
ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.

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.

06.10.2014 îá 11.40 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà
(ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹9)
â³äáóäåòüñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/10813/14 çà ïîçîâîì Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
"Óêðà¿íñüêèé ñóñï³ëüíî-ïðàâîâèé ðóõ: Äåìîêðàò³ÿ ÷åðåç ïðàâî"äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 26.01.2012 ð. ¹20/7357 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè â ì. Êèºâ³".

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì.Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ çà êëîïîòàííÿì Êè¿âñüêî¿ Ñï³ëêè õóäîæíèê³â
êíèãè îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íà 2 ðîêè 364 äí³ íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (ìàíñàðäè),
ïëîùåþ 52,6 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, á. 16, ë³ò.À, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî
íàì³ð îðåíäè, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³ õóäîæíèêà ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³
13246,25 ãðí áåç ÏÄÂ (15% â³ä îö³íî÷íî¿ âàðòîñò³ ìàéíà, ùî ñêëàäàº 1059700 ãðí áåç ÏÄÂ) çà
ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15.

Äîâ³äêè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-84-76.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Ïîääÿ÷ó
Ìàðèíó Âàñèë³âíó â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 12.30 30.10.2014 ðîêó
ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ïîääÿ÷îãî Ñ.Ï. ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó (êàá³íåò
¹ 9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).
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Відповіді на сканворд 



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ â ôàòàëüíîìó ïîëî-

í³ çàëåæíîñò³ â³ä ³íøèõ ëþ-

äåé. Íå ïð³òü íàïðîëîì, à

ïîñòóïàéòåñÿ,íå êîìàíäóéòå,êîæåí

êðîê,ä³ëîâà ä³ÿëüí³ñòüáóäóòüêîíòðî-

ëþâàòèñÿ é ïðèñê³ïëèâî îö³íþâà-

òèñÿ åêñïåðòàìè,òîìó ìàþòü ñòðîãî

â³äïîâ³äàòè ïðèéíÿòèì ñòàíäàðòàì.

ÒÅËÜÖßÌ âèçíà÷åíî ï³ä-

òðèìóâàòè ðîçóìíèé áà-

ëàíñ â ðîáîò³, ñòîñóíêàõ ç

ëþäüìè. ßêùî çóì³ºòå ïðàâèëüíî

ðîçïîä³ëèòè ïîòî÷í³ îáîâ’ÿçêè ì³æ

ñîáîþ òà êîëåãàìè, âäàñòüñÿ óíèê-

íóòè çàéâî¿ ìåòóøí³, çàï³çíåíü,ïëó-

òàíèíè â äîêóìåíòàõ, ïîã³ðøåííÿ

ñàìîïî÷óòòÿ.

ÁËÈÇÍßÒÀ, çâè÷íà ðóòèí-

íà ä³ÿëüí³ñòü ³ ðåçóëüòà-

òè òâîð÷î¿ ðîáîòè áóäóòü

ï³ääàí³ ñåðéîçí³é ïåðåâ³ðö³.Íå âè-

íÿòîê, ùî ³ âàøà ëþáîâ ïðîéäå ÷å-

ðåç íåàáèÿêå âèïðîáóâàííÿ (ïðè-

ì³ðîì,æîðñòêîþ êðèòèêîþ àáî õâî-

ðîáëèâîþ ðîçëóêîþ), ÿêå ñòàíå ïî-

â÷àëüíèì óðîêîì íà ìàéáóòíº.

ÐÀÊÈ, â³äêëàä³òü êàðäè-

íàëüí³ çì³íè, óòðèìàéòåñÿ

â³ä óêëàäàííÿ óãîä, äîìî-

âëåíîñòåé, íå çàò³âàéòå ç’ÿñóâàííÿ

ñòîñóíê³â ç íåäðóãàìè, êîíêóðåí-

òàìè,áî âîíè øâèäêî âãàäàþòü âà-

øå ñëàáêå, íåçàõèùåíå ì³ñöå.

ËÅÂÀÌ ñë³ä ÿêîìîãà ïðàê-

òè÷í³øå ñïëàíóâàòè ñâ³é

ðîáî÷èé ÷àñ. ²íàêøå âè

ðèçèêóºòå àáî í³÷îãî íå âñòèãíó-

òè, àáî íàðîáèòè ïîìèëîê. Â³çüì³òü

åìîö³¿ â êóëàê, ìåíøå íåðâóéòå,

àáè çâåñòè äî ì³í³ìóìó ïðîâàëè â

ðîáîò³.

Ó Ä²Â ä³ëîâ³ íåâäà÷³ ñó-

ïðîâîäæóâàòèìóòüñÿ ô³-

íàíñîâèìè çáèòêàìè,òîæ

çàòÿãí³òü òóã³øå ïàñêè, íå ñì³ò³òü

ãðîøèìà, à çàäîâîëüíÿéòåñÿ àñêå-

òè÷íèì ³ñíóâàííÿì. ² íå ñêà÷³òü â

ãðå÷êó çà íàñîëîäàìè,áî òàì,îêð³ì

ðîç÷àðóâàíü, âàñ í³÷îãî íå î÷³êóº!

ÒÅÐÅÇÈ, â äîìàøí³õ ñò³-

íàõ ñåéñì³÷íà àòìîñôå-

ðà, à îñê³ëüêè ÷óæ³ ïîòðå-

áè òà íàì³ðè éòèìóòü âðîçð³ç ç âà-

øèìè ïëàíàìè, äîâåäåòüñÿ çàêëè-

êàòè íà äîïîìîãó ñâ³é òàëàíò îð-

ãàí³çàòîðà ³ âëó÷íî ï³ä³áðàòè ïî-

òð³áí³ ñëîâà, ùîá îá´ðóíòóâàòè

ñâîþ ïðàâîòó ³ íå ïîáèòè ãîðùèêè

ç äîìî÷àäöÿìè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, æîâòåíü íà-

ïîâíåíèé êàðì³÷íèìè ïî-

ä³ÿìè, óíèêíóòè ÿêèõ ÷è

çì³íèòè íà ñâ³é ëàä âæå íåìîæëè-

âî. Ïèëüíóéòå çà êåðìîì, óíèêàé-

òå ñóºòè òà çàï³çíåíü, íå â³äêðè-

âàéòå äóøó âèïàäêîâèì ëþäÿì.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ïðàâèëî «ñ³ì

ðàç³â â³äì³ðÿé, îäèí ðàç

â³äð³æ» º àêñ³îìîþ äíÿ.

Ïîñòàðàéòåñÿ ïðàâèëüíî îðãàí³çó-

âàòè ô³íàíñîâ³ ñïðàâè òà ïðîôå-

ñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, íå âèòàéòå ó õìà-

ðàõ ï³ä âïëèâîì ôàíòàñòè÷íèõ ïëà-

í³â íà ìàéáóòíº, à ñïóñò³òüñÿ íà

çåìëþ ³ ï³äõîäüòå äî âñüîãî ç ïðàê-

òè÷íèìè ì³ðêàìè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, àáè íå ïîñòà-

âèòè ï³ä óäàð ñâîþ äîáðó

ðåïóòàö³þ, ïîâîäüòåñÿ òî-

ëåðàíòíî, â÷àñíî ïðèêóøóéòå ÿçè-

êà, íà ãîíîðèñòîìó êîí³ äàëåêî íå

çà¿äåòå, ïðåòåíäóâàòè ìîæíà ëè-

øå íà òå, ùî çàñëóæèëè. Ïðè ïåð-

ø³é æå ñëóøí³é íàãîä³ ïðîäåìîí-

ñòðóéòå ä³ëîâó òà ôàõîâó êîìïå-

òåíòí³ñòü, ³ öå ñòàíå ùàñëèâèì ïðî-

ïóñêîì ó êàð’ºðíå ìàéáóòíº, ÿêå çà-

êëàäàºòüñÿ â æîâòí³.

ÂÎÄÎË²¯, ïîä³¿ äíÿ ìàþòü

ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé

çâ’ÿçîê,òîìó í³÷îìó íå äè-

âóéòåñÿ, ïîæèíàºòå òå, ùî çàðîáè-

ëè. Âèïðàâëÿéòå ïîìèëêè, äîïóùå-

í³ ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ, ïëà-

ò³òü íåâäà÷àìè, ðåöèäèâàìè õâî-

ðîá, ïîäàâàéòå ìèëîñòèíþ, áëàãî-

ä³éí³ñòü — íàéêðàùèé çàñ³á äëÿ

çíåøêîäæåííÿ ãð³õîâíèõ â÷èíê³â.

ÐÈÁÈ, øëÿõ äî ïðîôåñ³é-

íîãî óñï³õó, ³íôîðìàö³éíèõ

äæåðåë áóäå òåðíèñòèì,ïðè-

÷îìó äåÿê³ ïîâîðîòè ïîä³é ñòàíóòü

äëÿ âàñ ïîâíîþ íåñïîä³âàíêîþ.Â÷³òü-

ñÿ íà ÷óæèõ ïîìèëêàõ, ¿õ áóäå ÷èìà-

ëî, îñîáëèâî â äðóæíüîìó êîë³.

ÄÅÑßÒÜ ðîê³â òîìó Ëåîí³ä Êó÷ìà
íàâ³òü äîçâîëèâ ïðîäàæ ðîñ³ÿíàì
öüîãî ïàíñ³îíàòó, ³ îïåðàö³ÿ (âàð-
ò³ñòþ 78 ìëí ãðí) áóëà âæå íà ô³-
íàëüí³é ñòàä³¿ — ðîñ³ÿíè ïåðåðà-
õóâàëè òðåòèíó ñóìè. Îäíàê
Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ çðîáèëà
ïðåçèäåíòîì Â³êòîðà Þùåíêà, à
òîé íàêëàâ âåòî íà îáîðóäêó, ³ ïàí-

ñ³îíàò ïîâåðíóëè Óêðà¿í³ ÷åðåç ñó-
äè.Òåïåð Ïóò³í çàãàðáàâ Êðèì, ³
ìîæíà íå ñóìí³âàòèñü, ùî â³äíè-
í³ æîäåí ñóä íå çàáîðîíèòü éîìó
ñòâîðåííÿ ÷åðãîâî¿ ðåçèäåíö³¿ íà
çàõîïëåí³é òåðèòîð³¿. Áóäå âîíà â
«Ãë³öèí³¿» ÷è äå³íäå — íå âàæëè-
âî. Ãîëîâíå, ùî âîíà áóäå. Îñê³ëü-
êè Ïóò³í êåðóºòüñÿ ïðèíöèïîì «ÿ

êàæäûé êàìåíü, êàê êîáåëü, â òå-
áå ïîìåòèë, Êîêòåáåëü», âñþäè, äå
éîãî íîãà çàòðèìóºòüñÿ äîâæå í³æ
íà äîáó, âèðîñòàþòü ðåçèäåíö³¿ —
³íôîðìóþòü «Íàø³ ãðîø³».

Çàãàëîì Ïóò³í ìàº â Ðîñ³¿ 20
ðåçèäåíö³é â ð³çíèõ êóòî÷êàõ Ðî-
ñ³¿. Ñåðåä óñ³õ ïðåçèäåíò³â ñâ³òó
á³ëüøå ìàº ò³ëüêè ë³äåð Ï³âí³÷-
íî¿ Êîðå¿. Îòæå, Ïóò³íó äóæå
ñòðàøíî âòðàòèòè òàêó êóïó «çî-
ëîòèõ áàòîí³â». Òîìó â³í äóøèòü
³ äóøèòèìå áóäü-ÿêó ìîæëèâ³ñòü
ñâîãî ïîâàëåííÿ. Òåïåð ó Ìîñêâ³
ïëàíóþòü çðîáèòè ñâîº àíòèì³-
òèíãîâå çàêîíîäàâñòâî ùå æîðñò-
ê³øèì — ïåðåäáà÷åíî êàðíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü òà äî 5-òè ðîê³â
òþðìè �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +9o

Àòì. òèñê: 755 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 755 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 48 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +8o

Àòì. òèñê: 756 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 65 %

ãîðîñêîï

1 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 1 æîâòíÿ

Êðèìñüêà âëàäà ïëàíóº ñòâîðèòè 
ç ïàíñ³îíàòó äà÷ó äëÿ Ïóò³íà

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 37582
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

1 æîâòíÿ 2014 ð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ì³æíàðîäíèé äåíü ë³òí³õ ëþäåé,
Ì³æíàðîäíèé äåíü ìóçèêè, Ì³æíà-
ðîäíèé äåíü âåãåòàð³àíö³â.
1941 — çà ï³äñóìêàìè òðèäåííî¿

çóñòð³÷³ ó Ìîñêâ³ ïðåäñòàâíèê³â

ÑÐÑÐ, ÑØÀ ³ Âåëèêîáðèòàí³¿ ï³äïè-

ñàíî óãîäó ïðî íàäàííÿ çàõ³äíè-

ìè êðà¿íàìè äîïîìîãè Ðàäÿíñüêî-

ìó Ñîþçó â³éñüêîâîþ òåõí³êîþ ³

ìàòåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè.

2000—ó Ñ³äíå¿ ïðîéøëà öåðåìîí³ÿ

çàêðèòòÿ XXVII ë³òí³õ Îë³ìï³éñüêèõ

³ãîð.Óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè çàâîþ-

âàëè íà íèõ 23 ìåäàë³, ç íèõ 3 çî-

ëîò³, 10 ñð³áíèõ ³ 10 áðîíçîâèõ.

2010—Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè

âèçíàâ íåçàêîííîþ êîíñòèòóö³éíó

ðåôîðìó 2004 ðîêó — Óêðà¿íà ïî-

âåðíóëàñü äî ïðåçèäåíòñüêî-ïàð-

ëàìåíòñüêî¿ ôîðìè ïðàâë³ííÿ.

Êðèì ùå íå âñòèã ñòàòè Ðîñ³ºþ, ÿê ó îòî÷åíí³ ñàìîïðîãîëî-

øåíîãî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà àâòîíîì³¿ Ñåðã³ÿ «Ãîáë³íà» Àêñüîíî-

âà çàãîâîðèëè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ äà÷³ äëÿ Âîëîäè-

ìèðà Ïóò³íà. Ï³ä íå¿ ïëàíóþòü â³ääàòè ïàíñ³îíàò «Ãë³öèí³ÿ»,

ÿêèé íàëåæèòü Äåðæóïðàâë³ííþ ñïðàâàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè, à çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ éîãî ïîëþáëÿâ Ëåîí³ä Áðåæíºâ.
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