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"Дякуємо, Київ!"
Шведські вболівальники залишають українську столицю, але обіцяють 
приїхати сюди знову
Олександр ХАРЬКО,
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Ф тбольний чемпіонат Євро-
2012 добі сво о е ватора. На
жаль, раїнсь а та шведсь а
збірні же поза рою. Вболі-
вальни и зі Швеції масово
від’їжджають додом . "Хреща-
ти " вирішив поспіл ватися з
тими, хто меш ав емпін
на Тр хановом острові, аби
дізнатись про їх враження від
раїнсь ої столиці, і чи хо-

ч ть вони поверн тись наш
раїн ще раз. На адаємо, за
час проведення Євро-2012
столицю відвідали близь о 40
тисяч шведів, з них майже 5
тисяч поселилися на Тр хано-
вом острові.

Варто зазначити, що більшість шведів

діставалися до України на літаках та

власних автівках. Для останніх на Труха�

новому острові були облаштовані спеці�

альні місця для паркування автомобілів

та трейлерів. "Ми з друзями вирішили

їхати автівкою і дорогою подивитися на

вашу країну — вона пречудова,— розпо�

відає Андерс Карлссон.— Незважаючи

на те, що літаком було б значно швидше,

а дорога до України зайняла майже 2 дні,

ми цілком задоволені подорожжю".

Тим же, хто вирішив оселитися не у

трейлерах, а під відкритим небом, були

надані палатки, які розділили на три зо�

ни. Кожен з трьох матчів своєї збірної

шведи відзначали традиційним маршем

до "Олімпійського" стадіону. Останій мав

назву "Дякуємо, Київ!". Вболівальники

щиро дякували киянам за теплий при�

йом і обіцяли повернутися до Києва ще

раз.

Для більшості скандинавських гостей

візит до Києва був першим. "До приїзду в

Київ ми нічого не знали про Україну,

окрім того негативу, що передавали у на�

ших новинах,— стверджує Карл Йоханс�

сон.— Багато хто був наляканим і не на�

важився подорожувати до Києва. Тих же,

хто ризикнув, попереджали бути дуже

обачними. Але все виявилося зовсім не

так, як нам це "малювали". Київ — дуже

зелене місто, архітектура — захоплююча,

а люди — привітні. Ваша столиця нічим

не поступається іншим містам Європи. Я

особисто хочу приїхати сюди ще раз і

більш детально ознайомитись з вашими

пам’ятками архітектури".

Як розповіли "Хрещатику" у туристич�

ній компанії, яка обслуговує об’єкт

"Camp Sweden" на Трухановому острові,

екскурсіями шведи зацікавились після

першого програшу своєї команди: "Як це

не дивно, але активну зацікавленість ту�

рами шведи почали виявляти тільки на

5—6 день перебування у таборі,— розпо�

відає працівник турфірми Дмитро.—

Найбільше шведи цікавились Чорноби�

лем. Ми їм пояснювали, що це — один із

найдорожчих турів, але їх це, навпаки,

тільки приваблювало. У свідомості бага�

тьох шведів Чорнобиль асоціюється з чи�

мось містичним і потайним. Загалом

скандинавських вболівальників цікави�

ли оглядові екскурсії і вони просили роз�

казати їм, як можна дістатися до тієї чи

іншої пам’ятки архітектури".

"Київ має дуже самобутню архітектуру і

атмосферу, — ділиться враженнями швед�

ська пенсіонерка Інга.— Особливо мені

сподобалися Софіївська і Михайлівська

площі і, звичайно, Андріївський узвіз. Я

обов’язково розкажу про Київ своїм дру�

зям та знайомим, і через деякий час ми

знову приїдемо до вашого міста".

Серед іншого скандинавських вболі�

вальників цікавив музей Великої Вітчиз�

няної Війни. "Наші друзі розповіли, що у

Києві є велетенський монумент, що на�

гадує статую Свободи у США, і ми вирі�

шили поїхати туди на екскурсію,— роз�

повідає Роберт, офісний працівник з

міста Евле.— Для нас було великою но�

виною, що воєнні дії у Другій світовій

війні розгорталися на теренах України.

Швеція ж участі у війні взагалі не прий�

мала".

Що стосується харчування, то воно у

таборі було триразове. А у ресторанах і

кафе міста гості налягали на борщ і кот�

лети по�київськи. Пива фанати зі Швеції

випили дуже багато. Як розповіли нам

співробітники кейтерингу на Труханово�

му, тільки за перші дні на острові було

випито 30 тисяч літрів цього напою.

"В Києві ми реалізували історичний

проект. Я згадую, як ми вперше почали

розмовляти з нашими партнерами сто�

совно його реалізації. Це було справжнє

випробування для нас, але за підтримки

столичної влади ми маємо позитивні ре�

зультати",— зазначив "Хрещатику" го�

ловний організатор шведського фан�

кемпінгу Ніклас Хельберг.

Незважаючи на те, що кемпінг буде

працювати до початку липня, переважна

більшість гостей зі Швеції вже поїхали з

України. У різних місцях табору можна

зустріти написи на шведській з пропози�

цією продажу квитків на інші матчі.

"Якщо шведські вболівальники поч�

нуть від’їжджати — кемпінг не перестане

діяти. До кінця чемпіонату ми уже маємо

заявки з інших країн, вболівальники з

яких готові розміститись в цьому табо�

рі,— зазначив "Хрещатику" перший за�

ступник голови КМДА Олександр Ма�

зурчак.— Після завершення чемпіонату

частина інфраструктури на Трухановому

острові залишиться й надалі для вико�

ристання в місті. Там буде проведено ге�

неральне прибирання, підсів трави, зне�

сення парканів і залишиться зона відпо�

чинку для киян"

Олександр ПОПОВ: 
"Благоустрій прибудинкових
територій потребує комплексного
підходу" 

СТОР. 3 

За проведення першого київського
референдуму зібрано 334 тисячі
підписів 

"За" проведення плебісцит висловилися 16% иян,
це на 114 тисяч осіб більше, аніж вима ає за оно-
давство
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Квартири для медиків 
Сім родин столичних медпрацівни ів отримали нове
житло

СТОР. 3

У номері

Новини

Фан�зону продовжать 
до Бессарабського ринку
Територію, де вболівальни и пере лядають ф т-

больні матчі Євро-2012, проводять вільний час, бе-
р ть часть різноманітних он рсах, пере ляда-
ють онцерти, спіл ються, подовжать аж до Бесса-
рабсь ої площі. Про це повідомив олова КМДА
Оле сандр Попов. За йо о словами, збільшення и-
ївсь ої фан-зони ви ли ане її неймовірною поп ляр-
ністю я серед иян, остей з сієї раїни, та і се-
ред іноземних т ристів, я их все більше приб ває
до столиці. "У день першо о матч У раїна — Шве-
ція фан-зон відвідало понад 100 тисяч вболіваль-
ни ів, а під час трансляції ри між збірними У раїни
та Франції на Хрещати б ло зафі совано понад
140 тисяч відвід вачів. Це перевершило всі очі -
вання і міста, і навіть УЄФА. І саме цей фа т ово-
рить про те, що наша фан-зона ці ава і омфортна
для відвід вачів, її робота правильно ор анізована, і
ожно о дня вона приваблює все більше відвід ва-
чів",— с азав Оле сандр Попов. А щоб фан-зона
б ла ще омфортнішою для ожно о та зроз мілою
для іноземних остей, т т працюють 320 волонте-
рів, я і володіють іноземними мовами і отові
б дь-я ий момент допомо ти вболівальни ам та на-
дати необхідн інформацію

Новий корпус "Охматдиту" введуть
в експлуатацію наступного року
Про це заявив прем’єр-міністр У раїни Ми ола

Азаров під час ознайомлення з процесом б дівниц-
тва на території лі арні. "Б дівельни и обіцяють
зводити два з половиною поверхи на місяць. Ми ра-
зом з вами б демо їх онтролювати. Це означає, що
9-поверховий орп с б де зб дований за 4—5 міся-
ців. В інці ро т т розпочн ть оздоблювальні ро-
боти і монтаж обладнання, а в першом варталі,
ма сим м др ом , ми ставимо завдання ввести
орп с в е спл атацію і прийняти перших пацієн-
тів",— с азав Ми ола Азаров, додавши, що він осо-
бисто онтролює хід б дівництва цьо о надзвичай-
но потрібно о для раїнсь их дітей орп с . Глава
ряд та ож поставив завдання ерівництв лі арні
вже зараз розпочати під отов фахівців, я і мо ли
б працювати на найс часнішом медичном облад-
нанні нейрохір р ії, он о ематоло ії, хір р ії ново-
народжених, променевій терапії, та вперше в У ра-
їні під от вати фахівців для дитячої трансплантації
іст ово о моз . Ми ола Азаров додав, що всі не-
обхідні для цьо о ошти ряд виділить
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У раїна вдвічі пост пається Європі в
ефе тивном ви ористанні енер етичних
рес рсів. За даними інвестиційної омпа-
нії "СКМ", наша держава щоро втрачає
приблизно $16 мільярдів. Я поверн ти
ці роші в реальн е ономі раїни, вчо-
ра об оворили представни и енер етич-
них омпаній та влади.

Публічні дебати, що відбулися в рамках Тижня сталої

енергетики у Європейському містечку, оберталися зага�

лом навколо одного питання: що в першу чергу проін�

вестувати — знання про енергоефективність чи кон�

кретні проекти? Перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак наголосив, що роз’єднувати ці

поняття не варто. Однак, за його словами, Україна на�

разі більше потребує реальних рішень, ніж освітніх за�

ходів.

"Наша дискусія сьогодні має деяку провокативність...

Адже всі ми розуміємо, що краще бути здоровим і бага�

тим, ніж бідним і хворим. Ясно, що має бути і теорія, і

практика... Але у мене є аргументи на користь практич�

ної реалізації проектів з енергоефективності. Як кажуть,

практика без теорії — сліпа, а теорія без практики —

мертва",— сказав Олександр Мазурчак.

Він також додав, що у Києві наразі приблизно десять

вищих навчальних закладів готують фахівців, які спе�

ціалізуються на енергоефективних технологіях. Нато�

мість, як зазначає пан Мазурчак, ці люди не можуть се�

бе реалізувати без належного законодавчого, фінансо�

вого та інших базисів для впровадження енергетичних

проектів.

На думку керівника компанії "IFC" Олени Волоши�

ної, яка виступила на боці інвестицій у знання, еконо�

мії енергоресурсів в Україні не відбудеться, доки кожен

громадянин не усвідомить важливості цього процесу.

"Відсутність знань про енергоефективність не дозволяє

населенню підтримати, наприклад, підвищення тари�

фів на газ, створити ОСББ на базі свого будинку, інвес�

тувати в утеплення будинку та нові технологічні рішен�

ня",— прокоментувала "Хрещатику" Олена Волошина.

За словами PR�директора компанії "СКМ" Наталії

Ємченко, Європа на даний момент вдвічі енергоефек�

тивніша, ніж Україна. Для економіки країни це означає

$16 млрд, які щороку втрачаються за рахунок безладно�

го використання енергоресурсів. Саме в таку суму екс�

перти оцінюють потенціал енергоефективності Укра�

їни. "Фінансування енергоефективності — це не соці�

альні проекти, це — бізнес. В Україні в цій галузі можна

заробити $16 млрд. Але інвестора потрібно зацікавити.

Наприклад, половина зекономлених коштів за рахунок

впроваджених енергоефективних технологій має перей�

ти інвесткомпанії",— зазначила Наталія Ємченко.

Разом з тим представник Європейського союзу в

Україні Ханс Раян заявив, що Європа готова інвесту�

вати кошти в українські проекти ефективної енерге�

тики. "Ми будемо допомагати Україні покращувати

енергоефективні технології. Загалом наразі йдеться

про інвестицію в 150 млн євро",— сказав Ханс Раян.

Зазначимо, що в Україні вже запроваджуються новіт�

ні енергетичні проекти в побутовому та індустріаль�

ному сегментах. Наприклад, компанія "ДТЕК" пра�

цює над реалізацією проектів в комунальному секто�

рі міст. Німецька компанія "GIZ" спільно з україн�

ською стороною розробляє програму "Енергоефек�

тивність у будівлях"

Вболівальни и зі Швеції щиро дя вали иянам за теплий прийом і обіцяли поверн тися до Києва ще раз
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За проведення першого київського 
референдуму зібрано 334 тисячі підписів
334 тисячі підписів на підтрим ініціативи Оле сандра Попова про про-

ведення місь о о плебісцит впродовж 30 днів зібрали ініціативні р пи
всіх районах міста. “За” проведення референд м висловилися 16% и-
ян, це на 114 тисяч осіб більше, аніж вима ає за онодавство. Представ-
ни и 61 ініціативної р пи пройшли рочистою ходою Хрещати ом, аби
передати підписні листи до Київради. Привітати прихильни ів референд -
м вийшов і сам Оле сандр Попов. “Щиро дя ю сім вам за підтрим
та небайд жість. Я вітаю всіх иян з іще однією перемо ою на шлях до
відновлення Києві справжньо о народовладдя. Завдя и вашій праці зі-
брано понад 330 тисяч підписів за проведення першо о столично о ре-
ференд м . Зараз наше завдання — вирішити питання про призначення
дати проведення референд м . Пере онаний, що більшість иян про о-
лос ють за ожне з трьох винесених питань”, — зверн вся до а тивістів
Оле сандр Попов.
На адаємо, на референд м б де винесено три питання: Чи схвалюєте

ви обов’яз ове в лючення до щорічно о бюджет м. Києва надання ад-
ресної матеріальної допомо и пенсіонерам та надбаво працівни ам бю-
джетної сфери столиці? Чи схвалюєте ви створення в Києві підле лої
місь ій ромаді м ніципальної міліції, що має забезпеч вати порядо
місті та безпе жителів? Чи схвалюєте ви базові прое тні рішення ново-
о Генплан розвит м. Києва?

Щоденно близько 100 осіб пільгових категорій 
отримують “Картку киянина”
У районних правліннях соціально о захист збільшено іль ість пра-

цівни ів, що задіяні прое ті “Карт а иянина”. Про це повідомив за-
ст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. За йо о словами, ГУ соці-
ально о захист населення та районних правліннях виділено по два ро-
бочих місця для реєстрації і видачі “Карто иянина”. “Та им чином що-
дня на р и видається близь о 100 арто , я і вже працюють метро-
політені та мережі ом нальних апте “Фармація”. У метрополітені арт-
а працює я проїзний, а в аптеці лієнт має ввести свій пін- од, а про-
давець на е рані монітора побачить фото рафію лієнта та йо о зниж-
. Утрим вач арт и сплач є вартість лі ів, а інформація про по п

направляється до відповідно о підприємства для звітності”,— зазначив
Р слан Крамарен о

Цифра дня

917 000 000 
гривень відшкодовано столичним підприємствам ПДВ з початку
нинішнього року, з них 64,2 млн грн у автоматичному режимі 

Про це повідомила голова ДПС у м.Києві Ірина Носачова
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Дві найстаріші лікарні Троєщини 
будуть відремонтовані
Галина Герега пообіцяла допомогти поліклінікам 
із заміною комунікацій та відновленням лікувальних басейнів
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

До Дня медично о праців-
ни а столичні лі арі отри-
м вали численні подар н-
и та привітання. Та меди-
ам важливо, що иївсь а
влада звертає ва на їх
проблеми не лише свят-
ові дні, а й б дні допо-
ма ає он ретними спра-
вами.

Непроста ситуація з медициною

склалася у Деснянському та Дніп�

ровському районах столиці. Напри�

клад, медичні заклади на Троєщині

доволі старі і потребують ремонтів та

дообладнання. До того ж, варто не

забувати, що це найбільший масив

міста, де проживають тисячі киян,

які мають отримувати своєчасну до�

помогу та якісні умови лікування.

До слова, поліклініка № 1 у Дес�

нянському районі обслуговує понад

60 тисяч киян (дві тисячі з них —

чорнобильці). Будівлю лікарні зве�

ли ще у 80�х роках, тож сьогодні во�

на потребує ремонту та заміни інже�

нерних комунікацій. Також запла�

новано завершити ремонт двох ба�

сейнів у Дитячій поліклініці № 1

Деснянського району, але через

брак коштів його “заморозили”, хо�

ча дообладнати залишилось всього

9% приміщення.

Заступник Київського міського

голови — секретар Київради Галина

Герега завітала до двох найстаріших

поліклінік Троєщини та запевнила

лікарів, що не залишить їх без до�

помоги, та пообіцяла проконтро�

лювати, щоб медичні заклади вчас�

но отримали всі кошти, передбаче�

ні у бюджеті міста. “Басейний ком�

плекс обов’язково має функціону�

вати. Тут будуть обслуговуватись

тисячі діток, для яких надзвичайно

важливо отримувати водну терапію.

Думаю, найближчим часом ми цю

проблему вирішимо”, — зазначила

Галина Герега. Крім того, за особис�

тої участі секретаря Київради було

закуплене килимове покриття для

реабілітаційних кабінетів поліклі�

ніки. А дорослій поліклініці секре�

тар Київради пообіцяла допомогти

з заміною старих комунікацій. Не

залишились без подарунків і самі

лікарі та медсестри. До свята вони

отримали нову медичну форму.

Відсвяткувати День медичного

працівника медиків запросили на

виставу “Корсиканка” у Київський

академічний театр на Лівому березі.

Звертаючись до них зі словами при�

вітання, Галина Герега сказала: “Ви

як ніхто заслуговуєте на найкращі

та найщиріші привітання. А голов�

не, ви маєте отримати достойні

умови праці та гідну заробітну плат�

ню. Я запевняю вас, що докладу усіх

зусиль, щоб це моє побажання обо�

в’язково втілилося у життя”

Готуємо ялинку влітку
До 15 липня в мерії визначать, як виглядатиме 
головна зелена красуня країни

Як зазначив заступник голови КМДА Леонід Новохатько, після Нового

року значна частина киян висловила критичні зауваження щодо форми та

дизайну ялинки. На думку мешканців столиці, параметри зеленої красуні

мають бути більш традиційними. У чому громадяни одностайні, так це в то�

му, що головна ялинка все ж таки повинна бути штучною — на цьому напо�

лягають 61% мешканців, які взяли участь в опитуванні через міський call�

центр.

“Сама ідея переходу з натуральної ялинки на штучну, яка була реалізована

міською владою в минулому році, підтримана киянами. Однак мешканці міста

бажають, щоб оформлення було більш традиційним з використанням націо�

нальних мотивів та інноваційного підходу. Звичайно, комісія враховуватиме

гармонійність майбутньої ялинки на Майдані Незалежності з його архітектур�

ним ансамблем, а також дотримання норм безпеки, у тому числі і щодо ваги

святкового дерева”, — зазначив Леонід Новохатько.

Наразі до конкурсної комісії подали свої пропозиції три компанії. Члени ко�

місії висловили зауваження до побаченого та постановили, що до 15 липня

учасники конкурсу повинні підготувати два варіанти оформлення новорічної

ялинки — денний та нічний. Крім того, були визначені єдині технічні умови —

так, цьогорічна зелена красуня має бути штучною, а її висоту повернуть до

звичного рівня — 35–38 метрів.

Що ж до минулорічної “рекордсменки”, то, як запевняє пан Новохатько,

цього року вона радуватиме киян у іншій частині столиці. “На сьогодні є варі�

анти перемістити її в район Мистецького арсеналу на Печерськ. Однак мені до

душі інша думка. На Лівому березі столиці, на жаль, порівняно з більш аристо�

кратичним центром відбувається мало культурних заходів. Тому цю диспропор�

цію потрібно ліквідувати, і я думаю, ця ялинка зможе прикрасити одну з площ

на Лівому березі Києва”, — зазначив "Хрещатику" Леонід Новохатько

Архітектуру Гостинного двору
буде збережено
Після реконструкції будівля зможе виконувати свою історичну
функцію торговельного дому

Востаннє реконструкція Гостин�

ного двору, що на Контрактовій

площі, проводилася тридцять років

тому. З того часу під впливом вібра�

цій столичного метрополітену та во�

логи будівля почала зазнавати руй�

нації, про що свідчать висновки екс�

пертів. “Реконструкція передбачає

повну зміну опалення, системи ка�

налізації, електрифікації та підси�

лення фундаменту. Сподіваюся, що

об’єкт набуде свого початкового ви�

гляду через півтора року”,— розпо�

вів “Хрещатику” про деталі рекон�

струкції Андрій Миргородський.

Після завершення всіх робіт пла�

нується, що Гостинний двір викону�

ватиме свою початкову функцію —

торговельного дому, причому архі�

тектура будівлі не зміниться. “Коли

нашу майстерню запросили до ро�

боти над цим проектом, одна з

принципових наших позицій поля�

гала в тому, що ми в жодному випад�

ку не змінюватимемо зовнішній ви�

гляд Гостинного двору, його пропор�

ції та структуру. Також ми погодили�

ся на участь у проекті після того, як

дізналися, що після реконструкції

будівля буде торговельною, тобто

знову виконуватиме свою історичну

функцію, яка закладалася в неї ще

двісті років тому”, — зауважив Ан�

дрій Миргородський.

Усередині будівлі планується від�

криття магазинів, закладів громад�

ського харчування та зони відпочин�

ку. Приміщення можна буде викорис�

товувати в якості галерей та проводи�

ти експозиційні виставки митців.

Наразі Гостинний двір знаходить�

ся у власності Фонду державного

майна України та з 1997 року пере�

буває в оренді ПАТ “Укрреставра�

ція”. Саме ця організація звернула�

ся до міської ради з проханням нада�

ти дозвіл на виготовлення проекту

відведення земельної ділянки для

реконструкції Гостинного двору.

“Це питання розглядалося дуже ши�

роко: за участі громадськості, депу�

татських фракцій, комісій. Дозвіл на

розробку проекту зазначеним акціо�

нерним товариством Київрада нада�

ла 26 квітня цього року”, — зазначив

“Хрещатику” заступник голови

КМДА Михайло Кучук.

За його словами, на сьогодні до�

кументація щодо землевідведення

даної ділянки знаходиться на етапі

виготовлення, а проект реконструк�

ції Гостинного двору на державній

експертизі. При позитивному вис�

новку держекспертизи і при виго�

товленні проекту землевідведення,

який буде погоджений в усіх відпо�

відних службах, на сесію Київради

буде винесено питання про укладан�

ня договору оренди земельної ділян�

ки терміном на п’ять років для під�

приємства “Укрреставрація”.

Важливо, що відтепер орендар

сплачуватиме за користування зе�

мельною ділянкою, на якій знахо�

диться Гостинний двір, чого раніше

не було. Нагадаємо, тут розташовані

магазини, об’єкти громадського

харчування, бари, а також Державна

наукова архітектурно�будівельна

бібліотека ім. В. Заболотного

У дитячих таборах відпочивають 
25 тисяч юних киян
У ГУ справах сім’ї, молоді і спорт розповіли, що першочер ово мож-

ливість піль ово о літньо о оздоровлення та відпочин надається дітям-
сиротам, дітям, позбавленим бать івсь о о пі л вання, та дітям, я і опи-
нилися с ладних життєвих обставинах, дітям з девіантною поведін ою
із сімей, я і переб вають під соціальним с проводом. Та ож піль и на від-
почино мають діти з інвалідністю та ті, я і переб вають на диспансерно-
м облі , діти, я і постраждали внаслідо стихійно о лиха чи техно енних
атастроф. На піль ове оздоровлення мають право і вихованці з ба ато-
дітних сімей та діти, бать и я их за ин ли від нещасних випад ів на ви-
робництві або під час ви онання сл жбових обов’яз ів. С ористатись сво-
їм правом на літній відпочино та оздоровлення мож ть ш олярі від 7 до
18 ро ів. В залежності від ате орії, юні меш анці столиці мож ть претен-
д вати я на без оштовні, та і 10, 20, 30 та 50% п тів и. Та ож віднови-
ти сили, арно відпочивши, мають можливість і 700 ст дентів денної фор-
ми навчання столичних вишів. За алом, цьо о ро майже 40 тисяч юних
иян піль ових ате орій отримали можливість оздоровитися та відпочи-
ти за рах но оштів місь о о бюджет . Крім то о, а тивно проводиться
робота із зал чення додат ових оштів, що дасть змо відпочити майже
150 тисячам дітей

Європа високо оцінила гуманне ставлення 
Києва до безпритульних тварин
Посол Європейсь ої ромадсь ої ор анізації захист тварин і природи

принцеса Майя фон Го енцоллерн вперше в історії У раїни вр чила на-
ород Європейсь ої Асоціації із захист тварин за внесо в зоозахисн
діяльність 10 особам. Серед на ороджених і представни иївсь ої вла-
ди — перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча . Ця на оро-
да в Європі вважається досить престижною — її вр чають лише один
раз на рі одній людині, але я винято , цьо о ро 10 осіб в У раїні от-
римали та відзна . Адже сит ація зі ставленням до безприт льних
тварин стрім о по ращилася. “Ми хочемо підтримати і заохотити тих
неба атьох, хто бореться з проблемами безприт льних тварин місті, і
по азати, що їхня діяльність важлива й потрібна і засл ов є пова и і по-
дя и,— на олосила принцеса Майя фон Го енцоллерн.— Ми хочемо
зм сити людей стати соціально відповідальними, бо в У раїні, на жаль,
цей напрямо не досить розвинений, люди не займаються соціальними
питаннями. У Німеччині 32 мільйони людей, я і добровільно ви он ють
та робот ”. Зазначимо, що зараз місті працюють три мобільні ліні-
и та 7 машин з відлов тварин.
На сьо одні є можливість стериліз вати близь о 7 тис. безприт льних

соба . Після проведених операцій ожна тварина щеплена, відмічена но-
мерною ліпсою або нашийни ом і відп щена.
У найближчих планах місь ої влади поб д вати “Центр захист тварин”

з одночасним триманням 1500 соба

Добровольці з СНД перейматимуть досвід 
у київських волонтерів
З 21 до 25 червня столиці триватиме міжнародний молодіжний про-

е т “Участь волонтерсь их р п з раїн- часниць СНД під час проведення
фінальної частини ф тбольно о чемпіонат Європи 2012 ро ”.
За інформацією ор анізаторів, 30 юна ів та дівчат — деле атів спів-

др жності незалежних держав приїд ть до столиці, аби перейняти досвід
волонтерів Києва безпосередньо під час проведення столиці Євро-
2012. Протя ом 4 днів молодь Києва та раїн- часниць СНД разом відві-
д ватиме навчальні тренін и та майстер- ласи, створюватиме соціальн
ре лам та реальном часі відпрацьов ватиме пра тичні навич и волон-
терсь ої роботи в офіційній фан-зоні. Молодь з раїн співдр жності неза-
лежних держав матиме ні альн можливість дол читися до одно о з най-
престижніших міжнародних спортивних заходів — чемпіонат з ф тбол
Євро-2012. Ор анізатором прое т вист пила ВМГО “Соціальна ініціати-
ва” за підтрим и Міждержавно о фонд манітарно о співробітництва
раїн- часниць СНД та за сприяння КМДА

Після завершення ре онстр ції архіте т ра б дівлі Гостинно о двор
не зміниться
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Заст пни Київсь о о місь о о олови – се ретар Київради Галина Гере а
привітала столичних меди ів зі святом

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Столична ромада а тивно об оворює ре онстр цію
Гостинно о двор . Після проведення ремонтних робіт іс-
торична б дівля с ттєвих змін в архіте т рі не зазнає,
запевняє оловний архіте тор прое т , деп тат Київра-
ди Андрій Мир ородсь ий. Навпа и — всі роботи б д ть
спрямовані на продовження життя спор ди. Зо рема
передбачається повна заміна підземних ом ні ацій, за-
с ління стелі, я а бере тиме б дівлю від надмірної во-
ло и, та зміцнення ф ндамент .

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Новорічна ялин а-2012, хоча й б ла найвищою за всю
історію У раїни та при рашена за останнім словом тех-
ні и, иянам та й за алом раїнцям не припала до д -
ші. Том цьо оріч про оформлення зимової рас ні, я а
б де встановлена на свят овом Майдані Незалежності,
почали дбати ще вліт . Днями відб лося перше засі-
дання он рсної омісії КМДА щодо визначення ращої
пропозиції зовнішньо о ви ляд оловної ялин и-2013.



Податки

На шляху 
до сервісної служби
Реорганізація податкового 
відомства сприяє покращенню
умов обслуговування підприємців
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Подат ове відомство своїй роботі переходить від фіс-
ально о ор ан до сервісної сл жби й працює над по-
ращенням мов обсл ов вання платни ів подат ів.
Для цьо о впровадж ється еле тронна система подання
звітності, інформ вання платни а про забор ованість по
подат ах, спрощення процед ри видачі свідоцтва плат-
ни а ПДВ та йо о автоматичне відш од вання. При
здійсненні цієї роботи подат ова веде а тивний діало
з підприємцями. Та , днями олова столичної ДПС Іри-
на Носачова з стрілась з представни ами мало о та се-
редньо о бізнес .

Понад 400 підприємців прийшли у столичний кінотеатр “Жовтень”,

аби дізнатись більше про зміни, які відбуваються в податковому відомстві.

Зауважимо, податкові органи покликані наповнювати бюджет — це їх

першочергове завдання. Досягнути цього планують шляхом покращення

обслуговування платників податків.

Як зазначає голова ДПС Києва Ірина Носачова, нині всі зусилля подат*

ківців спрямовані на підвищення якості обслуговування платників подат*

ків. “Наповнення бюджету — це головна наша ціль, а якість обслугову*

вання платників податків — це метод її досягнення,— переконана голов*

ний податківець столиці.— Той, хто в повній мірі своєчасно сплачує по*

датки, заслуговує на якісне обслуговування”.

Нині серед стратегічних завдань податкової служби — відкриття сервіс*

них центрів по обслуговуванню платників податків, спрощення процеду*

ри видачі свідоцтв платника, прискорення процесу їх отримання, автома*

тичне відшкодування ПДВ. Крім цього, у столиці уже близько 50 тис.

платників податків подають звітність в електронному вигляді. Більшість

підприємців не користувались цим сервісом, бо електронні ключі були

платними. “З травня у місті працює 11 пунктів реєстрації і видачі безкош*

товних електронних ключів, і таких ключів видано уже понад 160”,— за*

значає Ірина Носачова.

Новий сервіс уже користується популярністю серед представників ма*

лого та середнього бізнесу. Підприємці відзначають його зручність. “Рані*

ше нам доводилось годинами стояти в черзі, а зараз здати звітність можна

по електронній системі, що не становить ніякої складності”,— каже під*

приємець Людмила Дзюба.

Також в податковому відомстві працюють над впровадженням “Елек*

тронного кабінету платника податків”, який надасть можливість змен*

шити терміни обміну інформацією між платниками та органами податко*

вої служби. Бухгалтер одного з підприємств Голосіївського району Лари*

са Присяжнюк наголошує, що з часу введення змін у податковій робота з

підприємцями тут значно покращилась. “Зараз у податкову можна навіть

не ходити: електронною системою надіслав звіт, а по телефону з’ясував

необхідні питання”,— пояснює “Хрещатику” пані Присяжнюк

Квартири 
для медиків
Сім родин столичних 
медпрацівників отримали 
нове житло
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Вихідними в У раїні відзначали День медично о праців-
ни а. З на оди свята 136 меди ів отримали почесні
рамоти КМДА. Вр чив на ороди за ва омий особистий
внесо розвито охорони здоров’я та висо ий профе-
сіоналізм олова КМДА Оле сандр Попов. Він подя вав
меди ам за самовіддан працю і запевнив, що ця а-
л зь є і надалі б де пріоритетною для місь ої влади.

“Кожен з нас так чи інакше хоча б раз у житті звертається до вас за до*

помогою. В складний час, у непростих умовах — ви завжди надаєте допо*

могу на найвищому рівні, проявляючи професіоналізм, любов до людей,

гуманність і патріотизм. Кожен ваш день сповнений подвигом і самовід*

дачею, ваша праця заслуговує на повагу і безмежну вдячність. Адже поря*

тунок життя і здоров’я людей став для вас професією і покликанням”,—

зазначив Олександр Попов, звертаючись до лікарів.

Також очільник міськадміністрації вручив повідомлення на отримання

квартир 7 медикам Києва. До речі, торік працівникам цієї галузі було на*

дано 26 помешкань: 7 безкоштовних та 19 — за програмою будівництва

доступного житла “70х30”.

Ніні Соболь, медичній сестрі клінічної лікарні № 15 Подільського

району, цьогорічний День медика запам’ятається на усе життя, адже вона

була серед тих семи щасливчиків, які отримали житло. На квартирній чер*

зі родина перебувала із 1991 року. “Я дуже вдячна Олександру Попову,

міській владі, керівництву нашої лікарні за те, що я отримала квартиру,—

не стримуючи хвилювання у голосі, розповідала “Хрещатику” Ніна Со*

боль.— Це найцінніший подарунок для моєї сім’ї. У мене двоє дорослих

синів та дочка. Тож планую залишити хлопцям нашу “двійку”, а з дочкою

переїдемо у нове житло”.

У кожного із тих, хто отримав повідомлення про вручення квартири,

своя життєва історія. У Євгенії Кондратьєвої, яка була медичною сестрою

у Дитячій поліклініці № 2 Святошинського району, а нині продовжує пра*

цювати у реєстратурі того ж закладу,— “стаж” на квартирній черзі 36 ро*

ків.

“Житло нині для медиків, особливо для медичних сестер, дуже болюче

питання, яке ми не можемо вирішити без допомоги столичної влади, тож

ми дуже вдячні за піклування про нас,— сказала, отримавши повідомлен*

ня про отримання 1*кімнатної квартири, Любов Яковенко, дільнична

медсестра дитячої поліклініки № 2 Подільського району.

Одним із найбільш принципових завдань столичної медичної реформи,

яка триває нині у місті, має стати покращення соціального захисту мед*

працівників та підвищення рівня оплати праці у галузі. До речі, цього ро*

ку у Києві було відновлено програму муніципальних надбавок до заробіт*

ної плати — усі працівники медичної галузі столиці, як і педагоги, отри*

мують додаткові 20 % до заробітної плати.

“Ми ставимо собі завдання: крок за кроком піднімати престиж медич*

них професій, у тому числі шляхом підвищення рівня заробітних плат у

галузі. Але ми прекрасно розуміємо, що без реформування вирішити це

питання неможливо, тож прагнемо досягнути у Києві найвищих стандар*

тів медицини та охорони здоров’я”,— наголосив Олександр Попов під час

урочистостей, присвячених Дню медичного працівника, у Національному

палаці “Україна”

З новосіллям!
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Олександр ПОПОВ:

"Благоустрій прибудинкових
територій потребує 
комплексного підходу"

Позитив від Євро!2012
— Вже понад десять днів Україна

та Київ живуть подіями Євро�2012. Які
висновки можна зробити та підбити під�
сумки: чи добре спрацювало столичне
комунальне господарство на даному
етапі?

— Гадаю, що підводити підсумки

ще зарано. Але, на мою думку, всі

вжиті нами заходи з підготовки до

чемпіонату та його проведення були

правильними. Іноземці з різних країн

світу підтверджують досягнення нами

головної мети — показати Київ та

Україну у позитивному ракурсі. В

першу чергу, це суттєво вплине на

розвиток вітчизняної туристичної га*

лузі. Якщо гості футбольного чемпіо*

нату будуть приїжджати до нас і нада*

лі, вони вкладатимуть кошти в розви*

ток нашої економіки. Тому, на мою

думку, підсумки ми, безумовно, по*

винні підвести пізніше, але вже сього*

дні можна говорити про позитивні

враження гостей від організації євро*

чемпіонату.

— Іноземці, що відвідали Київ, ка�
жуть, що зовсім по�іншому сприймали
Україну до того, як побували в нашій
державі. Вони відверто захоплюються
столицею та іншими приймаючими міс�
тами. Як ви вважаєте, чому так відбу�
вається?

— Починаючи ще з часів колиш*

нього СРСР, не так багато до нас при*

їжджало гостей. Період становлення

незалежної держави — це непростий

шлях. Україна переживала різні часи і

мала різний імідж. Тепер, я гадаю, на*

став час зробити його більш об’єктив*

ним, сформувати нове, позитивне об*

личчя України, столиці, киян, україн*

ців. Ми маємо демонструвати свою

гостинність, показувати всі свої най*

кращі якості ділових партнерів та ор*

ганізаторів таких масштабних заходів.

Переконаний, що в України є шанс, і

вона ним обов’язково скористається.

Парк пожежної техніки 
буде оновлено

— Нещодавно сталася пожежа у 25�
поверховому будинку на Шулявці. Хоті�
лося б спитати, якими є дії влади у пи�
таннях пожежної безпеки у багатопо�
верхівках? (Запитання телеглядача)

— В Києві є лише одна пожежна

драбина, що здатна досягти 25 повер*

ху. Звичайно, нам потрібна така техні*

ка, якої раніше і взагалі не було через

те, що ми не будували висотних бу*

динків. У нас є підприємство, на яко*

му, як я пересвідчився, здатні вироб*

ляти пожежні драбини такого класу.

Цього року ми обов’язково укладемо

угоду і придбаємо для потреб міста

кілька автомобілів з пожежними дра*

бинами, що здатні досягти принаймні

25 поверху. Це питання актуальне не

тільки для столиці, і цією проблемою

має займатися МНС, в структурі яко*

го і знаходяться пожежні підрозділи.

Тарифи залишаться без змін

— Що робиться у напрямку полег�
шення пересування містом для інвалідів
зору? Якими є кроки щодо звільнення
інвалідів І групи від сплати комуналь�
них послуг? (Запитання з майданчика
на Хрещатику)

— Стосовно комунальних по*

слуг — варто говорити про пільги,

аніж про повне звільнення від сплати.

Інваліди мають право на певні пільги,

і це закріплено законом. Якщо ж

хтось з них не отримує компенсацій,

гарантованих державою,— я готовий

в це втрутитись. Щодо проблеми ко*

мунальних послуг в цілому, то потріб*

но розуміти, що на сьогодні їх вар*

тість не відповідає собівартості. На*

приклад, тільки місто Київ отримає 1

мільярд гривень, щоб заплатити різ*

ницю в тарифах. Ціна на газ для кра*

їни є зависокою, а населення сплачує

за нього іншу ціну, набагато меншу.

Якщо ж встановити ціну на газ для

людей на рівні собівартості — вони

просто не зможуть її сплачувати. Та*

ким чином, держава опікується пи*

танням стримання росту тарифів.

А щодо проблем інвалідів, то нара*

зі весь рухомий склад муніципально*

го транспорту та об’єкти, які ми буду*

ємо або реконструюємо, відповіда*

ють вимогам людей з вадами здо*

ров’я. Ми плануємо робити це і нада*

лі, хоча вирішення цих питань потре*

бує значних коштів. Запевняю вас,

що протягом півтора року ми вирі*

шимо всі питання щодо пересування

містом інвалідів.

Ремонт має бути 
комплексним

— У столиці стартувала комплекс�
на програма з ремонту та благоустрою
житлового фонду та прибудинкових те�
риторій. Роботи вже зараз проводяться
за кількома адресами у Голосіївському
та Дарницькому районах. Загалом про�
грама охопить всю столицю. Та були ж і
інші програми, аналогічні проекти, і про
них вам відзвітовували, але критика на
адресу влади все одно після цього луна�
ла. Наскільки влада врахувала крити�
ку?

— Дійсно, під час реалізації програ*

ми у минулому році якість виконаних

робіт інколи не відповідала вимогам.

Окрім цього, ремонт не був викона*

ний у повному обсязі. У благоустрої

не було комплексного підходу, напри*

клад, відремонтували під’їзд, а забули

про асфальтове покриття. Тому мною

було прийняте рішення, і цього року

ми робимо так: починаючи з най*

більш проблемних територій, нам до*

помагає наш партнер — “Київміськ*

буд” — проводить заміну асфальтово*

го покриття, освітлення, дитячих

майданчиків, під’їздів, ремонтує по*

крівлю, де це потрібно. Таким чином,

ми комплексно здаємо цю територію.

Враховуючи ті скарги, пропозиції і

побажання, які були, я доручив відпо*

відним органам ретельно проаналізу*

вати якість виконання зазначених ро*

біт. Про наявність негативних момен*

тів ми обов’язково відзвітуємо, і вин*

ні будуть нести відповідальність. Вва*

жаю, що співпраця з однією перевіре*

ною організацією, яка займається

благоустроєм, є набагато ефективні*

шою, аніж робота з сотнями дрібних

підприємців, які не завжди мають від*

повідний досвід. Тому я думаю, що

позитивних відгуків цього року буде

більше, а критики може і зовсім не бу*

ти.

2013!й стане роком 
медицини

— Рік уже триває в Україні медична
реформа. Київ і ще чотири регіони є її
активними учасниками. Як ви оцінюєте
хід медичної реформи у столиці? Чи
стане 2013 рік кращим в плані соціаль�
ного захисту медичних працівників?

— Питання є дуже складним. Міні*

мум десять, а може, й п’ятнадцять ро*

ків в Україні лише говорили про ре*

форму. В минулому році вона розпо*

чалась як державна політика. Важли*

вою у цьому є роль не тільки країни,

яка регламентує зміни законодавчо, а

й роль місцевої влади, ініціатива са*

мих лікарів і громадських організа*

цій. Реформа системи охорони здо*

ров’я в будь*якій державі не проходи*

ла просто, адже є дуже багато зацікав*

лених осіб з власними інтересами, і

багатьом речам потрібно дати по*

штовх. Діалог у цій реформі є фунда*

ментом позитивного будівництва

удосконаленої системи охорони здо*

ров’я.

На мою думку, перш за все потріб*

но вирішити питання мотивації ліка*

рів, підняти їх доходи, пов’язати рі*

вень заробітної плати з ефективністю

надання тих чи інших послуг. Від

цього відразу виграє і держава, адже

ефективність медицини — здорове

суспільство. Наступним є питання

удосконалення наявної бази, почи*

наючи зі швидкої медичної допомо*

ги. На сьогодні є об’єкти, які потре*

бують капітального ремонту і осна*

щення новим обладнанням, і таких

проектів у місті розроблено дуже ба*

гато. Структурні зміни у медичній

сфері — надання первинної медико*

санітарної допомоги, програми під*

готовки сімейних лікарів. Особисто я

вважаю, що наступний рік у Києві

має бути роком охорони здоров’я.

Сьогодні ми знаходимося на етапі

аналізу зробленого, удосконалення

планів на майбутнє, об’єднання всіх

сил заради досягнення консенсусу в

розумінні того шляху, який ми про*

ходимо.

— Чи існує зараз допомога інвалідам
ІІ групи опорно�рухового апарату?
Моя свекруха стояла в черзі на тазо�
стегновий суглоб, та нам повідомили,
що дану програму вже закрили. (Запи�
тання з мережі Facebook)

— Ми дійсно закінчуємо прохо*

дження тендерних процедур, і в сере*

дині липня визначаться постачальни*

ки цього обладнання. З 2*го півріччя

існуюча черга буде значно скорочена

в результаті реалізації такої програми.

Тому я б просив вас звернутися у ме*

дичні заклади, де ви зареєстровані,

щоб отримати остаточну відповідь,

коли ви зможете взяти участь у цій

програмі.

Гостинний двір потрібно 
рятувати

— Архітектуру Гостинного двору,
що розташований на Контрактовій
площі, після реконструкції буде збере�
жено. Крім того, повернуть його почат�
кову функцію — він стане торговим до�
мом. Реконструкція споруди, перекона�
ні експерти,— чи не єдина можливість
зберегти її від остаточної руйнації.
Якою є логіка тих, хто критикує будь�
які роботи на цьому об’єкті, якщо не�
озброєним оком видно, що будівлю тре�
ба рятувати?

— По*перше, це брак інформації.

Перед початком роботи над будь*

яким проектом потрібно чітко та яс*

но доносити інформацію людям. Як*

що виникають питання, то на них

треба давати відповіді. Я підтвер*

джую, що Гостинний двір на сього*

дні є аварійним. Серед причин ава*

рійності і метрополітен, який збудо*

ваний під ним і негативно впливає

на споруду. Тому, щоб зберегти цей

об’єкт, потрібно проводити його

серйозну реконструкцію. По*друге,

люди можуть бути незадоволеними з

політичних причин, адже ми живемо

в такий час, коли ті чи інші чутки,

неточна інформація озвучуються по*

літиками задля підтримання особис*

того рейтингу. Я вважаю, що наше

місто повинне бути красивим, а без

реконструкції цього не можна досяг*

нути. Конкретним прикладом є Ан*

дріївський узвіз. Сьогодні абсолютна

більшість людей, які туди приходять,

погоджуються з тим, що його рекон*

струкція була правильним рішен*

ням. Якщо ми хочемо, щоб такі ро*

боти відбувалися і надалі, треба не

критикувати, а підтримати, підказа*

ти, десь навіть наполягати, але при*

ходити до спільних рішень. Наша

громада повинна об’єднатися в меті

досягнути великого прогресу у роз*

витку Києва. Але без акумулювання

спільних зусиль це буде складно зро*

бити.

Спорт — у кожне подвір’я

— Спортивні комплекси та зали у
багатьох школах столиці знаходяться
далеко не в найкращому стані. Чи бу�
дуть проводитись якісь роботи у цьо�
му напрямку найближчим часом? (За�
питання з мережі Facebook)

— Це дуже важливе питання, адже

здоровий спосіб життя — це перш за

все зручні зали та спортивні майдан*

чики на території навчальних закла*

дів. До першого вересня ми будемо

мати програму перспективного роз*

витку спортивних майданчиків та

шкіл. Безумовно, ми готуємось до

нового навчального року і зробимо

все, щоб ці об’єкти були до нього

підготовлені, більше того, у місті

з’являться нові спортивні споруди.

— Що робить влада міста у на�
прямку популяризації спорту і залу�
чення до нього дітей?

— Ми сіли за стіл переговорів зі

спортивними федераціями Києва,

з’ясували основні проблеми, визна*

чили строки їх вирішення. Кілька

проблем стосовно умов аренди

приміщень та землі на території

спортивних баз вже вирішені. Нам

потрібно забезпечити розвиток

спортивної інфраструктури міста.

Вже відпрацьовані спільні проекти,

які дозволять найближчим часом на

високому рівні її організувати.

Один з проектів, цікавих для моло*

ді, який вже почав працювати,—

екстрім*містечко в парку Дружби

народів, де на День молоді вперше в

Києві пройде міжнародний екс*

трім*фестиваль, і ми очікуємо дуже

велику кількість учасників. Тобто

процес популяризації спорту вже

пішов, і нам потрібно його підтри*

мати.

— Ми вже говорили про комплекс�
ну програму ремонту та благоустрою
житлового фонду. Наскільки влада
міста звертає увагу на об’єкти спор�
тивної інфраструктури?

— Фізична культура повинна при*

йти в кожне подвір’я, і влада має ор*

ганізувати для цього всі відповідні

умови. Не можна очікувати високих

досягнень у спорті без наявності умов

для занять біля подвір’я, де прожива*

ють люди. Зараз ми проводимо реві*

зію усіх споруд у житловому фонді

міста, бо вони знаходяться в занедба*

ному стані. Першим питанням буде їх

оновлення до нормального стану, а

потім — будівництво нових. На мою

думку, лозунг, який має нас всіх об’*

єднати: “Спорт  — у кожне подвір’я”.

— Серед трьох пунктів, щодо яких
киянам пропонують висловитись на
міському референдумі, є проект Гене�
рального плану розвитку міста Києва.
Наскільки спортивний напрямок вра�
ховано у цьому документі?

— Хотілося б уточнити, що питан*

ня щодо Генплану поставлено так:

“Чи підтримуєте ви основні принци*

пи...” А в цих принципах і закладено

всі моменти, пов’язані з розвитком

фізичної культури і спорту. Відповідь

киян на питання щодо Генплану по*

винна, перш за все, врахувати ті поба*

жання, які сьогодні сформовані в цих

принципах. Зазначу, якби всі вони бу*

ли прийняті ще десять років тому —

ми б не мали багатоповерхових бу*

динків на схилах Дніпра, зруйнованих

пам’яток архітектури, висоток в істо*

ричному центрі Києва

Підготував 
Олександр ХАРЬКО, 

“Хрещатик”

У про рамі “Столиця” на
теле аналі “Київ” олова
КМДА Оле сандр Попов
відповів на запитання и-
ян. Очільни міста розпо-
вів про омпле сн про-
рам облашт вання при-
б дин ових територій, ме-
дичн реформ , ре он-
стр цію Гостинно о двор
і розвито спортивної ін-
фрастр т ри.
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Спортивні новини

Регбі. Жіноча збірна стала сьомою на першості
континенту
В Амеланді (Голландія) відб вся перший т р чемпіонат Європи з

ре бі-7 серед жіно , інформ є офіційний сайт ФРУ. Волею жереба
раїнсь і спортсмен и опинилися в р пі "В", де нашій оманді проти-

стояли збірні Німеччини, Молдови, Іспанії, Порт алії і Нідерландів. По-
чали раїн и з перемо над Порт алією (14:0), Німеччиною (19:12) та
Молдовою (45:0). Одна двох за лючних матчах зазнали пораз и від
Іспанії (5:21) і Голландії (0:19). Та им чином, підопічні Владислава Стор-
ча а втратили лідир ючі позиції і вийшли з р пи з 3- о місця. У півфі-
налах за 5—8 місця наші ре біст и пост пилися збірній Італії з рах н ом
10:7 і тим самим втратили можливість поборотися за 5 місце. А ось
рі за сьоме місце У раїна не залишила шансів добре знайомим порт -
ал ам — 33:7

Дзюдо. Українські спортсмени здобули 
7 нагород на Кубку Європи
17 червня в Целє (Словенія) завершився К бо Європи з дзюдо, я ий

став для збірної У раїни онтрольним стартом перед Олімпійсь ими і -
рами в Лондоні. Вітчизняна оманда б ла представлена найсильнішим
с ладом. Отже, за підс м ами зма ань У раїна стала третьою в медаль-
ном залі К б а Європи, завоювавши 2 золота (Станіслав Бондарен-
о та Артем Блошен о), 1 срібло (Наталія Смаль) і 4 бронзи (Марина
Черня , Марія Б йо , Ірина Кіндзерсь а та Артем Василен о)

Температура +23°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура +29°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 50 %

Температура +25°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 60 %

Прогноз погоди на 21 червня 2012 року

ОВНИ, ви схильні остро реа вати на домашні події, прохання
чи за важення домочадців, олова паморочитиметься від поб то-
вих лопотів та неполадо . Напр ження в стос н ах з партнерами
по шлюб , домочадцями, бать ами заш алюватиме.
ТЕЛЬЦІВ очі ють принципові розбіжності з оле ами по робо-

ті, том я що ви є майстром своєї справи, фахово омпетентні, бо-
ріться, настоюйте на своєм і не дозволяйте собою маніп лювати.
Ваші ділові нави и, армонійне поєднання теорії та пра ти и осо-
бливо стан ть на оді в ритичній сит ації.
БЛИЗНЯТА, правильна ор анізація всіх поточних справ для вас

має першочер ове значення. Пле айте в собі дбайливо о оспода-
ря, я о о ожна опій а та в ладена лепта сил має приносити
приб то . Зробіть ревізію доходів та витрат, п йте лише в рай
необхідні речі.
РАКИ, ви самі собі пан і сл а, творець власно о щастя, прова-

дж йте заповітні ідеї, реаліз йте зад ми, пірн вши вир подій, ви-
ладайтеся на всі "сто", і не пожал єте. На домашніх не араздах
сильно не заци люйтеся, сім'я — це місце, де вас шма ає доля ба-
то ом, аби виховати дос онало о сім'янина.
ЛЕВИ, день армічний, страх та за лопотаність чим-неб дь б -

д ть ходити по п'ятах, на нітаючи напр ження, можливе приватне
спіл вання на неприємн для вас тем . Том не лист йтеся, менше
базі айте по телефон , оворіть тіль и по с ті на он ретні теми.
ДІВИ мають пот жний вплив на хід подій і мож ть змінити їх в

ращ сторон . Але я що ви не в зла оді з форт ною, б дьте ото-
ві хвалювати рішення наодинці і діяти на свій власний страх і ри-
зи .
ТЕРЕЗИ, аби не роз нівити шефа й потрапити в нісон з йо о

бажаннями, під лючіть при ви онанні сл жбових завдань свою
жил мітливості та неординарності. Вона п льс є відмінно і ста-
не палич ою-вир чалоч ою в ритичн мить!
СКОРПІОНИ, розширте свій філософсь ий р озір, дивіться на

особисті проблеми з висоти лобальних перспе тив, висловлюйте-
ся расиво, тоді вашими порадами, за важеннями, ідеями не знех-
т ють.
СТРІЛЬЦІ, се с і матеріальні бла а — ось що може стати ябл -

ом розбрат між вами та партнерами... Не льтив йте в собі не-
ативні емоції, та і, я страх, ревнощі, заздрість, підозрілість. Тер-
піть, ос іль и не ви ди т єте мови, а вас ставлять в та і рам и, за
я і вийти ви неспроможні.
КОЗОРОГИ, р йн вати не б д вати, отже, я що ви дорожите

армонійними партнерсь ими зами (діловими, шлюбними),
постарайтеся вчасно натис ати на вн трішні ноп и й не давати
волю онфлі тній енер ії.
ВОДОЛІЇ, ви нині майстер на всі р и: і швець, і жнець, і на д д-

ці рець. Не бійтеся братися не за свою робот , я що вона вам да-
р є емоційн насолод , то на бла о, впораєтеся, і здоров'я додасть-
ся. Головне — збері ати теплий мі ро лімат в тр довом оле тиві.
РИБИ, ва а се с ально за лопотаним: любовні стос н и без

серйозних намірів вам протипо азані, то дар по добрій реп тації,
я що ам рна стихія несе невідомо ди, варто все-та и виставити
їй моральні ордони. Зроз міли?..

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Поразка, за яку не соромно
Збірна України поступилася збірній Англії з рахунком 1:0
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У вівторо матчами
між збірними Ан лії і
У раїни та Швеції і
Франції завершився
р повий етап Євро-
2012. Національна
оманда видовищ-
ном поєдин проти
представни ів Т ман-
но о Альбіон проде-
монстр вала неймо-
вірн самовіддач ,
але та і не змо ла
перемо ти. Єдиний
ол на рах н Уейна
Р ні. Хоча цьом
матчі мала місце
рич ща помил а ар-
бітра, я ий не зара-
х вав чистий ол
Мар о Девича. Втім,
рах но на табло і
пораз а 0:1 за рила
двері для вітчизняної
збірної на прохід
наст пний ра нд.

Захоплюючим обіцяв бути

останній день групового

етапу Євро�2012. Українці,

що залишилися на чемпіо�

наті в ролі єдиних господа�

рів, повинні були лише пе�

ремогти, аби продовжити

боротьбу в 1/4 фіналу. Су�

перник дістався дуже сер�

йозний — збірна Англії.

Останні всупереч побо�

юванням вболівальників ви�

глядають на цьому чемпіо�

наті досить пристойно.

Наставник "синьо�жов�

тих" Олег Блохін вніс у стар�

товий склад кілька корек�

тив. Через пошкодження не

зумів вийти на поле з пер�

ших хвилин Андрій Шев�

ченко, проте в стартовий

склад потрапили Артем Мі�

левський, Марко Девич, Де�

нис Гармаш та Ярослав Ра�

кицький.

Українці з перших секунд

матчу заволоділи м'ячем і

створювали небезпеку біля

воріт суперника. Щодо фут�

болістів збірної Англії, то

тут склалося подвійне вра�

ження. З одного боку, їх

влаштовувала і нічия, тому

цілком резонно, що на цей

матч вони могли обрати

контратакувальну тактику.

Збірна ж України атакувала

широко, використовуючи

велику кількість діагоналей

і флангових передач. При

всій територіальній перева�

зі їм не так часто вдавалося

увійти в штрафний майдан�

чик англійців. Але й удари

здалеку також могли при�

нести потрібний результат,

зокрема чого вартий даль�

ній постріл Олега Гусєва,

після якого м'яч пройшов в

лічених сантиметрах від

рамки воріт збірної Англії.

Атаки ж британців можна

було порахувати на пальцях

однієї руки. Перший же

гострий момент, який ви�

ник у володіннях Андрія

Пятова, відбувся лише на

24�й хвилині, коли капітан

команди суперника Стівен

Джерард сильним ударом

змусив вступити у гру на�

шого голкіпера.

Другий тайм почався

просто жахливо для нашої

збірної. Відбившись після

кутового, українці пропус�

тили атаку англійців. Стівен

Джеррард розібрався на

фланзі, виконав простріл, а

Уейн Руні, немов знаючи,

де в результаті опиниться

м'яч, спокійно замкнув

дальню штангу! Команда

Блохіна відповіла серією

кутових, жоден з яких не

був доведений до результа�

тивного завершення. Кри�

чуща несправедливість, на

думку українців, мала місце

в середині тайму, коли ар�

бітр не зарахував чистий

гол, забитий Марком Деви�

чем. Повтор став свідчен�

ням того, що м'яч повністю

перетнув лінію воріт. Кі�

нець тайму українці прове�

ли в атаках, проте дещо

оновлена українська перед�

ня лінія — на полі з'явився

Андрій Шевченко — не

змогла пройти потужну

оборону англійців. Тож

матч завершився перемо�

гою збірної Англії з рахун�

ком 1:0, що не дозволило

нашій команді пройти у на�

ступний раунд. На після�

матчевій прес�конференції

Олег Блохін прокоментував

виступ своїх підопічних:

"Хочу привітати свою

команду з хорошою грою.

Нам сьогодні не повинно

бути соромно за себе. На�

віть тренер англійців Рой

Ходжсон визнав, що сього�

дні їм дуже пощастило. Ми

в кінці дійсно ризикували, і

у суперника були небезпеч�

ні контратаки. Але в першо�

му таймі збірна Англії нічо�

го не створила, за винятком

напівмоменту Руні. Статис�

тика теж на нашу користь

говорить. У нас точно є ко�

лосальні перспективи — до�

сить згадати, як ми грали

проти такого сильного су�

перника"

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 21 червня

1887 — золотий ювілей оро-
леви Ві торії
1893 — перше олесо о ляд

("Чортове олесо") з'явилося на
виставці в Чи а о
1909 — на Російсь о-Балтій-

сь ом заводі зібрано перший
російсь ий серійний автомо-
біль — "Р ссо-Балт"
1925 — в Мос ві з'явилися

перші та сі — 16 автомобілів
мар и "Рено"
1941 — народився Валерій

Золот хін, радянсь ий і росій-
сь ий а тор театр і іно (фільми
"Б мбараш", "Інтервенція")
1948 — ФРН введена нова

валюта — німець а мар а
1955 — народився Мішель

Платіні, франц зь ий ф тболіст і
тренер, Президент УЄФА

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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