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Ïðàöþâàòè ì³çêàìè,
à íå êóëàêàìè
� Æ³íêè-äåïóòàòè Êè¿âðàäè çàêëèêàëè êîëåã-÷îëîâ³ê³â äî ïðàö³ áåç á³éîê,

à äëÿ «âèïóñêàííÿ ïàðè» ¿ì çàïðîïîíóâàëè çìàãàííÿ ç àðìðåñë³íãó â êóëóàðàõ

Êè¿â ðåô³íàíñóâàâ
îáë³ãàö³¿ ñåð³¿ «Â» 
íà 1,125 ìëðä ãðí

Êè¿â ïîãàñèâ âíóòð³øí³ îáë³ãà-

ö³¿ ñåð³¿ «Â» íà ñóìó 1,125 ìëðä

ãðí, ïîâ³äîìèâ àãåíòñòâó «²í-

òåðôàêñ-Óêðà¿íà» ïåðøèé çà-

ñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ²ãîð

Í³êîíîâ.

Â³í ï³äêðåñëèâ,ùî Êè¿â âêëàâ-

ñÿ â ïåðåäáà÷åí³ óìîâàìè âè-

ïóñêó òåðì³íè äëÿ ïîãàøåííÿ

ö³ííèõ ïàïåð³â — ç 6 äî 9 æîâò-

íÿ 2014 ðîêó. Â ö³ëîìó ñòîëèöÿ

ó ÷åòâåðòîìó êâàðòàë³ ìàº ïîãà-

ñèòè îáë³ãàö³¿ íà çàãàëüíó ñóìó

2,625 ìëðä ãðí. Êè¿âñüêà ì³ñüê-

ðàäà â òðàâí³ 2012 ðîêó âèïóñ-

òèëà òðèð³÷í³ ìóí³öèïàëüí³ îá-

ë³ãàö³¿ íà ñóìó 3,5 ìëðä ãðí ç

ð³÷íîþ ïðîöåíòíîþ ñòàâêîþ

15,25 %.

Ðàí³øå ïëàíóâàëîñÿ, ùî âêà-

çàí³ ö³íí³ ïàïåðè áóäóòü àáî

ðåô³íàíñîâàí³ çà ðàõóíîê åì³-

ñ³¿ òðèð³÷íèõ îáë³ãàö³é ñåð³¿ «Í»

íà ñóìó 2,625 ìëðä ãðí (òåðì³-

íîì îá³ãó äî òðüîõ ðîê³â òà ï³ä

êóïîííó ñòàâêó íå á³ëüøå 

15,2 % ð³÷íèõ) àáî øëÿõîì ïðî-

äîâæåííÿ òåðì³íó ¿õ îá³ãó íà

360 äí³â.

Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ
ïîâåðíå ãðîìàä³
ì³ñòà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó â öåíòð³
ñòîëèö³

Çà ïîçîâîì ïðîêóðàòóðè ì³ñ-

òà Êèºâà ñòîëè÷íà áóä³âåëüíà

êîìïàí³ÿ çîáîâ’ÿçàíà ïîâåðíó-

òè ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó âàðò³ñòþ ïîíàä

2 ìëí ãðèâåíü íà âóë. Âîëîäè-

ìèðñüê³é.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó»

â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêó-

ðàòóðè, ó 2004 ðîö³ ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,14 ãà áóëî íàäàíî â îðåí-

äó ñòîëè÷íîìó òîâàðèñòâó äëÿ

áóä³âíèöòâà ï³äçåìíîãî ï³øî-

õ³äíîãî ïåðåõîäó ç ïðèì³ùåí-

íÿìè òîðãîâåëüíî-âèñòàâêîâîãî

êîìïëåêñó.

Îäíàê, ÿê âñòàíîâèëà ïðî-

êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà, æîäíèõ

áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà ö³é òåðè-

òîð³¿ íå ïðîâîäèëîñü. Êð³ì òî-

ãî, ï³äïðèºìñòâî ç 2009 ðîêó

ïðèïèíèëî ñïëà÷óâàòè îðåíäíó

ïëàòó.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì. Êèºâà

âèçíàâ ïðàâîì³ðíèìè âèìîãè

ïðîêóðàòóðè òà çîáîâ’ÿçàâ ï³ä-

ïðèºìñòâî ïîâåðíóòè ä³ëÿíêó ç íå-

çàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ.

Íàðàç³ ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêî-

ãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî

ñóäó çàçíà÷åíå ð³øåííÿ ñóäó çà-

ëèøåíî áåç çì³í.

íîâèíè

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ çà-
ïðîïîíóâàâ âíåñòè äî ïîðÿäêó
äåííîãî äåê³ëüêà ïèòàíü, ùî º íå-
â³äêëàäíèìè. Çîêðåìà éøëîñÿ ïðî
çì³íè ó ñòðóêòóð³ óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ,
ïèòàííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ òà ðîç-
âèòêó ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, íà-
äàííÿ äîïîìîãè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ
òà ¿õí³ì ñ³ì’ÿì, òà äåÿê³ ì³ñüê³ ö³-
ëüîâ³ ïðîãðàìè. Ïðîïîçèö³¿ áóëè
ï³äòðèìàí³, õî÷à ëóíàëè ñêàðãè,
ùî â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè íå ðîç-
äàëè çàâ÷àñíî äëÿ âèâ÷åííÿ. Äåïó-
òàò â³ä «Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿» ²ãîð
Ìîñ³é÷óê ïî÷àâ âèìàãàòè «ç ãîëî-

ñó» âêëþ÷èòè äî ïîðÿäêó äåííî-
ãî ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ ï³ëüã ïî
ñïëàò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã êè-
ÿíàì-ó÷àñíèêàì ÀÒÎ òà ¿õ ñ³ì’ÿì,
à òàêîæ ðîçãëÿíóòè ïóíêò ùîäî
â³äïîâ³äíîñò³ çàéìàí³é ïîñàä³ ãî-
ëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü òîðã³âë³ Àíàòîë³ÿ Êàðïåí-
êà ÷åðåç «ñèñòåìàòè÷íå ïîðóøåí-
íÿ ïðàâèë òîðã³âë³ â ñòîëèö³ ³ ìà-
ñîâ³ ôàêòè êîðóïö³¿ â ö³é ñôåð³». Ó
â³äïîâ³äü ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåê-
ñ³é Ðåçí³êîâ çàóâàæèâ, ùî ö³ ïè-
òàííÿ íå ïðîéøëè ðîçãëÿä êîì³ñ³é,
ÿê ïåðåäáà÷åíî ðåãëàìåíòîì. «Ðà-
äèêàëè» íàïîëÿãàëè ³ íàâ³òü çà-

áëîêóâàëè òðèáóíó, ÷åðåç ùî áó-
ëà îãîëîøåíà ïåðåðâà òà ñêëèêà-
íà ïîãîäæóâàëüíà ðàäà êåð³âíè-
ê³â ôðàêö³é. Íàïåâíî, âèíèêíåí-
íÿ ïîä³áíî¿ ñèòóàö³¿ î÷³êóâàëè é
öüîãî ðàçó, òîìó â êóëóàðàõ Êè¿â-
ðàäè ïîñòàâèëè ³ìïðîâ³çàö³éíèé
ñò³ë äëÿ àðìðåñë³íãó, àáè íåâäî-
âîëåí³ äåïóòàòè òàê «âèïóñêàëè
ïàðó», òîæ äåõòî íèì ó÷îðà ñêî-
ðèñòàâñÿ.

Ï³ñëÿ ïåðåðâè îáãîâîðåííÿ ïðî-
äîâæèëîñü. Äåê³ëüêà ñêàíäàëüíèõ
çåìåëüíèõ ïèòàíü çðàçó áóëî çíÿ-
òî ç ïîðÿäêó äåííîãî. Â³òàë³é Êëè÷-
êî äîðó÷èâ òàêîæ ³íôîðìóâàòè

ãðîìàäñüê³ñòü ç ïèòàíü ï³äòðèì-
êè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, òîìó ùî äåïó-
òàòè íàð³êàëè íà íåçàäîâ³ëüíó ðî-
áîòó â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî
ï³äðîçä³ëó ÊÌÄÀ.

Êè¿âðàäà âèñëóõàëà ³ äåê³ëüêîõ
ïðîòåñòóâàëüíèê³â. Òàê, ïðèâàòí³
ïàðêóâàëüíèêè, àâòîâëàñíèêè çâè-
íóâàòèëè êåð³âíèöòâî ÊÏ «Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ» ó êîðóïö³¿ òà âè-
ìàãàëè éîãî çâ³ëüíåííÿ. Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà çàïåâíèâ, ùî ïè-
òàííÿ îáëàøòóâàííÿ ïàðêîâîê áó-
äóòü âèð³øóâàòèñÿ íàëåæíèì ÷è-
íîì. Òàêîæ ñëîâî íàäàëè ïðåä-
ñòàâíèêó àãðîêîìá³íàòó «Ïóùà-
Âîäèöÿ», ÿêèé ñêàðæèâñÿ íà ïðîá-
ëåìè ïðàö³âíèê³â òà âèìàãàâ ðîç-
ñë³äóâàííÿ íåçàêîííî¿ çàáóäîâè
350 ãà çåìåëü ï³äïðèºìñòâà «ñ³ì’ºþ
ßíóêîâè÷à». À ïðåäñòàâíèê ³í³ö³-
àòèâíî¿ ãðóïè «Òðîºùèíà» âèñëî-
âèâ äåïóòàòàì íåçàäîâîëåííÿ â³ä-
ñóòí³ñòþ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà âèìàãàâ
ïîâåðíóòè «Êè¿âåíåðãî» ó êîìó-
íàëüíó âëàñí³òü, àáè êèÿíè ìàëè
íà ï³äïðèºìñòâî âïëèâ. Ìåð çà-
ïåâíèâ, ùî ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ãà-
ðÿ÷à âîäà ç’ÿâèòüñÿ ó áóäèíêàõ âñ³õ
êèÿí, â òîìó ÷èñë³ ³ íà Òðîºùèí³.

Ï³ñëÿ öüîãî Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ
îãîëîñèâ ïðî ñòâîðåííÿ íîâîãî
ì³æôðàêö³éíîãî äåïóòàòñüêîãî
îá’ºäíàííÿ «Æ³íêè Êè¿âðàäè». Ãî-
ëîâà îá’ºäíàííÿ Ðåíà Íàçàðîâà
ðîçïîâ³ëà, ùî îñíîâíèìè íàïðÿì-
êàìè éîãî ä³ÿëüíîñò³ áóäå â³äñòîþ-
âàííÿ ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³, çàõèñò
ïðàâ æ³íîê òà ä³òåé. Ñï³âãîëîâà
îá’ºäíàííÿ Íàòàë³ÿ Øóëüãà êîí-
ñòàòóâàëà, ùî ó ñåñ³éí³é çàë³ «çà-
íàäòî áàãàòî íàñèëüñòâà», òîìó
ïîïðîñèëà êîëåã-÷îëîâ³ê³â «ïðà-
öþâàòè ì³çêàìè, à íå êóëàêàìè».
Äåïóòàòè ïåðåéøëè äî âèãîëî-
øåííÿ ñâî¿õ çàïèò³â. Ï³ñëÿ öüîãî
Êè¿âðàäà âèñëóõàëà ³íôîðìàö³þ
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà
Ïàíòåëåºâà ïðî âèð³øåííÿ ïèòàí-
íÿ ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ â ñòî-
ëèö³. Ïðî ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê ó
ì³ñò³ äîïîâ³äàâ ïðåäñòàâíèê ñòî-
ëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿, ÿêèé ïðè öüîìó îò-
ðèìàâ áàãàòî ñêàðã òà íàð³êàíü â³ä
äåïóòàò³â íà ðîáîòó ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â. Ï³ñëÿ îá³äó ñòîëè÷í³
îáðàíö³ óõâàëèëè ð³øåííÿ ùîäî
äîïîìîãè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ òà ¿õí³ì
ñ³ì’ÿì, âêëþ÷àþ÷è ïóíêò ùîäî íà-
äàííÿ êîìóíàëüíèõ ï³ëüã, ùî ä³-
ÿòèìå äî ê³íöÿ ðîêó. Êè¿âðàäà òà-
êîæ ïîñèëèëà êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ
íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é òà â³äêîðèãóâàëà áþ-
äæåò ì³ñòà ³ ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó �

Êè¿âðàäà íàïåðåäîäí³ ïðàöþâàëà â íåïðîñòèõ óìîâàõ íà ôîí³ ì³òèíã³â òà ñó-
òè÷îê. Ïåðåä áóä³âëåþ ÖÂÊ ç ðàíêó ç³áðàëèñü äåê³ëüêà ãðóï ïðîòåñòóâàëüíè-
ê³â, íåâäîâîëåíèõ íåçàêîííèìè çàáóäîâàìè, çåìåëüíèì «äåðèáàíîì», àíòè-
ñàí³òàð³ºþ ñòèõ³éíèõ ðèíê³â, â³äñóòí³ñòþ ãàðÿ÷î¿ âîäè ó ñòîëèö³, à òàêîæ
÷èíîâíèêàìè-êîðóïö³îíåðàìè. Íàéá³ëüø ð³øó÷å íàëàøòîâàíèõ àêòèâ³ñò³â çà-
ñëóõàëè íà ñåñ³¿, íàäàâøè ¿ì ñëîâî. Ñàì³ æ äåïóòàòè òåæ íå âòðèìàëèñü â³ä
÷åðãîâîãî áëîêóâàííÿ òðèáóíè òà øòîâõàíèíè. Ìèðîòâîðöÿìè âèñòóïèëè
æ³íêè-äåïóòàòè, ÿê³ ïîïðîñèëè êîëåã-÷îëîâ³ê³â ïðàöþâàòè ó öèâ³ë³çîâàíèõ
óìîâàõ. Ïðåäñòàâíèö³ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ ñòâîðèëè íîâå îá’ºäíàííÿ ó Êè¿âðàä³,
ÿêå çàéìàòèìåòüñÿ ïèòàííÿìè â³äñòîþâàííÿ ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³, çàõèñòîì
ïðàâ æ³íîê òà ä³òåé. À äëÿ òîãî, àáè ÷îëîâ³êè-äåïóòàòè ìàëè çìîãó «âèïóñêàòè
ïàðó» ï³ä ÷àñ äèñêóñ³é íà çàñ³äàííÿõ, äëÿ íèõ ó êóëóàðàõ âñòàíîâèëè ñò³ë äëÿ
çìàãàíü ç àðìðåñë³íãó.

Àíäð³é ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ, Ìàðèíà ÒÈÌ×ÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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Êè¿âðàäà ó ÷åðãîâèé ðàç ïðàöþâàëà â íåïðîñòèõ óìîâàõ — íà ôîí³ ì³òèíã³â òà ñóòè÷îê.
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ÌÅÐ ÊÈªÂÀ Â³òàë³é Êëè÷êî ïðî-
â³â çóñòð³÷ ç ïîì³÷íèêîì äåðæñåê-
ðåòàðÿ ÑØÀ Â³êòîð³ºþ Íóëàíä, ï³ä
÷àñ ÿêî¿ ñòîðîíè îáãîâîðèëè ìîæ-
ëèâîñò³ ñï³âïðàö³. Çîêðåìà ìîâà
éøëà ïðî çàëó÷åííÿ äî íàøîãî
ì³ñòà àìåðèêàíñüêèõ ³íâåñòèö³é,
ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè
ïðàâîïîðÿäêó, ìîäåðí³çàö³¿ ñèñ-
òåìè åíåðãîçáåðåæåííÿ. «Ìè îá-
ãîâîðèëè ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, à òà-
êîæ íèçêó ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
³íâåñòèö³é, åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó òà áåçïåêè Êèºâà. Ùîäî êîæíî-
ãî ç öèõ ïèòàíü º ïîðîçóì³ííÿ òà
ï³äòðèìêà àìåðèêàíñüêî¿ ñòîðî-
íè. Çîêðåìà éøëîñÿ ïðî äîïîìî-
ãó, ÿêó ìîæóòü íàäàòè ÑØÀ â çà-

ëó÷åíí³ ïðèâàòíèõ ³íâåñòîð³â»,—
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Ùîïðàâ-
äà, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ íå îáãîâîðþ-
âàëè êîíêðåòí³ ïðîåêòè, à ò³ëüêè
ïîçíà÷èëè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿì-
êè ðîáîòè Êèºâà òà ÑØÀ ó ìàéáóò-
íüîìó.

Àìåðèêàíñüêà ñòîðîíà ïîîá³-
öÿëà âèä³ëèòè ñïåö³àë³ñò³â òà íå-
îáõ³äíå îáëàäíàííÿ äëÿ ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè ñòîëè÷-
íèõ ïðàâîîõîðîíö³â. Ìîâà éäå íå
ïðî çáðîþ òà ñïåöçàñîáè, à ò³ëü-
êè ïðî äîïîì³æíó àïàðàòóðó. Íà
ñüîãîäí³ ïèòàííÿ áåçïåêè ñòî¿òü
äóæå ãîñòðî íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³ çà-
ãàëîì, à é ó Êèºâ³ çîêðåìà. Çàõ³ä-
í³ ïàðòíåðè ÷óäîâî öå ðîçóì³þòü

³ ãîòîâ³ ñïðèÿòè ðîçâèòêó ìåðåæ³
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà ïðàâî-
ïîðÿäêó. Òàêîæ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
éøëîñÿ ïðî çàëó÷åííÿ àìåðèêàí-
ñüêèõ ³íâåñòèö³é ó íàøó êðà¿íó.
Â³òàë³é Êëè÷êî ïðè öüîìó çàçíà-
÷èâ, ùî àìåðèêàíñüêà ñòîðîíà ìàº
áàæàííÿ çàëó÷àòè ³íâåñòèö³¿ ó íà-
øå ì³ñòî ³ ïëàíè, ÿê öå çðîáèòè.
«ß äóìàþ âæå äî íîâîãî ðîêó âè
çìîæåòå ïîáà÷èòè ðåàëüí³ íàïðÿì-
êè ³íâåñòóâàííÿ. Öå íîâ³òí³ òåõ-
íîëîã³¿, ÿê³ äîáðå çàðåêîìåíäóâà-
ëè ñåáå. Çîêðåìà ìîâà éäå ïðî âè-
êîðèñòàííÿ á³îãàçó. Öå äóæå åôåê-
òèâíî»,— íàãîëîñèâ î÷³ëüíèê óêðà-

¿íñüêî¿ ñòîëèö³. Àäæå îäèí êîí-
òåéíåð, ùî ïðàöþº íà á³îãàç³, ìî-
æå çàáåçïå÷èòè òåïëîì òà òåïëî-
åíåðã³ºþ 10 òèñ. ëþäåé. Òàêèõ àã-
ðåãàò³â âæå âñòàíîâëåíî òðè, ³ êîø-
òóþòü âîíè ïðèáëèçíî 2 ìëí äî-
ëàð³â êîæåí. Ðàí³øå ïîñîë ÑØÀ â
Óêðà¿í³ Äæåôôð³ Ïàéåòò çàçíà÷èâ,
ùî ï³äòðèìêà äåðæàâîþ ïðîåêò³â
ç âèðîáëåííÿ àëüòåðíàòèâíèõ äæå-
ðåë åíåðã³¿ ðîáèòü ¿õ ïðèâàáëèâè-
ìè äëÿ ³íâåñòîð³â ç óñüîãî ñâ³òó.
Îêð³ì òîãî, öå îñîáëèâî âàæëèâî
äëÿ Êèºâà çàðàç, â óìîâàõ æîðñò-
êî¿ åêîíîì³¿ ïðèðîäíîãî ãàçó. Íà-
ãàäàéìî, ùî òàêå îáëàäíàííÿ âæå

ïðàöþº íà ïîë³ãîí³ òâåðäèõ ïîáó-
òîâèõ â³äõîä³â (ÒÏÂ) ¹ 5 â ñåë³
Ï³äã³ðö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Ïîì³÷íèê äåðæñåêðåòàðÿ ÑØÀ
Â³êòîð³ÿ Íóëàíä âèñîêî îö³íèëà
ïîáà÷åíå â Êèºâ³: «Ì³ñòî âèãëÿ-
äàº ôàíòàñòè÷íî: âîíî ÷èñòå, êðà-
ñèâå — ñïðàâæíÿ ñó÷àñíà ºâðîïåé-
ñüêà ñòîëèöÿ. ß ìîæó ïðèâ³òàòè
ìåðà òà æèòåë³â çà ðîáîòó ùîäî
äîñÿãíåííÿ òàêîãî ðåçóëüòàòó».

Â³òàë³é Êëè÷êî çàïåâíèâ ïàí³
Íóëàíä, ùî âëàäà áóäå íàìàãà-
òèñÿ ðîáèòè ì³ñòî êðàùèì ³ íà-
äàë³ �

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîâ³â çóñòð³÷ ç ïîì³÷íèêîì äåðæñåê-

ðåòàðÿ ÑØÀ Â³êòîð³ºþ Íóëàíä, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ñòîðîíè îáãîâî-

ðèëè ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, à òàêîæ ïèòàííÿ çàáåçïå-

÷åííÿ áåçïåêè êèÿí òà çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é äî ñòîëèö³ íàøî¿

äåðæàâè.Àìåðèêàíñüêà ñòîðîíà âèñîêî â³äçíà÷èëà ðîçâèòîê

ì³ñòà òà ìàº áàæàííÿ äîïîìîãòè êèÿíàì çðîáèòè éîãî ùå

á³ëüø ïðèâàáëèâèì.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

ßÊ Ò²ËÜÊÈ íà ãîäèííèêó ñòð³ë-
êè âêàçàëè 12.00 — êèÿíè â³äðàçó
ïî÷àëè çâåðòàòèñü ç³ ñâî¿ìè ïðîá-
ëåìàìè äî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó ÆÊ². Îñîáëèâî
íàïîëåãëèâî ïðîõàëè Ñòàí³ñëàâà
Ìîñêàëåâñüêîãî ðîç³áðàòèñÿ ³ç íî-
âîñòâîðåíîþ äèñïåò÷åðñüêîþ ñëóæ-
áîþ, ÿêà â³äòåïåð º ïîñåðåäíèêîì
ì³æ ì³ñòÿíàìè òà ÆÅÊîì. Îäíà ³ç
êèÿíîê ñêàðæèëàñü, ùî öÿ ñòðóê-
òóðà àáñîëþòíî í³÷îãî íå âèð³øóº,
íàâ³òü â³äìîâëÿºòüñÿ íàäàòè íî-
ìåðà òåëåôîí³â â³äïîâ³äíèõ ñëóæá,
ùî â³äïîâ³äàþòü çà ÿê³ñòü ãàðÿ÷î-
ãî âîäîïîñòà÷àííÿ, àâàð³éíèõ
ñëóæá. Çîêðåìà êèÿíêà ç Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó Àííà Âàëåíòèí³â-
íà äóæå ñòóðáîâàíà òèì, ùî íå ìî-
æå íàïðÿìó âèð³øóâàòè ïðîáëå-

ìè êîìóíàëêè ³ç ÆÅÊîì. «Êîëè
ïî÷àâñÿ ïðîåêò ñòâîðåííÿ ºäèíî¿
äèñïåò÷åðñüêî¿, ó íàñ êëîïîò³â ñòà-
ëî âäâ³÷³ á³ëüøå, — á³äêàºòüñÿ êè-
ÿíêà.— Êîëè òóäè òåëåôîíóºø —
öå òåàòð àáñóðäó. ß ³ ìî¿ çíàéîì³
äóæå íåçàäîâîëåí³ ¿¿ ðîáîòîþ. Äëÿ
ïðèêëàäó, çàÿâêè âîíè íå ïðèé-
ìàþòü.Êîëè íàïîëÿãàºø—ëèøå òî-
ä³ ðåàãóþòü. À íàì çàëèøàºòüñÿ
ëèøå ÷åêàòè, êîëè ñêàðãó ðîçãëÿ-
íóòü. Òàê òðàïëÿëîñÿ, ùî äèñïåò-
÷åðñüêà íå ïåðåäàâàëà çàÿâêó â
ÆÅÊ. ² öå íå ò³ëüêè ÿ îäíà ñêàð-
æóñü íà ¿¿ ðîáîòó. Âñ³ ìî¿ çíàéîì³
òàêîæ ñòèêàëèñÿ ç òàêîþ ïðîáëå-
ìîþ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ââåëè ºäèíó
äèñïåò÷åðñüêó â ë³ôòàõ, â³äêëþ-
÷èëè çâ’ÿçîê ³ç äèñïåò÷åðîì. Íà
àâàð³éíó â÷àñíî íå ïåðåäàþòü. À

ñêàðãè ñòîñîâíî ðåìîíòó ñàíòåõí³êè
âçàãàë³ íå ïðèéìàþòü ³ â³äïðàâ-
ëÿþòü ïèñàòè ïèñüìîâå çâåðíåí-
íÿ äî ÆÅÊó. ßê öå òàê? Ìè ïðîñè-

ìî âñ³ ö³ ïèòàííÿ âèð³øèòè». Ó
ñâîþ ÷åðãó, Ñòàí³ñëàâ Ìîñêàëåâ-
ñüêèé ïîîá³öÿâ ðîç³áðàòèñÿ ç öèìè
ñêàðãàìè. Òàêîæ ï³ä ÷àñ òåëåôîí-

íî¿ ë³í³¿ ìåøêàíö³ ì³ñòà ïðîõàëè
âèð³øèòè ïðîáëåìó ³ç áþâåòàìè,
ö³êàâèëèñü, ÷è çðîáëÿòü ðåìîíòè
ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â. Ìîñêàëåâ-
ñüêèé ñêàçàâ, ùî îñê³ëüêè â òàðè-
ôè çàêëàäåí³ ö³ ïîñëóãè, òî çî-
áîâ’ÿæóòü ÆÅÊè  ¿õ âèêîíóâàòè ³
ïîâ³äîìëÿòè ïðî äàòè ïðîâåäåí-
íÿ ðîá³ò.

Òàêîæ êèÿíèí Ðóñëàí Îõð³ìåí-
êî ïîïðîñèâ âèð³øèòè ïðîáëåìó ³ç
ë³ôòàìè ó áóäèíêó ïî âóëèö³ Çà-
áîëîòíîãî, 26. Àäæå òàì æîäíèé ç
íèõ íå ïðàöþº, à ñòàðåíüê³ ëþäè íå
ìîæóòü âèéòè íà âóëèöþ. Çâ³ñíî,
ùî òîðêíóëèñÿ êèÿíè ³ ïèòàííÿ
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, ³ íèçüêî¿
òåìïåðàòóðè â áàòàðåÿõ. ßê ïîâ³-
äîìèâ ïàí Ìîñêàëåâñüêèé, íà ñüî-
ãîäí³ àêòè ãîòîâíîñò³ îòðèìàëè 90
â³äñîòê³â æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-
íèõ îðãàí³çàö³é. Â³í çàóâàæèâ, ùî
ï³ä æîðñòêèì êîíòðîëåì êåð³â-
íèöòâà ÊÌÄÀ âñ³ â³äïîâ³äàëüí³
ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè òà êîìó-
íàëüí³ ñëóæáè äîêëàäàþòü ìàêñè-
ìóì çóñèëü, àáè êèÿíè çóñòð³ëè
çèìó ó òåïëèõ îñåëÿõ ³ ç ãàðÿ÷èì
âîäîïîñòà÷àííÿì.

Íàãàäàºìî, ùî 14 æîâòíÿ î 12.00
ó÷àñòü ó «ïðÿì³é ë³í³¿» â³çüìå ãî-
ëîâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Öèáóëüùàê �

Êîìóíàëüí³ ïèòàííÿ ï³ä êîíòðîëåì âëàäè
� Ñâî¿ ñêàðãè òà ïðîïîçèö³¿ êèÿíè âèñëîâëþâàëè ï³ä ÷àñ «ïðÿìî¿ ë³í³¿» çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèêà Äåïàðòàìåíòó

æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

Ó ïîøóêàõ
³íâåñòèö³é
� Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî çóñòð³âñÿ 

ç ïîì³÷íèêîì Äåðæñåêðåòàðÿ ÑØÀ

Ùîâ³âòîðêà Êîíòàêòíèé öåíòð âëàøòîâóº «Ïðÿìèé çâ’ÿçîê ç

êè¿âñüêîþ âëàäîþ». Öüîãî ðàçó íà äçâ³íêè ì³ñòÿí â³äïîâ³äàâ

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè Ñòàí³ñëàâ Ìîñêàëåâñüêèé. Ì³ñüêèé ïîñàäîâåöü

ó òåëåôîííîìó ðåæèì³ â³äïîâ³â íà 10 òåëåôîííèõ äçâ³íê³â-ñêàðã

òà îïðàöþâàâ 5 ³íòåðíåò-çâåðíåíü.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó ñòîëè÷í³é ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîâ³â çóñòð³÷ ç ïîì³÷íèêîì äåðæñåêðåòàðÿ ÑØÀ
Â³êòîð³ºþ Íóëàíä

Íà äçâ³íêè êèÿí ï³ä ÷àñ «ïðÿìî¿ ë³í³¿» â Êîíòàêòíîìó öåíòð³ â³äïîâ³äàâ çàñòóïíèê
äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Ñòàí³ñëàâ Ìîñêàëåâñüêèé
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про організаційно�правові заходи щодо вдосконалення 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту
Рішення Київської міської ради № 151/151 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто�герой Київ», з метою забезпечення раціонально�
го використання, запобігання необґрунтованим витратам та припинення витоків бюджетних коштів, впро�
вадження дієвих заходів щодо запобігання корупції Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�15.03.2012�№ 198/7535�«Про�діяльність�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�(із�змі-

нами�та�доповненнями)�та�і�зміни:

1.1.�Підп�н�т�1.4�п�н�т��1�ви�лючити.

1.2.�П�н�т�2�доповнити�новим�підп�н�том

2.19�та�о�о�зміст�:

«2.19.�Головне��правління�вн�трішньо�о�фі-

нансово�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�в�Департамент�вн�т-

рішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит��ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)».

1.3.�Додато��1�до�зазначено�о�рішення�до-

повнити�новим�п�н�том�18�та�о�о�зміст�:

«18.�Департамент�вн�трішньо�о�фінансово-

�о��онтролю�та�а�дит�.».

У�зв’яз���з�цим�далі�н�мерація�п�н�тів�здій-

снюється�за�поряд�ом.

2.�Внести�до�п�н�т��3�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�20.06.2002�ро���№ 28/28�«Про��т-

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

ради�та�затвердження�йо�о�стр��т�ри�і�за�аль-

ної�чисельності»�(із�змінами�і�доповненнями)

та�і�зміни:

— цифри�«1831»�замінити�цифрами�«1862».

3.�Затвердити�Положення�про�Департамент

вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�ди-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�ід-

но�з�додат�ом.

4.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�передати�Департа-

мент��вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та

а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�майнові�права�та�обов’яз�и,�необхідні�для

забезпечення�йо�о�належно�о�ф�н�ціон�ван-

ня.

5.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

ви�онання�цьо�о�рішення.

6.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит���і�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�дотримання�за�онності,�пра-

вопоряд���та�боротьби�з��ор�пцією.
Київський міський голова

В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

18�вересня�2014�ро���№ 151/151

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент внутрішнього фінансового контролю 
та аудиту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

1.�За�альні�положення

1.1.�Департамент�вн�трішньо�о�фінансово�о

�онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�є�стр��т�рним�підрозділом

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —

Департамент),�підзвітним�та�під�онтрольним

Київсь�ом��місь�ом���олові�та�Київсь�ій�місь-

�ій�раді.

1.2.�Департамент�є�юридичною�особою,�має

самостійний�баланс,�блан�,�штампи,�рах�н�и�в

ор�анах�Державно�о��азначейства�У�раїни,�пе-

чат���із�зображенням�Державно�о�Герба�У�ра-

їни�і�своїм�наймен�ванням.

1.3.�Місцезнаходження�(юридична�адреса)

Департамент�:�01044,�м.�Київ,�в�лиця�Хреща-

ти�,�36.

1.4.�Департамент���своїй�діяльності��ер�є-

ться�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,���а-

зами�Президента�У�раїни�і�постановами�Вер-

ховної�Ради�У�раїни,�прийнятими�відповідно

до�Констит�ції�та�за�онів�У�раїни,�а�тами�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни,�міжнародними�до�о-

ворами�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої

ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�цим�Положенням�та�іншими�нормативно-

правовими�а�тами.

1.5.�Департамент�очолює�дире�тор,�що�при-

значається�та�звільняється�Київсь�им�місь�им

�оловою.�У�разі�відс�тності�дире�тора�Депар-

тамент��йо�о�обов’яз�и�тимчасово�ви�он�є�за-

ст�пни��дире�тора�Департамент�.

На�посад��дире�тора�Департамент��призна-

чається�особа,�я�а�має�вищ��е�ономічн��або

юридичн��освіт��за�освітньо-�валіфі�аційним

рівнем�ма�істра�або�спеціаліста�та�стаж�робо-

ти�на��ерівних�посадах�на�державній�сл�жбі�за

фахом�не�менш�ніж�п’ять�ро�ів.

Працівни�и�Департамент��повинні�мати�е�о-

номічн��або�юридичн��вищ��освіт��за�освітньо-

�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра�або�спеціа-

ліста.

Дире�тор�Департамент��підпоряд�ов�ється

Київсь�ом��місь�ом���олові.

1.6.�Розподіл�обов’яз�ів�між�працівни�ами

Департамент��здійснює�дире�тор�Департамен-

т�.

1.7.�Кожних�три�місяці�Департамент�звіт�є

перед�Київсь�им�місь�им��оловою�та�постій-

ною��омісією�Київради�з�питань�бюджет��та

соціально-е�ономічно�о�розвит��.�За�рез�ль-

татами��онтрольних�заходів�Департамент�на-

дає�Київсь�ом��місь�ом���олові�виснов�и�і�про-

позиції�та�на�йо�о�вимо����от�є�інформацію�про

ви�онання�план��діяльності�Департамент�.

1.8.�Департамент�діє�в�інтересах�територі-

альної��ромади�міста�в�особі�Київсь�ої�місь�ої

ради,�є�ор�аном�оперативно�о��онтролю�та�не

підміняє��онтрольних�ф�н�цій�б�дь-я�их�дер-

жавних�ор�анів.

Проведення��онтролю�державними�ор�ана-

ми�не�ви�лючає�проведення�вн�трішньо�о�фі-

нансово�о��онтролю�та�а�дит��Департаментом.

1.9.�Проведення��онтрольних�заходів���разі

необхідності�може�передбачати�проведення

перевір�и�отриманої�інформації�на�с�ттєвість

та�оцін���ризи�ів�за�операціями,�що�допома�ає

визначитись�із�рівнем�пріоритет��та�страте-

�ією�перевір�и.

1.10.�Втр�чання�третіх�осіб���діяльність�Де-

партамент��не�доп�с�ається.

1.11.�Департамент��підпоряд�ов�ється��о-

м�нальне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�«КИЇВЕКСПЕРТИЗА».

2.�Основні�завдання

2.1.�Основним�завданням�Департамент��є

надання�незалежних�виснов�ів�та�ре�омендацій

за�рез�льтатами�здійснення��онтролю�за�ефе�-

тивністю�діяльності�та�дотриманням�за�онодав-

ства�стр��т�рними�підрозділами�Київсь�ої�місь-

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

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

ції),�підприємствами,��становами�та�ор�аніза-

ціями��ом�нальної�форми�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�та�районів�міста

Києва,�іншими�с�б’є�тами�в�частині�ви�орис-

тання�ними�відповідних��ом�нальних�рес�рсів

(майна,��оштів�та�іншої��ом�нальної�власності)

(далі —�під�онтрольні�с�б’є�ти),�спрямованих

на�забезпечення�ефе�тивно�о�і�рез�льтативно-

�о��правління��ом�нальними�рес�рсами.

Вн�трішній�а�дит�я��система��онтролю�за�ді-

яльністю�під�онтрольних�с�б’є�тів�створюєть-

ся�з�метою�ефе�тивної�оцін�и�та�вдос�онален-

ня�системи�вн�трішньо�о��онтролю�та��прав-

ління�ризи�ами.

Для�ви�онання�по�ладених�завдань�за�ре-

з�льтатами��онтрольних�заходів�Департамент

надає�Київсь�ом��місь�ом���олові�або�Київсь�ій

місь�ій�раді�об’є�тивні�і�незалежні�виснов�и�та

ре�омендації�щодо:

оцін�и��правління��ом�нальними�рес�рса-

ми;

правильності�ведення�б�х�алтерсь�о�о�об-

лі���та�достовірності�фінансової�і�бюджетної

звітності;

дося�нення�е�ономії��ом�нальних�рес�рсів,

їх�цільово�о�ви�ористання,�ефе�тивності�і�ре-

з�льтативності�в�діяльності�під�онтрольних�с�б’-

є�тів�шляхом�прийняття�обґр�нтованих��прав-

лінсь�их�рішень;

проведення�аналіз��та�оцін�и�стан��фінан-

сової�і��осподарсь�ої�діяльності�під�онтроль-

них�с�б’є�тів;

запобі�ання�пор�шенням�за�онодавства,�фа�-

там�неза�онно�о,�неефе�тивно�о�та�нерез�ль-

тативно�о�ви�ористання��ом�нальних�рес�рсів;

забезпечення�інтересів�територіальної��ро-

мади�міста�Києва���процесі��правління�об’є�-

тами��ом�нальної�форми�власності�міста;

обґр�нтованості�план�вання�надходжень�і

витрат�бюджет�;

ф�н�ціон�вання�систем�вн�трішньо�о��он-

тролю�та�а�дит��та�їх��дос�оналення;

�дос�оналення�системи��правління;

запобі�ання�вини�ненню�помило��чи�інших

недолі�ів���діяльності�під�онтрольних�с�б’є�тів.

3.�Ф�н�ції

3.1.�Департамент�проводить�оцін��:

ефе�тивності�ф�н�ціон�вання�системи�вн�т-

рішньо�о��онтролю�та�а�дит�;

ст�пеня�ви�онання�і�дося�нення�цілей,�ви-

значених���страте�ічних�та�річних�планах;

ефе�тивності�план�вання�і�ви�онання�цільо-

вих�про�рам�та�рез�льтатів�їх�ви�онання;

я�ості�надання�адміністративних�посл��;

стан��збереження�а�тивів�та�інформації;

стан���правління��ом�нальним�майном�та

рес�рсами;

правильності�ведення�б�х�алтерсь�о�о�об-

лі���та�достовірності�фінансової�і�бюджетної

звітності;

ризи�ів,�я�і�не�ативно�впливають�на�ви�о-

нання�ф�н�цій�і�завдань�під�онтрольних�с�б’-

є�тів.

3.2.�Проводить�за�дор�ченням�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�аналіз�прое�тів�розпорядчих

а�тів�та�інших�до��ментів,�пов’язаних�з�ви�орис-

танням��ом�нальних�рес�рсів,�для�забезпечен-

ня�їх�цільово�о�та�ефе�тивно�о�ви�ористання.

3.3.�План�є,�ор�анізов�є�та�проводить�вн�т-

рішні��онтролі�та�вн�трішні�а�дити�(далі —��он-

трольні�заходи)�під�онтрольних�с�б’є�тів,�до-

��мент�є�їх�рез�льтати,��от�є�звіти,�виснов�и�та

ре�омендації,�а�та�ож�проводить�моніторин�

врах�вання�ре�омендацій.

3.4.�Здійснює�моніторин��проведення�за��-

півель.

3.5.�Взаємодіє�з�іншими�стр��т�рними�під-

розділами�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�правоохоронни-

ми�та�іншими��онтролюючими�державними�ор-

�анами,�підприємствами,�їх�об’єднаннями,��с-

тановами�та�ор�анізаціями�з�питань�проведен-

ня��онтрольних�заходів.

3.6.�Подає�Київсь�ом��місь�ом���олові�або

Київсь�ій�місь�ій�раді�звіти�і�ре�омендації�для

прийняття�ним/ними�відповідних��правлінсь�их

рішень.

3.7.�Звіт�є�про�рез�льтати�діяльності�відпо-

відно�до�вимо��цьо�о�Положення�та�норматив-

них�а�тів���сфері�вн�трішньо�о�а�дит�.

3.8.�Ви�он�є�інші�ф�н�ції�відповідно�до�йо�о

�омпетенції.

3.9.�По�ладення�на�Департамент�завдань,

що�не�належать�або�виходять�за�межі�йо�о��ом-

петенції�відповідно�до�цьо�о�Положення,�не�до-

п�с�ається.

Департамент�інформ�є�Київсь�о�о�місь�о�о

�олов��про�по�ладення�на�Департамент�обо-

в’яз�ів,�що�виходять�за�межі�йо�о��омпетенції,

а�та�ож�про�випад�и�протидій�діяльності�Де-

партамент�.

4.�Порядо��проведення��онтрольних�за-

ходів

4.1.�Проведення�планових��онтрольних�за-

ходів�здійснюється�Департаментом�на�підста-

ві�затверджено�о�Київсь�им�місь�им��оловою

план��діяльності�Департамент��на�поточний�рі�

або�йо�о�о�ремо�о�дор�чення.

4.2.�Контрольні�заходи�проводяться���фор-

мі�планових�та�позапланових�ревізій,�переві-

ро�,�оціно�,�інспе�т�вань,�розслід�вань,�аналі-

з�,�вивчення,�моніторин���тощо.

4.3.�В�залежності�від�мети��онтрольні�захо-

ди�мож�ть�б�ти:

превентивні�(запобіжні),�я�і�здійснюються�на

стадії�прое�т�вання�про�рам,�планів;

поточні,�я�і�здійснюються���процесі�ви�онан-

ня�про�рам,�планів;

рез�льтативні,�я�і�здійснюються�за�рез�льта-

тами�діяльності�за�звітний�період;

тематичні,�я�і�здійснюються�за��он�ретними

проблемами�або�напрям�ами.

4.4.�Попереднє�ознайомлення�та�вивчення

діяльності�під�онтрольних�с�б’є�тів���процесі

ви�онання�сл�жбових�обов’яз�ів�працівни�ами

Департамент��не�вважаються��онтрольними

заходами�і�здійснюються�на�за�альних�засадах.

4.5.�Дире�тор�Департамент��для�своєчасно-

�о�реа��вання�на�проблеми,�що�вини�ають�під

час�ви�онання�по�ладених�за�онодавством�на

Департамент�ф�н�цій,�може�приймати�рішен-

ня�про�проведення�позапланово�о��онтроль-

но�о�заход�,�що�оформлюється�відповідним

розпорядчим�а�том,�зо�рема�дор�ченням�Ди-

ре�тора�Департамент��на�проведення��он-

трольно�о�заход�.

4.6.�Рез�льтати��онтрольно�о�заход��офор-

млюються�довід�ою,�а�том�або�іншим��за�аль-

нюючим�до��ментом.

5.�Права

5.1.�Повний�та�безпереш�одний�дост�п�до

приміщень,�до��ментів,�інформації�та�баз�да-

них,�я�і�стос�ються�проведення��онтрольно�о

заход�,�в�лючаючи�інформацію�з�обмеженим�до-

ст�пом,�що�надається�в��становленом��за�о-

нодавством�поряд��.

5.2.�Отрим�вати�пояснення,�проводити�ан�е-

т�вання,�опит�вання�та�інтерв’ювання�праців-

ни�ів�під�онтрольних�с�б’є�тів,��от�вати�запи-

ти�до�юридичних�осіб�з�метою�отримання�не-

обхідної�інформації�для�проведення��онтроль-

но�о�заход�.

5.3.�Вима�ати�від�під�онтрольних�с�б’є�тів

проведення�інвентаризації�основних�засобів,

товарно-матеріальних�цінностей,�перевір�и�на-
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явних��оштів�і�розрах�н�ів,�та���разі�потреби

вима�ати�опечат�вання��аси�і��асових�примі-

щень,�с�ладів,��омор,�сховищ,�архівів,�еле�-

тронних�на�опич�вачів�інформації.

5.4.�Проводити�чи�вима�ати�від�під�онтроль-

них�с�б’є�тів�проведення��онтрольних�обмірів

обся�ів�ви�онаних�робіт�чи��онтрольно�о�за-

п�с���сировини���виробництво.

5.5.�Отрим�вати�всю�інформацію�та�до��-

ментацію�щодо�правових�підстав,�фінансово-

е�ономічних�обґр�нт�вань,�під�отов�и�і��хва-

лення�нормативно-правових,�адміністратив-

них,�розпорядчих,�інших�а�тів�і�відомчих�до��-

ментів,�що�ре��люють�ор�анізаційно-розпо-

рядч��та�фінансово-�осподарсь���діяльність

під�онтрольних�с�б’є�тів,�нормативно-право-

ві,�ор�анізаційно-розпорядчі�а�ти�і�відомчі�до-

��менти�(постанови,�розпорядження,�рішен-

ня,�на�ази,�положення,�інстр��ції,�поряд�и,

стандарти,�інстр��тивні�листи�тощо).

5.6.�Отрим�вати�від�посадових�осіб�під�он-

трольних�с�б’є�тів�первинні�б�х�алтерсь�і,�фі-

нансові�до��менти,�необхідні�довід�и,�інфор-

мацію,�статистичні�відомості,�б�х�алтерсь�о-

фінансові�звіти,�інш��до��ментацію�та�письмо-

ві�пояснення�і�заяви�з�питань,�що�вини�ають

під�час�проведення��онтрольно�о�заход�.

5.7.�Робити��опії�або�випис�и�з��сіх�без�ви-

нят���до��ментів,�еле�тронних�файлів,�я�і�сто-

с�ються�предмета��онтрольно�о�заход�.

5.8�Одерж�вати���встановленом��поряд��

від�третіх�осіб�довід�и,��опії�до��ментів�та�по-

яснення,�пов’язані�з�операціями,�що�переві-

ряються.

5.9.�Ре�оменд�вати�під�онтрольним�с�б’є�-

там�невід�ладне��с�нення�виявлених�пор�шень,

я�що�обставини�потреб�ють�не�айно�о�реа��-

вання.

5.10.�Зал�чати�е�спертів,�в�том��числі�на�до-

�овірних�засадах,�для�забезпечення�проведен-

ня��онтрольно�о�заход�.

5.11.�Для�ви�онання�по�ладених�завдань�за-

л�чати�фахівців�стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�по�о-

дженням�з�їх��ерівни�ами.

5.12.�Визначати�необхідні�цілі,�обся�и,�ме-

тоди�і�рес�рси�для�проведення��онтрольних

заходів.

5.13.�Департамент�має�право�відмовитись�від

надання��онс�льтаційної�допомо�и�стр��т�рним

підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�я�що�відповідне�питання�належить�до

сфери�спеціально�о�за�онодавства,�я�им�без-

посередньо�в�своїй�діяльності��ер�ється�стр��-

т�рний�підрозділ,�та�відноситься�до�сфери�тих

знань,�я�і�є�ви�лючною��омпетенцією�працівни-

�ів�та�о�о�підрозділ��і�обов’яз�овою��валіфі�а-

ційною��мовою�при�їх�прийнятті�на�робот�.

5.14.�Брати��часть���засіданнях��ерівництва

під�онтрольних�с�б’є�тів�під�час�об�оворення�пи-

тань,�я�і�прямо�або�опосеред�овано�стос�ються

стан��б�х�алтерсь�о�о�облі��,�вн�трішньо�о��он-

тролю�й�а�дит�,�зовнішньо�о�а�дит�,�змін���стр��-

т�рі�або�розвит���під�онтрольних�с�б’є�тів.

6.�Обов’яз�и

6.1.�Дотрим�ватися�вимо��нормативно-пра-

вових�а�тів���сфері�вн�трішньо�о�фінансово�о

�онтролю�та�а�дит�.

6.2.�Не�роз�олош�вати�інформацію,�я�а�ста-

ла�відома�під�час�ви�онання�по�ладених�на�Де-

партамент�завдань,��рім�випад�ів,�передбаче-

них�за�онодавством.

6.3.�Інформ�вати�Київсь�о�о�місь�о�о��олов�

про�обґр�нтовані�озна�и�шахрайства,��ор�п-

ційних�діянь�або�нецільово�о�ви�ористання��о-

м�нальних�рес�рсів,�марнотратства,�зловжи-

вання�сл�жбовим�становищем�та�інших�пор�-

шень�фінансово-бюджетної�дисципліни,�я�і�при-

звели�до�втрат�чи�збит�ів,�з�наданням�ре�о-

мендацій�щодо�вжиття�необхідних�заходів.

6.4.�Уни�ати�та�не�доп�с�ати�вини�нення��он-

флі�т��інтересів�відповідно�до�за�он�.

7.�Відповідальність

7.1.�Відповідальність�за�ви�онання�Департа-

ментом�ф�н�цій,�по�ладених�цим�Положенням,

несе�дире�тор�Департамент�.

7.2.�Ст�пінь�відповідальності�інших�праців-

ни�ів�Департамент��визначається�за�онодав-

ством�У�раїни�та�посадовими�інстр��ціями�пра-

цівни�ів�Департамент�.

7.3.�Департамент�та�йо�о��ерівництво�не�ма-

ють�владних�повноважень�стосовно�під�он-

трольних�с�б’є�тів�та�не�нес�ть�відповідально-

сті�за�операції,�що�перевіряються�та��онтро-

люються.
Заступник міського голови —

секретар Київради
О. Резніков

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 № 1525 від 7 жовтня 2014 року
Розглянувши подання суб’єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів на�

родних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про за�
міну членів окружних виборчих комісій, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої — тре�
тьої, п’ятої — сьомої статті 26, частин п’ятої — сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пунктів 2, 6 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�с�лад��о�р�жних�вибор-

чих��омісій�з�виборів�народних�деп�татів�У�ра-

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

тів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро��,��творених�від-

повідно�до�постанови�Центральної�виборчої

�омісії�від�5�вересня�2014�ро���№ 858�«Про��т-

ворення�о�р�жних�виборчих��омісій�з�виборів

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

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

ня�2014�ро��»,�з�ідно�з�додат�ами�1-12.

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

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

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

та�і�зміни���визначений�цими��омісіями�спо-

сіб.

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

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

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

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

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

виборів�народних�деп�татів�У�раїни.

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

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

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

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

від�7�жовтня�2014�ро���№ 1525

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів

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

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народ-

них�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�ви-

борчо�о�о�р����№ 222

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Гаєн�о�Дмитро�Єв�енович,�1967�ро���наро-

дження —�се�ретар��омісії,�від�Політичної�пар-

тії�«Зелені»�(��зв’яз���з�внесенням�подання�про

замін��члена�виборчої��омісії�с�б’є�том,�за�по-

данням�я�о�о��андидат�р��та�о�о�члена�б�ло

в�лючено�до�с�лад��виборчої��омісії).

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

се�ретарем�цієї��омісії:

Олеш�о�Валентин�Валентинович,�1988�ро��

народження —�від�Політичної�партії�«Зелені».

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

Про виконання судових рішень
Постанова № 1564 від 8 жовтня 2014 року    м. Київ

Постановою Вищого адміністративного суду України від 3 жовтня 2014 року в справі № 875/83/14 (А/800/57/14)
колегією суддів у складі головуючого судді�доповідача Донця О. Є., суддів Логвиненка А. О. та Мороза В. Ф., зок�
рема, скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 27 вересня 2014 року № 1246 «Про відмову в реєстра�
ції кандидатів у народні депутати України Лещенка Р. В., Вінничука В. В., Торкаєнка О. С., Артеменка М. М., Була�
тецького М. І., Нетовкіної Н. В., Гейчука В. М.» у частині відмови Лещенку Роману Валерійовичу в реєстрації кан�
дидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 90 та зобов’язано Комісію вдруге
розглянути подані Лещенком Р. В. 22 вересня 2014 року документи для реєстрації кандидатом у народні депутати
України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 90 в порядку самовисування на позачергових
виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, та прийняти рішення, передбачене частиною шостою
статті 59 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон).

Постановою Вищого адміністративного суду України від 3 жовтня 2014 року в справі № А/800/60/14 колегією
суддів у складі головуючого судді�доповідача Олендеря І. Я., суддів Бутенка В. І. та Лиски Т. О., зокрема, визнано про�
типравною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 29 вересня 2014 року № 1325 «Про відмову в
реєстрації кандидатів у народні депутати України Василенка Б. Ю., Камінського В. І., Ващаєва С. В., Вдовиченка 
О. В., Ходякевича І. Ф., Коваленко А. М., Харченка О. В.» у частині відмови в реєстрації кандидатом у народні деп�
тати України Коваленко Анни Миколаївни в одномандатному виборчому окрузі № 206.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 5 жовтня 2014 року в справі № А/800/82/14 колегією
суддів у складі головуючого судді�доповідача Мороз Л. Л., суддів Горбатюка С. А. та Шведа Е. Ю., зокрема, визна�
но протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 27 вересня 2014 року № 1247 «Про від�

мову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Опришка О. М., Пєскова В. Г., Чумака А. С., Дичика О. О.,
Видренка В. М.» у частині відмови в реєстрації кандидатом у народні депутати України Видренка Віктора Микола�
йовича в одномандатному виборчому окрузі № 223 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовт�
ня 2014 року та зобов’язано Комісію зареєструвати кандидатом у народні депутати України Видренка В. М. у зазна�
ченому окрузі.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 1 жовтня 2014 року в справі № 875/96/14 коле�
гією суддів у складі головуючого судді�доповідача Степанюка А. Г., суддів Кузьменка В. В., Шурка О. І. визнано про�
типравною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 28 вересня 2014 року № 1281 «Про відмову в ре�
єстрації кандидатів у народні депутати України Жука В. В., Єнтіна В. О., Ісакова О. М., Ісакова С. М., Нікори В. С.» у час�
тині відмови в реєстрації кандидатом у народні депутати України Нікори Веніаміна Сергійовича в одномандатно�
му виборчому окрузі № 128 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року та зобов’я�
зано Комісію повторно розглянути подані Нікорою В. С. документи щодо реєстрації кандидатом у народні депута�
ти України у зазначеному окрузі.

Вказане рішення Київського апеляційного адміністративного суду залишено без змін ухвалою Вищого адмініс�
тративного суду України від 4 жовтня 2014 року в справі № 875/96/14, винесеною колегією суддів у складі голову�
ючого судді�доповідача Єрьоміна А. В., суддів Кравцова О. В. та Цуркана М. І.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 1 жовтня 2014 року в справі № 875/107/14 коле�
гією суддів у складі головуючого судді�доповідача Лічевецького І. О., суддів Мельничука В. П. та Мацедонської В. Е.
визнано протиправною та скасовано постанову Комісії від 28 вересня 2014 року № 1284 «Про відмову в реєстрації
кандидатів у народні депутати України Духанова Г. Ю., Костючка С. С., Луцюка П. С., Кирилюка В. В., Алексейчука 
А. А., Карабут С. А., Українчук Л. І., Луцюка Ю. П.» у частині відмови в реєстрації кандидатом у народні депутати
України Луцюка Юрія Петровича в одномандатному виборчому окрузі № 188 на позачергових виборах народних
депутатів України 26 жовтня 2014 року, зобов’язано Комісію повторно розглянути подані Луцюком Ю. П. 23 верес�
ня 2014 року документи для реєстрації кандидатом у народні депутати України в зазначеному окрузі та прийняти
рішення відповідно до чинного законодавства.

Вказане рішення Київського апеляційного адміністративного суду залишено без змін ухвалою Вищого адмініс�
тративного суду України від 4 жовтня 2014 року в справі № 875/107/14, винесеної колегією суддів у складі голову�
ючого судді�доповідача Тракало В. В., суддів Іваненко Я. Л. та Мойсюка М. І.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 4 жовтня 2014 року в справі № 875/113/14 колегією суд�
дів у складі головуючого судді�доповідача Шведа Е. Ю., суддів Горбатюка С. А. та Мороз Л. Л., зокрема, визнано про�
типравною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 28 вересня 2014 року № 1281 «Про відмову в ре�
єстрації кандидатів у народні депутати України Жука В. В., Єнтіна В. О., Ісакова О. М., Ісакова С. М., Нікори В. С.» у час�
тині відмови в реєстрації кандидатом у народні депутати України Ісакова Сергія Михайловича в одномандатному
виборчому окрузі № 129, зобов’язано Комісію повторно розглянути подані Ісаковим С. М. 23 вересня 2014 року до�
кументи для реєстрації кандидатом у народні депутати України і прийняти рішення, передбачене частиною шос�
тою статті 59 Закону.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 2 жовтня 2014 року в справі № 875/123/14 ко�
легією суддів у складі головуючого судді�доповідача Земляної Г. В., суддів Межевича М. В. та Сорочко Є. О. визна�
но протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 28 вересня 2014 року № 1275 «Про від�
мову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Бабенка В. М., Костюченка Р. А., Швеця А. В., Задорожно�
го С. А., Мазепи С. В., Пашкевича С. П., Атаманюка Б. М., Зубіка В. Ю., Лупашка О. В., Рябошлика О. В., Дикуна А. Є.»
у частині відмови в реєстрації кандидатом у народні депутати України Дикуна Андрія Євгеновича в одномандат�
ному виборчому окрузі № 200 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року та зо�
бов’язано Комісію негайно після набрання законної сили рішення суду зареєструвати кандидатом у народні депу�
тати України Дикуна А. Є. у зазначеному окрузі.

Вказане рішення Київського апеляційного адміністративного суду залишено без змін ухвалою Вищого адмініс�
тративного суду України від 6 жовтня 2014 року в справі № 875/123/14, винесеною колегією суддів у складі голову�
ючого судді�доповідача Веденяпіна О. А., суддів Усенко Є. А. та Юрченко В. П.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 2 жовтня 2014 року в справі № 875/108/14 ко�
легією суддів у складі головуючого судді�доповідача Шостака О. О., суддів Мамчура Я. С. та Желтобрюха І. Л. скасо�
вано постанову Центральної виборчої комісії від 25 вересня 2014 року № 1156 «Про відмову в реєстрації кандида�
тів у народні депутати України Шаповалова Є. І., Криштопа І. В.» у частині відмови в реєстрації кандидатом у народ�
ні депутати України Криштопа Ігоря Володимировича, зобов’язано Комісію повторно розглянути подані Кришто�
пом І. В. 20 вересня 2014 року документи для реєстрації кандидатом у народні депутати України в одномандатно�
му виборчому окрузі № 79 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року та прийняти
рішення, передбачене частиною шостою статті 59 Закону.

Вказане рішення Київського апеляційного адміністративного суду залишено без змін ухвалою Вищого адмініс�
тративного суду України від 6 жовтня 2014 року в справі № 875/108/14, винесеною колегією суддів у складі голову�
ючого судді�доповідача Борисенко І. В., суддів Кошіля В. В. та Моторного О. А.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 2 жовтня 2014 року в справі № 875/215/14 ко�
легією суддів у складі головуючого судді�доповідача Василенка Я. М., суддів Кузьменка В. В. та Шурка О. І. визнано
протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 30 вересня 2014 року № 1373 «Про відмо�
ву в реєстрації кандидата у народні депутати України Кіселя Ю. І.», зобов’язано Центральну виборчу комісію повтор�
но розглянути подані Кіселем Ю. І. документи для реєстрації кандидатом у народні депутати України в одноман�
датному виборчому окрузі № 132 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року та
прийняти рішення, передбачене частиною шостою статті 59 Закону.

Вказане рішення Київського апеляційного адміністративного суду залишено без змін ухвалою Вищого адмініс�
тративного суду України від 6 жовтня 2014 року в справі № 875/215/14, винесеною колегією суддів у складі голову�
ючого судді�доповідача Головчук С. В., суддів Ліпського Д. В. та Лиски Т. О.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 2 жовтня 2014 року в справі № 875/141/14 ко�
легією суддів у складі головуючого судді�доповідача Шурка О. І., суддів Василенка Я. М. та Степанюка А. Г. визнано
протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 29 вересня 2014 року № 1333 «Про відмо�
ву в реєстрації кандидатів у народні депутати України Антіпової Г. В., Бондарчука К. О., Дворської А. В., Рибака 
О. Ю., Українця Л. М., Кармазіна О. В., Майданюка І. І., Зубової А. В., Грушка В. В., Чумака О. Т., Струкової Л. В., Фі�
лозофа М. Л., Широкостюк Т. О., Іванова С. В., Бикова О. М., Якубовського В. О.» у частині відмови в реєстрації кан�
дидатом у народні депутати України Широкостюк Тетяни Олегівни в одномандатному виборчому окрузі № 216 на
позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, зобов’язано Комісію зареєструвати кан�
дидатом у народні депутати України Широкостюк Т. О. в зазначеному окрузі.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 6 жовтня 2014 року в справі № 875/141/14 колегією суд�
дів у складі головуючого судді�доповідача Цуркана М. І., суддів Єрьоміна А. В., Кравцова О. В. постанову Київсько�
го апеляційного адміністративного суду від 2 жовтня 2014 року змінено: у третьому абзаці резолютивної частини
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цієї постанови слово «зареєструвати кандидатом у народні депутати України Широкостюк Тетяну Олегівну» за�
мінено словами «повторно розглянути заяву Широкостюк Тетяни Олегівни щодо реєстрації кандидатом у народ�
ні депутати України», в решті рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 6 жовтня 2014 року в справі № 875/112/14 колегією суд�
дів у складі головуючого судді�доповідача Пасічник С. С., суддів Винокурова К. С. та Кочана В. М., зокрема, визна�
но протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 27 вересня 2014 року № 1247 «Про від�
мову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Опришка О. М., Пєскова В. Г., Чумака А. С., Дичика О. О.,
Видренка В. М.» у частині відмови в реєстрації кандидатом у народні депутати України Дичика Олега Олексан�
дровича в одномандатному виборчому окрузі № 218 на позачергових виборах народних депутатів України 26
жовтня 2014 року, зобов’язано Комісію повторно розглянути подані Дичиком О. О. 22 вересня 2014 року докумен�
ти для реєстрації кандидатом у народні депутати України в зазначеному окрузі та прийняти рішення відповідно
до чинного законодавства.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 6 жовтня 2014 року в справі N А/800/95/14 колегією
суддів у складі головуючого судді�доповідача Кочана В. М., суддів Винокурова К. С. та Пасічник С. С., зокрема, ви�
знано протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 28 вересня 2014 року № 1283 «Про
відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Антонюка Л. О., Герасименка О. І., Криницького О. Л.,
Журавського В. О., Єщенка І. О., Пасинка О. В., Підгорного Р. І.» у частині відмови в реєстрації кандидатом у народ�
ні депутати України Антонюка Леоніда Олександровича в одномандатному виборчому окрузі № 62 на позачер�
гових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, зобов’язано Комісію повторно розглянути пода�
ні 23 вересня 2014 року Антонюком Л. О. документи щодо реєстрації його кандидатом у народні депутати Укра�
їни в зазначеному окрузі.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 2 жовтня 2014 року в справі № 875/142/14 ко�
легією суддів у складі головуючого судді�доповідача Межевича М. В., суддів Земляної Г. В., Сорочка Є. О. визнано
протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 29 вересня 2014 року № 1333 «Про від�
мову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Антіпової Г. В., Бондарчука К. О., Дворської А. В., Риба�
ка О. Ю., Українця Л. М., Кармазіна О. В., Майданюка І. І., Зубової А. В., Грушка В. В., Чумака О. Т., Струкової Л. В.,
Філозофа М. Л., Широкостюк Т. О., Іванова С. В., Бикова О. М., Якубовського В. О.» у частині відмови в реєстрації кан�
дидата у народні депутати України Струкової Людмили Василівни в одномандатному виборчому окрузі № 216 на
позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, зобов’язано Комісію зареєструвати Стру�
кову Л. В. кандидатом у народні депутати України в зазначеному окрузі.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 6 жовтня 2014 року в справі № 875/142/14 постанову
Київського апеляційного адміністративного суду від 2 жовтня 2014 року у частині зобов’язання Комісії зареєстру�
вати Струкову Л. В. кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 216 змінено
та зобов’язано Комісію повторно розглянути подані Струковою Л. В. 24 вересня 2014 року документи для реєстра�
ції кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 216 на позачергових виборах
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року та прийняти рішення, передбачене частиною шостою статті 59
Закону. В решті постанову суду першої інстанції залишено без змін.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 3 жовтня 2014 року в справі № 875/190/14 ко�
легією суддів у складі головуючого судді�доповідача Глущенко Я. Б., суддів Пилипенко О. Є., Романчук О. М. визна�
но протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 29 вересня 2014 року № 1333 «Про від�
мову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Антіпової Г. В., Бондарчука К. О., Дворської А. В., Риба�
ка О. Ю., Українця Л. М., Кармазіна О. В., Майданюка І. І., Зубової А. В., Грушка В. В., Чумака О. Т., Струкової Л. В.,
Філозофа М. Л., Широкостюк Т. О., Іванова С. В., Бикова О. М., Якубовського В. О.» у частині відмови в реєстрації кан�
дидатом у народні депутати України Кармазіна Олександра Васильовича в одномандатному виборчому окрузі № 65
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, зобов’язано Комісію зареєструвати
Кармазіна О. В. кандидатом у народні депутати України в зазначеному окрузі на підставі поданих ним 24 верес�
ня 2014 року документів.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 6 жовтня 2014 року в справі № 875/190/14 колегією
суддів у складі головуючого судді�доповідача Пасічник С. С., суддів Винокурова К. С. та Кочана В. М. абзац третій
резолютивної частини постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 3 жовтня 2014 року зміне�
но, виклавши його в такій редакції: «Зобов’язати Центральну виборчу комісію повторно розглянути подані Кар�
мазіним Олександром Васильовичем 24 вересня 2014 року документи для реєстрації його кандидатом у народні
депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 65 на позачергових виборах народних депутатів Укра�
їни 26 жовтня 2014 року та прийняти рішення відповідно до чинного законодавства». В решті постанову суду пер�
шої інстанції залишено без змін.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 2 жовтня 2014 року в справі № 875/110/14 ко�
легією суддів у складі головуючого судді�доповідача Хрімлі О. Г., суддів Ганечко О. М. та Літвіної Н. М. скасовано
постанову Центральної виборчої комісії від 28 вересня 2014 року № 1284 «Про відмову в реєстрації кандидатів у
народні депутати України Духанова Г. Ю., Костючка С. С., Луцюка П. С., Кирилюка В. В., Алексейчука А. А., Карабут
С. А., Українчук Л. І., Луцюка Ю. П.» у частині відмови в реєстрації кандидатом у народні депутати України Укра�
їнчук Любові Іванівни в одномандатному виборчому окрузі № 156 на позачергових виборах народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року, зобов’язано Комісію повторно розглянути подані Українчук Л. І. 23 вересня 214 ро�
ку документи для реєстрації кандидатом у народні депутати України у зазначеному окрузі.

Вказане рішення Київського апеляційного адміністративного суду залишено без змін ухвалою Вищого адмі�
ністративного суду України від 6 жовтня 2014 року в справі № А/800/150/14, винесеною колегією суддів у складі
головуючого судді�доповідача Кочана В. М., суддів Винокурова К. С. та Пасічник С. С.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 6 жовтня 2014 року в справі № 875/145/14 колегією
суддів у складі головуючого судді�доповідача Тракало В. В., суддів Іваненко Я. Л. та Мойсюка М. І., зокрема, ви�
знано протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 28 вересня 2014 року № 1284 «Про
відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Духанова Г. Ю., Костючка С. С., Луцюка П. С., Кирилю�
ка В. В., Алексейчука А. А., Карабут С. А., Українчук Л. І., Луцюка Ю. П.» у частині відмови в реєстрації кандидатом
у народні депутати України Карабут Світлани Анатоліївни в одномандатному виборчому окрузі № 156 на поза�
чергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, зобов’язано Комісію повторно розглянути
подані Карабут С. А. 23 вересня 2014 року документи для реєстрації кандидатом у народні депутати України в за�
значеному окрузі та прийняти рішення, передбачене частиною шостою статті 59 Закону.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 4 жовтня 2014 року в справі № 875/238/14 ко�
легією суддів у складі головуючого судді�доповідача Сорочко Є. О., суддів Межевич М. В. та Земляна Г. В. визнано
протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 30 вересня 2014 року № 1385 «Про від�
мову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Абакумова Г. В., Трошиної С. П., Біляєва Я. М., Климашен�
ка К. Г., Прохоренка В. М., Шевченко Н. Ю., Гуманенка В. Л., Дьяконова І. П., Бітаєва В. А., Григоренка С. М., Карма�
зіної О. О., Радчені О. М., Терехової Є. О., Олійник Л. А., Пилипенка О. М., Опанасця П. А., Шевчука В. Я., Палянич�
ки О. І., Шатурської Л. М.» у частині відмови в реєстрації кандидатом у народні депутати України Климашенка
Костянтина Генріховича в одномандатному виборчому окрузі № 213 на позачергових виборах народних депута�
тів України 26 жовтня 2014 року, зобов’язано Комісію зареєструвати Климашенка К. Г. кандидатом у народні де�
путати України в зазначеному окрузі на підставі поданих ним документів.

Вказане рішення Київського апеляційного адміністративного суду залишено без змін ухвалою Вищого адмі�
ністративного суду України від 7 жовтня 2014 року в справі № А/800/211/14 (875/238/14) колегією суддів у скла�
ді головуючого судді�доповідача Мороз Л. Л., суддів Горбатюка С. А. та Шведа Е. Ю.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 7 жовтня 2014 року в справі № 875/217/14 колегією суд�
дів у складі головуючого судді�доповідача Донця О. Є., суддів Логвиненка А. О. та Мороза В. Ф., зокрема, скасова�
но постанову Центральної виборчої комісії від 29 вересня 2014 року № 1333 «Про відмову в реєстрації кандида�
тів у народні депутати України Антіпової Г. В., Бондарчука К. О., Дворської А. В., Рибака О. Ю., Українця Л. М., Кар�
мазіна О. В., Майданюка І. І., Зубової А. В., Грушка В. В., Чумака О. Т., Струкової Л. В., Філозофа М. Л., Широкостюк
Т. О., Іванова С. В., Бикова О. М., Якубовського В. О.» у частині відмови в реєстрації кандидатом у народні депута�
ти України Грушка Віктора Валентиновича в одномандатному виборчому окрузі № 213, зобов’язано Комісію вдру�
ге розглянути подані Грушком В. В. 24 вересня 2014 року документи для реєстрації кандидатом у народні депута�
ти України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 213 в порядку самовисування на позачер�
гових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, надавши йому можливість внести виправлення
в автобіографію, та прийняти рішення, передбачене частиною шостою статті 59 Закону.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 7 жовтня 2014 року в справі № 875/154/14 колегією суд�
дів у складі головуючого судді�доповідача Конюшка К. В., суддів Гончар Л. Я. та Чалого С. Я., зокрема, визнано про�
типравною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 28 вересня 2014 року № 1281 «Про відмову в
реєстрації кандидатів у народні депутати України Жука В. В., Єнтіна В. О., Ісакова О. М., Ісакова С. М., Нікори В. С.»
у частині відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України Ісакова Олександра Миколайовича в одно�
мандатному виборчому окрузі № 129.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 7 жовтня 2014 року в справі № 875/143/14 колегією суд�
дів у складі головуючого судді�доповідача Горбатюка С. А., суддів Мороз Л. Л. та Шведа Е. Ю., зокрема, визнано про�
типравною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 29 вересня 2014 року № 1333 «Про відмову в
реєстрації кандидатів у народні депутати України Антіпової Г. В., Бондарчука К. О., Дворської А. В., Рибака О. Ю.,
Українця Л. М., Кармазіна О. В., Майданюка І. І., Зубової А. В., Грушка В. В., Чумака О. Т., Струкової Л. В., Філозофа
М. Л., Широкостюк Т. О., Іванова С. В., Бикова О. М., Якубовського В. О.» у частині відмови у реєстрації кандидатом
у народні депутати України Філозофа Микити Леонідовича в одномандатному виборчому окрузі № 216 на поза�
чергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, зобов’язано Комісію зареєструвати Філозо�
фа М. Л. кандидатом у народні депутати України в зазначеному окрузі.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 3 жовтня 2014 року в справі № 875/228/14 ко�
легією суддів у складі головуючого судді�доповідача Глущенко Я. Б., суддів Пилипенко О. Є. та Романчук О. М. ви�
знано протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 29 вересня 2014 року № 1333 «Про
відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Антіпової Г. В., Бондарчука К. О., Дворської А. В., Ри�
бака О. Ю., Українця Л. М., Кармазіна О. В., Майданюка І. І., Зубової А. В., Грушка В. В., Чумака О. Т., Струкової Л. В.,
Філозофа М. Л., Широкостюк Т. О., Іванова С. В., Бикова О. М., Якубовського В. О.» у частині відмови в реєстрації
кандидатом у народні депутати України Чумака Олега Терентійовича в одномандатному виборчому окрузі № 214
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, зобов’язати Комісію зареєструвати Чу�
мака О. Т. кандидатом у народні депутати України в зазначеному окрузі на підставі поданих ним документів, з
урахування виправленої заяви про самовисування.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 7 жовтня 2014 року в справі № 875/159/14 колегією суд�
дів у складі головуючого судді�доповідача Винокурова К. С., суддів Кочана В. М. та Пасічник С. С. постанову Київ�
ського апеляційного адміністративного суду від 3 жовтня 2014 року змінено, третій абзац резолютивної частини по�
станови викладено в такій редакції: «Повторно розглянути заяву Чумака Олега Терентійовича щодо реєстрації
кандидатом у народні депутати України». В решті постанову суду першої інстанції залишено без змін.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 3 жовтня 2014 року в справі № 875/202/14 ко�
легією суддів у складі головуючого судді�доповідача Романчук О. М., суддів Глущенко Я. Б. та Шелест С. Б. визна�
но протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 30 вересня 2014 року № 1379 «Про від�
мову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Левадного М. І., Остапенка М. А., Павленка С. Ю., Усенка
І. В., Шаповалова В. І., Кумка М. В., Степаніка І. В., Горбенка А. І., Межейка В. І., Бакая В. А., Вітренка С. М.» у частині
відмови в реєстрації кандидатом у народні депутати України Межейка Віктора Івановича в одномандатному ви�
борчому окрузі № 82 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року та про повернен�
ня внесеної Межейком В. І. грошової застави.

Вказане рішення Київського апеляційного адміністративного суду залишено без змін ухвалою Вищого адмініс�
тративного суду України від 7 жовтня 2014 року в справі № 875/202/14, винесеною колегією суддів у складі голо�
вуючого судді�доповідача Голяшкін О. В., суддів Заяць В. С. та Стрелець Т. Г.

Відповідно до частини сьомої статті 113 Закону у разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії про�
типравним, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було визнано протиправним. При
цьому, якщо рішення не було визнано недійсним з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішен�
ня, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним.

Згідно з частиною п’ятою статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і
є обов’язковими до виконання на всій території України.

Частиною третьою статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення за наслідками роз�
гляду судами першої інстанції справ, пов’язаних з виборчим процесом, набирають законної сили після закінчен�
ня строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження — з моменту проголошення судового рі�
шення суду апеляційної інстанції. Судові рішення Вищого адміністративного суду України набирають законної
сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до частини п’ятої статті 124 Конституції України, частини другої стат�
ті 14, частини третьої статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 9 частини другої статті 30,
частин шостої, сьомої статті 59, частини сьомої статті 113 Закону України «Про вибори народних депутатів Укра�
їни», керуючись статтями 11 — 13, пунктом 6 статті 19, частиною другою статті 27 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�де-

п�тати�У�раїни�в�одномандатних�виборчих�о�р�-

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

тів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро���з�ідно�з�до-

дат�ами�1 —�9.

2.�Внести�до�постанови�Центральної�вибор-

чої��омісії�від�1�жовтня�2014�ро���№ 1420�«Про

форм�,��олір�і�те�ст�виборчих�бюлетенів�для

�олос�вання�на�позачер�ових�виборах�народ-

них�деп�татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро���в

одномандатних�виборчих�о�р��ах»�зміни�з�ід-

но�з�додат�ом�10.

3.�Цю�постанов��надіслати�Державном��під-

приємств��«Полі�рафічний��омбінат�«У�раїна»

по�ви�отовленню�цінних�паперів»�для�ви�отов-

лення��онтрольно�о�примірни�а�виборчо�о�бю-

летеня�для��олос�вання�на�позачер�ових�ви-

борах�народних�деп�татів�У�раїни�26�жовтня

2014�ро�����відповідних�одномандатних�вибор-

чих�о�р��ах�з��рах�ванням�змін,�внесених�до

те�ст��виборчо�о�бюлетеня�з�ідно�з�п�н�том�2

цієї�постанови,�та�надання�йо�о�на�по�оджен-

ня�Центральній�виборчій��омісії.

4.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення��ан-

дидатів���народні�деп�тати�У�раїни�встановле-

ної�форми�видати��андидатам���народні�деп�-

тати�У�раїни,�зареєстрованим���відповідних

одномандатних�виборчих�о�р��ах�з�ідно�з�п�н�-

том�1�цієї�постанови.

5.�Цю�постанов��з�відповідним�додат�ом�на-

діслати�відповідном��ре�іональном��др��ова-

ном��засоб��масової�інформації�для�оприлюд-

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

та�ож�оприлюднити�на�офіційном��вебсайті

Центральної�виборчої��омісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії  А. МАГЕРА

Додато��9
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�8�жовтня�2014�ро���№ 1564

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

Гр�ш�о�Ві�тор�Валентинович,�народився�20

березня�1970�ро���в�місті�Запоріжжі,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�тимча-

сово�не�працює,�безпартійний,�проживає�в�міс-

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

Климашен�о�Костянтин�Генріхович,�народив-

ся�15�березня�1967�ро���в�місті�Києві,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�дире�-

тор,�ТОВ�«Книж�овий�дім�Орфей»,�безпартійний,

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

мовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р���№ 214

Ч�ма��Оле��Терентійович,�народився�9�травня

1990�ро���в�місті�Ата�и�О�ниць�о�о�район�,�Мол-

дова,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’я-

ти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,�про-

живає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�самови-

с�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р���№ 216

Стр��ова�Людмила�Василівна,�народилася�29

вересня�1982�ро���в�місті�Києві,��ромадян�а�У�ра-

їни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�те-

риторії�У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�пра-

цює,�безпартійнa,�проживає�в�місті�Києві,�с�ди-

мість�відс�тня,�самовис�вання.

Філозоф�Ми�ита�Леонідович,�народився�19�ве-

ресня�1976�ро���в�місті�Києві,��ромадянин�У�ра-

їни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�те-

риторії�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,�ПП�ВКП

«У�рпромтехпостач»,�безпартійний,�проживає�в

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

Широ�остю��Тетяна�Оле�івна,�народилася�4

листопада�1982�ро���в�місті�Бояр�а�Києво-Свя-

тошинсь�о�о�район��Київсь�ої�області,��рома-

дян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�фізич-

на�особа —�підприємець,�безпартійнa,�прожи-

ває�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�самовис�-

вання.

Одномандатний�виборчий�о�р���№ 218

Дичи��Оле��Оле�сандрович,�народився�14�лип-

ня�1988�ро���в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,

протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�те-

риторії�У�раїни,�освіта�за�альна�середня,�заст�п-

ни��дире�тора,�ТОВ�«Універсальна��онсалтин�о-

ва��омпанія�«Бізнес�Консалтин�»,�безпартійний,



ÂÈÁÎÐÈ-2014
10 æîâòíÿ 2014 ð.
¹148(4548)

6

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

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1556 від 8 жовтня 2014 року

Розглянувши подання суб’єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народ�
них депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про заміну
членів окружних виборчих комісій, заяви голови, заступника голови окружних виборчих комісій та заяви чле�
нів окружної виборчої комісії про складення повноважень, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, час�
тин першої — третьої, п’ятої — сьомої статті 26, частин п’ятої — сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пунк�
тів 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, частиною
другою статті 27 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�с�лад��о�р�жних�вибор-

чих��омісій�з�виборів�народних�деп�татів�У�ра-

їни�на�позачер�ових�виборах�народних�деп�-

татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро��,��творених

відповідно�до�постанови�Центральної�вибор-

чої��омісії�від�5�вересня�2014�ро���№ 858�«Про

�творення�о�р�жних�виборчих��омісій�з�вибо-

рів�народних�деп�татів�У�раїни�на�позачер�о-

вих�виборах�народних�деп�татів�У�раїни�26

жовтня�2014�ро��»,�з�ідно�з�додат�ами�1 —�20.

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

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

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

та�і�зміни���визначений�цими��омісіями�спо-

сіб.

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

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

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

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

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

виборів�народних�деп�татів�У�раїни.

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

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

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії А. МАГЕРА

Додато��20
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�8�жовтня�2014�ро���№ 1556

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

місто Київ

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народ-

них�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�ви-

борчо�о�о�р����№ 217

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Азаров�Ві�тор�Геор�ійович,�1951�ро���наро-

дження —�від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ�(��зв’яз���з�вне-

сенням�подання�про�замін��члена�виборчої��о-

місії�с�б’є�том,�за�поданням�я�о�о��андидат�-

р��та�о�о�члена�б�ло�в�лючено�до�с�лад��ви-

борчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Мач�сь�ий�Валерій�Валерійович,�1981�ро��

народження —�від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ.

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Шлапа��Віта�Валентинівна,�1980�ро���наро-

дження —�від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп�татсь�а

фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-

ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання�(��зв’яз-

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

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

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

с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Шаманіна�Ярослава�Ві�торівна,�1971�ро��

народження —�від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,�деп�тат-

сь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народ-

них�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�ви-

борчо�о�о�р����№ 221

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Крица��І�ор�Володимирович,�1988�ро���на-

родження —�від�політичної�партії�Все��раїн-

сь�е�об’єднання�«Бать�івщина»,�деп�татсь�а

фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Верхов-

ної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання�(��зв’яз-

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

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

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

с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Чернець�ий�Костянтин�Анатолійович,�1967

ро���народження —�від�політичної�партії�Все-

��раїнсь�е�об’єднання�«Бать�івщина»,�деп�тат-

сь�а�фра�ція�я�ої�зареєстрована�в�Апараті�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�поточно�о�с�ли�ання.
Секретар

Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата��

народні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одно-

мандатном��виборчом��о�р�зі�№�220.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Удота�Оле�сандра�І�орови-

ча.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

��:�3044724155.
Бан��отрим�вача:�ТВБВ�№�10026/0104,�філія��оловно�о

�правління�по�м.�Києв��та�Київсь�ій�області�АТ�"Ощадбан�".
Код�бан���отрим�вача:�322669.
Рах�но��отрим�вача:�26432500693942".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата��

народні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одно-

мандатном��виборчом��о�р�зі�№�223.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Сідіроп�ло�Катерини�Ми�о-

лаївни.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

��:�3021813783.
Бан��отрим�вача:�Київсь�е�відділення�ПАТ�АКБ�"Львів".
Код�бан���отрим�вача:�325268.
Рах�но��отрим�вача:�26436069368003.980".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-

ном��виборчом��о�р�зі�№�220.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Ханд�ріна�Ми�оли�Івановича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

1786011610.
Бан��отрим�вача:�ТВБВ�№�10026/0104,�філія��оловно�о��правління

по�м.�Києв��та�Київсь�ій�області�АТ�"Ощадбан�".
Код�бан���отрим�вача:�322669.
Рах�но��отрим�вача:�26435500694186".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-

ном��виборчом��о�р�зі�№�217.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Перес�нь�а�Сер�ія�Івановича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

1902522255.
Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".
Код�бан���отрим�вача:�300711.
Рах�но��отрим�вача:�26434052700349".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-

ном��виборчом��о�р�зі�№�222.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Ні�олен�а�І�оря�Бо�дановича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

2891711098.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�305299.

Рах�но��отрим�вача:�26434052600801".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата��

народні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одно-

мандатном��виборчом��о�р�зі�№�211.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Лаз�то�Оле�сія�Володими-

ровича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

��:�2762108451.
Бан��отрим�вача:�ПАТ��"У�ре�сімбан�".
Код�бан���отрим�вача:�322313.
Рах�но��отрим�вача:�26436030185748".

Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-

ном��виборчом��о�р�зі�№�221.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Грос��Ганни�Андріївни.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

2301231401.

Бан��отрим�вача:�Печерсь�а�філія�ПАТ�КБ�"ПриватБан�".

Код�бан���отрим�вача�(МФО):�300711.

Рах�но��отрим�вача:�26437052702087".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-
тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одноман-

датном��виборчом��о�р�зі�№�213.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Бистр�ш�іна�Ярослава�Оле�-

сандровича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

2820107174.
Бан��отрим�вача:�КРД�АТ�"Райффайзен�Бан��Аваль".
Код�бан���отрим�вача�(МФО):�322904.
Рах�но��отрим�вача:�264340336933".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-
тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-

ном��виборчом��о�р�зі�№�220.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Де�рі��Альони�Володимирівни.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

3212716707.
Бан��отрим�вача:�Центральне�відділення�Печерсь�ої�філії

"ПриватБан�".
Код�бан���отрим�вача�(МФО):�300711.
Рах�но��отрим�вача:�26439052700690".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одноман-

датном��виборчом��о�р�зі�№�219.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Грабара�Ми�оли�Федорови-

ча.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

��:�2297212711.
Бан��отрим�вача:�Відділення�№22�Філії�АТ�"ІМЕКСБАНК"

в�м.Києві.
Код�бан���отрим�вача�(МФО):�300766.
Рах�но��отрим�вача:�26438077495221".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-
тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-
родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-
ном��виборчом��о�р�зі�№�216.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Ляпіної�Ксенії�Михайлівни.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

2350116382.
Бан��отрим�вача:�ПАТ�"У�рсоцбан�".
Код�бан���отрим�вача�(МФО):�300023.
Рах�но��отрим�вача:�26431011427602".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-
тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата��
народні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одно-
мандатном��виборчом��о�р�зі�№�216.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Оч��ра�Ві�тора�Івановича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

��:�1978109596.
Бан��отрим�вача:�ПАТ�"Райффайзен�Бан��Аваль".
Код�бан���отрим�вача�(МФО):�322904.
Рах�но��отрим�вача:�26437283765".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-

ном��виборчом��о�р�зі�№�214.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Ч�ма�а�Ві�тора�Васильовича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

2134020152.
Бан��отрим�вача:�Філія-Головне��правління�по�м.Києв��та

Київсь�ої�області�АТ�"Ощадбан�"�ТВБВ�№10026/020.
Код�бан���отрим�вача�(МФО):�322669.
Рах�но��отрим�вача:�26439501250439".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата��

народні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одно-

мандатном��виборчом��о�р�зі�№�211.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Аль-Анні�Амара�Х�ссейно-

вича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

��:�3316409512.
Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПриватБан�".
Код�бан���отрим�вача�(МФО):�300711.
Рах�но��отрим�вача:�26431052700267".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-
тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-
родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-
ном��виборчом��о�р�зі�№�214.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Березні�ова�Оле�сандра�Іванови-

ча.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

2452312097.
Бан��отрим�вача:�Філія-Головне��правління�по�м.Києв��та

Київсь�ої�області�АТ�"Ощадбан�"�ТВБВ�№10026/020.
Код�бан���отрим�вача�(МФО):�322669.
Рах�но��отрим�вача:�26431500692331".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата��

народні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одно-

мандатном��виборчом��о�р�зі�№�223.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�О�риз�а�Володимира�Станісла-

вовича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

��:�2054524390.

Бан��отрим�вача:�АТ�"ТАСКОМБАНК".

Код�бан���отрим�вача�(МФО):�339500.

Рах�но��отрим�вача:�26434303570001".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата��

народні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одно-

мандатном��виборчом��о�р�зі�№�214.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Б�ріна�Оле�а�Михайловича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

��:�2395502832.
Бан��отрим�вача:�Центральне�відділення�Печерсь�ої�філії

ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".
Код�бан���отрим�вача:�300711.
Рах�но��отрим�вача:�26430052700332".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-

ном��виборчом��о�р�зі�№�217.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Шалюти�Юрія�Ми�олайовича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

2872509117.
Бан��отрим�вача:�відділення�"Оболонь"�ПАТ�КБ�"ПРИВАТ-

БАНК".
Код�бан���отрим�вача:�380269.
Рах�но��отрим�вача:�26432056200209".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-

ном��виборчом��о�р�зі�№�220.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Савчен�а�Оле�сандра�Володи-

мировича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

2130816370.
Бан��отрим�вача:�АТ�"ТАСКОМБАНК".
Код�бан���отрим�вача�(МФО):�339500.
Рах�но��отрим�вача:�26437303566001".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-
тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата��
народні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одно-
мандатном��виборчом��о�р�зі�№�212.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Вов�а�Сер�ія�Ми�олайови-

ча.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

��:�2518601255.
Бан��отрим�вача:�відділення�"Позня�и"�Печерсь�ої�філії

ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".
Код�бан���отрим�вача:�300711.
Рах�но��отрим�вача:�26434052701616".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата��

народні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одно-

мандатном��виборчом��о�р�зі�№�212.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Гончарова�Володимира�Ва-

лентиновича.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

��:�2818300996.
Бан��отрим�вача:�ПАТ�"У�рсоцбан�".
Код�бан���отрим�вача:�300023.
Рах�но��отрим�вача:�26430011431183".

"Центральна�виборча��омісія�повідомляє�про�від�рит-

тя�поточно�о�рах�н���виборчо�о�фонд���андидата���на-

родні�деп�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�одномандат-

ном��виборчом��о�р�зі�№�211.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Даневича�Ми�оли�Володимиро-

вича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:

2437117093.

Бан��отрим�вача:�Київсь�е�РУ�ПАТ�КБ�"НАДРА".

Код�бан���отрим�вача:��380764.

Рах�но��отрим�вача:�26435121734000".

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

мовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р���№ 223

Видрен�о�Ві�тор�Ми�олайович,�народився

1 серпня�1952�ро���в�місті�Омсь�,�Росія,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�прези-

дент,��орпорація�«Граніт»,�безпартійний,�прожи-

ває�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�самовис�-

вання.
Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
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Передплата	для	пільових	�атеорій
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

Кольороподіл	А2	

(формат�660х560�мм)

01034, Київ,

вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр�

�азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ 

ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà

ÏÀÒ"ÕÊ"Êè¿âì³ñüêáóä"—ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü—áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â
ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà äèòÿ÷èé äîøê³ëüíèé çàêëàä íà
âóë. Îáóõ³âñüê³é, 135-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çà êîøòè ³íâåñòîðà).
Çã³äíî ïðîåêòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ: áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â; âëàøòóâàííÿ
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê, ³ãðîâèõ, ñïîðòèâíèõ,òåõí³÷íèõ ìàéäàí÷èê³â òà ìàéäàí÷èê³â
äëÿ â³äïî÷èíêó ä³òåé òà äîðîñëèõ; áóä³âíèöòâî àâòîìàòèçîâàíîãî ï³äçåìíîãî
ïàðê³íãó íà 216 ì/ì³ñöü; äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà 80 ì³ñöü. Ïðîåêòîì
ïåðåäáà÷åíî îçåëåíåííÿ òà áëàãîóñòð³é ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿. Áóä³âíèöòâî
ïåðåäáà÷àºòüñÿ âåñòè ó 4 ÷åðãè. Â ðàìêàõ ä³þ÷î¿ ïðîãðàìè çàõèñòó ïðàâ ³íâàë³ä³â
òà ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ ïåðåäáà÷åí³ ïàíäóñè äëÿ ïåðåøêîäíîãî
ïåðåñóâàííÿ âèùåçãàäàíèõ îñ³á.

Âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ òà òåïëîïîñòà÷àííÿ —öåíòðàë³çîâàí³ â³ä ì³ñüêèõ
ìåðåæ.

Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ — â³ä ïðîåêòóºìî¿ ÒÏ.

Íà òåðèòîð³¿ ïðèëåãëî¿ çàáóäîâè çàáðóäíåííÿ ïðèçåìíîãî øàðó àòìîñôåðíîãî
ïîâ³òðÿ çá³ëüøóºòüñÿ íåñóòòºâî ïî âñ³ì ³íãðåä³ºíòàì — íå á³ëüøå 0,01 ÃÄÊ.ìð.
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè ùîäî çìåíøåííÿ øóìó ³ â³áðàö³é â³ä ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ.

Îá'ºêò íå â³äíîñèòüñÿ äî "Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü
ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó".Âêëàä îá'ºêòó â ôîíîâå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî
ïîâ³òðÿ íåçíà÷íèé ³ íå ïåðåâèùóº äîïóñòèìèõ ð³âí³â çàáðóäíåííÿ.

Ðîçì³ùåííÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòó çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ
ïëîù äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ³ ìàº ì³í³ìàëüíèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.

Âèãîäè ãðîìàäñüêîñò³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: çàáåçïå÷åííÿ
íàñåëåííÿ æèòëîì, âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè, ì³ñöÿìè äëÿ
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó; ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

Çàìîâíèê: ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä"

Ïðîåêòíà îðãàí³çàö³ÿ: ÄÏ "ÂÒÀ" ("Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ").

ÇÀßÂÀ ïðî íàì³ðè
1. ²íâåñòîð (Çàìîâíèê) — ÊÏ “Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ”. Ïîøòîâà òà åëåêòðîííà àäðåñà: 01601, ì. Êè¿â-30, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 42.
2. Âàð³àíòè ðîçòàøóâàííÿ áóäìàéäàí÷èê³â — ì. Êè¿â, íà âóë. Ïàâëåíêà, 33-35 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³.
3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà) — Áóä³âíèöòâî 16-ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ïàâëåíêà, 33-35 

ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(îð³ºíòîâíî çà îá'ºêòàìè-àíàëîãàìè, íàëåæí³ñòü äî îá'ºêò³â ï³äâèùåíî¿ åêîíåáåçïåêè) 

òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é 
(íàÿâí³ñòü òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó) 

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³ — áóä³âíèöòâî 16-ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç ãîñòüîâîþ àâòîñòîÿíêîþ
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì, îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ
5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:
- çåìåëüíèõ — 0,2 ãà ( çã³äíî Äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³)

(ïëîùà çåìåëü, ùî âèëó÷àþòüñÿ â òèì÷àñîâå ³ ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ, âèä âèêîðèñòàííÿ) 

- ïàëèâî — â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ

- åëåêòðîåíåðã³ÿ — â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ
- òåïëî — â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ
- âîäíèõ — âîäîïîñòà÷àííÿ â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ

(îáñÿãè, íåîáõ³äíà ÿê³ñòü, äæåðåëà âîäîçàáåçïå÷åííÿ)

- òðóäîâèõ — áóä³âíèöòâî çã³äíî ç øòàòíèì ðîçêëàäîì
6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿)
Ïîòðåáà â ìåõàí³çìàõ òà áóäòðàíñïîðò³ âèçíà÷àºòñÿ â ðîçä³ë³ ÏÎÁ. Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòó — ãîñòüîâ³ àâòîñòîÿíêè íà 8 ì³ñöü
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè
Ó ïðîåêò³ áóäóòü âðàõîâàí³ åêîëîã³÷í³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, ïðîòèïîæåæí³, ì³ñòîáóä³âåëüí³ é òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ çã³äíî ä³þ÷èõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â
8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè
Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ÄÁÍ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè.
9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿):
- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò — â ìåæàõ íîðì
- ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå — î÷³êóâàí³ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íå ïåðåâèùóâàòèìóòü 0,01 ÃÄÊ.ìð. ïî âñ³ì çàáðóäíþþ÷èì ðå÷îâèíàì
- âîäíå ñåðåäîâèùå — âîäîâ³äâ³ä ç òåðèòîð³¿ çàáóäîâè âèêîíóºòüñÿ çàêðèòîþ ñèñòåìîþ ç ï³äêëþ÷åííÿì äî ³ñíóþ÷î¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿
- ´ðóíòè — âïëèâàº â ìåæàõ ä³þ÷èõ íîðìàòèâ³â
- ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò — ïëàíîì áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ ïåðåäáà÷åíå îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.
- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ) — ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ
- íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå — ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü â³äïîâ³äàòè áóä³âåëüíèì âèìîãàì ³ ïðàâèëàì
10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà, ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ — ïðè ôóíêö³îíóâàíí³ îá'ºêòó óòâîðþþòüñÿ

â³äõîäè — ÒÏÂ, ð³äê³ â³äõîäè. Óòèë³çàö³ÿ òà çíåøêîäæåííÿ çà îêðåìèìè äîãîâîðàìè
11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ — çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÁÍ À.2.2-1-2003
12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ — ïóáë³êàö³ÿ â ÇÌ², íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é ³ ðîç'ÿñíåíü, ÷àñ îçíàéîìëåííÿ — 1 ì³ñÿöü ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ. Àäðåñà Çàìîâíèêà — Êè¿â, âóë.

Âîëîäèìèðñüêà, 42.

ÇÀßÂÀ ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü — áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ïàâëåíêà, 33-35 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ìåòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì, îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÁÍ 360-92**. Øëÿõè çä³éñíåííÿ
ìåòè — áóä³âíèöòâî 16-ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ãîñòüîâîþ àâòîñòîÿíêîþ.

Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ îá'ºêò íå âõîäèòü â "Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ³ îá'ºêò³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ
â³ä 28.08.2013 ¹ 808. Ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå ï³äïàäàº ï³ä ñàí³òàðíó êëàñèô³êàö³þ äîä. 4 ÄÑÏ-176-96 ³ íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ íå ïîòðåáóº.

Åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòó çá³ëüøóº êîíöåíòðàö³þ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ó àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íà íåçíà÷íó âåëè÷èíó ó ïðèçåìíîìó øàð³ çåìë³. Çà ðàõóíîê îïòèì³çàö³¿
ïðîåêòíèõ ð³øåíü ïðè âèêîíàíí³ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â òà ñàí³òàðíèõ íîðì îá'ºêò ïðàêòè÷íî íå áóäå çä³éñíþâàòè øê³äëèâîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.

Íà òåðèòîð³¿ ïðèëåãëî¿ çàáóäîâè çàáðóäíåííÿ ïðèçåìíîãî øàðó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â³ä ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòó çá³ëüøóºòüñÿ íåñóòòºâî ïî âñ³ì ³íãðåä³ºíòàì — íå
á³ëüøå 0,01 ÃÄÊ.ìð.

Âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çóâàííÿ áóäèíêó—öåíòðàë³çîâàíå ç ï³äêëþ÷åííÿì äî ³ñíóþ÷èõ ì³ñüêèõ ìåðåæ,ùî ãàðàíòóº áåçïåêó ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ïîâåðõíåâèõ âîä.
Â ïðîåêò³ ïåðåäáà÷åí³ òåõí³÷í³ ð³øåííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ìàêñèìàëüíå çìåíøåííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ïîãîäíèõ ÿâèù òà ³íøèõ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â.
Âèêîíàíî âîäîâ³äâåäåííÿ ç ä³ëÿíêè ïðîåêòóâàííÿ, ï³äêëþ÷åííÿ ¿¿ äî ì³ñüêèõ ìåðåæ. Òâåðä³ â³äõîäè ïåðåäáà÷åíî âèâîçèòè çà îêðåìèìè óãîäàìè.
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ óëàøòóâàííÿ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ íà ïðî¿çäàõ òà òðîòóàðàõ. ×àñòêîâî òðîòóàðè òà ìàéäàí÷èêè ïîêðèâàþòüñÿ ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè

ìîùåííÿ (öåíòðàëüíèé ï³äõ³ä òà ÷àñòêîâî äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê).
Ðîçì³ùåííÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòó çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ ïëîù äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ³ ìàº ì³í³ìàëüíèé íåãàòèâíèé âïëèâ

íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.

Çàõîäè, ùî ãàðàíòóþòü çä³éñíåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ³ íîðìàòèâ³â 

� áóä³âíèöòâî ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ òåõíîëîã³é;
� çàñòîñóâàííÿ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî îáëàäíàííÿ;
� ðîçì³ùåííÿ â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÑÏ 173-96;
� â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³;
� â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç òåðèòîð³¿ àâòîñòîÿíêè ç³ ñêèäîì äî ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿;
� óòèë³çàö³ÿ â³äõîä³â;
� áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ çã³äíî äåíäðîïëàíó;
� âëàøòóâàííÿ øóìîçàõèñíèõ â³êîí.

Çîáîâ'ÿçàííÿ Çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íîðì ³ ïðàâèë îõîðîíè ÍÑ
³ âèìîã åêîáåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

� ïóáë³êàö³ÿ Çàÿâè ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè â ÇÌ²;
� áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòó ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè;
� âïðîâàäæåííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â;
� âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ â³äïîâ³äíî ç ë³ì³òàìè;
� îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç â³äîì³ñòþ îçåëåíåííÿ.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,80 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ íà 1-ìó ïîâåðõó ãîñïîäàð÷îãî áëîêó íà âóë. Îë³éíèêà, 21, äëÿ
ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòó ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 06 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, çàë êîëåã³¿ íà äðóãîìó ïî-
âåðõó.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011
¹ 34/6250.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, ê³ì. 430
(ïí.— ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 30 æîâòíÿ 2014 ðîêó.
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 6 097,54 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 12195,08 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ:

Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó — àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Äèðåêö³ÿ ïî îáñëóãîâóâàííþ íåæèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêî-
ãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà", ð/ð 26006300774367 â AT "ÎÙÀÄÁÀÍÊ", ÌÔÎ 322669, ªÄÐÏÎÓ 35660296

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî âèç-

íà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

�ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè; 
�åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
�â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàí-

íÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ
àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè "Õðåùàòèê" çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;
- óòðèìàííÿ îá'ºêòó â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõî-

ðîíè ïðàö³;
- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòó îðåíäè;
- âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;
- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó ïðîòÿãîì ï'ÿòè

äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ ÄÎ ÑÓÄÓ

Ñèëåíêî Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³, ùî çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: 02091, ì. Êè¿â, âóë. Ãîðë³âñüêà,
220, êâ. 15, íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ 22 æîâòíÿ 2014 ð. î 9.30 äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.
Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-à, çàë ¹ 209), äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì AT "Áàíê "Ô³íàíñè òà Êðåäèò" Ô³ë³ÿ "Öåíòðàëüíå ÐÓ" äî Ñèëåíêî Ëþäìèëè
Ìèõàéë³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè ó
âàøó â³äñóòí³ñòü â ïîðÿäêó ñò. 169 ÷ 4 ÖÏÊ Óêðà¿íè. Ó âèïàäêó íåÿâêè â³äïîâ³äà÷ çîáîâ'ÿçà-
íèé ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè ñâîº¿ íåÿâêè.

Ñóääÿ Í. Î. Êèðè÷åíêî

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Ñîëîâéîâó Òåòÿíó Ãåííàä³¿âíó, ÿêà ïðîæèâàº:

ÀÐÊ, Ñ³ìôåðîïîëüñüêèé ð-í, ñ. Êðàñíà Çîðüêà, âóë. Êóéáèøåâà, 80, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ â

ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à çà ïîçîâîì AT"Äåëüòà áàíê" äî Ñîëîâéîâî¿ Ò.Ã. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³,

ÿêå â³äáóäåòüñÿ î 12.20 16.10 2014 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-à, êàá. ¹ 114.

Ñóääÿ Âîâê ª. ².

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Ãàáåíêî Ãàííó Â³êòîð³âíó, ÿêà ïðîæèâàº:

ÀÐÊ, ì. Ñ³ìôåðîïîëü, âóë. Æóêîâñüêîãî, 14, êâ. 9, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à çà

ïîçîâîì AT"Äåëüòà áàíê" äî Ãàáåíêî Ã. Â. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â³äáóäåòüñÿ î 12.00

16.10 2014 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-à, êàá. ¹ 114.

Ñóääÿ Âîâê ª. ².

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Íàïðþøê³íà Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à, ÿêèé
ïðîæèâàº: ÀÐÊ, Ñ³ìôåðîïîëüñüêèé ð-í, ñ.Óêðîìíå, âóë. Ìîëîä³æíà, 15, êâ. 2, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ
â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à çà ïîçîâîì AT "Äåëüòà áàíê" äî Íàïðþøê³íà M. ². ïpo ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â³äáóäåòüñÿ îá 11.30 16.10.2014 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ,
5-à, êàá. ¹ 114.

Ñóääÿ Âîâê ª.².

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Âàðäàíÿíà Àòîìà Àãàñ³ºâè÷à, ÿêèé ïðîæèâàº:

ÀÐÊ, ì. Ñ³ìôåðîïîëü, âóë. Äèáåíêî, 46, êâ. 14, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à çà

ïîçîâîì AT "Äåëüòà áàíê" äî Âàðäàíÿíà À. À. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â³äáóäåòüñÿ

î 10.30 16.10.2014 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-à, êàá. ¹ 114.

Ñóääÿ Âîâê ª. ².

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Äåéíåêî Â³ðó Ãðèãîð³âíó, ÿêà ïðîæèâàº:

ÀÐÊ, ì. ßëòà, âóë.Äì³òð³ÿ Óëüÿíîâà, 8, êâ. 5, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à çà ïîçîâîì

ÀÒ"Äåëüòà áàíê"äî Âàðäàíÿíà À.À. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â³äáóäåòüñÿ îá 11.00

16.10.2014 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-à, êàá. ¹ 114.

Ñóääÿ Âîâê ª.².
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Відповіді на сканворд 

Îðåíäîäàâåöü — Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

¹
ï.ï.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(àäðåñà, òåëåôîí)

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà ïëîùà,
ÿêà íàäàºòüñÿ â

îðåíäó

Ö³ëüîâå âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Âàðò³ñòü
1 êâ.ì ó ãðí

áåç ÏÄÂ

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä
ó ãðí (áåç ÏÄÂ) çà ïåð-

øèé ì³ñÿöü îðåíäè

1

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïå÷åðñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â, âóë.
²íñòèòóòñüêà, 24/7, ò. 253-00-86

êàá³íåò
ì. Êè¿â, âóë.
Ïàòð³ñà Ëó-

ìóìáè, 14/21
58,7

Ðîçì³ùåííÿ çàêëà-
äó, ç ìåòîþ ïðîâå-
äåííÿ îñâ³òÿíñüêî¿

ä³ÿëüíîñò³

15229,98 4,85

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



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, åìîö³éíå íàïðó-
æåííÿ çàøêàëþº, îáëàø-
òîâóéòå îñîáèñòå áóòòÿ,

äáàéëèâî õàçÿéíóéòå ñï³ëüíèìè
ãðîøèìà, äåìîíñòðóþ÷è âç³ðåöü
íàä³éíîãî ïàðòíåðà (ä³ëîâîãî,
øëþáíîãî). Ñàìîñò³éíå áóòòÿ ïðî-
òèïîêàçàíî, óçè Ã³ìåíåÿ º ñâÿòè-
ìè, ëþá³òüñÿ ç áëàãîâ³ðíèìè, áóäü-
òå ÿê íèòêà ç ãîëêîþ, òîä³ ïî-
äðóæí³é ñîþç îòðèìàº íîâå äè-
õàííÿ.

ÒÅËÜÖ², äîëåíîñíèé îð³-
ºíòèð — ðîáîòà. Íà ñëóæ-
á³ âè ñïåö³àë³ñò øèðîêî-

ãî ïðîô³ëþ, ÿêùî õî÷åòå óêð³ïèòè
êàð’ºðí³ òà ìàòåð³àëüí³ ïîçèö³¿,
ïðàãí³òü äî òâîð÷î¿ îðèã³íàëüíî-
ñò³, àêòèâ³çóéòå åñòåòè÷íèé ñìàê,
áóäüòå äèïëîìàòîì â êîëåêòèâ³,
íå ³ãíîðóéòå äîäàòêîâèìè ïîâíî-
âàæåííÿìè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ëþáîâ ³ äðóæ-
áà ïåðåïëåëèñÿ â îäèí
êëóáîê. Äëÿ ï³äòðèìêè

ëþáîâíîãî ïîëóì’ÿ ïîñòàðàéòåñÿ,
àáè ñï³ëüí³ñòü äóõîâíèõ ³íòåðåñ³â,
ö³êàâèõ çàõîïëåíü ïåðåáóâàëè â
ãàðìîí³¿, ñòàíüòå äëÿ îáðàíöÿ äðó-
ãîì ³ êîõàíöåì îäíî÷àñíî.

ÐÀÊÈ , ïðèáîðêàéòå
êàð’ºðíèé åíòóç³àçì, òî
ìàðíà òðàòà ñèë. Òåìà

ïë³äíî¿ ä³ëîâî¿ ñï³âïðàö³ òà îá-
ëàøòóâàííÿ ñ³ìåéíîãî áóòòÿ íàé-
àêòóàëüí³øà. ßê çíàéòè øëÿõ äî
êîìïðîì³ñó ³ íå ï³ä³ðâàòèñÿ çãà-
ðÿ÷ó íà ì³ííîìó ïîë³ âëàñíèõ
³í³ö³àòèâ?. . Äåìîêðàòè÷íî ïî-
ñòàâòå íà ÷³ëüíå ì³ñöå âèìîãè
õîëîäíîêðîâíèõ êîìïàíüéîí³â
(øëþáíèõ ñóïóòíèê³â), ³ä³òü ó íèõ
íà ïîâ³äêó.

ËÅÂÈ, áîéîâèé åíåðãî-
çàïàë ç âàñ á’º ôîíòà-
íîì, õàðèçìà ñÿº, â³ðòó-

îçíî ëàâ³ðóéòå, àáè ðåàë³çóâàòè
âëàñí³ ïëàíè, âò³ëèòè ³äå¿, çà íè-
ìè ìàéáóòíº. ×óæ³ îðèã³íàëüí³
ïîðàäè ìîòàéòå íà âóñà, àëå âî-
íè áåçïåðñïåêòèâí³. Ïîä³¿ òèæ-
íÿ íàïîâíåí³ êàðì³÷íèìè ñþæå-
òàìè, áåð³òü ó÷àñòü ó áëàãîä³é-
íèõ àêö³ÿõ.

Ä²ÂÈ, ì³íÿéòå îáñòàíîâ-
êó, âàì ïîòàëàíèòü ï³ä³-
áðàòè êëþ÷ äî ñåðäåöü

ìàëîçíàéîìèõ ëþäåé çàâäÿêè
ã³ïíîòè÷íîìó âïëèâó òà çàâ’ÿçà-
òè ì³öí³ âèã³äí³ ñòîñóíêè. Âàø
îð³ºíòèð — ñîêðîâåíí³ áàæàííÿ,
ùî äîâãî çð³ëè ³ òåïåð ïîòðåáó-
þòü øèðîêîìàñøòàáíî¿ ðåàë³çà-
ö³¿. Áóäüòå âïåâíåí³ â ñîá³, äîâ³-
ðÿéòå âëàñíèì äóìêàì, ùî ñïðè-
ÿòèìå òåïë³é çàäóøåâí³é àòìî-
ñôåð³ ç ëþäüìè.

ÒÅÐÅÇÈ, âè — ÷àð³âíà
âïëèâîâà ó ñîö³óì³ îñî-
áèñò³ñòü, ìàºòå âèñîêèé

ðåéòèíã ïîïóëÿðíîñò³ â ðîìàí-

òè÷í³é ñôåð³, öàðèíàõ îñâ³òè, â³ä-
ì³ííèé ôàõ³âåöü íà ðîáîò³. ² õî-
÷à òóò íàïðóæåíà îáñòàíîâêà,
ñóìë³ííî ïðàöþéòå, çàðîáëÿòè
âëàñí³ ãðîø³ òðåáà áóäü-ùî, àáè
íå âèíèêàëè ñâàðêè ç ïðèâîäó,
÷èé âíåñîê ó ñï³ëüíèé ìàòåð³-
àëüíèé êàçàí á³ëüøèé — âñå ïî-
ð³âíó!

Äëÿ ÑÊÎÐÏ²ÎÍ²Â â³äëþä-
íèöòâî íàéêðàùèé ë³êàð
³ äóõîâíèé íàñòàâíèê.

Ï³äáèâàéòå ï³äñóìêè ìèíóëîãî
ðîêó, ñëàâòå ³ äÿêóéòå Âñåâèø-
íüîìó çà âñå, ùî ìàºòå, í³êîãî íå
ñóä³òü òà íå ñóäèì³ áóäåòå. Íà
êàð’ºðíèõ òà ìàòåð³àëüíèõ òåðå-
íàõ ôîðòóíèòü, ò³ëüêè íå õàïàé-
òåñÿ çà âñå, ùî âàì íàâ’ÿçóþòü íà
ñëóæá³, áóäåòå íà ïîá³ãåíüêàõ —
çàõâîð³ºòå.

ÑÒÐ²ËÜÖ², âèçíà÷åíî â³÷-
íà-â³÷ ç³òêíóòèñÿ ç íåáåç-
ïå÷íèìè ñèòóàö³ÿìè, ÿêèõ

äîâãî óíèêàëè ³ ç ÷åñòþ ç íèõ âè-
éòè òà ðîçêîøåëèòè ä³ëîâèõ êîì-
ïàíüéîí³â.ßêùî á³çíåñ ðîçâàëþº-
òüñÿ,âàñ îáìàíóëè ç ãðîøèìà,êèíü-
òå çíåâ³ðÿòèñÿ ³ íå óïîä³áíþéòå-
ñÿ äî àíàëîã³÷íîãî êðîêó, ìåòîä
«îêî çà îêî, çóá çà çóá» ïîñèëèòü
çëî.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, øòóðìóéòå
êàð’ºðíèé îë³ìï (ÿê ôà-
õ³âåöü âè ñàìà äîñêîíà-

ë³ñòü), ïðèáîðêàâøè äèêòàòîð-
ñüêîãî äæèíà. Ïðåòåíç³ÿìè òà âè-
ìîãàìè ò³ëüêè ï³ääàñòå æàðó áî-
éîâîìó åíòóç³àçìó êîíêóðåíòàì,
ï³äñèëèòå ïðîòèñòîÿííÿ. Ïðîòå ó
áóäü-ÿê³é áîðí³ âèçíà÷åíà í³÷èÿ,
àäæå íà ðîáîò³ ñåðåä êîëåã ìàº-
òå â³ðíèõ äðóç³â, ÿê³ í³çàùî âàì
íå íàêàïîñòÿòü. Òèì, õòî øóêàº
ïðèáóòêîâó ðîáîòó, çðåøòîþ ïî-
òàëàíèòü.

ÂÎÄÎË²¯, ðîáîòîäàâö³ âàñ
ö³íóâàòèìóòü ÿê äîñêîíà-
ëîãî ôàõ³âöÿ, ï³ääàéòå

åìîö³éíîãî ïàðó äî òîïêè ñëóæ-
áîâèõ äîñÿãíåíü òà âèêîíóéòå ðî-
áîòó ç äóøåâíèì òðåïåòîì! Ñëóæ-
áîâèé ì³êðîêë³ìàò äèñêîìôîðò-
íèé,òîìó áåð³òüñÿ çà óëþáëåíå çà-
íÿòòÿ, äå ìîæíà òâîð÷î ðåàë³çó-
âàòèñÿ, à äîäàòêîâèõ íàâàíòàæåíü
óíèêàéòå. Íà ùàñòÿ, ïîðÿä åíåð-
ã³éí³ ïàðòíåðè-ñîþçíèêè, ç ÿêèìè
ìîæíà ðîçøèðèòè êðóãîç³ð, ïë³ä-
íî ñï³âïðàöþâàòè, øòîâõàþ÷è â³ç
ïðîåêò³â ó ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó.

ÐÈÁÈ, æèòòÿ ïðåêðàñíå,
áóäüòå ùåäðèìè òà âåëè-
êîäóøíèìè ç êîõàíèìè,

ä³òüìè, ðîäè÷àìè! Âàøå ñâ³òîâ³ä-
÷óòòÿ êàðäèíàëüíî ì³íÿºòüñÿ, éäå
ïåðåîö³íêà æèòòºâèõ ö³ííîñòåé,ÿê-
ùî âèíèêíóòü åêñòðåìàëüí³ ñèòó-
àö³¿, òî íà êðàùå — â ñòðåñàõ íàêî-
ïè÷åíèé íåãàòèâ ïåðåïëàâëÿºòüñÿ
ó ïîçèòèâ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +9o

Àòì. òèñê: 754 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 61 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 754 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 44 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +10o

Àòì. òèñê: 754ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 62 %

ãîðîñêîï

12 — 18 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 10 æîâòíÿ

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 37742

сходи�на�с	дні

страва�з�м’яса

в��остром	

со	сі Х
частина�но�и
людини

р	хома
поверхня��рила

літа�а

рослинна

отр	та�(півд.-

амер.) Р
до�овірне

стро�ове

платне

володіння

звання�д	ховної

особи

пряна�рослина

літера��ирилиці Е
паразитична

�омаха

місто�	�Сьєрра-

Леоне

не�р�(заст.)

положення

Місяця Щ
схід�	

мореплавстві

малень�а�Ганна

плем’я�схід.

�ерманців

са�айда�

одиниця

довжини�(3

ф	ти)

система�араб.

вірш	вання

вищі�с�анд.

бо�и А
�ітва

є�ип.�бо��сонця Т
ор�ан�влади

(Ст.�Афіни)

варіант

есперанто

ал�о�.�напій�з

рис	

пос	дина�для

риб

яс�раво-

червоний��олір

об’єднання

підприємців И

К
добрий�чи�злий

д	х,�що�живе�в

домі

різновид

дов�о�о�списа

одне�з�імен

Афіни�(міф.)

Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

10 æîâòíÿ 2014 ð.
¹148(4548)

8

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ó ÌÅÐÅÆ² ç’ÿâèëèñÿ «åðîòè÷-
íî-êàìóôëÿæí³» ïëàêàòè ³ç óêðà-
¿íñüêèìè ä³â÷àòàìè ó ñòèë³ ï³í-
àï, ðîçïîâ³äàº «Åêñïðåñ îíëàéí».
Àâòîð ïëàêàò³â, Ñâÿòîñëàâ Ïà-
ùóê, çà ¿õ äîïîìîãîþ ïåðåêî-
íóº, ùî «ñåïàðàòèçì øê³äëèâèé
äëÿ âàøîãî çäîðîâ’ÿ» ³ çàêëèêàº
ïðèäáàòè ïîñòåðè ç³ çâàáëèâî
îãîëåíèìè ä³â÷àòàìè ó êàìóô-
ëÿæ³ äëÿ ï³äòðèìêè óêðà¿íñüêî¿

àðì³¿. Íà ïëàêàòàõ çîáðàæåí³
ï’ÿòü óêðà¿íñüêèõ êðàñóíü ³ç ð³ç-
íèõ ðîä³â â³éñüê. Íàïðèêëàä,
åðîòè÷íà ä³â÷èíà ³ç Íàöãâàðä³¿
ïðîïîíóº «ëàã³äíó óêðà¿í³çà-
ö³þ», à ñòþàðäåñà ³ç Ïîâ³òðÿíèõ
Ñèë Óêðà¿íè — «ïàëêå ï³êå».Óò³ì,
àâòîð âæå îá³öÿº ïðîäîâæèòè
ñåð³þ. Íàñòóïíèì ñòàíå ïëàêàò
³ç ïàòð³îòêîþ-ïðèêîðäîííè-
öåþ... �

Óêðà¿íñüê³ ä³â÷àòà 
ëàã³äíî ïîïåðåäæàþòü:
«Ñåïàðàòèçì øê³äëèâèé 
äëÿ âàøîãî çäîðîâ’ÿ»

Ì³æíàðîäíèé äåíü ç³ çìåíøåííÿ íåáåçïåêè ñòèõ³éíèõ ëèõ
Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Äåíü ïðàö³âíèê³â ñòàíäàðòèçàö³¿
òà ìåòðîëîã³¿.
1865—àìåðèêàíåöü Äæîí Âåñë³ Õàÿòò çàïàòåíòóâàâ á³ëü-
ÿðäíó êóëþ. Â³í ïåðøèì çíàéøîâ ìàòåð³àë, ÿêèì ìîæíà
áóëî çàì³íèòè âèêîðèñòîâóâàíó äî òîãî ñëîíîâó ê³ñòêó.
1911 — ó Êèòà¿ â³äáóëàñü ðåâîëþö³ÿ, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ áó-
ëî ïîâàëåíî Ìàíü÷æóðñüêó äèíàñò³þ Öèí ³ ïðîãîëîøå-
íî ñòâîðåííÿ ðåñïóáë³êè.
1913 — ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëà ï³ä³ðâàíà îñòàííÿ çàõèñíà äàì-
áà,÷åðåç Ïàíàìñüêèé êàíàë,ÿêèé áóäóâàâñÿ ìàéæå ÷âåðòü
ñòîë³òòÿ,ç’ºäíàëèñü âîäè Òèõîãî ³ Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó.Ïåð-
øå ñóäíî ïðîéøëî ïî íüîìó ëèøå âë³òêó íàñòóïíîãî ðîêó.

1932 — ó Çàïîð³ææ³ ââåäåíî â ä³þ ïåðøó ÷åðãó Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿ (Äí³ïðîãåñ).
1940 — ó Êðàêîâ³ ñòâîðåíî Ðåâîëþö³éíèé Ïðîâ³ä ÎÓÍ
íà ÷îë³ ç³ Ñòåïàíîì Áàíäåðîþ.
1997 — ëàóðåàòîì Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ ìèðó ñòàâ Ì³æíà-
ðîäíèé ðóõ çà çàáîðîíó ïðîòèï³õîòíèõ ì³í ³ éîãî êîîð-
äèíàòîð Äæîä³ Â³ëüÿìñ. Çà îö³íêàìè ñïåö³àë³ñò³â, ó çåìë³
ïî âñüîìó ñâ³òó çíàõîäèòüñÿ áëèçüêî 100 ì³ëüéîí³â ïðî-
òèï³õîòíèõ ì³í, â³ä ÿêèõ ùîðîêó ãèíóòü 26 òèñÿ÷ ëþäåé.
2006 — ïî÷àëà ðîáîòó ðîñ³éñüêà ñîö³àëüíà ìåðåæà 
ÂÊîíòàêòå. Ñüîãîäí³ öåé ñàéò º íàéïîïóëÿðí³øèì â Ðîñ³¿
³ òðåò³ì çà â³äâ³äóâàí³ñòþ â Óêðà¿í³ — ùîäíÿ éîãî íà-
â³äóþòü á³ëüøå 35-òè ì³ëüéîí³â ÷îëîâ³ê.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Øàíîâí³ Êèÿíè!
Ïðîäîâæóºìî ðàçîì ðÿòóâàòè Ãîñòèííèé äâ³ð. Â³í º îêðàñîþ íå ò³ëüêè Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³, à ³ Êèºâà — ãîðä³ñ-

òþ êèÿí. Ãîñòèííèé äâ³ð íå ò³ëüêè âç³ðåöü êëàñè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè ïî÷àòêó XIX ñò., à ³ º öåíòðàëüíîþ ñïîðóäîþ Êîí-
òðàêòîâî¿ ïëîù³ — ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó Êèºâà Õ²²²—Õ²Õ ñò., äå â³äáóâàëèñü êè¿âñüê³ â³÷à, ïàðàäè, êîíòðàêòîâ³ ÿðìàð-
êè, ð³çí³ àòðàêö³îíè.

Äëÿ êîíñåðâàö³¿ îá’ºêòà ïîòð³áí³ êîøòè. Êèÿíè, ïðîøó Âàñ ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ íà ïðîåêò êîíñåðâàö³¿ Ãîñòèí-
íîãî äâîðó, ùîá â³í ïåðåæèâ çèìó. Â³ðþ, ùî ò³ëüêè ðàçîì ìè çìîæåìî çáåðåãòè éîãî äëÿ íàñ ³ íàøèõ íàùàäê³â.

Çá³ð êîøò³â áóäå ïðîâîäèòè ÃÎ «Àíäð³¿âñüêà-Ïåéçàæíà ²í³ö³àòèâà». Êîøòè ïåðåêàçóâàòè íà Ãðîìàäñüêó îðãà-
í³çàö³þ «ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÎ-ÏÅÉÇÀÆÍÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ»

ï/ð 26005088586000 â ÏÀÒ ÊÁ «Íàäðà», ì. Êè¿â, ÖÅÍÒÐ, ÌÔÎ 380764, Êîä ªÄÐÏÎÓ 38404873, Ïðèçíà÷åííÿ
ïëàòåæó: Áëàãîä³éíèé âíåñîê
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