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Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 219
Анатолія Поліщука
Після розвалу Радянського Союзу Україна мала найкращий
стартовий капітал: землю, розумних працьовитих людей, вигід
не геополітичне становище. Чому ж держава не використала ці
можливості? Тому, що не мала гідних керівників. 20 років одні
й ті самі люди, а також їхні родичі та підлабузники, керували
нами, періодично міняючись місцями.
Ми віддамо владу молодим, енергійним і талановитим пат
ріотам України. Саме молодь зможе змінити нашу країну, а не
старі злодії, які обкрадають народ. Ми виженемо їх з посад, і
вони понесуть покарання за скоєні злочини.
Ми запровадимо відкликання депутатів всіх рівнів, посили
мо кримінальну відповідальність за хабарництво та зловживан
ня владою, передбачимо виборність суддів. Ми позбавимо де
путатів космічних зарплат і несправедливих пільг. Скасуємо
державні дачі і квартири, службові авто, охорону, особливе ме
дичне забезпечення, а зекономлені мільярдні гроші спрямуємо
на створення робочих місць, збільшення державної підтримки
сиротам, багатодітним сім'ям, пенсіонерам, інвалідам, чорно

бильцям, афганцям, дітям війни, студентам, селянам, молодим
родинам.
Ми скоротимо кількість депутатів Верховної Ради до 200. За
боронимо обиратись до парламенту пенсіонерам і більше, ніж
на два скликання. Усі пенсіонери також будуть звільнені з дер
жавної служби, а на їх місця прийде молодь.
Ми проведемо люстрацію, заборонивши працювати в дер
жавних органах усім тим, хто довів Україну до прірви. Ми ради
кально змінимо особовий склад правоохоронних органів.
Об’єднані Арабські Емірати збудували наддержаву в пусте
лі завдяки нафті. Україна може стати світовим лідером роз
витку, скориставшись чорноземом. Наша земля може годува
ти весь світ, врятувавши його від продовольчої кризи. Щоб
відродити українське село, ми заборонимо продаж землі і ра
дикально обмежимо доступ в Україну імпортної сільгосппро
дукції.
Ми створимо умови для відродження національного ви
робництва, створення нових робочих місць через радикальне

зниження податків, здешевлення кредитів і ліквідацію біль
шості дозвільних процедур, які призводять до хабарництва і
корупції.
Ми позносимо високі забори можновладців, забезпечивши
вільний доступ до води і зелених зон усіх громадян.
Ми знизимо пенсійний вік для жінок до 55 років. Ми також
приймемо закон, щоб робота на підсобному селянському гос
подарстві і на базарі давала людям право на отримання пенсії.
Літнім людям ми забезпечимо гідну пенсію. Ми передбачимо
в бюджеті кошти на повернення громадянам України вкраде
них у них комуністами заощаджень в Ощадбанку колишнього
СРСР.
При народженні кожної дитини сім’я отримуватиме макси
мальну допомогу від держави. Більшість родин в силу низьких
доходів бояться народжувати другу дитину, тому ми змінимо за
конодавство, і сім'ї з двома дітьми будуть визнані багатодітни
ми — отримають відповідні пільги. Кожна молода сім'я зможе
взяти кредит під 3 відсотки річних на придбання житла.

Кожна молода людина матиме гарантоване державою перше
робоче місце незалежно від стажу чи досвіду роботи. Підприєм
цям, які братимуть на роботу молодь, будуть надані значні по
даткові пільги.
Освіта буде безкоштовною. Викладачів та співробітників ос
вітньої галузі ми забезпечимо високими зарплатами з преміаль
ними за наукову діяльність, а студентів — стипендіями євро
пейського рівня.
Ми збільшимо в 10 разів державне фінансування медичної
галузі, а також реформуємо її. В кожному селі працюватиме
фельдшерськоакушерський пункт. Медичні працівники мати
муть високі зарплати та гідні умови праці. У кожній обласній
лікарні буде найсучасніше обладнання.
Шлях вирішення наших завдань — перемога на виборах. Ми
піднімемо Україну з колін і зробимо її світовим економічним і
геополітичним лідером!
Без радикальних змін ми втратимо Україну!

Передвиборна програма
Вадим Хабібуллін
Київ, Святошинський район
одномандатний виборчий округ № 219
САМОВИСУВАННЯ
Хабібуллін Вадим Монев'ярович
адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик
Вадим Монэвярович Хабибуллин
Високошановні сусіди Святошинці!
"ЗАХИЩАТИМУ СВЯТОШИНСЬКИЙ І СВЯТОШИНЦІВ"
Я, Вадим Хабібуллін, вирішив йти за Вашою підтримкою в
нашому рідному Святошинському. Ми з Вами з 1978 є сусідами
і давно знаємо один одного.
Народився я у родині військовослужбовців, та історія з 1978
пов’язала мене з Святошинським (Ленінградським) рном Ки
єва, де проживає чотири покоління моєї родини на Борщагів
ці. Навчався і закінчив школу № 205, що на Борщагівці, яку та
кож закінчив у 2011 мій старший син і, сподіваюся, зможе мо
лодший. Моя дружина народжувала мені двох синів у 1994 та
2008 саме в нашому Святошинському, у пологовому будинку
№ 3.
Свою любов і відданість Святошинському я виявляю також у
публічній підтримці і пропагуванні та популяризації і патріотич

ному ставленні до Святошинського, у приватному, професійному,
правозахисному, громадському та політичному житті, Інтернеті —
KHABIBULLIN. kiev. ua, соціальних мережах, публікаціях, тощо.
У професійній діяльності, після закінчення шк. № 205, що на
Борщагівці, працював: санітар у лікарні (з 1992); Державна
служба (19961999, 10 ранг держслужбовця), правозахисник,
помічник адвоката (з 1999), адвокат (з 2003), голова "Київської
обласної колегії адвокатів" (обраний з 2007). Закінчив три ВУЗ
і працюю над науковою дисертацією.
У правозахисній та громадській діяльності допомагаю Вам
завдяки громадській владі і є головою Громадської організації
(обраний з 2001) та головою Громадської ради при виконавчій
службі, членом громадських рад (обраний 20112013) при:
Мін’юсті, КМДА, Пенсійному, Податковій, МВС Києва (заст.
голови), Виконавчій службі (голова). Маю Громадську прий
мальню і приймаю громадян з 1999 безоплатно.
Моя позиція — професійна, правозахисна, громадська та по
літична:

1. Святошинський для всіх, якого б політичного кольору не
були і співпрацюватимемо зі всіма політичними кольорами, за
ради Святошинського, заради Святошинців.
2. Кожний, незалежно від політичного кольору, має знати,
що у Святошинців є дієві захисники — вища каста юристів —
адвокати, народні адвокати.
3. Не буду давати нереальні і наперед невиконувані обіцянки,
що депутат може полагодити дороги, стадіони, школи, дитячі са
дочки чи збільшити пенсії і підтримку Святошинців, але депутат
зобов’язаний забезпечувати законодавчо виконання цього тими,
хто за законом має це робити — органами виконавчої влади щодо:
захисту у кредитних, житловокомунальних, боргових та екологіч
них справах, боротьби з безробіттям, економічною та фінансовою
кризами, підвищення зарплат, пенсій та стипендій, зниження цін
на продукти і товари, поліпшення медобслуговування, соцзахисту,
заміни мереж опалення і водопостачання, ремонту житла, рекон
струкції доріг та благоустрою, розвитку метрополітену, транспорт
ного сполучення, боротьби з корупцією тощо.

4. Святошинці потребують підтримки, а тому намагатимуся
частину заробітків направляти на благодійність і підтримку, та
кож забезпечуючи і зобов’язуючи законодавчо виконання чи
запровадження подібних державних програм тими, хто за зако
ном має це робити — органами виконавчої влади.
5. Святошинцям навчання, професію і роботу, оскільки сам
відчув несправедливість і неможливість отримати освіту, робо
ту. Але на сьогодні закінчив три ВУЗ, працюю над науковою ди
сертацією, і це доказ, що ми можемо працювати в Святошин
ських органах влади і руйнуватимемо стереотип, що обираємо
чи нами керують ті, хто навіть не живе в Святошинському, є на
шими гостями, але не можуть досконало знати і відчувати наші
проблеми.
З великою повагою і вірою у Вашу підтримку,
Вадим Хабібуллін
Київ, Святошинський рн
адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик
www. KHABIBULLIN. kiev. ua

Програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному окрузі №219
Освіта. Ініціювати та підтримувати закони, які стимулюють
розвиток фундаментальної науки, передових розробок у освіті,
в галузі освіти, молоді — а саме інституту нанотехнологій.
Використовувати позитивні перевірені часом наробки
вітчизняних педагогів.
Культура та духовний розвиток суспільства. Розробляти та
бути учасником прийняття законів, які стимулюють розвиток
української мови, примножувати історичні чи культурні
надбання наших предків на основі правдивої історичної

спадщини, підкреслювати самоідентифікацію українців у
мистецтві, кіно, музиці та прикладних видах творчості.
Оборона. Всі зусилля направляти на припинення знищення
Збройних сил України, їх комерціалізацію та відновлення
поваги та гідності до військовиків.
Охорона здоров'я. Акцентувати увагу на здоровому способі
існування надії. Основою повинна стати профілактика
захворювань, а не боротьба з ними. Спортмайданчики, парки,
сквери та зелені зони, вільний безкоштовний доступ до місць

Про влаштування скверів
Розпорядження № 908 від 31 травня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь&
кої ради від 29.12.2011 № 1099/7335 "Про Програму соціально&економічного розвитку м. Києва на 2012 рік" та в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:
1. Визначити замовником виконання проектних і будівельних робіт з
влаштування скверів згідно з переліком, що додається, Київське кому
нальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених наса
джень міста "Київзеленбуд" (далі — КО "Київзеленбуд").
2. КО "Київзеленбуд":
2.1. Організувати виконання робіт з розробки проектнокошторисної
документації з влаштування скверів.
2.2. Визначити в установленому порядку проектні та підрядні організа
ції на виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.
2.3. При укладенні замовником договорів підряду на виконання робіт
обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантій
якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації вста
новленого обладнання та виконаних робіт.
2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви
конання будівельних робіт.
3. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів вико

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі
ністрації) здійснити фінансування:
3.1. Реконструкції паркової території на вул. Ахматової, 43 у Дарниць
кому районі — за рахунок коштів, передбачених в Програмі соціальноеко
номічного розвитку м. Києва на 2012 рік.
3.2. Влаштування скверу на проспекті Григоренка, 28 у Дарницькому
районі — за рахунок коштів, передбачених на благоустрій в бюджеті м.
Києва на 2012 рік.
4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін
формації змісту цього розпорядження.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.
Голова О. Попов
Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2010 № 589
Розпорядження № 953 від 6 червня 2012 року
Відповідно до ст. 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", ст. 19 Закону України "Про автомобільні дороги", ст. 34 Закону
України "Про регулювання містобудівної діяльності", враховуючи протокол № 47 Постійної Комісії з питань техногенно&екологіч&
ної безпеки та надзвичайних ситуацій "Про технічний стан та умови подальшої експлуатації мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніп&
ро", в зв'язку з необхідністю подовження строків виконання робіт з капітального ремонту тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р.
Дніпро, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2010 № 589 "Про
капітальний ремонт тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро":
1. Пункт 1 викласти у новій редакції:
"1. Здійснити розробку проектнокошторисної документації, провести
її експертизу та приступити до виконання робіт з капітального ремонту
тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро.".
2. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти у новій редакції:
"3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви
конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.".
3. Підпункт 3.6 пункту 3 викласти у новій редакції:
"3.5. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт

обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос
ті виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об'єкта.".
4. Пункт 4 викласти у новій редакції:
"4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як го
ловному розпоряднику коштів міського бюджету здійснити фінансування
робіт з розробки проектнокошторисної документації та капітального ре
монту тротуарів мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро в межах бюджет
них призначень, затверджених в міському бюджеті м. Києва на капіталь
ний ремонт об'єктів вуличношляхової мережі на 2012 та наступні роки.".
Голова О. Попов

Про виконання робіт з прокладання КЛ&35 кВ "ПС "Кабельна" —
ПС "Артемівська", КЛ&35 кВ "ПС "Кабельна" — ПС "Львівська",
КЛ&35 кВ "ПС "Октябрська" — ПС "Львівська" в Шевченківському районі
Розпорядження № 944 від 6 червня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про
благоустрій населених пунктів", з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" від 20.02.2012 № 18/61/1293, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" (далі ПАТ "КИ
ЇВЕНЕРГО") здійснити за власні кошти, відповідно до розробленої та за
твердженої в установленому порядку проектнокошторисної документації
з 15.07.2012 по 31.12.2012 виконання робіт з прокладання КЛ 35 кВ з
розриттям тротуарів на вулицях: Подільській узвіз, Фрунзе, Овруцька, Об
серваторна.

Перехід проїзних частин Подільського узвозу, вулиць Фрунзе, Овруць
кої здійснити закритим способом методом горизонтального буріння.
2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему тимча
сової організації дорожнього руху;
2.2. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забезпе

фізкультурного самовдосконалення  буде пріорітетним в моїй
діяльності. Максимально обмежити рекламу та робити
невигідним економічно вживання алкоголю та куріння.
Економіка. Ініціювати прийняття законів про перегляд
законності прав приватизації основних бюджетостворюючих
галузей економіки. Прийняття законів про прогресивні
податки до 70 % від прибутку заможних підприємців.
Зменшення кількості податків для малого та середнього
бізнесу до 2—3, підвищувати роль профспілок у прийнятті

законів, які нівелюють різницю в доходах до в 5—6 разів.
Максимально, виходячи з можливостей економіки, захищати
людей, які утворювали промислові багатства України.
Залучати вигідні інвестиції для забезпечення роботою
освіченої молоді.
Міжнародна політика. Підтримувати курс на вступ в ЄС та
відмовитись від позаблокового статусу країни. МВС, суди,
внутрішні війська та прокуратура — повна люстрація по
професійному принципу за досвідом Грузії.

чити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до
прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у
разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м;
2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), при необхідності забезпечи
ти виконання робіт в тризмінному режимі;
2.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по
рядку виконання будівельних робіт;
2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз
ди в двори) за типом існуючого на всю ширину та довжину в межах роз

риття, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття фігурни
ми елементами мощення та передати їх за актом комунальному підприєм
ству "Шляховоексплуатаційне управління по ремонту та утриманню авто
мобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва";
3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по
класти на заступника керівника департаменту капітального будівництва
ПАТ "КИІВЕНЕРГО" Тисячника М. В.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.
Голова О. Попов

Про виконання робіт з перекладання теплових мереж РК "Мінське шосе"
від ТК&113 до ТК&115 (перехід через вул. Полярну)
у Оболонському районі
Розпорядження № 955 від 6 червня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про
благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства палива та енергетики України від 07.07.2006 № 231 "Про затвердження Поло&
ження про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо&зимовий період", зареєстрованого в Мініс&
терстві юстиції України від 21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006
№ 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово&транспортних спорудах міста" та з метою забезпечення стабільного
функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негатив&
них екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об'єктів промисловості, житлово&кому&
нального, соціально&культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією та зважаючи на звернення
ПАТ "Київенерго" від 21.02.2012 № 18/61/1338, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:
1. Публічній акціонерній компанії "Київенерго" (далі — ПАТ "Київене
рго") здійснити за власні кошти згідно з розробленою та затвердженою в
установленому порядку проектнокошторисною документацією роботи з
перекладання теплових мереж РК "Мінське шосе" від ТК113 до ТК115
(перехід через вул. Полярну) у Оболонському районі згідно з графіком,
що додається, за умови виконання пункту 2 цього розпорядження.
2. ПАТ "Київенерго":
2.1. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, передбачених пунк
том 1 цього розпорядження.
2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.
2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви
конання будівельних робіт.
2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та пішоходів шляхом вста
новлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, освіт
лення, сигнальних ліхтарів в місцях виконання робіт, необхідної кількості

пішохідних містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів.
2.5. Після завершення робіт відновити покриття тротуарів за типом іс
нуючого і забезпечити передачу виконаних робіт за актами комунальному
підприємству "Шляховоексплуатаційне управління по ремонту та утри
манню автомобільних шляхів та споруд Оболонського району м. Києва".
3. ПАТ "Київенерго" після завершення перекладення теплової мережі
забезпечити підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійсню
вала теплова мережа, що підлягала реконструкції, на теплопостачання від
відновленої теплової мережі.
4. Взяти до відома, що після завершення робіт з перекладення тепло
вої мережі майно зараховується до комунальної власності територіальної
громади м. Києва з наступною передачею у володіння та користування
ПАТ "Київенерго".
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.
Голова О. Попов
Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про затвердження змін та доповнень
до Статуту комунального підприємства "Фармація"
Розпорядження № 840 від 21 травня 2012 року
Відповідно до ч.2 ст. 87 Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 57, ч. 2, 4 ст. 78 Господарського кодексу України, Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення Статуту комунального підприємства "Фармація" у відповідність до вимог
законодавства та в межах функцій органу місцевого самоврядування:
Затвердити зміни та доповнення до Статуту комунального підприємства "Фармація", затвердженого розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 06.06.2003 № 990 "Про організаційноправові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 24.04.2003
№ 367/527", виклавши його у новій редакції, що додається.
Голова О. Попов
Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
Продовження на наступній стор.

