
На проспекті Степана Бандери 
розпочався капітальний ремонт

У ніч проти понеділка обмежили рух на ділянці від проспекту 
Героїв Сталінграда до вулиці Богатирської у напрямку станції 
метро «Почайна». Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Одразу ж після перекриття дорожники почали виконувати 
ремонтні роботи. Зокрема, знімати старий асфальтобетон. Для 
цього використовують спеціальні машини – фрези. Уздовж про-
їжджої частини уже встановлено 46 опор освітлення, частково 
демонтовано залізобетонний відбійник «Нью Джерсі».

Після ремонту на магістралі з’явиться енергоощадне освіт-
лення, сучасне бар’єрне огородження, велодоріжка.

У планах корпорації до кінця року вкласти нижній шар по-
криття на проспекті  �
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Проектом, зокрема, передбачено:
1. Дорожні роботи (основний проїзд).
Влаштування нового дорожнього одягу – 88180 кв. м.
Капітальний ремонт існуючого покриття – 61246 кв. м.
2. Влаштування велодоріжок – 12982 кв. м.
3. Влаштування тротуарів з ФЕМ – 33731 кв. м.
4. Влаштування технічних тротуарів з а/б – 7596 кв. м
5. Перекладання дощової каналізації.
6. Перевлаштування мережі зовнішнього освітлення.
Встановлення опор освітлення основного проїзду – 260 шт.
Встановлення опор освітлення тротуарів і велодоріжок – 200 шт.
7. Встановлення огородження Варіо Гард – 3100 м. п.

Довідка «Хрещатика»Довідка «Хрещатика»

У новому навчальному році 
школярі столиці отримають 
електронні учнівські квитки

Усі учні закладів загальної середньої освіти денної форми на-
вчання отримають електронні учнівські квитки, які надають право 
користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті 
Києва. Зокрема, завдяки спеціальному транспортному додатку 
в особистому кабінеті за квитком можна буде відстежувати пе-
реміщення дитини. Про це повідомили у Департаменті освіти і 
науки КМДА.

Для отримання електронної послуги «Замовлення учнівського 
квитка» батькам (або особам, що їх замінюють) потрібно за-
реєструватися на Порталі надання електронних послуг (https://
my.kyivcity.gov.ua/), використовуючи Кваліфікований електронний 
підпис (КЕП, ЕЦП) або BankID для підтвердження своїх даних.

Для того, щоб відправити заявку на замовлення квитка, по-
трібно в Особистому кабінеті киянина внести дані своєї дитини, 
заповнивши відповідні поля форми та додати фото дитини, що 
відповідає вимогам до оформлення учнівського квитка.

Послуга надається в декілька етапів: відправлена заявка по-
трапляє до закладу освіти, де її перевіряють та підтверджують, 
після чого передають замовлення на друк учнівських квитків.

Електронний учнівський квиток надається за кошти міського 
бюджету. У разі втрати квитка його можна буде замовити повторно, 
попередньо оплативши відповідну послугу.

Наразі послуга надається в тестовому режимі. Користувачі 
матимуть можливість замовити електронний учнівський квиток 
із початку 2019-2020 навчального року  �

ÍÎÂÈÍÈ

Про це повідомила заступниця 
голови КМДА Марина Хонда.

Міні-серіал набув шаленої по-
пулярності та викликав справжній 
фурор серед телеглядачів у всьому 
світі. Завдяки зацікавленості міні-
серіалом та Чорнобильською зо-
ною відчуження загалом, вже зараз 
спостерігається туристичний бум. 
Однак, на думку заступниці голо-
ви КМДА, цей серіал, як, власне, і 
туристичний маршрут, має привер-
нути більше уваги до проблем лік-
відаторів аварії на Чорнобильській 
АЕС та постраждалих внаслідок цієї 
катастрофи.

«Я постійно працюю з постражда-
лими внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, яких у нас у Києві близько 
30 тисяч. І коли бачиш, що люди, які 
були в першій хвилі, нині хворі і не 
забезпечені державою максималь-
но, то виникає відчуття, що цей 
героїзм на сьогодні державою не 
підтриманий. 13 тисяч ліквідаторів 
проживає у столиці, і дуже боляче 
слухати, коли приходить дружина 
і каже, що її чоловік герой, він не 
може пересуватися, бо має інвалід-
ність, а вони живуть у комунальній 
квартирі. Тому для мене цей серіал 
однозначно про героїзм, але при 
цьому і нагадування, що проблеми 
людей, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, мають 

бути комплексно вирішені на рів-
ні держави, яка взяла на себе такі 
зобов’язання», – вважає Марина 
Хонда.

До туристичного маршруту вклю-
чені київські локації показані у міні-
серіалі, зокрема, вулиці Хрещатик 
та Богдана Хмельницького, а також 
Національний музей «Чорнобиль» та 
Арка дружби народів. Сама екскурсія 
розрахована приблизно на 4 години.

«Ідея створення такого маршруту 
належить саме нам. Але його напо-
вненням займалися туроператори і 

гіди. Загалом цей маршрут є якраз 
результатом тісної співпраці нашого 
Управління та представників турис-
тичного бізнесу. Завдяки реквізиту 
відбувається повне занурення в ат-
мосферу часів після аварії на ЧАЕС. 
Наприклад, перед стартом екскурсії 
автобус обробляється «спеціальним 
розчином» для очистки від радіа-
ційного пилу. Тому під час екскурсії 
відвідувачі зможуть відчути те, що 
відбувалося 33 роки тому, та як Київ 
пережив цю страшну аварію. І споді-
ваємося, що маршрут стане одним із 
найвідвідуваніших у Києві», – додає 
начальник Управління туризму 
та промоцій Антон Тараненко.

Відсьогодні можна буде замовити 
тур на веб-сайті visitkyiv.travel, у 
деяких туристичних операторів та 
сертифікованих у даній програмі 
гідів, які розробляли туристичний 
маршрут  �

У Києві презентують новий 
туристичний маршрут 
місцями зйомок серіалу 
«Чорнобиль»

Натхненні успіхом міні-серіалу «Чорнобиль», 
Управління туризму та промоцій КМДА, спільно 
з туристичними операторами Києва, розробили 
та презентували новий туристичний маршрут 
«Локаціями зйомок міні-серіалу «Чорнобиль» 
у Києві».
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Ïðî çì³íè ó ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é 
ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ 

âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó

Ðîçãëÿíóâøè ïîäàííÿ ñóá’ºêò³â ïîäàííÿ êàíäèäàòóð äî ñêëàäó îêðóæíèõ 
âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ 
âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó ïðî çàì³íó ÷ëåí³â 
îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 13, 
÷àñòèí ïåðøî¿ – òðåòüî¿, ï’ÿòî¿ – ñüîìî¿ ñòàòò³ 26, ÷àñòèí ï’ÿòî¿ – ñüîìî¿, 
îäèíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 27, ïóíêòó 2 ÷àñòèíè òðåòüî¿, ÷àñòèí ÷åòâåðòî¿, ï’ÿòî¿, 
ñüîìî¿ ñòàòò³ 37, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 107 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè 
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè», êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 11 – 13, ïóíêòàìè 
1 – 3, 17 ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Öåíòðàëüíó âèáîð÷ó êîì³ñ³þ», 
Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ï î ñ ò à í î â ë ÿ º:

1. Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ 
äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 
21 ëèïíÿ 2019 ðîêó, óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Öåíòðàëüíî¿ âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 31 òðàâíÿ 2019 ðîêó ¹ 919 «Ïðî óòâîðåííÿ îêðóæíèõ 
âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ 
âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó» (ç³ çì³íàìè), 
çã³äíî ç äîäàòêàìè 1 – 16.

2. Îêðóæíèì âèáîð÷èì êîì³ñ³ÿì ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, 
äî ñêëàäó ÿêèõ âíîñÿòüñÿ çì³íè, ïî³íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî òàê³ çì³íè 
ó âèçíà÷åíèé öèìè êîì³ñ³ÿìè ñïîñ³á.

3. Öþ ïîñòàíîâó, ðàçîì ³ç íàëåæíèì äîäàòêîì, íàä³ñëàòè â³äïîâ³äíèì 
ðåã³îíàëüíèì äðóêîâàíèì çàñîáàì ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ îïóáë³êóâàííÿ 
ó ñåìèäåííèé ñòðîê â³ä äíÿ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ, à òàêîæ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ 
îêðóæíèì âèáîð÷èì êîì³ñ³ÿì ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè.

4. Öþ ïîñòàíîâó îïðèëþäíèòè íà îô³ö³éíîìó âåáñàéò³ Öåíòðàëüíî¿ 
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

Ãîëîâà Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
Ò. ÑË²ÏÀ×ÓÊ

Äîäàòîê 16
äî ïîñòàíîâè Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿

â³ä 10 ëèïíÿ 2019 ðîêó ¹ 1561

ÇÌ²ÍÈ 
ó ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ 

äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ 
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

21 ëèïíÿ 2019 ðîêó

ì. Êè¿â

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 211

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Ñàñ Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà, 1984 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «ÎÏÎÇÈÖ²ÉÍÈÉ ÁËÎÊ» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çà-
ì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó 
òàêîãî ÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Òèìîøåíêî Â³êòîð³ÿ Â³êòîð³âíà, 1978 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «ÎÏÎÇÈÖ²ÉÍÈÉ ÁËÎÊ».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 212

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Áàáåíêî Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷, 1968 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïî-

ë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Îá’ºäíàííÿ «ÑÀÌÎÏÎÌ²×», äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ ÿêî¿ 
çàðåºñòðîâàíà â Àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïîòî÷íîãî ñêëèêàííÿ 
(ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ 
ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî 
äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Äìèòðåíêî Äìèòðî Îëåãîâè÷, 1985 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «Îá’ºäíàííÿ «ÑÀÌÎÏÎÌ²×», äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ ÿêî¿ çàðåºñòðî-
âàíà â Àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïîòî÷íîãî ñêëèêàííÿ.

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Ìàñëàê Àíàñòàñ³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 1995 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «²íòåðíåò ïàðò³ÿ Óêðà¿íè» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çà-
ì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó 
òàêîãî ÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Ïåòðåíêî Ñåðã³é Ñòåïàíîâè÷, 1966 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «²íòåðíåò ïàðò³ÿ Óêðà¿íè».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 213

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:

Ëàñêàâà Ëþäìèëà Â³êòîð³âíà, 1983 ðîêó íàðîäæåííÿ – ãîëîâà êîì³ñ³¿, â³ä 
ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ ÏÀÐÒ²¯ «ÏÀÐÒ²ß ÇÅËÅÍÈÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì 
ïîäàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî 
êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ òà ïðèçíà÷èòè ãîëîâîþ ö³º¿ êîì³ñ³¿:
²ñàºâ Îëåêñ³é Ëüâîâè÷, 1969 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ 

ÏÀÐÒ²¯ «ÏÀÐÒ²ß ÇÅËÅÍÈÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 214

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Àç³ìöåâà Þë³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 1976 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «²íòåðíåò ïàðò³ÿ Óêðà¿íè» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çà-
ì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó 
òàêîãî ÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Ñàìîéëåíêî Ëàðèñà Àíòîí³âíà, 1950 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «²íòåðíåò ïàðò³ÿ Óêðà¿íè».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 216

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
ªï³õ³íà Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà, 1957 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

Ïàðò³¿ «5.10» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ 
êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà áóëî 
âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Õèæíÿê Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷, 1971 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä 

Ïîë³òè÷íî¿ Ïàðò³¿ «5.10».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 219

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Êó÷åðîâà Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 1956 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Óêðà¿í-

ñüêî¿ ïàðò³¿ «Çåëåíà ïëàíåòà» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó 
÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî 
÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Òèìîøåíêî Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷, 1966 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä 

Óêðà¿íñüêî¿ ïàðò³¿ «Çåëåíà ïëàíåòà».

Ñåêðåòàð Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
Í. ÁÅÐÍÀÖÜÊÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

11 ëèïíÿ 2019 ðîêó ì. Êè¿â ¹ 1593

Ïðî çì³íè ó ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é 
ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ 

âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó

Ðîçãëÿíóâøè ïîäàííÿ ñóá’ºêò³â ïîäàííÿ êàíäèäàòóð äî ñêëàäó 
îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà 
ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó 
ïðî çàì³íó ÷ëåí³â îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 13, ÷àñòèí ïåðøî¿ – òðåòüî¿, ï’ÿòî¿ – ñüîìî¿ ñòàòò³ 
26, ÷àñòèí ï’ÿòî¿ – ñüîìî¿, îäèíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 27, ïóíêòó 2 ÷àñòèíè 
òðåòüî¿, ÷àñòèí ÷åòâåðòî¿, ï’ÿòî¿, ñüîìî¿ ñòàòò³ 37, ÷àñòèíè äðóãî¿ 
ñòàòò³ 107 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè», 
êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 11 – 13, ïóíêòàìè 1 – 3, 17 ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî Öåíòðàëüíó âèáîð÷ó êîì³ñ³þ», Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ 
ï î ñ ò à í î â ë ÿ º:

1. Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â 
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó, óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè 
Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 31 òðàâíÿ 2019 ðîêó ¹ 919 «Ïðî 
óòâîðåííÿ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â 
Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 
2019 ðîêó» (ç³ çì³íàìè), çã³äíî ç äîäàòêàìè 1 – 11.

2. Îêðóæíèì âèáîð÷èì êîì³ñ³ÿì ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà-
¿íè, äî ñêëàäó ÿêèõ âíîñÿòüñÿ çì³íè, ïî³íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî òàê³ 
çì³íè ó âèçíà÷åíèé öèìè êîì³ñ³ÿìè ñïîñ³á.

3. Öþ ïîñòàíîâó, ðàçîì ³ç íàëåæíèì äîäàòêîì, íàä³ñëàòè â³äïîâ³äíèì 
ðåã³îíàëüíèì äðóêîâàíèì çàñîáàì ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ îïóáë³êóâàííÿ 
ó ñåìèäåííèé ñòðîê â³ä äíÿ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ, à òàêîæ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ 
îêðóæíèì âèáîð÷èì êîì³ñ³ÿì ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè.

4. Öþ ïîñòàíîâó îïðèëþäíèòè íà îô³ö³éíîìó âåáñàéò³ Öåíòðàëüíî¿ 
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

Ãîëîâà Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
Ò. ÑË²ÏÀ×ÓÊ

Äîäàòîê 11
äî ïîñòàíîâè Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿

â³ä 11 ëèïíÿ 2019 ðîêó ¹ 1593

ÇÌ²ÍÈ 
ó ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ 

äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ 
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

21 ëèïíÿ 2019 ðîêó

ì. Êè¿â

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 219

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Ãåëþòà Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷, 1961 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïàðò³¿ 

«Â³äðîäæåííÿ» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âè-
áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà 
áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Êèñåëüîâ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷, 1974 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä 

Ïàðò³¿ «Â³äðîäæåííÿ».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 222

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Ãàéäàðëè Äåíèñ Ìèêîëàéîâè÷, 1991 ðîêó íàðîäæåííÿ – ñåêðåòàð 

êîì³ñ³¿, â³ä Ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ÎÏÎÇÈÖ²ÉÍÈÉ ÁËÎÊ», äåïóòàòñüêà 
ôðàêö³ÿ ÿêî¿ çàðåºñòðîâàíà â Àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïîòî÷íîãî 
ñêëèêàííÿ (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ 
êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà áóëî 
âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ òà ïðèçíà÷èòè ñåêðåòàðåì ö³º¿ êîì³ñ³¿:

Ëóê’ÿí÷åíêî Ñâ³òëàíà Ñòàí³ñëàâ³âíà, 1986 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä 
Ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ÎÏÎÇÈÖ²ÉÍÈÉ ÁËÎÊ», äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ ÿêî¿ 
çàðåºñòðîâàíà â Àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïîòî÷íîãî ñêëèêàííÿ.

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Êóöàêîâ Îëåêñ³é Àíàòîë³éîâè÷, 1964 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «ÎÏÎÇÈÖ²ÉÍÈÉ ÁËÎÊ» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çà-
ì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó 
òàêîãî ÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Êóöÿðñüêà Íàòàë³ÿ Äìèòð³âíà, 1979 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «ÎÏÎÇÈÖ²ÉÍÈÉ ÁËÎÊ».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 223

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Êó÷åðåíêî Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 2000 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «ÍÎÂÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó 
÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî 
÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Àê÷óð³íà ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà, 1973 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «ÍÎÂÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ».
Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Ñàõàöüêà Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 1977 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «ÎÏÎÇÈÖ²ÉÍÈÉ ÁËÎÊ» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çà-
ì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó 
òàêîãî ÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Íåóñòðîºâà Îëåíà Ïàâë³âíà, 1955 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «ÎÏÎÇÈÖ²ÉÍÈÉ ÁËÎÊ».

Ñåêðåòàð Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
Í. ÁÅÐÍÀÖÜÊÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

12 ëèïíÿ 2019 ðîêó ì. Êè¿â ¹ 1617

Ïðî çì³íè ó ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é 
ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ 

âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó

Ðîçãëÿíóâøè ïîäàííÿ ñóá’ºêò³â ïîäàííÿ êàíäèäàòóð äî ñêëàäó 
îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà 
ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó 
ïðî çàì³íó ÷ëåí³â îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 13, ÷àñòèí ïåðøî¿ – òðåòüî¿, ï’ÿòî¿ – ñüîìî¿ ñòàòò³ 
26, ÷àñòèí ï’ÿòî¿ – ñüîìî¿, îäèíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 27, ïóíêòó 2 ÷àñòèíè 
òðåòüî¿, ÷àñòèí ÷åòâåðòî¿, ï’ÿòî¿, ñüîìî¿ ñòàòò³ 37, ÷àñòèíè äðóãî¿ 
ñòàòò³ 107 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè», 
êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 11 – 13, ïóíêòàìè 1 – 3, 17 ñòàòò³ 19 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî Öåíòðàëüíó âèáîð÷ó êîì³ñ³þ», Öåíòðàëüíà âèáîð÷à 
êîì³ñ³ÿ ï î ñ ò à í î â ë ÿ º:

1. Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â 
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïó-
òàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó, óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè 
Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä 31 òðàâíÿ 2019 ðîêó ¹ 919 «Ïðî 
óòâîðåííÿ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â 
Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 
2019 ðîêó» (ç³ çì³íàìè), çã³äíî ç äîäàòêàìè 1 – 18.

2. Îêðóæíèì âèáîð÷èì êîì³ñ³ÿì ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â 
Óêðà¿íè, äî ñêëàäó ÿêèõ âíîñÿòüñÿ çì³íè, ïî³íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî 
òàê³ çì³íè ó âèçíà÷åíèé öèìè êîì³ñ³ÿìè ñïîñ³á.

3. Öþ ïîñòàíîâó, ðàçîì ³ç íàëåæíèì äîäàòêîì, íàä³ñëàòè â³äïîâ³äíèì 
ðåã³îíàëüíèì äðóêîâàíèì çàñîáàì ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ îïóáë³êóâàííÿ 
ó ñåìèäåííèé ñòðîê â³ä äíÿ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ, à òàêîæ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ 
îêðóæíèì âèáîð÷èì êîì³ñ³ÿì ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè.

4. Öþ ïîñòàíîâó îïðèëþäíèòè íà îô³ö³éíîìó âåáñàéò³ Öåíòðàëüíî¿ 
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

Ãîëîâà Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
Ò. ÑË²ÏÀ×ÓÊ

Äîäàòîê 18
äî ïîñòàíîâè Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿

 â³ä 12 ëèïíÿ 2019 ðîêó ¹ 1617

ÇÌ²ÍÈ 
ó ñêëàä³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ 

äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ 
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè

21 ëèïíÿ 2019 ðîêó

ì. Êè¿â

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 215

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Ëàð³îíîâà Õðèñòèíà Ìèêîëà¿âíà, 1989 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïî-

ë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïî-
äàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî 
êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Çàñóõ³íà Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 1945 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 216

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
ßêóø ²âàí ²âàíîâè÷, 1999 ðîêó íàðîäæåííÿ – ñåêðåòàð êîì³ñ³¿, â³ä 

ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ ÏÀÐÒ²¯ «ÐÀÄÈÊÀËÜÍÀ ÏÀÐÒ²ß ÎËÅÃÀ ËßØÊÀ», äåïóòàòñüêà 
ôðàêö³ÿ ÿêî¿ çàðåºñòðîâàíà â Àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïîòî÷íîãî 
ñêëèêàííÿ (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ 
êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà áóëî 
âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ òà ïðèçíà÷èòè ñåêðåòàðåì ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Ãóëèé Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 1987 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ 

ÏÀÐÒ²¯ «ÐÀÄÈÊÀËÜÍÀ ÏÀÐÒ²ß ÎËÅÃÀ ËßØÊÀ», äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ ÿêî¿ 
çàðåºñòðîâàíà â Àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïîòî÷íîãî ñêëèêàííÿ.

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 217

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Ãîðîäåöüêèé Áîðèñ Âàëåð³éîâè÷, 1981 ðîêó íàðîäæåííÿ – ñåêðåòàð 

êîì³ñ³¿, â³ä Ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü» (ó çâ’ÿçêó ç³ 
âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà 
ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó 
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ òà ïðèçíà÷èòè ñåêðåòàðåì ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Äçèçèëü Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 1973 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä Ïîë³òè÷íî¿ 

ïàðò³¿ «ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 219

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Çèíåíêî Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 1973 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä ÏÎ-

Ë²ÒÈ×ÍÎ¯ ÏÀÐÒ²¯ «ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÏÎË²ÒÈ×ÍÅ ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß «ªÄÈÍÀ 
ÐÎÄÈÍÀ» (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ 
êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà áóëî 
âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Îñ³ïîâà Òåòÿíà Â³êòîð³âíà, 1975 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ 

ÏÀÐÒ²¯ «ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÏÎË²ÒÈ×ÍÅ ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß «ªÄÈÍÀ ÐÎÄÈÍÀ».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 220

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Ãàéäàìàê³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, 1973 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä 

ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ ÏÀÐÒ²¯ «ÐÀÄÈÊÀËÜÍÀ ÏÀÐÒ²ß ÎËÅÃÀ ËßØÊÀ» (ó çâ’ÿçêó 
ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà 
ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó 
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Êîâåðçíåâà Ìàðèíà Â³òàë³¿âíà, 1994 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä ÏÎ-

Ë²ÒÈ×ÍÎ¯ ÏÀÐÒ²¯ «ÐÀÄÈÊÀËÜÍÀ ÏÀÐÒ²ß ÎËÅÃÀ ËßØÊÀ».

Îêðóæíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 221

Ïðèïèíèòè äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà êîì³ñ³¿:
Ñìîëà Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, 1999 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ 

ÏÀÐÒ²¯ «ÐÀÄÈÊÀËÜÍÀ ÏÀÐÒ²ß ÎËÅÃÀ ËßØÊÀ», äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ 
ÿêî¿ çàðåºñòðîâàíà â Àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïîòî÷íîãî 
ñêëèêàííÿ (ó çâ’ÿçêó ç³ âíåñåííÿì ïîäàííÿ ïðî çàì³íó ÷ëåíà âèáîð÷î¿ 
êîì³ñ³¿ ñóá’ºêòîì, çà ïîäàííÿì ÿêîãî êàíäèäàòóðó òàêîãî ÷ëåíà áóëî 
âêëþ÷åíî äî ñêëàäó âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿).

Âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ö³º¿ êîì³ñ³¿:
Ëóãîâåöü Îëüãà Îëåêñàíäð³âíà, 1993 ðîêó íàðîäæåííÿ – â³ä ÏÎ-

Ë²ÒÈ×ÍÎ¯ ÏÀÐÒ²¯ «ÐÀÄÈÊÀËÜÍÀ ÏÀÐÒ²ß ÎËÅÃÀ ËßØÊÀ», äåïóòàòñüêà 
ôðàêö³ÿ ÿêî¿ çàðåºñòðîâàíà â Àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïî-
òî÷íîãî ñêëèêàííÿ.

Ñåêðåòàð Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
Í. ÁÅÐÍÀÖÜÊÀ
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
16  липня 2019 р.

№ 39 (5231)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå â 
æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: âóëèöÿ ²îàííà Ïàâëà II, áóä. 22. Çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³ÿìè: ÖÎ, åëåêòðîçàáåçïå÷åííÿ, âîäîçàáåç-
ïå÷åííÿ – º, òåõí³÷íèé ñòàí – ïîòðåáóº ðåìîíòó.

Âàðò³ñòü îá’ºêòó îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 – 1451000,0 ãðí áåç ÏÄÂ, îö³íêà çä³éñíåíà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÒÐÈÁÜÞÒ – ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ». Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå  ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 254-42-24, 280-10-14, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü 
ó ñôåð³ îñâ³òè (ï. 42.1 Ìåòîäèêè), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 1209,17 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ó ðàç³ ÷îãî ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà 

áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.
Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 

Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ðîêó ¹ 415/1280 (ç³ çì³íàìè), äàë³ – Ïîëîæåííÿ, ³ îòðèìàëà 
ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî â³äïîâ³äí³ñòü çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îö³íêè ìàéíà, 
íå âèìàãàºòüñÿ ïîäà÷à íîâî¿ çàÿâè àáî äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè. ²íø³ îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü: 

• çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 4 äî Ïîëîæåííÿ;
• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó. 
Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ âíåñåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó 

îðåíäíó ïëàòó, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó: îäåðæóâà÷ ïëàòåæó ÊÏ «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ð/ð 26001192399100 Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî 
«ÓêðÑèááàíê», ÌÔÎ: 351005, ªÄÐÏÎÓ: 35692211.

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíàìè äî ï³äïðèºìñòâà – áàëàíñîóòðèìóâà÷à.

ØÒÀÒ Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÊÀÐÎË²ÍÀ, ÎÊÐÓÃ ×ÀÐËÑÒÎÍ, Ñ²ÌÅÉÍÈÉ ÑÓÄ ÑÏÐÀÂÀ ¹: 2019 DR-10-2038 ñêàðãà â³ä Àííè 
Õàé (Anna High) äî ²ãîðÿ Äóá³íöÿ (Igor Dubinets) Ñïðàâà ¹ 2019 DR-10-2038. Ñóäîâà ïîâ³ñòêà äî â³äïîâ³äà÷à ²ÃÎÐß 
ÄÓÁ²ÍÅÖÜ. Ö²ªÞ ÏÎÂ²ÑÒÊÎÞ ÂÈ ÑÏÎÂ²ÙÅÍ² òà ïîâèíí³ â³äïîâ³ñòè íà ñêàðãó, ïîñèëàííÿ íà ÿêó çàçíà÷åíî âèùå, 
òà ÿêà çàðåºñòðîâàíà êàíöåëÿð³ºþ ñ³ìåéíîãî ñóäó îêðóãó ×àðëñòîí, øòàò Ï³âäåííà Êàðîë³íà, çà àäðåñîþ: Áðîä-
ñòð³ò, 100, ×àðëñòîí, Ï³âäåííà Êàðîë³íà, 29401, ÑØÀ, (100 Broad Street, Charleston, South Carolina, 29401 USA) 
12 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó, òà ïîäàòè êîï³þ âàøî¿ â³äïîâ³ä³ íà ñêàðãó àäðåñàòó Äæåéñîíó Ñòèâåíñó (Jason S. Stevens) 
äî éîãî îô³ñó çà àäðåñîþ: 215 ²ñò-Áåé-ñòð³ò, ëþêñ 500-Í, ×àðëüñòîí, Ï³âäåííà Êàðîë³íà, 29401 (215 East Bay 
Street, Suite 500-H, Charleston, South Carolina 29401) ïðîòÿãîì òðèäöÿòè (30) äí³â ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ö³º¿ ïîâ³ñòêè, 
áåç óðàõóâàííÿ äíÿ âðó÷åííÿ. ÖÈÌ ÂÈ ÍÀÄÀË² ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍ² ùî, ÿêùî âè íå âèêîíàºòå âèìîãó ùîäî íàäàííÿ 
â³äïîâ³ä³ íà Ñêàðãó â³äïîâ³äíî äî óìîâ ö³º¿ ïîâ³ñòêè, òîáòî ïðîòÿãîì òðèäöÿòè (30) äí³â ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ö³º¿ ïîâ³-
ñòêè, ð³øåííÿ àâòîìàòè÷íî áóäå âèíåñåíî íà êîðèñòü ïîçèâà÷à, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã, çàçíà÷åíèõ ó Ñêàðç³.

Ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 38 â³ä 12.07.2019 ðîêó îãîëîøåííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Михайло ТЕРЕНТЬЄВ: 
«Депутатську роботу я зосередив 
на комунікації з киянами»

Михайло Олександрович, ви 
давно відомий своїми ініціати-
вами у Печерському районі. Роз-
кажіть про вас, як про кандидата 
в депутати Верховної Ради? 

Мене звати Михайло Терен-
тьєв. Я народився 12 вересня 1985 
року, киянин. Маю дві вищі освіти 
– історичну та у сфері міського 
господарювання. Депутат Київ-
ської міської ради двох скликань. 
Одружений, виховую сина.

Уже більше п’яти років я опі-
куюсь Печерським районом міста 
Києва. До мене щодня надходить 
величезна кількість звернень жи-
телів округу. Це – небайдужі гро-
мадяни, стурбовані станом своїх 
під’їздів, дитячих майданчиків, 
покрівель, підвалів та прибудин-
кових територій. Я дякую їм за 
довіру і підтримку. Кожен, хто 
звертається до моєї приймальні, 
завжди отримує відповіді на свої 
питання,кваліфіковану правову 
допомогу та підтримку у вирі-
шенні проблем. Всі справи і змі-
ни на краще були можливі лише 
спільними зусиллями.

Розкажіть про вашу діяль-
ність в окрузі? Що вже було зро-
блено, і що планується? 

Я можу сказати, що тих ре-
альних змін і справ не можливо 
будо б досягти, якби не ініціатива 
місцевих жителів. Саме завдяки 
активності і небайдужості тих, 
хто звертається до мене особисто 
та до моєї приймальні, були по-
будовані десятки спортивних і 
дитячих майданчиків, прибрані 
території, відремонтовані під’їзди 
і покрівлі та створені зелені зони 
у дворах. Вчора, наприклад, від-
булося святкове відкриття скверу 
на вулиці Волгоградській. На свято 
завітало близько сотні солом‘янців 
різного віку.

Все більше в Києві стає охай-
них зелених зон, де мешканці 
можуть відпочити разом із дітьми 
на природі. Я завжди підтримую 
ініціативи щодо озеленення міс-
та, дуже часто вношу пропозиції 
та вислювлюю свої ідеї щодо 
створення та облаштування зе-
лених зон.

У найближчому майбутньо-
му також очікується створення 
Солом’янського ландшафтного 
парку. 

Ще однією новою зеленою зо-
ною на Печерську став сквер на 
перетині вулиць Бастіонної і 

Бойчука. Як виникла ідея його 
створення? 

Сквер поряд із розв’язкою біля 
метро «Дружби народів» довгий 
час перебував у вкрай занедбаному 
стані. Мешканці неодноразово 
зверталися з проханням здійсни-
ти благоустрій цієї території та 
створити умови для відпочинку та 
дозвілля. Саме тому, залучившись 
підтримкою місцевих меценатів, 
було прийнято рішення відновити 
цю зону. У сквері з’явився без-
коштовний Wi-Fi, облаштували 
лави для відпочинку, відновили 
покриття доріжок, висадили де-
рева, встановили сучасне верхнє 
і нижнє ЛЕД-освітлення.

Зараз це місце – затишний зе-
лений куточок для відпочинку 
громадян та справжня прикраса 
району.

Останнім часом ви багато 
чого робите: сквери, дитячі май-
данчики, капітальні ремонти 
житлових будинків. Це дійсно 
«реальні справи» чи просто пе-
редвиборна агітація?

Я завжди кажу, що депутат 
повинен виконувати прохання 
громадян. Можна довго говорити 
про політику, а можна робити 

реальні справи і ділом доводити, 
на що ти спроможний. Я можу 
гарантувати, що незалежно від 
результатів виборів, я все одно 
продовжу виконувати доручення 
моїх виборців, опікуватись окру-
гом та робити життя його жителів 
кращим.

Ви давно працюєте на округу, 
але не було реклами. Чому?

Я звик ділом, а не словом роз-
повідати про свою роботу. За п`ять 
років я отримав понад 1100 до-
ручень від громадян, і вже більше 
1000 з них виконав. За цей час 
понад 4500 громадян звернулось з 
проханнями до моєї приймальні, і 
продовжують звертатися кожного 
дня. Також 500 зустрічей у дворах 
було проведено, де я мав нагоду 
поспілкуватися з людьми та зві-
тувати перед ними у справах, що 
були мною зроблені. Я вважаю, 
що це говорить про мене більше, 
ніж реклама. 

У вашій приймальні працює 
юридична консультація. Для кого 
вона була створена, і з якими 
питаннями звертаються люди? 

До моєї приймальні постій-
но звертається велика кількість 
людей, які потребують допомо-
ги з різноманітними питаннями 
юридичного характеру. Тому ви-
никла необхідність професійної 
консультації жителів. На відміну 
від приватних юристів, тут вся 
кваліфікована правова допомо-
га – безкоштовна. Особливо це 
важливо для пенсіонерів.

Громадяни часто звертаються 
з приводу неправильно нарахо-
ваних пенсій, здійснення перера-
хунку різних соціальних виплат, 
плати за комунальні послуги, з 
питань земельних правовідносин, 
житлових питань, розлучення, 
поділу майна та стягнення алі-
ментів, якості медичного обслу-
говування, надання роз’яснень 
щодо дотримання законодавства 
про працю, оформлення спад-
щини, пільг, а також отримання 
субсидій. Разом із тим, надходять 
численні скарги на неправомір-
ні дії посадових осіб Київської 
міської державної адміністрації 
та керівників комунальних під-
приємств. Звичайно, на цьому 
перелік питань, які хвилюють 
громадян, не обмежується.

Усі питання, що стосуються 
майна, пенсій, соціальних на-
рахувань та багато чого іншого 
можна задати у моїй приймальні 
кожного дня.

Що спонукало вас до ство-
рення пенсійної консультації у 
вашій приймальні? Чи багато 
людей звертаються з такими 
питаннями, і чи є результати 
вашої допомоги?

До громадської приймальні що-
дня звертається велика кількість 
людей з різними проблемами та 
скаргами. Тому проаналізував-
ши велику кількість звернень з 
пенсійними питаннями та з ме-
тою проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи пенсійного 
законодавства,  вирішили запро-
вадити надання кваліфікованих 
пенсійних консультацій населенню, 
щоб допомагати нашим пенсіоне-
рам захищати їхнє гарантоване 
право на отримання пенсії.

Через неправильно і невчасно 
нараховані пенсії рівень недові-
ри до Пенсійного Фонду Украї-
ни зростає з року в рік. Всім, хто 
звертається на пенсійні консуль-
тації, надаються вичерпні відпо-
віді з роз’ясненням норм чинного 
законодавства. 

Завдяки нашим консультаціям, 
вже понад 200 громадян отримали 
перерахунок пенсійних нараху-
вань, деяким пенсіонерам вдалося 
збільшити розмір пенсій на суми 
від 200 до 1000 гривень.  

Яка ваша мета як депутата 
Верховної Ради України?

Основні завдання депутата Вер-
ховної Ради України – це захист 
інтересів громадян, виконання 
доручень і постійний конструк-
тивний діалог і співпраця з ви-
борцями. Я завжди наголошую 
на тому, що депутат – це в першу 
чергу інструмент у руках людей, 
для вирішення різних питань. 
Тому головна моя мета не змі-
ниться – це допомагати людям у 
вирішенні їх проблем, працювати 
разом з ними і змінювати нашу 
країну на краще. 

Яку пораду ви можете дати 
тим, хто ще не вирішив, за кого 
голосувати? 

Я завжди кажу, що ми маємо 
виносити рішення не емоціями, а 
розумом. Ми власноруч обираємо 
наше майбутнє. Потрібно заздале-
гідь проаналізувати кандидатів, 
зробити власні висновки і вирі-
шувати свідомо. Це рішення має 
бути зважене та остаточне. Серед 
безлічі кандидатів ми повинні 
обрати дійсно гідного представ-
ляти інтереси громадян у Верхо-
вній Раді України, а отже і наше 
майбутнє  �

Політична реклама




