
Пейзажка стала недоторканною
Депутати Київради підтримали ініціативи КМДА щодо алеї, 
МАФів та освітлення міста
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На набережній 
зникнуть затори
У Києві відкрили нову транспортну естакаду на примиканні Дніпровського
узвозу та Набережного шосе

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У Києві тривають роботи з ор анізації
більш швид існо о р х набережною міс-
та. Та , вчора олова КМДА Оле сандр
Попов від рив новозб дован еста ад на
прими анні Дніпровсь о о звоз та На-
бережно о шосе, я а дозволить збільши-
ти проп с н спроможність цієї в лиці,
ма симально спростить р х основних лі-
воповоротних пото ів та підвищить без-
пе р х транспорт .

Знаково, що зазначена транспортна розв’язка була збу�

дована у рекордні строки,— усього за 5 місяців, що в два

рази менше від проектної тривалості зведення цього об’єк�

та. Голова КМДА Олександр Попов на відкритті естакади

подякував будівельникам за їхню сумлінну працю і вручив

десятьом працівникам Почесні грамоти КМДА та іменні

годинники. “Приємно, що такі події стали для нас уже

традицією, адже щороку ми вводимо у дію декілька роз�

в’язок у нашому міста. Тож я щиро вітаю всіх киян та авто�

мобілістів з тим, що ми ввели в експлуатацію об’єкт, про

який ще рік тому ніхто реально не мріяв. Я хотів би подя�

кувати будівельникам за те, що вони дуже відповідально

поставилися до цього завдання, і ми отримали ще одну пе�

ремогу в розвитку транспортної інфраструктури міста”,—

зазначив на відкритті естакади Олександр Попов.

Як розповів “Хрещатику” начальник дільниці корпо�

рації “Альтіс�Холдинг” Олександр Передерій, рекордні

строки будівництва ніяк не позначилися на якості, нав�

паки, всі норми зведення об’єкта були дотримані. А за

швидкі темпи робіт керівник насамперед вдячний

команді мостобудівців, їх злагодженій праці та чималому

досвіду.

До речі, естакада була збудована з використанням сучас�

них технологій та матеріалів, які майже всі були виготовле�

ні в Україні. Так, однією з підрядних організацій, що виго�

товляла конструкції для розв’язки, був завод “Ленінська

кузня”, тож на думку очільника міськадміністрації, естака�

да працюватиме більше століття і успішно вирішуватиме

проблему транспортного завантаження на цій ділянці.

Олександр Попов також висловив вдячність уряду та осо�

бисто прем’єр�міністру України Миколі Азарову за всебіч�

ну підтримку цього проекту. А для того, щоб естакада пра�

цювала безперебійно та вдало виконувала свої функції,

митрополит Павло, намісник Києво�Печерської лаври,

здійснив чин її освячення.

Як повідомив генеральний директор КК “Київавтодор”

Георгій Глінський, довжина естакади становить 361 метр,

кошторисна вартість будівництва — 175,6 млн грн. Від�

криття розв’язки дозволить ліквідувати світлофор на пере�

тині Дніпровського узвозу і Набережного шосе, що усуне

затори на цій ділянці. “Поступово набережна Києва стає

більш швидкісною, ліквідовуються світлофорні об’єкти,

які створюють затримку автомобілів. Перший вузол ми

“розв’язали” на проспекті Науки, наразі підходимо до

моста Патона і до 9 Травня завершимо повністю будівниц�

тво і цієї розв’язки. Крім того, передбачено поступове роз�

ширення Паркової алеї, але це більш віддалена перспекти�

ва”, — відзначив Георгій Глінський

Оле сандр Попов подя вав мостоб дівцям за те, що здали об'є т ре ордні стро и,– сьо о за 5 місяців, не пор ш ючи при цьом б дівельних норм

Анатолій ШОСТАК: 
"Потрібна термінова 
гармонізація державних стандартів
освіти з  європейськими. 
І столична освіта має бути лідером
у цьому процесі"  
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Київські митці почуті 

До Дня міста творчі спіл и отримають власність
приміщення, я і вони ба ато ро ів е спл ат ють на
правах орендарів
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Острівок традиційної Естонії 
У столиці триває вистав а національно о одя
прибалтійсь ої раїни

СТОР. 7

У номері
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Нинішнього року до зведеного 
бюджету столичні платники 
податків сплатили 
7 мільярдів 393 мільйони гривень
Про це повідомила Голова столичної подат ової

Ірина Носачова. За її словами, з почат ро до дер-
жавно о бюджет подат івцями Києва зібрано 5 млрд
697 млн рн, що більш ніж на 34 % перевищ є по аз-
ни відповідно о період мин ло о ро . Держбюд-
жет додат ово отримав 1 млрд 449 млн рн. Зо рема
збільшились надходження від а цизно о подат з
вироблених в У раїні товарів 2,8 раз , на 45,3 % зріс
по азни сплати подат на приб то , на понад
39 % — подат на додан вартість та більш ніж на
22 — подат на доходи фізичних осіб.
“До бюджет міста Києва січні-березні поточно-
о ро столичні платни и подат ів сплатили 1 млрд
696 млн рн, що майже на 130 млн рн, або на 8 %
більше порівняно з мин лим ро ом”,— зазначила
Ірина Ві торівна.
На адаємо, що подат ові надходження столичних

представни ів вели о о бізнес зв’яз з їх пере-
ходом на облі до Центрально о офіс з обсл ов -
вання вели их платни ів подат ів, відповідно до на-
аз ДПС У раїни № 45 від 17 січня 2012 ро , від-
ображається звітах ДПС У раїни

За транзит газу в 2011 році 
Україна отримала 
3,2 мільярда доларів
НАК “Нафто аз У раїни” 2011 році збільшила

доходи від транзит аз на 7,9% порівнянні з
2010 ро ом,— до 3,24 млрд доларів (25,864 млрд
рн. за рсом НБУ на 5 вітня), повідомляють
“У раїнсь і новини” із посиланням на звіт омпанії
за четвертий вартал 2011 ро .
Торі “Нафто аз” збільшив транзит аз на 5,67 %,

або до 104,198 млрд бометрів.
Приб то НАК “Нафто аз У раїни” 2011 році

с лав 9,1 млрд рн. Я відомо, 2010 році НАК от-
римала від транзит аз 23,974 млрд рн (більше
3 млрд доларів)

МЗС просить Нідерланди 
скасувати візи для українців
Про це йдеться в повідомленні прес-сл жби МЗС

У раїни.
4 вітня очільни міністерства Костянтин Грищен-
о з стрівся з деп татами, членами Комітет із за-
ордонних справ нижньої палати парламент Нідер-
ландів, а та ож представни ами олландсь ої деле-
ації в Парламентсь ій асамблеї Ор анізації з без-
пе и та співробітництва в Європі та Ради Європи.
Під час з стрічі він зазначив, що більшість раїн-

ців, я і відвід ють Європейсь ий Союз, поважають
європейсь і за они й льт рні традиції і повинні
б ти бажаними остями в раїнах Євросоюз , пові-
домляють “У раїнсь і новини”

Між Києвом і Душанбе 
запроваджені прямі авіарейси
4 вітня 2012 ро в аеропорт “Бориспіль” здійсне-

но перший рейс авіа омпанії “Сомон Эйр” з Д шанбе.
Напередодні авіа омпанія “Сомон Эйр” підписала

інтерлайн- оди з базовими раїнсь ими авіа ом-
паніями: це дозволить пасажирам з пересад ою в
“Борисполі” подорож вати сією широ ою мар-
шр тною мережею раїнсь их перевізни ів, зо ре-
ма: Нью-Йор , Амстердам, Тель-Авів, Берлін, Тбілі-
сі, Брюссель, Мадрид, Лондон, Гельсін і, Лісабон,
Варшава, Сідней, Б харест, Париж, Сто ольм, Ніц-
ца, Відень.
Польоти з Києва в Д шанбе здійснюватим ться

щотижня — щосереди літа ами Boeing 737-
300/800/900
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Гарантія від забудов
Київрада підтримала ініціативу голови

КМДА Олександра Попова і надала

Пейзажній алеї статус пам’ятки природи

місцевого значення. Таке рішення вчора

на пленарному засіданні підтримали 107

депутатів зі 112 зареєстрованих в сесій�

ній залі.

Голова КМДА Олександр Попов оха�

рактеризував прийняття цього рішення

як остаточну перемогу. “Я хотів би ак�

центувати увагу, що це перемога як гро�

мадськості міста, так і влади, бо громад�

ські організації та кияни поставилися до

можливості будівництва там житлового

будинку дуже негативно і відстоювали

цю позицію... Зараз на черзі питання, як

ми будемо розвивати цю територію, які

нові проекти там реалізуємо. І це пред�

мет знову ж таки обговорення, дискусії з

жителями цієї території і з тими пред�

ставниками громадських організацій, які

опікуються Пейзажною алеєю... Я ду�

маю, що наступним кроком стане наша

спільна дія відносно того, щоб прибрати

й інші незаконні об’єкти на цій терито�

рії. Я маю на увазі перш за все гаражі, які

збудовані без будь�якого дозволу”, —

прокоментував Олександр Попов.

Депутат Київради Денис Москаль уточ�

нив, що межі заповідника — це Пейзажна

алея разом зі схилами, що тягнуться

вздовж неї. “Фактично цей природоохо�

ронний об’єкт обмежений Андріївським

узвозом з одного боку та кінцем Пейзаж�

ки — з іншого”,— пояснив “Хрещатику”

депутат Київради Денис Москаль. Він та�

кож додав, що в межі пам’ятки потрапляє

також фундамент Десятинної церкви.

Заступник міського голови — секретар

Київради Галина Герега під час брифінгу

зазначила, що встановлення природоохо�

ронного статусу на цій території гарантува�

тиме заборону будь�якої діяльності, яка

може нанести шкоду заповідному об’єкту.

Нагадаємо, 4 квітня Окружний адміністра�

тивний суд Києва скасував рішення про

передачу Міністерству закордонних справ

земельної ділянки на Пейзажній алеї для

будівництва житлового будинку.

Кількість кіосків зменшиться 
удвічі

Депутати прийняли рішення про роз�

робку схеми розміщення тимчасових спо�

руд торговельного, побутового чи іншого

призначення для ведення підприємниць�

кої діяльності у Києві. Відповідно до до�

кумента, кількість кіосків зменшиться

протягом 5 років з 13�ти до 5�6 тис. За

вказаний проект рішення свої голоси від�

дали 65 депутатів.

Закінчення на 2	й стор.
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Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У Києві створено омпле сн пам’ят природи місцево о зна-
чення “Пейзажна алея”, що вбереже цю територію від заб до-
ви тепер і в майб тньом . За дане рішення про олос вало 107
деп татів. Столичні обранці прийняли три важливі цільові про-
рами, про олос вали за розроблення Компле сної схеми роз-
міщення тимчасових спор д та створення місті чер ових ор-
анів самоор анізації населення.
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До Києва на інноваційний форум “Kyiv City Open
Doors” приїдуть інвестори з Кремнієвої долини
19–20 вітня 2012 ро КМДА партнерстві з інноваційним пар ом

BIONIC Hill та омпанією UDP провед ть інноваційний фор м “Kyiv City
Open Doors”. Про це повідомив заст пни олови КМДА Р слан Крама-
рен о.
За йо о словами, на презентацію прое т інноваційно о пар BIONIC

Hill та можливостей раїнсь их винахідни ів приїд ть 15 ерівни ів зі
спис 35 провідних венч рних фондів Кремнієвої долини.
“Інноваційний фор м надає ні альн можливість підвищити міжнарод-

ний стат с раїнсь о о техноло ічно о бізнес серед амери ансь их ін-
весторів, а та ож нала одити ефе тивн ом ні ацію між лючовими
с б’є тами реалізації страте ії інноваційно о розвит Києва. Та , часть
фор мі вже підтвердили дире тор зі страте ії та розвит IBM Venture

Capital Дрю Клар , партнер омпанії “В дсайд Кепітал Партнерс” Келлі
Рортер, партнер однієї з найвпливовіших венч рних омпаній “Се войа
Кепітал” Девід Спе тор. Це світові імена, і їхня заці авленість Києвом та
нашими можливостями дає підстави вважати, що прое т BIONIC Hill б -
де спішним. Після презентації інноваційно о пар б де проведено ро-
д-шо наших най ращих стартапів”, — зазначив Р слан Крамарен о.
Він зазначив, що в У раїні сьо одні працює 200 тисяч ІТ-спеціалістів та

ще 15 тисяч щорічно вип с ають провідні навчальні за лади. При цьом
дохід IT- омпаній У раїни перевищ є $1,5 млрд на рі , а е спорт посл
IT- омпаній с ладає $1 млрд

12 квітня відбудеться загальноміська весняна 
толока
Столична влада запрош є ромадсь ість взяти часть за альномісь ій

весняній толоці з озеленення та бла о строю, я а відб деться 12 вітня.
Наразі створено Ор анізаційний омітет з проведення заход . До йо о

с лад війшли заст пни и олів РДА, начальни и профільних правлінь
та дире тори ом нальних сл жб. Очолив Ор омітет перший заст пни
олови КМДА Оле сандр Маз рча . Підписано відповідне розпорядження
КМДА.
Стр т рні підрозділи КМДА разом з ромадсь істю, чнівсь ою та ст -

дентсь ою молоддю привед ть належний естетичний та санітарний
стан приб дин ові території, дитячі і спортивні майданчи и, пар и, с ве-
ри та інші об’є ти масово о переб вання та відпочин населення.
Крім то о, б д ть створені місця ви л домашніх тварин, поряд овані

зелені зони та висаджені саджанці дерев і щів.
КО “Київзеленб д” та КК “Київавтодор” забезпечать часни ів весняної

толо и належним інвентарем, посад овим матеріалом та збиратим ть і
вивозитим ть поб тові відходи.
ГУ онтролю за бла о строєм дор чено забезпечити прийом поб тових

відходів на полі он № 5.
За важимо, що найбільш а тивних часни ів весняної толо и з озеле-

нення та бла о строю б де відзначено

Цифра дня

Call�центр 15�51

4 000 000 
тонн вантажів відправлено Південно�Західною залізницею у січні –
лютому 2012 року, що на 11,6% більше, ніж за січень – лютий минулого
року 

За інформацією ГУ статистики в м.Києві 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01034, м. Київ�34, вул. Володимирська, 51�б
Телефон для довідок 502�34�37, факс: 235�01�93
Телефони рекламного відділу: 234�21�84, 531�91�05, факс: 235�61�48, 067�2097681
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234�27�35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E�mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E7mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 24095

Пейзажка 
стала недоторканною

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

Перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак пові�

домив, що введення вже готової

схеми в роботу стартуватиме 1 січ�

ня наступного року. Він також за�

значив, що впровадження нової

системи відбуватиметься поступо�

во — щорічно кількість кіосків у

столиці зменшуватиметься при�

близно на 30 %, акція триватиме 5

років.

“Згідно з даним рішенням, про�

понується взяти за основу схеми

розміщення кіосків, запропонова�

ні від райадміністрацій. Варто за�

значити, що великої кількості

зменшення кіосків відразу не буде,

бо це робочі місця. Цього року бу�

дуть ліквідовуватися тільки неза�

конні тимчасові споруди. Почина�

ючи з наступного року, з 12,7 тис.

МАФів, які є сьогодні в базі, до

кінця 2013 року повинно залиши�

тись 9,5 тис. І так протягом на�

ступних п’яти років їх кількість бу�

де зменшуватись. У підсумку зали�

шиться приблизно 5–6 тис. тимча�

сових споруд”, — повідомив Олек�

сандр Мазурчак.

Зазначимо, що у Києві зали�

шаться лише ті кіоски, потреба в

яких буде чітко обґрунтованою.

Переваги перед іншими матимуть

тимчасові споруди, що займаються

збутом преси, туристичної, суве�

нірної продукції тощо. “Не пощас�

тить” кіоскам, що торгують тютю�

ном та алкоголем поблизу навчаль�

них закладів, загороджують прохо�

ди біля метро чи розміщені побли�

зу магазинів та торговельних цен�

трів.

Як повідомила начальник ГУ

промислової, науково�технічної та

інноваційної політики Людмила

Денисюк, до 1 січня власники тим�

часових споруд працюватимуть за

умовами легалізації, сплачуючи до

бюджету міста пайову участь. “Роз�

мір пайової участі вираховується

індивідуально, є кілька параметрів:

площа, вид діяльності, термін по�

дачі документів на сплату цих кош�

тів до бюджету. Важливо, що ті під�

приємці, які подадуть заяву про

сплату пайової участі до 1 травня,

матимуть 25�відсоткову знижку”,

— сказала під час брифінгу Людми�

ла Денисюк.

Нагадаємо, що розмір пайової

участі залежить від кількох крите�

ріїв і розраховується за спеціаль�

ною формулою. За приблизними

підрахунками, кіоск із пресою мо�

же коштувати власнику всього 200

грн на рік. Якщо ж з великої тим�

часової споруди у центрі міста збу�

вають алкоголь та тютюн, то роз�

мір пайової участі може сягнути 20

тис. грн на рік.

У Києві буде більше світла

Київрада прийняла програму

зовнішнього освітлення Києва

“Яскраве місто”. Термін дії доку�

мента — до 2014 року, передбачене

фінансування — 387,7 млн грн. За

відповідне рішення проголосували

88 депутатів. “Ми вважаємо, що

освітлення міста є показником йо�

го цивілізованості. Не скажу, що

сума фінансування є кінцевою. На

цей рік з бюджету на цю програму

буде використано 5 млн грн. Та�

кож є інвестори, які готові це ро�

бити, є власники будівель, які теж

готові до фінансування цих робіт”,

— повідомив перший заступник

голови КМДА Олександр Мазур�

чак

Київські митці почуті

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Учора в Центральном б дин х -
дожни а відб лася з стріч олови
КМДА Оле сандра Попова з пред-
ставни ами творчих спіло столиці.
Мистець а еліта оворила про набо-
ліле їхньом б денном житті: ви-
со і ом нальні тарифи, від лючення
опалення взим та відс тність при-
міщень для спіло . Оле сандр Попов
пообіцяв найближчим часом допо-
мо ти вирішити найболючіші проб-
леми митців.

У творчих спілок накопичилося досить багато

питань, які, за їх словами, останнім часом лише

загострюються. “Сьогодні мова йде про виживан�

ня митців та Національних спілок. Перед нами

стоїть питання високої оплати оренди творчих

майстерень, оренди землі. Через високі тарифи

на опалення часто спілки лишаються без тепла

взимку, — зазначив голова Координаційної ради

національних творчих спілок України, голова На�

ціональної спілки художників України Володи�

мир Чепелик.— Приємно, що у Київської міської

державної адміністрації є розуміння наших проб�

лем і є бажання допомогти нам вирішити їх”.

Окрім того, постає велика проблема відсутно�

сті приміщень для творчих спілок. Приміром,

вже багато років поспіль на правах орендарів

працює Національна спілка майстрів народного

мистецтва України та Національна спілка фото�

художників України. У Національної хореогра�

фічної спілки та її Київського осередку ще й досі

немає офісного приміщення. Людям доводиться

збиратися на квартирах та працювати на кухнях.

Залишається безхатченком Київське творче від�

ділення Національної спілки театральних діячів

України.

Голова КМДА Олександр Попов уважно заслу�

хав керівників Національних спілок та перейняв�

ся їхнім становищем. “Проблемних питань нако�

пичено чимало. Одне з них — це оплата кому�

нальних послуг. Для творчих спілок як суб’єктів

непідприємницької діяльності встановлені тари�

фи дійсно є зависокими. І це питання має вирі�

шуватися на державному рівні,— зазначив очіль�

ник столичної адміністрації.— Щодо приміщень,

то ми повинні не лише звільнити творчі спілки

від сплати оренди, а й встановити справедливість

та віддати їм у власність те, що вони багато років

експлуатують і де виховують не одне покоління

талановитих людей, які прославляють і Київ, і

Україну”.

За словами Олександра Павловича, питання

передачі у власність творчим спілкам приміщень

буде вирішено найближчим часом. Планується,

що відповідні розпорядження стануть подарун�

ком для митців до Дня міста.

Голова КМДА запропонував усім присутнім

долучитися до проведення Євро�2012 та розро�

бити програму концертів на відкритому повітрі у

місті та на Андріївському узвозі зокрема

У місті запрацював сьомий 
дозвільний центр
Підприємцям Деснянського району стало простіше отримати 
всі необхідні документи

Особливість цього центру в тому,

що поруч з ним в одному приміщен�

ні знаходиться дозвільний центр з

надання послуг у сфері господар�

ської діяльності. А це значить, що

дозвільні, адміністративні та кон�

сультативні послуги з різних питань

мешканці Деснянського району

зможуть отримати в одному місці. У

нововідкритому центрі працювати�

муть представники структурних під�

розділів та управлінь РДА, державні

адміністратори та реєстратори, які

надаватимуть 77 послуг мешканцям

району. Зауважимо, в центрі також

будуть надаватися послуги з реєс�

трації місця проживання, видачі або

переоформлення паспортів, РАГСу

та ГУ Державної міграційної служби

у м. Києві.

З часом планується, що в штаті та�

ких центрів будуть працювати фа�

хівці міських установ, де виникають

чималі черги, наприклад, з Міського

бюро технічного обслуговування та

інших. До слова, зараз тут створено

38 робочих місць, у майбутньому

кількість спеціалістів збільшиться

до 50.

Як і в інших центрах, тут працює

система електронного запису, яка

дозволить уникнути черг та підви�

щить якість обслуговування насе�

лення. “Ми якомога ближче підій�

шли до вирішення проблем підпри�

ємців, які до нас звертаються, й пра�

цюватимемо, щоб їх документи на�

лежним чином оперативно були

опрацьовані”,— зазначає голова

Деснянської РДА Віктор Жеребнюк.

Участь у відкритті центру взяла за�

ступник міського голови — секретар

Київради Галина Герега. “Ми мріяли

про те, щоб кияни отримували не�

обхідні їм документи, не стоячи в

довгих чергах, щоб підприємці мали

змогу прийти в одне приміщення й

отримати ту документацію, яка по�

трібна в їхній діяльності,— сказала

під час відкриття Галина Федорів�

на.— Люди уже від сьогодні зможуть

оцінити якість та ефективність на�

дання послуг. Думаю, мешканці ін�

ших районів, де такі центри уже

працюють, оцінили й зрозуміли, що

це дуже гарна і хороша справа, яка

допомагає не тільки звичайним ки�

янам, але й підприємцям, які своєю

діяльністю наповнюють міський

бюджет”.

Начальник ГУ з питань регуля�

торної політики та підприємництва

Микола Поворозник зазначає, що

до Дня Києва планується відкрити

дозвільні центри в усіх районах сто�

лиці, а з червня розпочнеться робо�

та зі створення єдиної електронної

системи документообігу між район�

ними та міським дозвільними цен�

трами

Оксана ЛИСИНЮК
“Хрещатик”

У Деснянсь ом районі від рився центр з надання адмі-
ністративних посл . Сьомий із одинадцяти запланова-
них, я і мають діяти в столиці. Розташ вався він на
першом поверсі Деснянсь ої РДА (просп. Мая овсь о-
о, 29). Т т меш анці та підприємці район змож ть от-
римати 77 видів посл . Я зазначають самі підприєм-
ці — це нова сторін а взаємодії влади та бізнес , я ий
працює в районі.

Шулявку очищено від ринку “секонд7хенд”
Територію, на я ій тривали демонтажні роботи, працівни и КПШЕУ Со-

лом’янсь о о район привели до належно о стан , повідомили КП “Ки-
ївбла о стрій”.
За алом демонтаж тимчасових спор д відб вався на території площею

майже 0,43 а. Самі роботи почалися напри інці мин ло о ро . Проте в
середині січня підприємці зверн лися з проханням надати їм чотири тиж-
ні для демонтаж ято власними силами. Втім, сво о слова вони та і не
дотримали.
Тож 17 березня демонтажні бри ади “Київбла о строю” поверн лися

на резонансний об’є т.
Слід зазначити, що впродовж сьо о період демонтаж на “се онді”

працювало від однієї до трьох демонтажних бри ад одночасно. Втім, вели-
ий фронт робіт не дозволяв провести демонтаж швидшими темпами

У п’ятницю і суботу столиця ярмаркуватиме
Я повідомили в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання

населення КМДА, 6 та 7 вітня столиці відб д ться сільсь о осподарсь і
ярмар и.
Зо рема 6 вітня, п’ятницю, тор ватим ть Голосіївсь ом районі на

просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровсь ом — на просп. Ват тіна, 12;
Печерсь ом — на в л. Червоноармійсь ій, 121; Подільсь ом — на
просп. Правди, 5–11; Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62–64.
7 вітня, с бот , ярмар и відб д ться Голосіївсь ом районі на в л.

Голосіївсь ій, 10–14; Дарниць ом — на в л. Л. Рев ць о о; Деснян-
сь ом — на в л. Лис івсь ій (в межах в л. Рад нсь ої та Милославсь ої)
та на розі просп. В. Мая овсь о о та в л. М. Цвєтаєвої; Дніпровсь о-
м — на в л. А. Б чми, 1–9; в Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом ,
23–43; в Подільсь ом — на в л. Г. Світлиць о о, 25; в Святошинсь о-
м — на розі в л. Т л зи та Р. Ролана; в Солом’янсь ом — на в л. Г. Се-
вастополя, 42; в Шевчен івсь ом — на в л. В. Василевсь ої, 1–17.
На адаємо, що на ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні

прод ти харч вання та промислові вироби майже з сіх ре іонів У раїни

До Дня міста творчі спілки отримають у власність приміщення, 
які вони багато років експлуатують на правах орендарів
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Пейзажна алея залишиться для иян любленим місцем відпочин і надалі



Рішення Київради

Ділові новини

У світовому ІТ�рейтингу
Україна зайняла 75 місце
Всесвітній е ономічний фор м

оп блі вав інде с мережевої о-
товності 2011—2012 ро
(Networked Readiness Index
2011—2012).
У раїна виявилася на 75 місці, а

за алом рейтин бер ть часть
142 держави світ . У раїна цьо о
раз зайняла позицію пор ч з
Ямай ою та Ме си ою. До речі,
рейтин хара териз є рівень роз-
вит інформаційно- ом ні ацій-
них техноло ій в світі і йо о вплив
на державн он рентоспромож-
ність. За останніх 7 ро ів наша
держава займала в цьом рейтин-

різні місця: 2010—2011 — 90,
в 2009—2010 — 82, в 2008-
2009 — 62, в 2007—2008 — 70, в
2006—2007 — 75, в 2005 — 76. Я

бачимо, цьо о ро порівняно з
мин лим держава по ращила свій
рейтин на 15 позицій

Золотовалютні резерви
збільшились

Золотовалютні резерви У раїни
в березні зросли на 0,3 % — до $
31,129 млрд. “На 1 вітня 2012
ро обся золотовалютних ре-
зервів становив $ 31,129 млрд в
е віваленті. Тобто за місяць ре-
зерви зросли на $ 79 млн”,— за-
явив дире тор департамент
правління валютним резервом
та здійснення операцій на від ри-
том рин Нацбан Оле сандр
Д бихвост. На адаємо, за під-
с м ами люто о золотовалютні
резерви У раїни становили $
31,049 млрд

В Україні до 5 млн 
робітників�нелегалів
Про це заявив прем’єр-міністр

Ми ола Азаров на засіданні ря-
д . “З 20 мільйонів працездат-
них ромадян офіційно працю-
ють лише 13 мільйонів. Близь о
5 млн осіб переб ває поза ле-
альним рин ом праці. Та і ро-
бітни и абсолютно не захище-
ні”,— с азав Азаров. Він зазна-
чив, що роботодавець щодо та-
их працівни ів не несе жодних
соцзобов’язань. “Кожна п’ята
молода людина до 25 ро ів не
має роботи. Малі шанси на пра-
цевлашт вання тих, ом за
50, — з них теж ожен п’ятий не
має роботи. 40 % вип с ни ів
в зів влаштов ються на робот
не за отриманим фахом”,— за-
явив прем’єр. За словами пана

Азарова, У раїні потрібна нова
системна політи а сфері зай-
нятості. Нещодавно прем’єр-мі-
ністр дор чив Сер ію Ті іп
очолити робоч р п з розроб-
и нової реда ції прое т за он
“Про зайнятість населення”

Інвестиції у приватизовані
підприємства зросли 
у 27 разів
Обся інвестицій, передбаче-

них до оворами півлі-продаж ,
що б ли ладені Фондом держ-
майна протя ом мин ло о ро ,
більший порівнянні з по азни-
ами 2010 ро на 34 %. Всьо о
Фонд тримав на онтролі 1313
інвестиційних зобов’язань, ви-
значених до оворами півлі-
продаж . Обся інвестицій, пе-

редбачений до оворами, ла-
деними 2010—2011 ро ах, 27
разів перевищ є обся інвести-
цій за до оворами 2008—2009
ро ів. На почато 2012 ро с -
марна вартість інвестицій з ідно
з цими до оворами дося ла по-
азни а 19,65 млрд рн. Серед
при ладів ефе тивної привати-
зації Фонд називає приватиза-
цію онтрольно о па ета а цій
ПАТ “Кварцсамоцвіти”, проведе-
н в листопаді 2010 ро

На 40 % зростуть 
пасажиро�транспортні 
потоки
Державною митною сл жбою

визначено 32 основних п н ти
проп с , через я і б де здійсню-
ватися основний прохід часни ів

Євро-2012 та йо о остей. Це 16
автомобільних, 11 залізничних та
5 повітряних п н тів проп с . За
рез льтатами розрах н ів за аль-
не збільшення пасажиро-транс-
портно о пото план ється в се-
редньом на рівні 40 %. Для при-
лад , в повітряних п н тах про-
п с очі ється найбільше на-
вантаження, воно про ноз ється
тіль и по аеропорт “Бориспіль”
до 6 тисяч осіб на один , а най-
менше по “Львов ” — до 2,5 ти-
сячі осіб на один . Для я існо о
проп с ромадян вже апробо-
вано більш дос онал модель
проход вболівальни ів через
державний ордон. Та , на авіа-
ційном напрям оформлення
пасажирів здійснюватиметься
літа , біля трапа літа а та єв-
ро оридорах

Рішення Київради від 15.03.2012 № 330/7667 “Про надання загальноосвіт�
ньому навчальному закладу І—ІІІ ступенів “Гімназія № 19 “Межигірська”
Подільського району м. Києва земельної ділянки для реконструкції, експлуата�
ції та обслуговування будівель і споруд загальноосвітнього навчального закла�
ду на вул. Межигірькій, 16 у Подільському районі м. Києва.

Депутати Київради затвердили проект землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки загальноосвітньому навчальному закладу І—ІІІ ступенів

“Гімназія № 19 “Межигірська”. Зазначимо, що згадана гімназія знаходиться

на вул. Межигірській, 16 у Подільському районі міста. Відповідно до тексту

документа, навчальному закладу надано у постійне користування земельну

ділянку площею 0,62 га для реконструкції, експлуатації та обслуговування

будівель і споруд. Підкреслимо, що згадану ділянку виділено за рахунок місь�

ких земель, не наданих у власність чи користування. “Гімназія № 19 “Межи�

гірська” має звернутися до ГУ управління земельних ресурсів із клопотанням

щодо організації винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та

виготовлення документів, які посвідчують право користування відведеною

землею. В рішенні також зазначено, що використання землі не за цільовим

призначенням тягне за собою припинення права користування нею

Розпорядження КМДА від 12.03.2012 № 382 “Про прокладання і перекла�
дання інженерних мереж до житлово�офісного комплексу з об’єктами соціаль�
но�побутового призначення та підземним паркінгом на вул. Юрія Кондратюка,
1 у Оболонському районі.

До 20�го травня цього року має звершитися прокладання і перекладання ін�

женерних мереж до житлово�офісного комплексу з об’єктами соціально�по�

бутового призначення та підземним паркінгом на вул. Юрія Кондратюка, 1,

що в Оболонському районі столиці. Відповідне розпорядження підписав го�

лова КМДА Олександр Попов. Зокрема у документі йдеться, що ПАТ “ЕНЕР�

ГОПОЛЬ�УКРАЇНА” має виконати прокладання господарсько�побутової ка�

налізації закритим способом (методом підземного горизонтального буріння)

по вул. Юрія Кондратюка від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Михай�

ла Майорова та до вул. Полярної. Зазначимо, що вказані роботи передбачають

часткове розриття проїзних частин вулиць.

Виконавцю робіт доручено також укласти договори з власниками інженер�

них мереж, розробити та погодити в УДАІ ГУ МВС України в м. Києві тимча�

сову схему організації руху транспорту та пішоходів, встановити огорожу, від�

повідні дорожні знаки, освітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечити безпеч�

ний прохід пішоходів та проїзд транспорту в місцях виконання робіт. У доку�

менті також йдеться про те, що після завершення робіт з прокладання інже�

нерних мереж це майно передається до комунальної власності територіальної

громади міста Києва з наступною передачею у володіння та користування

ПАТ “АК “Київводоканал”. Контроль за виконанням цього розпорядження

покладено на заступників голови КМДА відповідно до розподілу обов’язків

Розпорядження КМДА

Мінфін планує 
випуск нового виду
облігацій
Ресурси хочуть залучати 
на внутрішньому ринку

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Зважаючи на несприятлив он’юн т р на зовнішніх
рин ах запозичень, ряд розширює можливості зал -
чення рес рсів за рах но продаж вн трішніх облі а-
цій. У Мінфіні висловлюють впевненість том , що
У раїна розрах ється за своїми зобов’язаннями вчасно
і повній мірі.

За словами Галини Пахачук, директора департаменту боргової і міжна�

родної фінансової політики МФУ, в квітні міністерство планує випуск но�

вого типу інструментів — валютних облігацій з офертою. Термін обороту да�

ного виду облігацій складе 1—3 роки. Купонні платежі по таких боргових

інструментах здійснюватимуться кожних 3 або 6 місяців, при цьому дати

оферти, швидше за все, збігатимуться з датами купонних платежів. На дум�

ку Галини Антоненко, експерта ING Bank, нові умови випуску валютних

облігацій можуть бути для інвесторів досить цікавими, оскільки середньо�

строкові облігації фактично стають короткостроковими і сприяють зни�

женню кредитних і процентних ризиків для інвесторів. Крім того, нові об�

лігації можуть виступити альтернативою банківським депозитам до вимоги

в іноземній валюті, вважає фахівець.

“Проте ми вважаємо, що уряду вдасться лише трохи наростити об’єм до�

ларових надходжень, зважаючи на обмежене число потенційних покупців

валютних паперів. В той же час рівень потенційного попиту також визнача�

тиметься строком до першої дати оферти, оскільки певне число банків мо�

же бути зацікавлене в купівлі облігацій з коротким терміном обороту”,—

пояснює Галина Антоненко. Окрім прагнення до збільшення об’єму надхо�

джень, Мінфін, судячи з усього, також має намір знизити вартість запози�

чень, оскільки наявність оферти передбачає премію до ціни. Враховуючи,

що вартість зовнішніх запозичень для України залишається високою, нові

облігації можуть сприяти зниженню вартості ресурсів, що залучаються.

Уряд планує і далі розширювати лінійку внутрішніх боргових інструмен�

тів. Зокрема 12 березня Кабмін прийняв постанову про випуск валютних

облігацій внутрішньої позики у євро номінальною вартістю 1000 євро. 

“Стан державних фінансів та внутрішнього фінансового ринку дозволяє

МФУ забезпечувати виконання програми запозичень та підтримувати обсяг

державного боргу на безпечному рівні. Україна підтверджує свої наміри ста�

більно виконувати зобов’язання перед кредиторами, у тому числі перед

МВФ, у встановлені строки”, йдеться у повідомленні Мінфіну

Тенденції
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 6 квітня 2012 року

Ризикова альтернатива
депозитам
"Хрещатик" з’ясував переваги і недоліки інвестування в акції
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

З о ляд на нестабільн
ма рое ономічн сит ацію
світі, я а підсилюється

наявністю бор ових проб-
лем низ и раїн світ , ін-
вестори ш ають шляхи
зниження ризи ів для сво-
о апітал , диверсифі -
ючи портфель інвестицій.
Світова пра ти а в ладан-
ня рошей фінансові
рин и (а цій, валютний,
цінних металів) давно ста-
ло дост пною і реальною
альтернативою бан ів-
сь им депозитам навіть
для фізичних осіб. “Хре-
щати ” вирішив розібрати-
ся, я им чином ромадяни
мож ть інвест вати і за-
робляти на а ціях в У раїні
і с іль и оштів для цьо о
потрібно.

Альтернатива депозитам
За словами Катерини Горбуно�

вої, заступника директора з роз�

витку продажів департаменту з

продажу та роботи з інвесторами

“КІНТО”, в США і багато де в сві�

ті інвестування в цінні папери вже

давно є реальною альтернативою

банківському депозиту. “В Україні

інвестування на фондовому ринку

поступово набирає обертів. Бан�

ківський депозит — це консерва�

тивний спосіб зберігання коштів,

яким користуються люди, не гото�

ві до ризиків, а також ті, хто за від�

сутності інформації просто не знає

про можливості інвестування,—

зауважує експерт.— Інвестуючи,

можна не тільки зберегти кошти, а

й збільшити їх купівельну спро�

можність та отримати прибуток. З

огляду на поточну ринкову ситу�

ацію та неймовірно низькі ціни,

прибуток інвесторів в перспективі

може виявитися надприбутком”.

На думку експерта, найбільш по�

пулярними інструментами фондо�

вого ринку серед населення є інвес�

тиційні та недержавні пенсійні фон�

ди. “Останні, в свою чергу, склада�

ють гідну конкуренцію пенсійним

депозитам. В інвестиційних фондах

можна отримати прибуток у вигляді

дивідендів або продавши цінні па�

пери при збільшенні їх вартості, а в

недержавних пенсійних фондах —

додатковий прибуток до пенсії”,—

стверджує фахівець.

Олег Іванець, макроекономіст

компанії Арт Капітал, погоджуєть�

ся з тим, що інвестиції в акції є

альтернативою депозиту, але наго�

лошує на необхідності обережно

підходити до вибору цінних папе�

рів для інвестування та застосову�

вати портфельний підхід: “Також

треба розуміти, що інвестиції у

цінні папери потребують більше

уваги та знань. Навіть якщо вико�

ристовувати “довірче управління”,

тобто довірити свої кошти в управ�

ління професіоналам, необхідно

розумітися на параметрах ризику

та доходності і балансу між ними,

щоб ваш управляючий правильно

підібрав інвестиційну стратегію

для вас. Якщо ж самому формувати

інвестиційну стратегію, то необ�

хідні значні знання та час. Проте

відповідно загальний ефект від ін�

вестицій у цінні папери помітно

вищий за депозитну ставку. При

цьому неправильно порівнювати

депозитну ставку, скажімо, зі зрос�

танням індексу біржі, оскільки ін�

вестори заробляють як на зростан�

ні, так і на падінні індексу”.

Як вкладати в цінні папери

Борис Кульчицький, менеджер

департаменту з продажу та роботи з

інвесторами “КІНТО” зазначає,

що фізичні особи мають можли�

вість інвестувати у цінні папери,

купуючи їх на ринку самостійно

або через участь в інвестиційних

фондах.

“Обидва методи інвестування ма�

ють свої переваги й свої недоліки.

Торгуючи на ринку власними сила�

ми, інвестори приймають самостій�

ні рішення, коли і які цінні папери

купувати та продавати. Такі рішення

потребують спеціальних знань, до�

свіду та часу. Перевагою інвестицій�

них фондів є те, що все необхідне за

вас буде робити спеціалізована ком�

панія з управління активами. Серед

безперечних плюсів спільного ін�

вестування не можна не відзначити

можливість широкої диверсифікації

портфеля фонду,— зазначає екс�

перт.— На відміну від гравця�одина�

ка фонд як великий покупець може

дозволити собі набагато більшу

кількість різних цінних паперів, що

значно знижує ризики”. Прибутко�

вість пайових інвестиційних фондів

(ПІФів) багато в чому залежить від

часу інвестування та інвестиційної

стратегії обраного ПІФу, пояснює

“Хрещатику” Олена Оксанич, за�

ступник директора з регіональних

продажів департаменту з продажу та

роботи з інвесторами “КІНТО”:

“Якщо це ПІФ з консервативною

стратегією, активи якого в основно�

му складаються з інструментів з фік�

сованим доходом, то можна отрима�

ти прибуток на рівні депозитної

ставки. ПІФи з ризикованою стра�

тегією інвестують в акції, і в певні

періоди часу вони можуть прино�

сити “супердохід”, який може пере�

вищувати 100 %, а в деякі — від’єм�

ний результат. Тому багато людей

схиляються до фондів зі збалансова�

ною стратегією, портфелі яких на�

повнюються як інструментами з

фіксованим доходом, так і акціями”.

Олег Іванець вважає, що з роз�

витком інтерент�торгівлі ПІФи ві�

дійшли на другий план. “Причина

цього — недосконале законодав�

ство, що обмежує права компаній з

управління активами у виборі ін�

вестиційних інструментів для 

ПІФів. Це призводить до їх низь�

кої прибутковості. Для прикладу за

кордоном ПІФи — один з най�

більш популярних інвестиційних

інструментів, тому що вони дають

можливість цільових інвестицій у

цікаві проекти розвитку. В Україні

таку можливість мають лише вен�

чурні фонди, на інвестиції у які фі�

зичними особами діє обмеження —

не менше 1 млн грн, що, звісно,

унеможливлює широке розповсю�

дження цього типу фондів”,— за�

значає фахівець.

Якщо ж прийнято рішення про

торгівлю цінними паперами само�

стійно, за словами фахівців, до�

статньо відкрити рахунок у торгів�

ця цінними паперами, встановити

необхідне програмне забезпечен�

ня, і торгівлю можна розпочинати

за 1—2 дні. Щодо терміну інвесту�

вання, то це може бути як один

день, так і 1—2 роки. Проте необ�

хідно розуміти, що для інвестуван�

ня з прицілом на день необхідно

займатися цим професіонально,

витрачати на торгівлю на фондовій

біржі кілька годин на день. Щодо

інвестицій на півроку�рік та біль�

ше, то це набагато легше для рядо�

вого інвестора, оскільки денні ко�

ливання цін при такому інвесту�

ванні ігноруються, а беруться до

уваги лише фундаментальні фак�

тори.

Прибуток від інвестування

“Зараз вже не існує порогу входу

на фондовий ринок. Інвестувати

можна почати з будь�якої суми,—

повідомляє Олег Іванець.— Напри�

клад, можна придбати 1000 акцій

банку “Х” приблизно за 200 грн. Але

потрібно розуміти, що і дохід на та�

кий капітал буде не сильно відчут�

ний. Щоб відчути реально заробі�

ток, треба вкласти 2000 грн та біль�

ше. Сертифікати ПІФ або аналогіч�

ні готові “портфельні” продукти

коштують від 1000 грн. Маючи капі�

тал від 15 000 грн, його можна пере�

дати у довірче управління професіо�

нальному трейдеру”.

За словами Олени Оксанич,

жодний закон України не заборо�

няє фізичним особам інвестувати в

акції чи облігації. Разом з тим,

кожне акціонерне товариство (а

особливо приватні АТ) та емітенти

облігацій можуть встановлювати

свої правила чи обмеження для ін�

вестування не тільки для фізичних,

а й для юридичних осіб.

“Рівень прибутковості залежить

від обраної стратегії та ринку, який

готовий приймати інвестор. Мож�

на сказати, що за грамотної пове�

дінки 20—30 % на рік може зароб�

ляти майже кожен інвестор (в якісь

роки більше, наприклад 50 %, а в

якісь менше, наприклад, 0 % або

10 %). Проте заробляти 50 % щомі�

сяця зможуть лише кілька відсот�

ків від активних інвесторів”,— за�

значає стратег компанії “Аструм

Капітал” Павло Ілляшенко.

“Інвестиції у цінні папери є вигід�

ними практично завжди. Єдиний мо�

мент, коли вони є невигідними у по�

рівнянні з депозитними, це коли си�

туація абсолютно стабільна, тобто не�

має ні розвитку, ні падіння. Це буває

вкрай недовго і рідко, найчастіше під

час сезону відпусток улітку, якщо при

цьому макроекономічна ситуація та�

кож незмінна. В усіх інших випадках

інвестиції у цінні папери можуть при�

носити дохід вищий за депозитний.

Але потрібно розуміти, що на фондо�

вому ринку можна взагалі нічого не

заробити, а то й втратити частину ка�

піталу”,— підсумовує Олег Іванець
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Доцент афедри технічно-
о сервіс та інженерно о
менеджмент ім. М. П.
Момотен а Національно о
ніверситет біорес рсів і
природо орист вання
У раїни Анатолій Шоста є
розробни ом ні альної
рейтин ової системи. Тож
йо о не випад ово визна-
но ращим освітянином
2010 ро , ла реатом від-
зна и “Залиш мені в
спадщин д м найви-
щ ”. О рім цьо о, Анато-
лій Шоста — професор
Російсь ої А адемії приро-
дознавства (РАП), член-
ореспондент А адемії на-
Вищої освіти У раїни —

однієї з найпрестижніших
а адемій на У раїни.

Заслужене визнання
Нинішній рік став знаменним в

житті доцента Національного уні�

верситету біоресурсів і природоко�

ристування України Анатолія

Шостака. За видатні заслуги вче�

ного відзначили на міжнародному

рівні. Так, 27 — 29 лютого 2012 ро�

ку в Міністерстві освіти і науки Ро�

сійської Федерації відбулася чер�

гова Міжнародна наукова конфе�

ренція “Сучасні проблеми науки і

освіти”. Конференцію організува�

ла і провела Російська Академія

природознавства (РАП) — широко

відома як одна з найавторитетні�

ших в Росії, країнах СНД та світі. У

насиченій програмі заходів — уро�

чисте відзначення номінантів. Се�

ред нагороджених значився і наш

земляк Анатолій Шостак. Тоді йо�

му, єдиному із представників на�

шої столиці та одному із небага�

тьох, доктор медичних наук, про�

фесор, академік, Президент РАП

(РАЕ) Михайло Лєдванов вручив

диплом професора Російської Ака�

демії природознавства разом із

срібно�позолоченим значком

“Профессор РАЕ” та Срібною ме�

даллю імені В. І. Вернадського. Ра�

зом з цим наш земляк удостоївся

Почесного звання “Заслуженный

работник науки и образования”. У

нагородних документах значилося,

що високих відзнак український

вчений був удостоєний “За видатні

досягнення у галузі природничих і

гуманітарних наук”.

До слова, це не єдина урочиста по�

дія, яка відбулася в житті Анатолія

Шостака в знаковому для нього 2012

році. Так, у середині лютого в Україн�

ському домі відбулася ХV Ювілейна

міжнародна виставка навчальних за�

кладів “Сучасна освіта в Україні�

2012”, на якій представили свої здо�

бутки понад 400 провідних навчаль�

них закладів різних рівнів акредита�

ції України, країн СНД і зарубіжжя.

Національний університет біоресур�

сів і природокористування України

(НУБіП України) вже 3�й рік поспіль

був представлений науковими роз�

робками (понад 50) Анатолія Шоста�

ка. За них університет отримав По�

чесну нагороду “Лідер сучасної осві�

ти”. Нагадаємо, що на сьогодні у

Анатолія Шостака понад 250 науко�

вих праць українською, російською,

англійською та німецькою мовами.

Під його керівництвом успішно за�

хистилися і пішли “в люди” майже

400 бакалаврів, спеціалістів, магіс�

трів... Втім, у сучасному світовому

науковому середовищі цінується не

“валовий” показник (кількість публі�

кацій у маловідомих виданнях), а

кількість посилань на ці публікації

інших вчених. Цей показник відомий

як індекс Хірша. У пана Анатолія він

досить високий, а щоб його мати вза�

галі, слід публікуватися у виданнях з

високим імпакт�фактором, які вхо�

дять до відомих наукометричних баз

даних (Web of science, Scopus). Ни�

нішні пошукові інтернет�системи

миттєво дають відповіді на ці питан�

ня. Отож, не випадково, згідно з рей�

тингом всеукраїнського громадсько�

політичного тижневика “Освіта”,

який щорічно проводиться з метою

визначення найяскравіших постатей

в українській освіті, доцента Націо�

нального університету біоресурсів і

природокористування України, авто�

ра і розробника унікальної рейтинго�

вої системи Анатолія Шостака ви�

знано кращим освітянином 2010 ро�

ку, лауреатом відзнаки “Залиш мені в

спадщину думку найвищу”. Номі�

нантів визначали шляхом опитуван�

ня науковців, студентів, роботодав�

ців. Серед сотень претендентів зна�

чилися імена міністра освіти і науки,

молоді та спорту; радника, повно�

важного представника прем’єр�мі�

ністра України; ректорів українських

університетів; директорів інститутів

та інших діячів у галузі освіти і науки

України.

Унікальна внутрішньоуніверси�

тетська рейтингова система, розроб�

лена паном Шостаком, забезпечила

НУБіП України отримання статусу

дослідницького і надалі залишаєть�

ся потужним чинником у створенні

Наукового парку та системи мене�

джменту якості (СМЯ) з наступним

проходженням сертифікації за Єв�

ропейськими стандартами якості

ISO 9001:2008. Розроблена ним ме�

тодика впроваджена нині у десятках

ВЗО України різних освітньо�квалі�

фікаційних рівнів і є, по суті, мас�

штабним соціальним проектом.

“Йому можна доручити
будь%яку складну справу,  
і він обов’язково її виконає”

Анатолій Шостак — вiдомий в

Українi методист�дослідник, екс�

перт з питань мотиваційного мене�

джменту та управління технологіч�

ними процесами. Свого часу він на�

віть і мріяти не міг про такі висоти,

досягнення і визнання. “Народився

у сім’ї робітника і колгоспниці у Ко�

зельці. Закінчив школу, працював

робітником у “Міжколгоспбуді”,

три роки вiдслужив у спецвiй�

ськах,— розповів про себе Анатолій

Вікторович.— Після демобілізації

поступив до Ніжинського технікуму

механізації сільського господарства,

згодом майже вісім рокiв працював

на виробництві: у рідному Козельці

інженером, старшим інженером�

технологом райоб’єднання “Сіль�

госптехніка”, обирався депутатом

районної ради, з відзнакою закінчив

університет. Свого часу був старос�

тою найкращої академгрупи, голо�

вою студради. Разом з дружиною

Валентиною Миколаївною виховав

двох дітей: сина Максима i доньку

Ганну”. Анатолій Шостак не без гор�

дості додав, що діти закінчили шко�

лу з золотими медалями, добре во�

лодіючи англійською та німецькою

мовами, вступили на навчання до

одного з найкращих вищих навчаль�

них закладів Європи — Дрезден�

ського технічного університету на

машинобудівний факультет, який

успішно закінчили. Нині син Мак�

сим працює інженером�конструкто�

ром на заводі Hydromatik, а донька

Ганна — представником відділу мар�

кетингу ISGE компанії John Deere.

Добрими словами відгукуються

про Анатолія Шостака як про на�

уково�педагогічного працівника і

його колеги. Зокрема, професор
Григорій Подпрятов, завідувач ка�
федри технології зберігання, пере�
робки та стандартизації продукції
рослинництва ім. проф. Б. В. Лесика,

розповів, що з 1999 по 2005 роки

(Григорій Іванович працював тоді

на посаді проректора�головного

вченого секретаря) доцент Шостак

(як автор методики) очолював по�

стійно діючу рейтингову комісію —

найвідповідальнішу в університеті.

Це була надзвичайно складна робо�

та, при впровадженні рейтингової

системи йому доводилося долати

гігантський зовнішній і внутрішній

спротив, створювати нормативно�

правову базу та повний методично�

електронний супровід цієї багато�

ступеневої методики. У результаті,

на базі НУБіП України під егідою

Міністерства освіти і науки України

були проведені два наукові семіна�

ри та круглий стіл за участю ректо�

рів провідних університетів Укра�

їни з адаптації і впровадження цієї

методики. “Проведена також вели�

чезна робота з імплементації систе�

ми оцінювання у регіональних на�

вчальних закладах НУБіП України

та низки ВНЗ I�II�ІІІ�ІV рівнів ак�

редитації,— розповів пан Подпря�

тов.— Як член НМК доцент Шос�

так є співрозробником багатьох ти�

пових програм зі спеціальних дис�

циплін, базових навчальних планів

з 2�х спеціальностей, співавтором

низки документів з переходу на сту�

пеневу систему навчання та вхо�

дження нашого університету у єв�

ропейський простір освіти після

підписання Україною Болонської

угоди. Йому можна доручити будь�

яку складну справу, і він обов’язко�

во її виконає. Він завжди вважатиме

за краще важке, але яскраве й ціка�

ве життя, аніж матеріальні блага і

ситий спокій”. За це йому присвоє�

но звання “Відмінника освіти

України”, “Заслуженого науково�

педагогічного працівника НАУ

України”, нагороджено Почесною

грамотою Кабінету Міністрів Укра�

їни, “Знаком Пошани” та багатьма

іншими.

У Анатолія Шостака незабаром

ювілейна дата: виповнюється 45 ро�

ків трудової і науково�педагогічної

діяльності. Ось як висловлюються з

цього приводу його численні друзі,

колеги.

Доцент кафедри методики НУБіП
України Ярослав Рудик: “Познай�

омився з Анатолієм Вікторовичем,

навчаючись у бакалавратурі факуль�

тету механізації сільського господар�

ства Національного аграрного уні�

верситету. Вимогливий педагог, про�

відний лектор, поважає дисципліну і

цінить дружбу. Під його керівниц�

твом успішно захистив 3 дипломи

(здобувши 2 вищі освіти) і саме за йо�

го підтримки продовжив свій шлях в

аспірантурі. Спілкування з Анатолі�

єм Вікторовичем завжди є джерелом

нових знань і скарбом відповідей на

численні науково�методичні питан�

ня у сфері оцінки якості навчального

процесу у вищих навчальних закла�

дах”.

“До проекту має долучитися
якомога більше київських
педагогів, школярів, 
студентів, батьків”

Переймається Анатолій Шостак і

долею вітчизняної освіти, яка сього�

дні потребує масштабного реформу�

вання. Багаторічний власний вироб�

ничий досвід допомагає йому в цьо�

му. Крім того, у 2006 році він прой�

шов стажування на всесвітньо відо�

мій фірмі AG Bosch Rexroth (м. Ель�

хінген, Німеччина), де вивчав роз�

робку і виробництво аксіально�

поршневих гідромашин, їх ринок

збуту, а також німецький досвід під�

готовки кадрів різного рівня. Тому

він підтримує нові підходи та мето�

ди, ноу�хау, які нині використовую�

ться як у ВНЗ, так і в загальноосвіт�

ніх навчальних закладах. Зокрема це

стосується і запровадження в Києві,

за ініціативи і підтримки голови

КМДА Олександра Попова, столич�

ного стандарту освіти: “До цього

проекту має долучитися якомога

більше київських педагогів, школя�

рів, студентів, батьків. Тільки тоді

проект зможе стати дієздатним і до�

вершеним, стати взірцем для на�

вчальних закладів всієї країни”.

Анатолій Шостак переконаний, що

ініціатива голови КМДА якраз на

часі. І йдеться не лише про обсяги і

механізми соціального захисту педа�

гогів, про матеріальне стимулюван�

ня, освітянські надбавки до посадо�

вих окладів і реальне — нарешті —

вирішення житлових проблем осві�

тян, будівництво і ремонт дитсадків,

шкіл тощо. “Вважаю, що це лише

одна із складових столичного стан�

дарту освіти. Іншою, не менш важ�

ливою складовою, є якість освіти по

всій вертикалі: дошкільна, шкільна,

позашкільна, професійно�технічна і

професійна вища. При цьому нав�

чально�виховний процес на всіх рів�

нях повинен бути глибоко ув’язаний

з екологічними  наслідками будь�

якої людської діяльності та збере�

женням довкілля,— зазначив Анато�

лій Вікторович,— Мене приємно

вражає далекоглядність, глибина і

своєчасність ініціатив Олександра

Павловича Попова, адже нещодав�

но, 30 березня 2012 року, у Брюсселі

Україна і ЄС парафували Угоду про

асоціацію. Подальше підписання і

ратифікація Угоди залежатиме ціл�

ком від України. Європейські очіль�

ники наголошують, що парафуван�

ня є лише технічним завершенням

переговорів і передбачає від України

серйозних кроків щодо запрова�

дження і дотримання європейських

стандартів. Ви ж бачите, що чим

ближче ми до Європи, тим чіткіше

видно невідповідності між націо�

нальними й європейськими стан�

дартами життя, зокрема, і в царині

освіти,— стурбовано продовжує

Анатолій Шостак,— А вихід тут

один: потрібна термінова гармоніза�

ція державних стандартів освіти з

міжнародними і європейськими. І

столична освіта має бути лідером у

цьому процесі. Ось так ми розумі�

ємо ініціативи міського голови”. За

його словами, цікавим і фаховим у

цьому контексті є проект “Столич�

ного стандарту освіти”, розробле�

ний робочою групою Київського

університету ім. Б. Грінченка на ос�

нові аналізу сучасного міжнародно�

го досвіду та реальних потреб і пер�

спектив. Більшість позицій з розділу

“Стандарти вищої освіти” в НУБіП

України вже впроваджені або знахо�

дяться на завершальних стадіях. З

цією метою в нашому університеті

створена система менеджменту

якості (СМЯ). І ось вже протягом 2

років у кожному структурному під�

розділі університету проводиться

копітка робота по приведенню у від�

повідність власної діяльності до ви�

мог стандарту ISO 9001:2008. “Дня�

ми НУБіП України склав черговий

іспит аудиторам Міжнародної неза�

лежної сертифікаційної організації

TUV Rheinland InterCert: був успіш�

но проведений другий етап первин�

ного сертифікаційного аудиту

СМЯ,— розповів пан Анатолій.—

Зрештою, отримавши сертифікат на

відповідність стандартам ISO

9001:2008, наш університет (разом з

іншими провідними університетами

столиці) вийде на новий, більш якіс�

ний, рівень роботи: ми розрахову�

ємо не лише на суттєве поліпшення

фахової підготовки студентів, їх

конкурентоспроможності та ви�

знання провідних університетів сві�

ту, а й на підвищення довіри з боку

інвесторів і роботодавців. Ми давно

усвідомили, що столичний універ�

ситет має відповідати за всіма показ�

никами своєї діяльності світовим та

європейським стандартам якості”

Шановні керівники підприємств,
установ та організацій, 

фізичні особи�підприємці, 
які використовують найману

працю, та фізичні особи, 
які не мають статусу підприємців 

і використовують 
найману працю! 

Доводимо до відома, що з метою

забезпечення належної організації

інформування, а саме надання пові�

домлень роботодавцями на адресу

Управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань у м.

Києві про нещасний випадок у разі
його настання, а також з метою своє�
часної організації проведення розслі�
дування, в Управлінні цілодобово в
автоматичному режимі працює факс
(044) 585�20�11 

Управління ВД ФССНВ у м. Києві 
http://fsnv.kiev.ua 

Новини районів

Анатолій ШОСТАК: 

"Потрібна термінова гармонізація
державних стандартів освіти 
з європейськими. І столична 
освіта має бути лідером 
у цьому процесі"

Анатолій Шоста — автор понад 250 на ових праць раїнсь ою, російсь ою,
ан лійсь ою та німець ою мовами

Ф
от

о 
з 

ос
об

и
ст

ог
о 

ар
хі

ву
 А

на
то

лі
я 

Ш
ос

та
ка

У Голосієві відбулось засідання 
Ради керівників промислових 
підприємств
У вівторо в приміщенні Голосіївсь ої райдержад-

міністрації відб лось засідання Ради ерівни ів про-
мислових підприємств, на ових станов та авто-

транспортних ор анізацій Голосіївсь о о район за частю олови Го-
лосіївсь ої РДА Оле сандра Незнала, заст пни а начальни а Головно-
о правління промислової, на ово-технічної та інноваційної політи и
КМДА Наталії Ковалішиної, заст пни а начальни а ДПІ в Голосіївсь о-
м районі м. Києва Сер ія Німчен а. Одне з питань поряд денно о —
вибори олови та заст пни а олови Ради ерівни ів промислових під-
приємств, на ових станов та автотранспортних ор анізацій Голосіїв-
сь о о район столиці. Та , під час олос вання оловою Ради ерів-
ни ів б ло обрано дире тора спеціально о онстр торсь о-техноло-
ічно о бюро з дослідним виробництвом Інстит т фізи и напівпровід-
ни ів ім. В. Є. Лаш арьова — Федора Саворовсь о о, а йо о заст п-
ни ом став олова правління ПрАТ “УХЛ-маш” Ві тор Приходь о. Та-
ож відб лося підбиття підс м ів роботи промислово-на ово о ом-
пле с район за 2011 рі та січень-лютий 2012 ро , об оворення пи-
тання щодо можливості створення інд стріально о пар та “силі оно-
вої долини” на базі промислово-на ово о омпле с Голосіївсь о о
район

У Деснянському районі відбулися
урочистості з нагоди 25%ї річниці
створення Організації ветеранів
України
В рочистих заходах взяли часть перший заст п-

ни олови Деснянсь ої РДА Вадим Костючен о, олова Ради ор ані-
зації ветеранів Деснянсь о о район Андрій Пі алю , ветерани ВВВ,
війсь ової сл жби, часни и бойових дій на території інших держав,
а тив ветерансь их ор анізацій Деснянсь о о район .
Ор анізація ветеранів У раїни (ОВУ) б ла створена березні 1987

ро за ініціативою ряд і ромадсь ості та нині об’єдн є 11,4 міль-
йона ветеранів. Незалежна від б дь-я их політичних партій і р хів, ОВУ
бере часть в ромадсь о-політичном житті, виявляє ініціатив щодо
прийняття за онів, захищаючи права і ідність ветеранів, пенсіонерів,
сіх ромадян похило о ві , постійно співпрацює з державною за о-
нодавчою та ви онавчою владою, державними адміністраціями. За а -
тивн часть роботі районної ор анізації ветеранів та з на оди від-
значення 25-ї річниці створення ОВУ Почесними рамотами олови
Деснянсь ої РДА Ві тора Жеребню а б ли на ороджені Оле сандра
Бо данова, Ві тор Павлен о, Федір Паст шо , Оле сій Протасов. Ро-
весницею Ор анізації ветеранів У раїни стала і ор анізації ветеранів
Деснянсь о о район . Голова Ради підпол овни відставці Андрій Пі-
алю на адав прис тнім, що березні 1986 ро б ло с ли ано пер-
ш онференцію ветеранів район . Саме на ній прийняли рішення про
створення ор анізації, я а сьо одні нарахов є 19 первинних осеред ів
та близь о 27 тисяч чолові . Ветерани із задоволенням пере лян ли
онцерт, під отовлений вихованцями х дожніх оле тивів Деснянсь о-
о район

У поліклініках Солом’янського
району проходять Дні відкритих
дверей
До Всесвітньо о Дня здоров’я в Центральній

районній полі лініці та полі лініці № 2 Солом’янсь о-
о район проходять Дні від ритих дверей, під час я их місцеві жителі
мають можливість без оштовно перевірити стан сво о здоров’я. Зо -
рема бажаючі змож ть зробити флюоро рафію, е спрес-діа ности
ц р в рові, ЕКГ та виміряти артеріальний тис . Та , Центральній
районній полі лініці Дні від ритих дверей відб лися 3 та 4 вітня, а в
полі лініці № 2 — відб д ться 6 вітня з 9.00 до 14.00.
О рім цьо о, з на оди відзначення Всесвітньо о Дня здоров’я для
чнів районних ш іл протя ом тижня провед ть профіла тичні ле ції на
тем “Я обираю здоров’я”

Святошинські ветерани 
відсвяткували ювілей 
своєї організації
У при рашеній залі Центр льт ри “Святошин”

відб вся свят овий онцерт з на оди 25-річно о юві-
лею засн вання Ор анізації ветеранів У раїни та Ор анізації ветеранів
Святошинсь о о район в місті Києві
Серед численних остей, я і завітали привітати захисни ів Вітчизни,
олова Святошинсь ої РДА Сер ій Рюмшин, народні деп тати У раїни
Сер ій Баранов-Мохорт та Володимир Бондарен о, деп тат Київради
Ми ола Гоць ий, помічни деп тата Льва Парцхаладзе дире тор ГО
“Наш, Святошинсь ий” Валентина Мандри .
З на оди ювілею Сер ій Рюмшин відзначив Подя ами та Почесними
рамотами олови Святошинсь ої РДА.
Для часни ів рочистих заходів влашт вали свят овий онцерт.
На адаємо, що в Святошинсь ом районі реаліз ється омпле с за-

ходів з на оди відзначення 25-ї річниці засн вання ОВУ.
Зо рема районна влада привітала одино их ветеранів, я і переб ва-

ють на облі в територіальном центрі соціально о обсл ов вання. У
за ладах освіти ці дні проходять тематичні ро и з історії, ро и
пам’яті, освітньо-виховні одини, вистав и літерат ри в ш ільних біб-
ліоте ах, вип с аються азети, проходять он рси малюн ів, стінні-
во . Учні бер ть часть в а ції “Милосердя”, під час я ої волонтери на-
дають посильн допомо ветеранам війни

Шевченківців запрошують 
на суботник
У рам ах проведення весняно о місячни а з бла о-
строю, озеленення та поліпшення санітарно о стан
території, 6 вітня на території Шевчен івсь о о
район відб деться за альнорайонний с ботни , в

я ом візьм ть часть співробітни и РДА, ом нальни и та ромад-
сь ість.
Роботи з бла о строю проходитим ть в рочищі Бабин Яр (ст. м.

Доро ожичі). Почато о 14.00
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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Про проведення заходу “Офіційна фан�зона турніру УЄФА ЄВРО 2012 

в м. Києві на Майдані Незалежності та по вул. Хрещатик 
(від вул. Інститутської до вул. Б. Хмельницького)”

Розпорядження № 512 від 30 березня 2012 року
Відповідно Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра�

їні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керу�
ючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 “Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату
Європи 2010 — 2012 року з футболу”, з метою виконання заходу “Облаштування фан�зони на Майдані Незалежності в м. Києві”,
враховуючи Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357, та Міську цільову програму підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджену рішенням Київської міської ради від
15.07.2010 № 1273/4711:

1. Провести щоденно з 12.00 год. по 01.00 год. наступного дня у пе�
ріод з 7 червня по 2 липня 2012 року захід “Офіційна фан�зона турніру
УЄФА ЄВРО 2012 в м. Києві на Майдані Незалежності та по вул. Хреща�
тик (від вул. Інститутської до вул. Б. Хмельницького)” (далі — “Захід”).

2. Взяти до відома, що організатором (генеральним оператором) За�
ходу виступає ТОВ “Холідей�Сервіс” як переможець загальноміського
конкурсу.

3. Головному управлінню з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. забезпечити координацію питань, пов’язаних з підготовкою та
проведенням Заходу;

3.2. виступити замовником робіт та послуг, у тому числі проектних, не�
обхідних для підготовки та проведення Заходу.

4. Для проведення Заходу ТОВ “Холідей�Сервіс”:
4.1. проводити діяльність відповідно до договору про співробітництво

між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією) та ТОВ “Холідей�Сервіс” від 8 грудня 2011 року;

4.2. розпочати з 13 травня 2012 року підготовчі роботи в місці прове�
дення Заходу, необхідні для встановлення тимчасових споруд, малих ар�
хітектурних форм, об’єктів переносної торгівлі, літніх майданчиків закла�
дів громадського харчування та інших елементів інфраструктури, вико�
нання яких не буде заважати проведенню міських масових заходів, а з 28
травня по 7 липня 2012 року встановити в місці проведення Заходу тим�
часові споруди, малі архітектурні форми, об’єкти переносної торгівлі, літ�
ні майданчики закладів громадського харчування та інші елементи інфра�
структури відповідно до проектних рішень, розроблених на замовлення
Головного управління з питань підготовки та проведення в Україні фіналь�
ної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

4.3. організувати в місці проведення Заходу фестивалі, концерти, ви�
ставки та інші розважальні програми.

5. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та побутового обслу�
говування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню контролю за бла�
гоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з Голосіївською, Печерською та Шевчен�
ківською районними в місті Києві державними адміністраціями заборони�
ти видачу будь�яких дозвільних документів на встановлення тимчасових
споруд, малих архітектурних форм, об’єктів виносної торгівлі та літніх
майданчиків закладів громадського харчування у період з 28 травня по 7
липня 2012 року на Майдані Незалежності, вул. Хрещатик та вул. Черво�
ноармійській (від площі Бессарабської до вул. Димитрова).

6. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
до 1 травня 2012 року відкликати раніше видані тимчасові ордери та до�
зволи на розміщення тимчасових споруд, об’єктів виносної торгівлі, літні
майданчики закладів громадського харчування на Майдані Незалежності,
вул. Хрещатик та вул. Червоноармійській (від площі Бессарабської до вул.
Димитрова), термін яких не сплине до 10 травня 2012 року, окрім гро�
мадських вбиралень, встановлених у м. Києві відповідно до Державної ці�
льової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабі�
нету Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 357.

7. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спіль�
но з комунальним підприємством “Київблагоустрій” забезпечити демон�
таж тимчасових споруд, об’єктів виносної торгівлі, літніх майданчиків за�
кладів громадського харчування, розміщених на Майдані Незалежності,
вул. Хрещатик та вул. Червоноармійській (від площі Бессарабської до вул.
Димитрова) до 28 травня 2012 року, окрім громадських вбиралень, вста�
новлених у м. Києві відповідно до Державної цільової програми підготов�
ки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 ро�
ку з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14
квітня 2010 року № 357.

8. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві дер�
жавним адміністраціям не планувати проведення загальноміських заходів
у період з 28 травня по 7 липня 2012 року на Майдані Незалежності та по
вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до Бессарабської площі).

9. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та побутового
обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) спільно з Голосіївською, Печер�
ською та Шевченківською районними в місті Києві державними адмініс�
траціями забезпечити доведення до власників закладів громадського хар�
чування міста Києва положень розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 квіт�
ня 2008 року № 579 “Про вільний доступ громадян до туалетів закладів
громадського харчування” та забезпечити контроль за його виконанням.

10. ПАТ “Київенерго” та ПАТ “АК “Київводоканал” підготувати та нада�
ти Головному управлінню з питань підготовки та проведення в Україні фі�
нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тех�
нічні умови на підключення до мереж електро�, водопостачання та водо�
відведення тимчасових споруд у місці проведення Заходу.

11. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню з питань підготовки та проведення в Україні фінальної части�
ни чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити під�
готовку 300 волонтерів для роботи під час проведення Заходу.

12. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити:

12.1. чергування машин швидкої медичної допомоги під час проведен�
ня Заходу;

12.2. спільно з ТОВ “Холідей�Сервіс” створення умов для надання ме�
дичної допомоги в місці проведення Заходу.

13. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) залучити Комунальну аварійно — рятувальну службу “Київська служба
порятунку” до забезпечення заходів безпеки під час проведення Заходу.

14. Просити Головне управління МНС в м. Києві забезпечити чергуван�
ня пожежно�рятувальних сил та спеціальних підрозділів і служб під час
проведення Заходу.

15. З метою належної підготовки та проведення Заходу просити ГУ
МВС України в м. Києві забезпечити:

15.1. з 00.00 год. 28 травня до 01.00 год. 7 липня 2012 року перекрит�
тя руху транспорту на вул. Хрещатик від вул. Інститутської до вул. Б.
Хмельницького, окрім спеціального та акредитованого транспорту;

15.2. у разі необхідності, у взаємодії з комунальним підприємством
“Київський метрополітен”, обмеження входів/виходів на станціях метро�
політену “Хрещатик”, “Театральна”, або їх закриття;

15.3. охорону громадського порядку під час проведення Заходу.
16. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з:
16.1. комунальним підприємством “Київдорсервіс” з 28 травня до 7

липня 2012 року внести відповідні зміни в організацію дорожнього руху
навколо місця проведення Заходу та забезпечити встановлення відповід�
них дорожніх знаків і засобів регулювання та обмеження руху транспорту;

16.2. комунальним підприємством “Київський метрополітен” забезпе�
чити з 00.00 год. 7 червня до 06.00 год. 2 липня 2012 року закриття ви�
ходу та входу зі станції метрополітену “Майдан Незалежності”;

16.3. комунальною корпорацією “Київавтодор”:
16.3.1 забезпечити з 28 травня по 7 липня 2012 року перекриття ви�

ходів з підземних пішохідних переходів на вул. Хрещатик, які виходять на
територію проведення Заходу;

16.3.2 забезпечити з 28 травня по 6 червня 2012 року та з 6.00 год. 2
липня по 7 липня 2012 року перекриття виходів з підземних пішохідних
переходів на Майдані Незалежності, які виходять на територію проведен�
ня Заходу;

16.3.3 забезпечити з 00.00 год. 7 червня до 6.00 2 липня 2012 року за�
криття всіх виходів з підземного пішохідного переходу на Майдані Незалеж�
ності, крім виходів на перехресті вулиць Хрещатику, Михайлівської та Інсти�
тутської, та відгородження основної частини переходу від цих виходів;

16.4. комунальним підприємством “Київтранспарксервіс” не здійснюва�
ти паркування транспортних засобів на відрізку вул. Б. Хмельницького (від
вул. Пушкінської до вул. Хрещатик) з 25 травня по 7 липня 2012 року, вул.
Прорізної (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик) з 25 травня по 7 липня
2012 року, вул. Городецького (від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик) з
28 травня до 7 липня 2012 року та закрити чохлами дорожні знаки, що по�
значають зони паркування на вул. Б. Хмельницького (від вул. Пушкінської
до вул. Хрещатик) з 25 травня до 7 липня 2012 року, на вул. Прорізній (від
вул. Пушкінської до вул. Хрещатик) з 25 травня до 7 липня 2012 року;

16.5. комунальним підприємством “Київпастранс” та Комунальною
службою перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) тимчасово з 28 травня до 7 липня 2012
року внести зміни у траси руху автобусних маршрутів загального корис�
тування, шлях слідування яких пролягає по вул. Хрещатик та вул. Б.
Хмельницького;

16.6. комунальним підприємством “Київський метрополітен”, кому�
нальним підприємством “Київпастранс” та Комунальною службою пере�
везень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити інформування пасажирів громадського
транспорту загального користування про режим роботи та заходи в Офі�
ційній фан�зоні турніру УЄФА ЄВРО 2012 в м. Києві на Майдані Незалеж�
ності та вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до вул. Б. Хмельницького) з
10 травня до 7 липня 2012 року.

17. Головному управлінню з питань реклами виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комуналь�
ним підприємствам “Київреклама”, “Київський метрополітен”, “Київпас�
транс” та комунальній корпорації “Київавтодор”, в межах наданих повно�
важень, забезпечити у місці проведення Заходу та прилеглої до нього те�
риторії (на відстані 50 м):

17.1. демонтаж рекламних засобів, перелік яких наведено у додатку 1
до цього розпорядження, які заважають ТОВ “Холідей Сервіс” забезпечи�
ти виконання положень пункту 4 цього розпорядження;

17.2. дотримання принципу “чистого місця” шляхом звільнення тери�
торії від реклами/фірмової символіки третіх осіб, передбаченого Угодою з
Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 — 2012
року з футболу, затвердженою рішенням Київської міської ради від
08.02.2007 № 61/722, що розміщена на спеціальних тимчасових та ста�
ціонарних конструкціях, окрім реклами Офіційних спонсорів УЄФА та
Партнерів Приймаючого міста Києва, перелік яких наведено у додатку 2
до цього розпорядження;

17.3. вимкнення телевізійних екранів або розміщення на них сюжету з ло�
готипом Приймаючого міста/реклами Офіційних спонсорів УЄФА та Партне�
рів Приймаючого міста Києва, згідно з додатком 3 до цього розпорядження;

17.4. демонтаж, накриття та/або вимкнення освітлення рекламних за�
собів та інформаційних вивісок, що містять інформацію/фірмову символі�
ку третіх осіб, що передбачено Угодою з Приймаючим містом фінального

турніру чемпіонату Європи 2010 — 2012 року з футболу, затвердженою рі�
шенням Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722, згідно з додат�
ком 4 до цього розпорядження.

18. Головному управлінню з питань реклами виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комуналь�
ним підприємствам “Київреклама”, “Київський метрополітен”, “Київпас�
транс”, комунальній корпорації “Київавтодор”, в межах наданих повнова�
жень, забезпечити демонтаж рекламних засобів та інформаційних вивісок
у визначеному законодавством порядку у разі відмови власників цих
конструкцій виконати пункт 17 цього розпорядження.

19. Головному управлінню з питань підготовки та проведення чемпіо�
нату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) спільно з Головним управ�
лінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) розробити та затвер�
дити макет єдиного художньо�колористичного дизайну накриття реклам�
них засобів та інформаційних вивісок, відповідно до підпункту 17.4 пунк�
ту 17 цього розпорядження.

20. Комунальному підприємству “Київпастранс”, комунальній корпора�
ції “Київавтодор”, комунальному підприємству “Київміськсвітло” забезпе�
чити звільнення місця проведення Заходу від зупинкових комплексів, об�
межуючої пішохідної огорожі та ілюмінаційних конструкцій, розміщених
вздовж Майдану Незалежності та вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до
вул. Б. Хмельницького), до 28 травня 2012 року.

21. ТОВ “Холідей�Сервіс” забезпечити дотримання Правил благоуст�
рою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 груд�
ня 2008 року № 1051/1051, під час підготовки, проведення Заходу.

22. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуго�
вування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити виконання рішення Київської
міської ради від 23.12.2010 № 413/5225 “Про деякі питання упорядкуван�
ня в місті Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними на�
поями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими
виробами”.

23. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити координацію проведення інших
масових заходів у м. Києві під час проведення Заходу.

24. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ГУ МВС
України в м. Києві, Головному управлінню МНС в м. Києві, Головному
управлінню Держтехногенбезпеки у м. Києві спільно забезпечити реаліза�
цію положень Концепції забезпечення безпеки та правопорядку на тери�
торії Офіційної фан�зони турніру УЄФА ЄВРО 2012 в м. Києві.

25. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього
розпорядження покласти на заступників голови Київської міської держав�
ної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

26. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до роз�
поділу обов’язків.

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 року за № 1/918

Про затвердження Положення про щорічні міські стипендії видатним діячам
культури і мистецтва та Положення про довічні міські стипендії 

видатним діячам культури і мистецтва
Розпорядження № 2425 від 21 грудня 2011 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Указу Президента України від 20.10.1998 № 1152/98 “Про держав�
ну підтримку культури і мистецтва в Україні”, постанови Кабінету Міністрів
України від 01.08.2011 № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 28.12.1992 № 731”, з метою стимулювання творчої праці
діячів культури м. Києва та засвідчення їх видатних особистих досягнень:

і. Затвердити Положення про щорічні міські стипендії видатним діячам
культури і мистецтва, що додається.

2. Затвердити Положення про довічні міські стипендії видатним діячам
культури і мистецтва, що додається.

3. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�

ступника голови Київської міської державної адміністрації Новохать�
ка Л. М.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 року за № 1/918

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва

1. Щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва (да�
лі за текстом — щорічні міські стипендії) призначаються з метою підтрим�
ки видатних діячів культури і мистецтва, стимулювання їх творчої діяльно�
сті та засвідчення видатних особистих досягнень.

2. Щорічні міські стипендії призначаються розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції). Кількість стипендій визначається окремим розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

3. Стипендіат — це особа, яка отримує щорічну міську стипендію на
підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), що набрало чинності.

Кандидат у стипендіати — це особа, творчість якої є вагомим внеском
у розвиток культури та мистецтва міста Києва.

4. На здобуття щорічної міської стипендії може бути висунуто діячів
культури і мистецтва, творчість яких є вагомим внеском у розвиток куль�
тури та мистецтва і які проживають у місті Києві.

При цьому враховується створення високохудожніх мистецьких творів,
оригінальних мистецьких програм, провідних творчих шкіл, наявність
опублікованих праць. Крім того, береться до уваги міжнародне визнання
заслуг та наявність державних нагород, почесних звань за творчу діяль�
ність.

5. Висунення кандидатів на здобуття щорічних міських стипендій
здійснюють творчі спілки, центри, фонди, асоціації, інші громадські орга�
нізації у сфері культури (далі — організації).

Рішення про висунення кандидатів у стипендіати організації прийма�
ють відповідно до статутних документів організацій. Кожна організація
має право висувати кілька кандидатів у стипендіати.

6. Для розгляду на комісії по призначенню щорічних міських стипендій
видатним діячам культури і мистецтва (далі — комісія) кандидатур стипен�
діатів організація щорічно до 1 липня направляє до Головного управління
культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі — управління):

рішення організації (протокол або витяг з протоколу);
подання на здобуття щорічної міської стипендії;
характеристику кандидата у стипендіати (повинна містити перелік до�

сягнень у розвиток культури та мистецтва, поштову адресу та контактний
телефон);

копію паспорта кандидата у стипендіати;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду кандидата у сти�

пендіати.
Комісія не пізніше, ніж 1 грудня, розглядає кандидатури стипендіатів

та приймає рішення про призначення стипендій, виплата яких здійсню�
ється з 1 січня по 31 грудня поточного року.

У разі подання організаціями більшої кількості кандидатур стипендіатів
на поточний рік, ніж передбачено окремим розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації
комісія приймає рішення про внесення кандидатури стипендіата у резерв
на наступний рік.

У випадку смерті стипендіата в поточному році, кандидатура сти�

пендіата, що знаходиться в резерві, розглядається комісією першо�
чергово.

7. Комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Персональний
склад комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Очолює ко�
місію її голова, а у разі його відсутності — заступник голови комісії. Голо�
ва комісії скликає і головує на засіданнях комісії. Секретар комісії органі�
зує ведення протоколів її засідання і доведення рішень комісії до органі�
зацій та стипендіатів поштою протягом десяти днів з дня прийняття рі�
шень комісією.

Засідання комісії проводяться по мірі необхідності, але не менше од�
ного разу на рік. Засідання комісії є правомочним у випадку присутності
не менше половини від загального числа членів комісії.

При вирішенні питань кожен член комісії має один голос. Рішення ко�
місії затверджується простою більшістю голосів її членів. У разі розподі�
лення голосів порівну переважний голос має голова комісії, а за його від�
сутності — заступник голови комісії.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується голо�
вою, а за його відсутності — заступником голови та секретарем комісії і
оскарженню не підлягає.

8. Управління, відповідно до рішення комісії, готує та подає на затвер�
дження проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про призначення щорічних
міських стипендій у десятиденний строк з дня підписання протоколу го�
ловою комісії.

9. Щорічна міська стипендія призначається на календарний рік з 1 січ�
ня по 31 грудня поточного року і виплачується стипендіату щомісячно, не�
залежно від розміру одержуваної ним заробітної плати чи пенсії. її випла�
та здійснюється в управлінні.

Щорічні міські стипендії можуть призначатися повторно.
Щорічні міські стипендії не можуть призначатися довічним міським

стипендіатам.
10. У разі смерті щорічного міського стипендіата виплата щорічної

міської стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому
помер стипендіат. Підставою для припинення виплати щорічних міських
стипендій є відповідний лист організації, за пропозицією якої було при�
значено щорічні міські стипендії чи особи, яким відомо про смерть сти�
пендіата.

11. Організації, за пропозиціями яких було призначено щорічні міські
стипендії чи особи, яким відомо про смерть стипендіата, письмово пові�
домляють управління про це у десятиденний строк та надсилають копію
документу, що підтверджує його смерть.

Організація, стипендіат якої помер, пропонує іншу кандидатуру сти�
пендіата. У випадку ненадання організацією іншої кандидатури комісія
розглядає кандидатуру стипендіата з резерву.

12. У випадку, передбаченому пунктом 10 цього Положення, управлін�
ня у десятиденний строк з дня отримання повідомлення про смерть готує
відповідний проект розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) про припинення виплати
щорічної міської стипендії.

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19.03.2009
№ 132/1188 "Про заходи щодо залучення позички (кредиту) до міського 

бюджету м. Києва"
Рішення Київської міської ради № 392/7729 від 5 квітня 2012 року

Відповідно до пункту 26 частини першої статті 26 та частини другої статті 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2012 № 262 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
з питань проведення вексельних розрахунків" та з метою забезпечення належного виконання боргових зобовТязань бюджету міс�
та Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 19.03.2009 № 132/1188 "Про заходи щодо залучення позички (кредиту) до міського бюдже�
ту м. Києва":

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 рішення слова "на три роки" замінити словами "на пТять років".
1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 рішення слова "до трьох років" замінити словами "до пТяти років".
2. Встановити, що граничним строком платежу за векселями, виданими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 721

"Про проведення вексельних розрахунків з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію" та пункту 73 рішення Київської міської ради від
14.05.2010 № 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік", є 1 грудня 2015 року.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головному управлін�
ню енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійс�
нити необхідні організаційно�правові дії з метою реалізації положень пунктів 1 та 2 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку.

Київський міський голова 
Л. Черновецький
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 6 квітня 2012 року

Про заходи щодо підготовки і проведення у місті Києві 
Всеукраїнського перепису населення

Розпорядження № 2545 від 30 грудня 2011 року
Відповідно до частин п’ятої та шостої статті 8 та частини другої статті 10 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населен�

ня”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукра�
їнського перепису населення” та з метою якісного та своєчасного проведення Всеукраїнського перепису населення у місті Києві, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїн�
ського перепису населення та затвердити її посадовий склад, що додає�
ться.

2. Призначити головою міської комісії з питань сприяння проведенню
Всеукраїнського перепису населення — заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Крамаренка Р. М.

3. Голові міської комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнсько�
го перепису населення затвердити її персональний склад.

4. Затвердити Положення про міську комісію з питань сприяння про�
веденню Всеукраїнського перепису населення, що додається.

5. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозді�
лам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), територіальним органам центральних органів виконав�
чої влади відповідно до своїх повноважень сприяти Головному управлін�
ню статистики у місті Києві в підготовці та проведенні Всеукраїнського пе�
репису населення (далі — Перепис).

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
6.1. утворити районні комісії з питань сприяння проведенню Перепи�

су;
6.2. уточнити межі районів, упорядкувати назви вулиць, провулків, ну�

мерацію кварталів, будинків та квартир;
6.3. перевірити правильність та повноту обліку населення;
6.4. надавати територіальним органам державної статистики всебічну

допомогу в підготовці, проведенні Перепису та підведенні його підсумків;
6.5. організувати у грудні 2011 року роботу зі складання квартальних

списків житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях згід�
но з порядком, визначеним Державним комітетом статистики, із залучен�
ням осіб, які не працюють в органах державної статистики;

6.6. забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівни�
ків, залучених Державною службою статистики до підготовки і проведен�
ня Перепису та оброблення його результатів, приміщеннями з необхідни�
ми меблями та інвентарем, а також засобами зв’язку, транспортними за�
собами, тощо.

7. Головному управлінню земельних ресурсів та Головному управлінню
містобудування та архітектури до 30 грудня 2011 року подати уточнений
опис меж районів та міста в цілому на затвердження до Київської міської
ради.

8. Територіальним органам Міністерства оборони, Міністерства внут�
рішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної пенітенці�
арної служби, іншим територіальним органам виконавчої влади, що ма�
ють закриті території, провести роботу, пов’язану з підготовкою до Пере�
пису, та забезпечити проведення перепису військовослужбовців, осіб, які
перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які перебувають на закри�
тих територіях та в інших місцях тимчасового або постійного проживання
(перебування).

9. Головному управлінню охорони здоров’я, Головному управлінню ос�
віти і науки, Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту, Го�
ловному управлінню праці та соціального захисту населення провести ро�
боту, пов’язану з підготовкою до Перепису, та забезпечити проведення
перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони. здоров’я та
установах і закладах соціального обслуговування, а також осіб, місце про�
живання (перебування) яких зареєстровано за місцезнаходженням центру
обліку бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2011 № 2545

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
міської комісії з питань сприяння

проведенню Всеукраїнського перепису населення
Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
Начальник Головного управління статистики у м. Києві, заступник голови комісії
Начальник (заступник начальника) Головного управління освіти і науки
Начальник (заступник начальника) Головного фінансового управління
Начальник (заступник начальника) Головного управління земельних ресурсів
Начальник (заступник начальника) Головного управління комунального господарства
Начальник (заступник начальника) Головного управління житлового господарства
Начальник (заступник начальника) Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
Начальник (заступник начальника) Головного управління містобудування та архітектури
Начальник (заступник начальника) Головного управління культури
Начальник (заступник начальника) Головного управління охорони здоров’я
Начальник (заступник начальника) Головного управління транспорту та зв’язку
Начальник (заступник начальника) Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Начальник (заступник начальника) Головного управління з питань реклами
Начальник (заступник начальника) Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення
Начальник (заступник начальника) Управління у справах національностей та релігій
Директор (заступник директора) Науково�дослідного інституту соціально�економічного розвитку міста (КНДУ НДІРоМ)
Начальник (заступник начальника) Головного управління юстиції у м. Києві (за згодою)
Начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області (за згодою)
Військовий комісар Київського міського військового комісаріату (за згодою)
Начальник (заступник начальника) Головного управління МВС України в м. Києві (за згодою)
Начальник (заступник начальника) Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області (за згодою)

1. Міська комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського пере�
пису населення (далі — Комісія) є тимчасовим консультативно�дорадчим ор�
ганом, утвореним з метою координації роботи, пов’язаної з підготовкою і
проведенням у місті Києві Всеукраїнського перепису населення (далі — Пе�
репис).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Державної служби статистики України, розпорядженнями виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим
Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:
3.1. сприяння забезпеченню координації дій головних управлінь та інших

структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адмініс�
трацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, під�
приємств, установ та організацій, пов’язаних з підготовкою і проведенням у
місті Києві Перепису;

3.2. підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та спосо�
бів вирішення питань матеріально�технічного, фінансового та організаційно�
го забезпечення підготовки і проведення у місті Києві Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення у місті Ки�

єві Перепису, що виконується місцевими органами виконавчої влади, тери�
торіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприєм�
ствами, установами та організаціями міста Києва, які залучаються до зазна�
ченої роботи;

4.2. бере участь у розробленні проектів розпоряджень виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
матеріально�технічного, фінансового та організаційного забезпечення Пере�
пису;

4.3. розглядає питання можливості залучення в установленому порядку
технічної та матеріальної допомоги, а також коштів об’єднань громадян, ін�
ших юридичних осіб для виконання робіт, пов’язаних з Переписом;

4.4. подає до виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації”) рекомендації та пропозиції щодо проведення
Перепису;

4.5. координує діяльність районних комісій з питань сприяння проведен�
ню Перепису;

4.6. контролює виконання розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань підготовки
та проведення Перепису;

4.7. надає консультації з питань підготовки до Перепису та роз’яснення
через засоби масової інформації про мету і завдання Перепису;

4.8. заслуховує на своїх засіданнях звіти голів районних комісій з питань
сприяння проведенню Перепису та посадових осіб, відповідальних за вико�
нання робіт з підготовки та проведення Перепису;

4.9. інформує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську
державну адміністрацію) про стан підготовки та організаційного забезпечен�
ня Перепису, затверджує план роботи Комісії на квартал.

5. Комісія має право:
5.1. отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих орга�

нів виконавчої влади, територіальних органів, підприємств, установ та органі�
зацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5.2. залучати до участі у своїй роботі представників територіальних орга�
нів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої вла�
ди, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погоджен�
ням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

5.3. утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань
тимчасові робочі групи із залученням відповідних фахівців;

5.4. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших
заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з дер�
жавними органами, підприємствами, установами та організаціями міста Ки�
єва.

7. Головою Комісії є заступник голови Київської міської державної адмі�
ністрації.

8. Посадовий склад Комісії затверджується розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації”).

Персональний склад Комісії затверджує голова комісії. У разі потреби го�
лова вносить зміни до її складу.

9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням го�
лови комісії.

10. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник
голови комісії.

11. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує
секретар комісії.

12. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні
більше половини її членів.

13. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з
питань, що належать до її компетенції.

14. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

15. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.

16. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який
підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім
членам Комісії та виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації).

17. Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може ви�
класти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу
засідання.

18. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом
видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

19. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності комісії в ус�
тановленому порядку здійснює Головне управління статистики у м. Києві.

Заступник голови — керівник апарату

Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги 
окремим категоріям населення міста Києва з нагоди святкування Великодня 

у 2012 році
Розпорядження № 486 від 28 березня 2012 року

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні”, рішення Київської міської ради від 16.02.2012 № 106/7443 “Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011
№ 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назу�
стріч киянам “ на 2011�2015 роки та фінансування її заходів у 2012 році”,
з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення
міста Києва та з нагоди святкування Великодня у 2012 році, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надати одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу окре�
мим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва з нагоди
святкування Великодня у 2012 році, а саме: у розмірі 500 грн:

— членам сімей загиблих при виконанні інтернаціонального обов’яз�
ку в Афганістані, на яких поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; у розмірі 300
грн:

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про загальнообов’язко�
ве державне пенсійне страхування”, пенсійної виплати, у зв’язку з втратою
годувальника на дітей�сиріт, в яких померли або загинули обоє батьків;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�
гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування;

— малозабезпеченим сім’ям, у тому числі багатодітним, які перебува�
ють на обліку в органах праці та соціального захисту населення, як одер�
жувачі, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям” державної соціальної допомоги малозабезпе�
ченим сім’ям; у розмірі 200 грн:

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну соціаль�
ну допомогу інвалідам з дитинства та дітям—інвалідам”, державної соці�
альної допомоги інвалідам з дитинства та дітям—інвалідам;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 22.02.2006 № 189 "Про затвердження Порядку призначення та випла�
ти тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце про�
живання їх невідоме”, тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляю�
ться від сплати аліментів;

— малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи II
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та одержу�
ють, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000
№ 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій
особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного
розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потре�
бує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”, щомісячну гро�
шову допомогу на догляд за ним;

— інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує
1200,0 грн; у розмірі 100 грн:

— інвалідам II групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує
1200,0 грн;

— непрацюючим інвалідам III групи, розмір пенсійної виплати яких не
перевищує 1200,0 грн;

— непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не пере�
вищує 1200,0 грн;

— працюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не переви�
щує 900,0 грн;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допо�
могу сім’ям з дітьми”, державної допомоги на дітей одиноким мате�
рям;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�
гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги по догляду за дитиною до досяг�
нення нею трирічного віку з урахуванням доходів;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 29.04.2004 N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"; компенса�
ції за надання соціальних послуг;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 26.07.96 № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окре�

мим категоріям громадян”, компенсації по догляду за інвалідом І групи
або престарілим, який досяг 80�річного віку;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�
гу сім’ям з дітьми”, державної допомоги при усиновленні дитини.

2. Забезпечити виплату одноразової адресної матеріальної допомоги,
передбаченої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 24.10.2011 № 1941 "Про
надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам Великої
Вітчизняної війни та жертвам нацистських переслідувань міста Києва з
нагоди відзначення 67�ї річниці визволення України та 68�ї річниці визво�
лення столиці України від фашистських загарбників”, особам, які з поваж�
них причин не мали змоги отримати її у 2011 році.

3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико�
навчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адмі�
ністрації):

3.1. Забезпечити за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Ки�
єва на 2012 рік, на виконання рішення Київської міської ради від
16.02.2012 № 106/7443 “Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової про�
грами "Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки та фінансування її
заходів у 2012 році”, надання одноразової адресної соціальної матеріаль�
ної допомоги на загальну суму коштів 39726,79 тис. грн окремим катего�
ріям малозабезпечених верств населення м. Києва, зазначеним у пунктах
1, 2 цього розпорядження.

3.2. Виплату допомоги проводити:
— особам, які перебувають на обліку в органах праці та соціального

захисту населення та Пенсійного фонду України, відповідно до Порядку
виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержува�
чів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постано�
вою Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1596 та Інструкції про ви�
плату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором
поштового зв’язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та
зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України
28.04.2009 № 464/156 та постановою правління Пенсійного фонду Укра�
їни від 28.04.2009 № 14�1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
2 липня 2009 р. за № 592/16608;

— особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні Пенсійно�
го фонду України в м. Києві, пенсія яким призначена відповідно до Зако�
ну України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ�
би, та деяких інших осіб “ Згідно зі списками, наданими Головним управ�
лінням Пенсійного фонду України в м. Києві за формою, встановленою в
додатку 2 до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою
пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.99
№ 1596 "Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України
від 4 липня 1998 року № 734”.

4. При наданні допомоги враховувати, що розмір пенсійної виплати
включає: розмір основної пенсії, пенсію за особливі заслуги перед Укра�
їною, а також інші надбавки, доплати, в тому числі доплати індексації та
підвищення згідно з законодавством України.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була
своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у
разі смерті цих громадян, виплачується членам сім’ї померлого у поряд�
ку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіонера, а
також врахувати те, що особам, які одночасно належать до декількох ка�
тегорій, надається одна виплата у більшому розмірі.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога не виплачується
особам, які перебувають на повному державному утриманні.

5. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Новохать�
ка Л. М.

Голова О. Попов

Начальник (заступник начальника) управління Державної автомобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)
Начальник (заступник начальника) Головного управління МНС України в м. Києві (за згодою)
Начальник (заступник начальника) управління міграційної служби у м. Кисві (за згодою)
Директор (заступник директора) Київського міського центру зайнятості (за згодою)
Заступник начальника Головного управління статистики у м. Києві, секретар комісії

Заступник голови — керівник апарату

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2011 № 2545

Положення
Про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 року за № 2/919

ПОЛОЖЕННЯ
про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва

1. Довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва (далі за
текстом — довічні міські стипендії) призначаються з метою підтримки видат�
них діячів культури і мистецтва, стимулювання їх творчої діяльності та за�
свідчення видатних особистих досягнень.

2. Довічні міські стипендії призначаються розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Кількість стипендій визначається окремим розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Кандидат у стипендіати — це особа, творчість якої є вагомим внеском
у розвиток культури та мистецтва міста Києва.

Стипендіат — це особа, яка отримує довічну міську стипендію на підставі
розпорядження виконавчого органу київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), що набрало чинності.

4. На здобуття довічної міської стипендії може бути висунуто діячів куль�
тури і мистецтва, творчість яких є вагомим внеском у розвиток культури та
мистецтва і які проживають у місті Києві.

При цьому враховується створення високохудожніх мистецьких творів,
оригінальних мистецьких програм, провідних творчих шкіл, опублікованих
праць. Крім того, береться до уваги міжнародне визнання заслуг та наяв�
ність державних нагород, почесних звань за творчу діяльність.

5. Висунення кандидатів на здобуття довічних міських стипендій здійсню�
ють творчі спілки, центри, фонди, асоціації, інші громадські організації у
сфері культури (далі — організації).

Рішення про висунення кандидатів у стипендіати організації приймають
відповідно до статутних документів організацій. Кожна організація має пра�
во висувати кілька кандидатів у стипендіати.

6. Для розгляду на комісії по призначенню довічних міських стипендій ви�
датним діячам культури і мистецтва (далі — комісія) кандидатур стипендіатів
організація направляє до Головного управління культури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі —
управління):

рішення організації (протокол або витяг з протоколу);
подання на здобуття довічної міської стипендії;
характеристику кандидата у стипендіати (повинна містити перелік досяг�

нень у розвиток культури та мистецтва, поштову адресу та контактний теле�
фон);

копію паспорта кандидата у стипендіати;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду кандидата у сти�

пендіати.
У разі подання організаціями більшої кількості кандидатур стипендіатів,

ніж передбачено окремим розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), комісія приймає рі�
шення про внесення кандидатури стипендіата у відповідний резерв.

У випадку смерті стипендіата кандидатура стипендіата, що знаходиться в
резерві, розглядається комісією першочергово.

7. Комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Персональний склад
комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації). Очолює комісію її голо�
ва, а у разі його відсутності — заступник голови комісії. Голова комісії скли�
кає і головує на засіданнях комісії. Секретар комісії організовує ведення про�
токолів її засідання і доведення рішень комісії до організацій та стипендіатів
поштою протягом десяти днів з дня прийняття рішень комісією.

Засідання комісії проводяться по мірі необхідності, але не менше одного
разу на рік. Засідання комісії є правомочним у випадку присутності не мен�
ше половини від числа членів комісії.

При вирішенні питань кожен член комісії має один голос. Рішення комісії
затверджується простою більшістю голосів її членів. У разі розподілення го�
лосів порівну переважний голос має голова комісії, а за його відсутності —
заступник голови комісії.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою,
а у разі його відсутності — заступником голови) та секретарем комісії і ос�
карженню не підлягає.

8. Управління відповідно до рішення комісії готує та подає на затверджен�
ня проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) про призначення довічних міських сти�
пендій у десятиденний строк з дня підписання протоколу головою комісії.

9. Довічна міська стипендія виплачується стипендіату щомісячно, неза�
лежно від розміру одержуваної ним заробітної плати чи пенсії. Її виплата
здійснюється в управлінні.

Довічні міські стипендії призначаються особам, які досягли сімдесятиріч�
ного віку.

Довічні міські стипендії не можуть призначатися щорічним міським сти�
пендіатам.

10. У разі смерті довічного міського стипендіата виплата довічної міської
стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер
стипендіат. Підставою для припинення виплати довічних міських стипендій
у разі смерті є відповідний лист організації, за пропозицією якої було при�
значено щорічні міські стипендії чи особи, яким відомо про смерть стипен�
діата.

11. Організації, за пропозиціями яких було призначено довічні міські сти�
пендії чи особи, яким відомо про смерть стипендіата, письмово повідомля�
ють управління про це у десятиденний строк та надсилають копію докумен�
ту, що підтверджує його смерть.

Організація, стипендіат якої помер, пропонує іншу кандидатуру стипенді�
ата. У випадку ненадання організацією іншої кандидатури комісія розглядає
кандидатуру стипендіата з резерву.

12. У випадку, передбаченому пунктом 10 цього Положення, управління
у десятиденний строк з дня отримання повідомлення про смерть, готує від�
повідний проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про припинення виплати довічної
міської стипендії.

Після надання організаціями пропозицій кандидатур довічних міських
стипендіатів управління протягом місяця готує відповідний проект розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) про призначення нових довічних міських стипендій замість
стипендіатів, які вибули, на підставі рішення комісії.

У разі надання організаціями пропозицій нових кандидатур довічних місь�
ких стипендіатів у десятиденний строк управління готує спільний проект
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) про припинення виплати довічних міських стипен�
дій та призначення нових довічних міських стипендій замість стипендіатів,
які вибули на підставі рішення комісії.

Заступник голови — керівник апарату

Після надання організаціями пропозицій кандидатур щорічних міських
стипендіатів управління протягом місяця готує відповідний проект розпо�
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) про призначення нових щорічних міських стипен�
дій замість стипендіатів, які вибули на поточний календарний рік, на під�
ставі рішення комісії.

У разі надання організаціями пропозицій нових кандидатур щорічних

міських стипендіатів у десятиденний строк управління готує спільний про�
ект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) про припинення виплати щорічних місь�
ких стипендій та призначення нових щорічних міських стипендій замість
стипендіатів, які вибули, на підставі рішення комісії.

Заступник голови — керівник апарату
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Острівок традиційної Естонії
У столиці триває виставка національного одягу прибалтійської країни

Традиція носити націо

нальний одяг збереглася в

Естонії завдяки співочим

святам, які організовують

щорічно з 1869 року. Меш

канці країни часто самі ши

ють собі вбрання, яке вдяга

ють на урочистості. Зразки

національних костюмів

прибули до Києва з Естон

ського національного музею

міста Тарту, де зберігаються

чималі фонди народного

одягу. Зокрема лише спід

ниць там нараховується по

над 2 тисячі.

На виставці можна поба

чити вбрання, притаманне

різним куточкам Естонії.

Улюблений жіночий аксесу

ар — брошки — срібні, мета

леві, маленькі та великі, з

камінцями чи без, які чіп

ляються на блузку. В Пів

денній Естонії жінки вдяга

ють спідницю зі своєрідним

фартухом, а чоловіки — теп

лі халати. Одяг мешканців

Північної Естонії вирізняє

вишивка гладдю, тканина

кольору індиго, у жінок —

пишна блузка "кяйсед",

вдягнена поверх сорочки

безрукавки. В Західній Есто

нії верхній одяг виготовля

ють з овечої вовни, жінки

носять смугасті чи клітчасті

спідниці з квітковими візе

рунками, вишиті блузи та

дивовижні головні убори.

Вбрання трьох найбіль

ших островів — Сааремаа,

Хіійумаа і Муху — має свою

специфіку. Жінки тут носи

ли рясовані спідниці, а на

островах Хіійумаа і Муху з

кінця 19 століття — довгі

смугасті спідниці. Для жіно

чого костюму острова Хіійу

маа характерна блузка "кяй

сед", а для двох інших остро

вів — сорочка з довгими ру

кавами і навіть стилізація

під корсет. Головні убори за

в’язувалися під підборіддям

або мали форму чіпця чи

шапочки з бомчиком. Рос

линний орнамент, яким

оздоблена більшість костю

мів, дуже схожий на україн

ську вишивку, вважає дирек

тор Національного музею

українського народного де

коративного мистецтва Ад

ріана В’ялець.

Останнім часом мотиви

національного костюму в

Естонії набули популярно

сті, його вивчають та бажа

ють носити, особливо мо

лодь, розповідають органі

затори. На виставці можна

побачити і сучасні предме

ти — кросівки, шкарпетки

та сумки, виконані з вико

ристанням традиційних де

талей. А також притаманний

Естонії светр для чоловіків з

натуральної овечої вовни

troi, який виготовляють на

острові Кіхно. Виставка

триватиме в Національному

музеї українського народно

го декоративного мистецтва

(вул. Лаврська, 9, корп. 29)

ще два тижня. Також в музеї

паралельно проходить юві

лейна виставка творів Мар

фи Тимченко, присвячена

90літтю від дня народження

художниці, роботи якої бе

руть початок з петриків

ського орнаментального

мистецтва

Українська література 
поповнилася новими іменами
Стали відомі лауреати Гоголівської премії та премії імені Гончара
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

У четвер в столиці на о-
родж вали одраз двома
письменниць ими премі-
ями. У раїнсь о-німець
літерат рн премію імені
Олеся Гончара отримали
10 молодих прозаї ів, по-
етів та п бліцистів, а Го о-
лівсь премію для талано-
витих російсь омовних
майстрів слова цьо о ро
поділили прозаї і драма-
т р Андрій Міллер та
письменни і а тор Оле -
сій К рил о.

Міжнародна літературна премія

імені Гончара заснована у 1996 році

німецькими меценатами та Націо

нальною спілкою письменників

України. Щороку нею відзначають

неоприлюднені твори україномов

них авторів до 30 років, які мешка

ють в Україні та за її межами. "Цього

року ми отримали понад 50 по

дань,— розповідає співголова журі

Петро Перебийніс.— Хоча кількість

і невелика, втішає, що всі вони май

же на одному високохудожньому

рівні. Якщо раніше автори вдавали

ся до історичної тематики, подекуди

з надуманими колізіями, то пере

важна більшість цьогорічних творів

присвячена гострим сучасним проб

лемам, якими сьогодні наповнене

наше життя".

Так, харків’янка Тетяна Троїцька

отримала премію за роман "Аквама

рин для Водолії", де йдеться про мо

лоду жінку, яка стала невільницею

аморального клімату суспільства та

вулиці. Вона хвора на рак і, здається,

приречена, проте наважується наро

дити дитину — і хвороба зникає. В

центрі другого романупереможця

"Збій" Марини Троян з міста Золото

ноша також молода дівчина, яка

опиняється в таємничому навчаль

ному закладі, де діють свої моральні

цінності та дика ринкова система. В

номінації "Поезія" лауреатами стали

кияни Мирослав Лаюк та Людмила

Дяченко, в "Малій прозі" — хар

ків’янка Люцина Хворост, в "Літера

турознавстві" — киянка Валерія

Олондар, а в "Публіцистиці" — Ва

лентина Гальянова з Вінницької об

ласті та Марина Єщенко з Полтав

щини.

Лауреатом "дорослої" державної

літературної премії імені Олеся Гон

чара 2012 року став одеський пись

менник Геннадій Щипківський за

трилогію "Товтри", присвячену тра

гічним сторінкам української історії

та вітчизняним героям — Андрію Го

рицвіту, на долю якого випало дві

війни, Симону Петлюрі в добу УНР,

отаману Чирві, який організував

спротив становленню радянської

влади.

Молодшою за віком є Гоголівська

премія, заснована Національною

спілкою письменників, літератур

ним журналом "Райдуга" та культур

нопросвітницьким центром Alex

Art House. Вона присуджується об

дарованим письменникам, які пи

шуть російською мовою, з 2008 року.

Її лауреатами були Етері Басарія,

Юрій Рибчинський, Олександр

Мардань, Олег Вергеліс.

Цього року Гоголівську премію

отримали одразу два вже знаних ки

ївських автори. Це письменник та

актор театру "Чорний квадрат"

Олексій Курилко, який в 2010 році

став лауреатом "Русской премии".

Цього разу нагороду він дістав за по

вісті "Пара ненормальних явищ" та

"В пошуках золотого тільця". "В ос

нові моїх творів наполовину — події

з реального життя. Більшість повіс

тей присвячена людям, які займаю

ться мистецтвом, та не отримують з

цього доходу, і змушені ще десь під

робляти. — розповів Олексій Курил

ко. — А в повісті про золотого тільця

йдеться про героя, схожого на Оста

па Бендера, який проводить корпо

ративи і змушений прогинатися під

клієнтів, тому має внутрішній кон

флікт як людина та митець".

Для прозаїка і драматурга Андрія

Міллера Гоголівська премія також не

стала першою відзнакою. У 2009 році

він був дипломантом Міжнародної

літературної премії ім. Юрія Долгору

кого за книгу "Два портрети "Дружи

ни в гранатовому", а в Київському

академічному театрі драми та комедії

на Лівому березі йде вистава "Гості

грядуть опівночі", поставлена за його

п’єсою. Гоголівську премію2012 Ан

дрію Міллеру присудили за повість

"Костровий". "Гоголь для мене ледь не

перша фігура в літературі. Всі ми ви

йшли з "Шинелі" Гоголя,— говорить

Андрій Міллер.— І головний герой

моєї повісті Федір Ноготков — пра

правнучатий племінник Акакія Ака

кієвича з "Шинелі". Повість "Костро

вий" продовжує традицію магічного

реалізму, "химерної" літератури. В ній

йдеться про тихого і скромного бан

ківського службовця, який смиренно

відноситься до примх долі, а тут

влаштував у своєму житті революцію

та перетворився на дерево"

Одним з ла реатів цьо орічної Го олівсь ої премії став відомий а тор та письменни Оле сій К рил о (на фото зліва)
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Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

У Національном м зеї раїнсь о о народ-
но о де оративно о мистецтва проходить
вистав а естонсь о о одя . В е спозиції
представлені традиційні остюми різних ре-
іонів Естонії — я матери ової частини, та і
острівної. Подивитися на оздоблені рослин-
ними орнаментами бл з и, см асті та ар-
таті спідниці, вовняні светри та ці аві олов-
ні бори можна до 23 вітня.

Естонці шан ють національне вбрання і вдя ають йо о на свята
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Поліпшення роботи в системі водовідведення
Голосіївсь о о та Святошинсь о о районів

І. Заява про е оло ічні наслід и діяльності

1. Мета і засоби здійснення прое тної діяльності

На замовлення Головно о правління апітально о б дівництва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) ДП
"Інстит т "Київінжпрое т" ПАТ "Київпрое т" розроблено прое т "Б дівництво
Південно-Західно о аналізаційно о оле тора" ( ори вання).

- Місцезнаходження траси б дівництва — від Голосіївсь ої площі через
с. "Ширма", в л. Деміївсь , Кайсарова, через с. "Ж ляни", перетинає
Кільцев доро , вздовж Кільцевої доро и до в л. Зодчих

- Технічні і техноло ічні дані — аналізаційний оле тор довжиною
орієнтовно 9818,0 м

- Термін е спл атації — 30 ро ів і більше

2. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності —
об'є т ом нально о призначення: для подальшо о аналіз вання існ ючої та
перспе тивної заб дови.

3. Можливий вплив на нав олишнє природне середовище

Клімат і мі ро лімат: не впливає.

Геоло ічне середовище: впливає, завдя и прийнятим заходам, вплив в
межах діючих нормативів.

Повітряне середовище: при е спл атації — не впливає, при б дівництві —
вплив незначний. Концентрації ш ідливих речовин в атмосферном повітрі не
перевищ ють нормативів ГДК.

Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів.

Ґр нти: впливає в межах діючих нормативів.

Рослинний і тваринний світ: впливає, вплив омпенсований. Після
завершення б дівельних робіт бла о стрій території з ідно дендроплан .

Нав олишнє соціальне середовище: впливає позитивно — прое том
передбачено аналіз вання південно-західної частини м. Києва та примісь ої
зони: м. Вишневе, Коцюбинсь е, Гостомель, Ірпінь, Б ча, я і відносяться до
басейнів аналіз вання насосних станцій "Ми ольсь а Борща ів а №1, №2",
КНС "Новосвятошинсь а".

Нав олишнє техно енне середовище: прое тні рішення б д ть відповідати
б дівельним вимо ам і правилам.

Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження чи безпечно о поховання: при ф н ціон ванні об'є та
творюються відходи — вироблений р нт, б дівельні відходи. Прое том
передбачений вивіз відходів зраз після їх вил чення.

ОГОЛОШЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
НА ПРАВО ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Інстит т світової е ономі и та міжнародних відносин НАН У раїни о олош є он рс на
право оренди нер хомо о державно о майна НАН У раїни, що знаходяться на балансі
Інстит т та розташовані за адресою: м. Київ, в л. Леонтовича, 5.

Інформація про об'є т: Нежитлове приміщення, 2 поверх, імн. №9 (14,9 м2),
імн. №10 (14,7 м2), імн. №11 (19,0 м2), імн. №12 (19,1 м2) — за альною площею 67,7 м2.
Мета ви ористання — офісні приміщення.

Умови он рс :
Стартовий розмір орендної плати (без ПДВ) — 171,19 рн/м2 на місяць;
ладення до овор оренди за типовим зраз ом НАН У раїни;

страх вання майна на весь термін оренди на ористь орендодавця;
дотримання вимо щодо е спл атації об'є та;
ефе тивне ви ористання об'є та оренди за цільовим призначенням;
омпенсація переможцем он рс витрат за незалежн оцін об'є та оренди та п блі ацію
о олошення про проведення он рс .

Дата, час і місце проведення он рс : 27 вітня 2012 р. об 11.00, м. Київ, в л. Леонтовича, 5,
а това зала Інстит т .

Кінцевий стро прийняття пропозицій від претендентів: 23.04.2012 р.
Перелі до ментів, я і подаються претендентами для часті в он рсі:
Заява на часть он рсі; пропозиції щодо ви онання мов он рс ( рім розмір орендної

плати); інформація про засоби зв'яз ; відомості про претендента:
для юридичної особи — до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної

особи; посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів; опія витя з Єдино о державно о
реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; завірена опія звіт про фінансові
рез льтати претендента з рах ванням дебіторсь ої та редиторсь ої забор ованостей за останній
рі ; довід а від претендента про те, що стосовно ньо о не пор шено справ про бан р тство;

для фізичної особи — опія до мента, що посвідч є особ , або належним чином оформлена
довіреність; завірена опія випис и або витя з Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців; завірена опія де ларації про доходи або звіт с б'є та мало о
підприємництва — фізичної особи — платни а єдино о подат .

Кон рсні пропозиції надаються в о ремом онверті з написом "На он рс" з відбит ом
печат и претендента.

Конта тна особа: Михайловсь а О сана Володимирівна, тел.: 235-44-99.

Здається в оренд
приміщення ІСЕМВ НАН У раїни

площею 125,5 в.м за адресою: в л. Леонтовича, 5.
Тел. (097)797-65-24.

Підприємство ЗАТ "Висо ий врожай" повідомляє ромадсь ість про намір
отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами.

Адреса — 02160, м. Київ, Хар івсь е шосе, 50, Дніпровсь ий район.
Підприємство виробляє е оло ічно безпечні висо оефе тивні ре лятори рост

рослин для виробни ів сільсь о осподарсь ої прод ції і власни ів дачних діляно .
За альний ви ид забр днюючих речовин в атмосферне повітря с ладає

0,0208 /с, 0,1 т/рі .
Пропозиції надсилати за адресою: 02094, м. Київ, б льв. Праці, 1/1, тел. 292-21-25,

559-10-73.

Д бров Андрію Валерійович необхідно 14.05.2012 ро з'явитись о 10.50 до Дарниць о о
районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. О.Кошиця, 5-А, аб. 210), для часті в с довом роз ляді
цивільної справи № 02/2-2965/12 за позовом Д брової Л.В. до Д брова А.В., 3-тя особа: Сл жба
справах дітей ДРДА м. Києві про визначення місця проживання малолітньої дитини.
Д бров Андрій Валерійович випад неяв и зобов'язаний повідомити с д про причини неяв и.
У разі неяв и відповідача до с д справ б де роз лян то по с ті за наявними справі

матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.
С ддя В.А. Д бас

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд цивільної справи
№ 2/2604/909/2012 2-5739 за позовом ПАТ "Приват Бан " до Спе торен о О сани Дмитрівни про
стя нення бор — призначено на 10 вітня 2012 ро на 10.00.

Роз ляд цивільної справи відб деться за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5. аб. № 104 (с ддя
Ма арч В.B.).

Спе торен о О сана Дмитрівна випад неяв и в с дове засідання зобов'язана повідомити
с д про причини неяв и.

У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними справі
матеріалами їх відс тність в поряд ч. 4 ст. 169 ЦПК У раїни.

С ддя В.В. Ма арч

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд цивільної справи
№ 2/2604/932/2012 2-5437 за позовом ПАТ "Приват Бан " до Пен ель Наталії Оле сандрівни про
стя нення бор — призначено на 10 вітня 2012 ро на 11.00.

Роз ляд цивільної справи відб деться за адресою: м. Київ. в л. Кошиця, 5, аб. № 104 (с ддя
Ма арч В.В.).

Пен ель Наталія Оле сандрівна випад неяв и в с дове засідання зобов'язана повідомити
с д про причини неяв и.

У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними справі
матеріалами їх відс тність в поряд ч. 4 ст. 169 ЦПК У раїни.

С ддя В. В. Ма арч

⌦ Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 375319 на
ім’я Гарб зю а Ві тора Павловича вважати недійсним.

⌦ Втрачений диплом Р № УВ № 883512 Київсь о о державно о
ніверситет ім. Т.Г. Шевчен а від 22 червня 1991 ро (реєстраційний
запис №2407) на ім'я Грєбнєва Ма сима Юрійовича вважати
недійсним.

⌦ Втрачений державний а т на земельн ділян серія KB № 132075
(адреса: м. Київ, в л. Корінна, 14-А) на ім'я Капш чен о Надії Сер іївни
вважати недійсним.

О олошення орендодавця — Державне підприємство "Дослідне виробництво ІХВС НАН У раїни"
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 02160, м. Київ, Хар івсь е шосе, 48.
Додат ова інформація за тел.: (044) 292-60-47, пн.-пт. 10.00 - 15.00.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична
адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження об'є та

оренди

Реєстровий
номер майна

За альна
площа,
в. м.

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета
ви ористання

Інші
мови

1
Національна а а-
демія на У раїни

ДП "ДВ ІХВС НАНУ" м. Київ,
Хар івсь е шосе, 48

Частина нежитлових
приміщень павільйон П-62

Інв. №71 60,00 2330,59 1 рі С лад

2
Національна а а-
демія на У раїни

ДП "ДВ ІХВС НАНУ" м. Київ,
Хар івсь е шосе, 48

Приміщення №001 орп с
е спериментальних станово

Інв. № 852 43,50 3038,18 1 рі Офіс

3
Національна а а-
демія на У раїни

ДП "ДВ ІХВС НАНУ" м. Київ,
Хар івсь е шосе, 48

Приміщення №004 орп с
е спериментальних станово

Інв. № 852 37,30 2277,80 1 рі Виробництво

х д п і о л о

д р а о м а н о в м а

е п о д ш а м а н б

щ е л е п а і л я н а

с а л о л н н т

т а в т о л о і я о

и щ т с н я н

с л о а с и д і р

Відповіді на сканворд 

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Бокс. Денис Лебедєв відстояв звання чемпіона
світу за версією WBA
Російсь ий важ ова ови Денис Лебедєв збері звання чемпіона сві-

т за версією WBA, но а т вавши представни а Барбадос Шона Ко -
са (16-2, 15 КО). С перни а ресивно розпочав бій, маючи намір за-
вершити поєдино но а том на перших хвилинах. Але Лебедєв впев-
нено витримав натис Ко са і перехопив ініціатив . Др а половина ра-
нд пройшла вже з перева ою росіянина.
У др ом ра нді бо сер з Чехова з перших се нд звалив на "снай-

пера з Барбадос " ш вал дарів, останнім з я их в середині ра нд
відправив Ко са в либо ий но а т. Піднятися на но и той вже не змі ,
і с ддя завершив бій, зафі с вавши достро ов перемо росіянина.
На адаємо, що Денис Лебедєв став володарем чемпіонсь о о пояса

WBA в листопаді 2011 ро , здолавши в Мос ві амери анця Джеймса
Тоні. Перемо а над Ко сом стала для росіянина 24-ою в ар'єрі (18 з
них здоб ті но а том) при одній поразці, я він зазнав в р дні 2010- о
в Берліні в поєдин проти чемпіона світ за версією WBO німця Мар-
о Х а

Футбол. Визначилися учасники 1/2 фіналу Ліги
чемпіонів
У вівторо та серед б ли зі рані чотири матчі 1/4 фінал Лі и чем-

піонів. Мюнхенсь а "Баварія", завдя и д блю Івіци Оліча, я ий проп с-
тив майже весь сезон через травм , перемо ла на своєм полі фран-
ц зь ий "Марсель" — 2:0 (перший матч за інчився та ож з рах н ом
2:0 на ористь німець ої оманди). У центральном протистоянні цієї
стадії т рнір іспансь а "Барселона" приймала італійсь ий "Мілан". У
підс м аталонсь ий л б перемі "росо-нері" — 3:1 (0:0 — перший
матч), оли забили Ін’єста та двічі Ліонель Мессі. У остей відзначився
Антоніо Ноччеріно. У інших протистояннях лондонсь ий "Челсі" важ-
ом матчі виявився сильнішим за лісабонсь "Бенфі " — 2:1 (1:0), а
мадридсь ий "Реал" за рець ий "АПОЕЛ" — 5:2 (3:0).
У півфіналі "Барселона" з стрінеться з "Челсі", а "Реал" з "Баварією".

Перші матчі 1/2 фінал відб д ться 17 та 18 вітня

Євро�2012. 23 квітня будуть надруковані квитки
на чемпіонат Європи з футболу
У вівторо завершиться робота платформи з перепродаж вит ів на

матчі фінальної частини чемпіонат Європи з ф тбол 2012 ро . Я
повідомляє інформаційна сл жба УЄФА, вболівальни и до цьо о час
мають останній шанс придбати переп ст и на поєдин и раїнсь о-
польсь о о т рнір .
С ористатися посл ами ні ально о сервіс , розміщено о на сайті

УЄФА, можна за допомо ою офіційно о вит ово о портал . Для цьо о
необхідно війти до облі ово о запис , вибрати за лад "К пити вит-
и" в розділі "Мої вит и" або "Продати вит и", а та ож не заб ти в а-
зати дані редитної арт и, через я б д ть здійснюватися всі фінан-
сові операції.
Крім цьо о повідомляється, що після презентації вит ів Євро-2012

вже 23 вітня вони б д ть надр овані і відправлені своїм власни ами
після 10 травня 2012 ро

У столиці підбили підсумки 
чемпіонату ПХЛ
Кращим гравцем сезону визнано нападаючого київського "Сокола"
Костянтина Касянчука

Президент Федерації хокею

України Анатолій Брезвін розповів

про головні здобутки цьогорічного

турніру. "Нинішній чемпіонат став

найцікавішим за 20$річну історію

проведення цих змагань. Перед по$

чатком сезону було чимало диску$

сій щодо формули проведення тур$

ніру, структури розіграшу плей$

офф. Але нинішня формула ви$

правдала себе на сто відсотків",—

повідомив пан Брезвін.

Генеральний директор ліги Юрій

Загородній відзначив неабиякий

інтерес до чемпіонату з боку вболі$

вальників: "З кожним днем існу$

вання ліги ми спостерігали підви$

щення інтересу до змагань. Якщо

168 матчів першого етапу відвідали

майже 90 тисяч вболівальників, то

на ігри другого етапу, яких було 20,

завітали 35 тисяч уболівальників".

Не оминули очільники вітчизня$

ного хокею і планів на майбутнє.

Зокрема вже розпочалася робота

над регламентами наступного чем$

піонату — спортивним, технічним,

дисциплінарним, маркетинговим.

За словами Юрія Загороднього,

найгостріша дискусія очікується

навколо питань щодо ліміту на ле$

гіонерів, а також трансферних ві$

кон. Що стосується складу учасни$

ків наступного чемпіонату, то у всіх

бажаючих до 15 червня є час на те,

щоб надати ПХЛ необхідні проце$

дурні документи, а також фінансо$

ві гарантії участі в турнірі.

Президент ФХУ Анатолій Брез$

він повідомив, що є плани щодо

включення в число учасників зма$

гань гравців юніорської та моло$

діжної збірних команд України.

Наостанок гендиректор ПХЛ

Юрій Загородній оприлюднив

імена лауреатів хокейного сезону.

Отже, кращим воротарем було ви$

знано Сергія Зав'ялова ("Компа$

ньон$Нафтогаз"); кращим бом$

бардиром став Костянтин Касян$

чук ("Сокіл"); звання кращого на$

падника здобув Андрій Николи$

шин ("Сокіл"); кращий захис$

ник — Євген Кривомаз ("Компа$

ньон$Нафтогаз"); кращий моло$

дий гравець — Артем Кобиков

("Харківські Акули"); кращий тре$

нер — Олег Мікульчик ("Донбас").

Володаря індивідуального призу

"Кращий гравець сезону" визнача$

ли шляхом опитування тренерів,

капітанів команд і фахівців хокею.

Із значним відривом від інших

претендентів ним став напада$

ючий київського "Сокола" Кос$

тянтин Касянчук

Температура +5°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура +11°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +10°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 89 %

Прогноз погоди на 6 квітня 2012 року
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ОВНИ, щиро визнайте: амбітні ар’єрні плани та лобальні зад -
ми перетворилися на затято о воро а, я о о не прир чити, а мож-
на тіль и мирно з ним співісн вати. Чом ?.. З люто о до інця
червня триває армічна см а, зм ш ючи надол ж вати зроблені
олись помил и в сфері партнерства.
ТЕЛЬЦІ, відч ття, що ви знаходитеся в айданах обмежень,—

прод т підсвідомості. Ці бар'єри ви створили самі. Хворіючи, хо-
ваючись, вті аючи від реальності, прихованих проблем, розчар -
вань, ви насправді біжите від себе, і нор ючи саморозвито . Про-
рвіться різь явні психоло ічні перепони, роз ріпачтеся середині
і звільніться від таємних страхів, образ, фобій.
БЛИЗНЯТА, незадоволеність особистим життям занозою си-

дить середині, а тивіз ючи в підсвідомості давні образи, що от-
р юють стражданнями д ш , штовхають до деспотизм . І все че-
рез пра матичні інтереси половин и.
РАКИ, мерщій задовольняйте ар'єрні амбіції за рах но модер-

нізацій на професійном фронті. Ви маєте блис чі шанси дося ти
престижно о стат с в соці мі, отримати влад , я що прибор аєте
норовисте Е о і трансформ єтеся під дією обставин.
ЛЕВИ, соціальні мови працюють на вас. Саме час завоювати

поп лярність, ма симально "роз р тити" імідж, розре лам вавши
свої дося нення, таланти. Подорож йте, е сперимент йте з жит-
тям, долайте р бежі власних обмежень, вчіться відч вати і дивити-
ся на світ по-новом , змінюючи звичні явлення!
ДІВИ, мистецтві за лян ти в либ, дістатися до с ті дослідж -

вано о предмет , пізнати таємниці Всесвіт , зан ритися власний
світ і дослідити за ад ові психоло ічні пласти вам рівних не б де.
Але цей захоплюючий еволюційний процес передбачає зіт нення з
е стремальними сит аціями і речами, я их ви д же боїтеся.
ТЕРЕЗИ, на ін поставлено шлюбне щастя: ваш партнер ото-

вий на все, аби вивищитися, зробити по-своєм . Том не нахаб-
нійте, бо нічо о з цьо о не вийде, а тіль и по іршить стос н и. Роз-
рийте всі арти один перед одним (втаювати нічо о не можна) і
висловіть все, що на ипіло на д ші, а я далі б де — то воля Не-
бес.
СКОРПІОНИ, оло сл жбових повноважень розширюється. У

вас олосальна працездатність: в пориві тр дово о ент зіазм
здатні ори зр шити, що дає шанс ріпити ар’єрні позиції, підви-
щивши матеріальний стат с. Зав’яз ючи пра матичні стос н и з
новими людьми, можете про олотися, том не встрявайте в за -
лісні інтри и.
СТРІЛЬЦІ, бажання б ти в центрі ва и, дефілювати на п бліці є

ціл ом природним, нині життя — це сцена для реалізації талантів.
С спільна діяльність ч дово впис ється в ці вимо и. Дистанціюйте-
ся від рити ів, рт йтеся з тими, хто вам симпатичний, схвалює
ваші дії, з им відч ваєте д шевн та інтеле т альн спорідненість,
єдність інтересів. Пре расний артистизм, майстерність перевтілю-
ватися — щасливий проп с в аз романти и, де не існ є ордо-
нів між др жбою та любов’ю.
КОЗОРОГИ, при от йтеся мет шитися між сім’єю та роботою.

Я що під рідним дахом ваше творче єство яс раво палатиме, то в
ар’єрній сфері навпа и — с цільний ретро рад. З начальством
важ і стос н и, і ця армічна см а тя н тиметься до жовтня, про
звільнення заб дьте, добре там, де нас немає.
ВОДОЛІЇ, свіжі хвилюючі враження для бадьорості д х вам по-

трібні я повітря! Подорож йте, розширюйте др жнє оло, спіл й-
теся з ці авими неординарними особами, обмінюйтеся інформа-
цією, діловим досвідом. Це дає вели і плюси сфері партнерсь ої
співпраці, де слід по азати себе з я най ращо о бо , заре омен-
д вавши ініціативним професіоналом.
РИБИ, сфо с йте з силля на лобальних цінностях. Що для вас

найдорожче на даном етапі б ття?... Я що ар'єра та матеріальні
бла а — все с ладеться ч дово, тіль и не претенд йте на більше,
ніж заробили. Керівний персонал до вас прихильний, оловне — не
зіпс вати стос н и через роші та витримати натис пра матичних
он рентів (до 14 вітня). Вдома все добре, т т райсь а обитель

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

БК "Донецьк" впритул 
наблизився до "Будівельника"
Завдяки перемозі над "Говерлою", донеччани зрівнялися 
зі столичним клубом за кількістю перемог

Матч у Донецьку між од$

нойменною командою і іва$

но$франківською "Говерлою"

обіцяв бути дуже цікавим, не$

зважаючи навіть на турнірне

положення колективів. Нара$

зі відстань між двома клубами

становить 6 сходинок (БК

"Донецьк" йде другим, тоді як

"Говерла" лише восьма). Саме

івано$франківці завдали "тиг$

рам" дві поразки у чемпіонаті.

Тому донецькі баскетболісти

отримали чудову нагоду по$

квитатися з суперником пе$

ред своїми вболівальниками.

Першими у зустрічі відкри$

ли рахунок гості, дві атаки

яких засвітили на табло 5:0 на

їхню користь. Проте донечча$

ни напрочуд швидко оговта$

лись після такого невдалого

старту і після кількох резуль$

тативних атак не лише на$

здогнали суперника, а й ви$

йшли вперед — 7:5. Надалі гра

проходила за рівної боротьби,

і до кінця першої чверті раху$

нок був майже рівний.

Друга чверть проходила у

повільному темпі. Обидві

команди з великими трудно$

щами набирали очки, але все

ж таки атаки господарів май$

данчика були результативні$

шими. Особливо небезпеч$

ним у складі "Донецька" був

Вуле Авдалович, який поміт$

но вирізнявся у боротьбі під

щитами. Після того, як раху$

нок став 28:22, гравці "Говер$

ли" перейшли до атак з три$

очкової зони. Проте низька

реалізація дальніх кидків ли$

ше збільшила відставання

івано$франківців: в першій

половині зустрічі вони посту$

палися з рахунком 27:34.

Після великої перерви гра

дещо пришвидшилась, пере$

важно завдяки атакувальним

діям донецьких баскетболіс$

тів. Дуже швидко перевага

підопічних Саші Обрадовича

збільшилась до 11 очок. До$

неччани здобули психологіч$

ну перевагу і все активніше

йшли у наступ. Так, перед по$

чатком заключної чверті від$

рив господарів майданчика

від команди суперника ста$

новив 12 очок. Остання деся$

тихвилинка пройшла досить

напружено. Гості не збирали$

ся здаватися, але в них ба$

нально не вистачало сил на

те, щоб наздогнати донеччан.

А коли після трьох поспіль

помилок відставання "Говер$

ли" значно збільшилось, ста$

ло зрозуміло, що перемога

гравців "Донецька" лише

справа часу. До кінця гри іва$

но$франківцям вдалося віді$

грати 5 очок, але у підсумку

вони поступилися — 54:64.

Після матчу наставник до$

неччан Саша Обрадович ска$

зав: "Я задоволений сьогодні$

шньою грою своїх підопіч$

них. Ми зіграли дуже вдало в

тактичному плані. Саме так

нам потрібно грати у матчах

плей$офф, а вони вже зовсім

скоро. Можливо, не всім іно$

ді подобається такий перебіг

подій на майданчику, проте

найважливіше — це остаточ$

ний результат, і сьогодні ми

його досягли"
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Цей день в історії 6 квітня

1722 — Петро I вів подато на
бороди в розмірі 50 арбованців
на рі
1810— народився Філіп Госсе,

ан лійсь ий нат раліст, творець
перших а варі мів, автор термін
"а варі м"
1818— Парижі барон Карл де

Дрез продемонстр вав перший
дво олісний засіб перес вання
(прообраз с часно о велосипеда)
1836 — народився Ми ола

С ліфосовсь ий, російсь ий хі-
р р , я ий провадив Росії
принципи септи и й антисепти и
1896— в Афінах почалися пер-

ші с часні Олімпійсь і і ри
1909 — Роберт Едвін Пірі та

Метью Генсон першими світі
дося ли Північно о полюса
1969 — народилася Ірина Бі-

ли , раїнсь а поп-співач а
("Фарби", "Ома")

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
р. істори ,

фоль лорист,
філософ, с с-
пільно-полі-
тичний діяч
(19 ст.) Х

народні збори
в старод.
Спарті

р. письмен-
ни — "Чер-
вона х стина",
"Пилип о"

"Незвичайні
при оди

Тартарена із
Тарас она" —

автор

найменший за
розмірами і
найвищий за
зв чанням м з.
інстр мент

Р
мати бо ів
(міф. Малої

Азії)

бонна

ліричний твір в
античном
вірш ванні Е майдан

німець ий
фізи

ча л н-знахар
(сибір.)

одна з істо ,
в я их

тримаються
з би Щ

сорт помідорів

жіноче ім’я
(молдав.,
р м н.)

А
свинячий жир

соратни
Робін Г да

тит л вищих
рядовців в

Є ипті, Осман-
сь ій імперії

сталеві листи
над пал бою,
о ородж ють
отвори (мор.)

яйцеподібний
обрис

бо иня неба
(є ип. міф.)

повторне
позначення

вже названо о
поняття іншим

словом Т
народ в Азії

бал а

свар а И
низь оросла
дерев’яниста

рослина

оперний співа ,
баритон

сл жба новин
на 1+1

рі а в Індії,
Китаї

чоловіче
начало (Китай)

К
торбина з

харчами (розм.
жарт.)

частина храм ,
лише для

жерців ( рец.)

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Президент Федерації хо ею У раїни Анатолій Брезвін
та енеральний дире тор ПХЛ Юрій За ородній підби-
ли підс м и першо о чемпіонат Професіональної хо-
ейної лі и. Переможцем чемпіонат став ХК "Донбас",
я ий фінальній серії до чотирьох перемо здолав и-
ївсь ий "Со іл". Бронзові медалі отримали хо еїсти
столично о "Бер та". Та ож б ло відзначено най ра-
щих равців чемпіонат .

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В бас етбольній С перлізі відб лося одраз
два принципових протистояння. У Донець
місцева оманда приймала на своєм май-
данчи "Говерл " із Івано-Фран івсь а. У на-
пр женій боротьбі перемо здоб ли оспода-
рі — 69:59. У іншом матчі БК "Одеса" здо-
лав опір с сіда по т рнірній таблиці — запо-
різь ий "Ферро-ЗНТУ"(82:79), завдя и чом
опинився на третій сходинці вітчизняної пер-
шості.

БК "Донець " з мів перервати серію невдалих вист пів проти "Говерли" з Івано-Фран івсь а


