
Мешканцям столиці розповіли, 
як діє "Картка киянина"
В аптеках міста вони зможуть придбати медикаменти зі знижкою в 25�30 %
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Київ стає комфортнішим
Капітальні ремонти дворів та під’їздів тривають в усіх районах міста

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Про рама масштабної ре онстр ції жит-
лово о фонд , між вартальних та приб -
дин ових територій столиці набирає
обертів. За три тижні до її реалізації до-
л чились вже всі райони Києва. Тож
“Хрещати ” вирішив перевірити, я три-
ває зазначений ремонт різних районах
міста.

Зауважимо, програма передбачає комплексний під�

хід до виконання робіт — разом з асфальтуванням

проїздів на прибудинкових територіях ремонтують

під’їзди, а де необхідно — ліфти, освітлення, дахи,

сходи, дитячі та спортивні майданчики і навіть бюве�

ти. До переліку на капітальне оновлення увійшли

майже три сотні найпроблемніших столичних дворів,

передусім на житлових масивах. Загалом програма з

благоустрою триватиме до 15 жовтня.

Як зазначив голова КМДА Олександр Попов, го�

ловними принципами реконструкції мають стати ви�

конання всіх робіт “під ключ” і їх стовідсоткова

якість. “Ми просимо киян стежити за тим, які роботи

виконуються, і наскільки якісно. Безумовно, за рік

увесь Київ ми не відремонтуємо, але значну частину

дворів приведемо до ладу”, — зауважив Олександр

Попов.

Одними із перших до реалізації програми з благо�

устрою долучились Дніпровський, Голосіївський та

Дарницький райони. Так, у будинку на вул. Гагаріна,

13�б капітально оновлюють відразу три під’їзди, а на

бульв. Перова, 18 причепурити обіцяють усі шість,

нині там розпочали роботи у першому та третьому

під’їздах.

Уже відремонтували під’їзди у будинках на вул. По�

жарського, 15, вул. Червоноткацькій, 26, вул. Мініна,

8 та бульв. Перова, 16. Внутрішні стіни цих будинків

не бачили ремонту десятиліттями, тож реакція на ре�

монт у місцевих жителів відповідна. “Я мешкаю у

цьому будинку понад 20 років й не пам’ятаю, коли тут

востаннє робили ремонт. Наразі у нас красиво, у бу�

динку замінили плитку на підлозі, пофарбували пане�

лі та стелю, відремонтували поручні на сходах, замі�

нили ліхтарі. Ремонт зробили якісно, й ми дуже задо�

волені”, — розповідає “Хрещатику” Віктор, мешка�

нець будинку 15, що на вул. Пожарського.

Також асфальтують міжквартальні проїзди на ді�

лянках Дарницький бульвар, 7, – вул. Малишка, 3 та

вул. Бойченка, 10, – вул. Космічна, 12, що в Дніпров�

ському районі. Там активно тривають роботи, й як

тільки новий асфальт укладуть, обіцяють взятися і за

сходові клітини та під’їзди.

Задоволені виконаними роботами й мешканці бу�

динку 52, що на Повітрофлотському проспекті в Соло�

м’янському районі. “Після ремонту наш під’їзд став ду�

же гарним. До того ж, ми приємно здивовані тим, що

робітники за собою прибрали й залишили під’їзд чис�

тим”, — каже Ганна Федоренко, мешканка під’їзду № 2.

У Оболонському районі асфальтують та оновлюють

під’їзди відразу у двох дворах: на просп. Героїв Ста�

лінграда, 17 та на вул. Автозаводській, 7�б. За остан�

ньою адресою тривають підготовчі роботи. А от за

першою уже розпочали ремонт під’їздів. Там змива�

ють старе покриття зі стін та стелі, аби найближчим

часом розпочати роботи з фарбування, заміни підлоги

та освітлення. Повністю оновити сходові клітини тут

планують до 7�го липня. Окрім цього, на внутрішньо�

будинковій території вже зняли старе асфальтне по�

криття, вздовж усього двору встановили нові бордюр�

ні камені, а днями розпочали стелити асфальт.

Додамо, що значну увагу на Оболоні приділять вже

досить старому житловому фонду мікрорайону Куре�

нівки. Торік тут було зроблено капітальний ремонт в

багатьох будинках. Так, мешканці по вул. Попова, 3/5,

корпус № 7, вдячні міській владі за відремонтований

дах будинку та сходові марші від першого до четверто�

го поверху. Але просять звернути увагу на прибудин�

кову територію, яка потребує ремонту.

Що ж стосується центру міста, то до 30 червня ко�

мунальники Печерська обіцяють завершити ремонт

сходових клітин на вул. Рогнідинській, у будинках

1/13 та 3, вул. Хрещатик, 17, вул. Шота Руставелі, 4�б,

а також на бульв. Лесі Українки, 14. Крім того, закін�

чуються роботи із заміни ліфтів у першому та другому

під’їздах будинку на вул. Богомольця, 6. Не зупиняю�

ться роботи і на бульв. Дружби Народів, 19�а та на

вул. Предславинській, 12 — там пофарбують під’їзди,

відремонтують сходи та встановлять сучасне енерго�

ощадне освітлення. Повна заміна асфальтного по�

криття триває на бульв. Дружби Народів у дворі між

будинками №№ 12 та 14�а. Тут автодорівці частково

розширили двір, встановили нові залізобетонні бор�

тові камені та завершують влаштовувати сучасне ас�

фальтобетонне покриття

Олександр ПОПОВ: 
"Я переконаний, що у молоді

Києва є дуже цікаві перспективи" 
СТОР. 3 

Податкова стає ближчою 
до бізнесу 
У столиці від рили перший Центр з обсл ов вання
платни ів подат ів
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Туристи планують повернутися 
до Києва 

Найбільшим попитом серед вболівальни ів
орист ється про лян а пабами столиці
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Київським островам не загрожує
жодне будівництво
Про це в прямом ефірі радіо “Свобода” заявив о-

лова КМДА Оле сандр Попов. “Жодні плани щодо
б дівництва — не лише на Тр хановом острові, а й
за алом на иївсь их островах навіть не об оворюю-
ться. Цьо о просто не може б ти. Моя принципова
позиція повністю співпадає з д м ою иян — я вва-
жаю, що ці території мають б ти дост пні для відпо-
чин . Ми маємо створити мови, аби там б ло ом-
фортно займатися фізичною льт рою і спортом,
можливо, розвиватимемо спортивні об’є ти націо-
нально о рівня. Але жодних планів б дівництва нас
немає”, — запевнив Оле сандр Попов. За йо о сло-
вами, серед міст Європи, я і розташовані на бере ах
річо , Київ чи не єдине місто, я е має ні альне при-
родне середовище, острови, розташовані в ео ра-
фічном центрі. Їх за альна площа ся ає 2,5 тис. а.
Упродовж останніх ро ів території островів стрім о
розвиваються з точ и зор бла о строю. Зо рема
значні з силля спрямовані на розвито пляжів, зон
відпочин біля води, спортивно-ре реаційних ом-
пле сів

У столиці відбудуться святкові 
заходи з нагоди Дня Конституції
Та , 27 червня о 12.00 пар ім. Шевчен а пройде

свят овий онцерт “Квіт й, У раїно, і слався ві ах!”.
Концертн про рам для иян та остей міста під от -
вали: театр пісні і танцю “Джерела”, дитячий народ-
ний х дожній оле тив, спортивно-танцювальний ан-
самбль “П льс” та вихованці б дин творчості Шев-
чен івсь о о район . 28 червня з само о ран роз-
почн ться офіційні заходи за частю ерівництва міс-
та і держави. У рам ах про рами свят вання пред-
ставни и влади візьм ть часть по ладанні вітів до
пам’ятни ів видатних раїнсь их державотворців —
Тараса Шевчен а та Михайла Гр шевсь о о. А вже о
18.30 на Майдані Незалежності розпочнеться свят о-
вий онцерт

Встановлено рекорд під час 
погашення марки, присвяченій 
фіналу Євро�2012
На Софійсь ій площі діти ви лали своїми р ами з

208 елементів велетенсь мар -пазл площею 208
в. м. Щойно мар б ло с ладено, представни и
Кни и ре ордів У раїни зафі с вали ре орд. Після
цьо о на площі за частю міністра інфрастр т ри
У раїни Бориса Колесні ова та заст пни а олови
КМДА Анатолія Гол бчен а відб лось по ашення
останньої, восьмої фінальної мар и з омпле т “У ра-
їна вітає Євро-2012”
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У мережі аптечних за ладів КП “Фарма-
ція” розпочалася масштабна соціальна
дис онтна про рама. Вона дає можли-
вість власни ам “Карт и иянина” отри-
мати зниж від 25 % до 30 % на лі ар-
сь і препарати. У цей перелі ввійшли 52
наймен вання. Про рама ма симально
дост пна для меш анців столиці та пра-
цює 60 апте ах КП “Фармація” в сіх
районах міста.

До переліку пільгових ліків ввійшли безрецепторні

препарати першої необхідності: анальгін, валідол, папа�

зол, стрептоцид, фталазол, цитрамон�екстра, амізон,

барбовал, корвалол, активоване вугілля та інші. З пов�

ним переліком медикаментів кияни можуть ознайоми�

тися безпосередньо в аптеці. На її вітринах та інформа�

ційних куточках знаходяться буклети, які містять увесь

перелік лікарських засобів та адреси аптек, де діє зниж�

ка. Загалом це 52 найменування ліків від трьох україн�

ських фармацевтичних виробників: ЗАТ “Дарниця”,

ВАТ “Фармак” і ЗАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ”.

“За умовами дисконтної програми власник “Картки

киянина” має право придбати ліки зі знижкою лише

один раз на місяць і не більше двох упаковок одного

найменування. Загалом протягом місяця можна купити

104 упаковки ліків, якщо у цьому є необхідність. На тре�

тю упаковку пільга не поширюється”,— пояснив “Хре�

щатику” умови програми завідувач аптеки № 1 КП

“Фармація” Ігор Кульчицький�Жигайло.

Система отримання знижки досить проста. Для цього

достатньо надати “Картку киянина” фармацевту. Він

вставляє її у термінал, де відбувається перевірка даних

та надається пільга. “Усі дані автоматично передаються

у єдину базу процесінгового центру, що знаходиться у

Головному інформаційно�обчислювальному центрі

КМДА. Це дає можливість не допускати зловживань з

боку споживачів. Адже вони можуть купувати некон�

трольовану кількість ліків у різних аптеках. Єдина база

містить інформацію про всі куплені медикаменти”,—

зауважив пан Кульчицький�Жигайло.

Щодо підготовки провізорів, то всі вони пройшли по�

передні навчання, тому до роботи з “Карткою киянина”

готові.

Нагадаємо, 14 травня за участю голови КМДА Олек�

сандра Попова відбулося підписання Меморандуму про

співпрацю між КМДА, київськими виробниками лікар�

ських засобів та державними й комунальними аптеками

щодо впровадження суттєвих знижок для власників

“Картки киянина”
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Вже за іль а днів меш анці б дин на просп. Героїв Сталін рада, 17 отримають оновлене дорожнє по риття
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Місто вчасно розрахується із зовнішніми 
запозиченнями
КМДА вип стить цінні папери на 3,5 млрд рн. За відповідне рішен-

ня про олос вало 77 деп татів Київради на сесії 24 травня. З ідно з
хваленим рішенням, столична влада має здійснити вн трішню пози-
в обсязі 3,5 млрд ривень терміном на 3 ро и з річною процентною

став ою не більше 15,25 %. З ідно з проспе том емісії цінних паперів,
дані ошти б д ть зал чені шляхом вип с облі ацій серій В, С, D, E
та F. Їхнє розміщення б де проходити на фондових біржах “Перспе -
тива” (Дніпропетровсь ) і ПФТС (Київ). Андерайтером вип с є ПАТ
“Державний е спортно-імпортний бан ” (У ре сімбан , Київ). За аль-
на номінальна вартість облі ацій серії В — 1,125 млрд рн, серії С —
250 млн рн, D — 500 млн рн, Е — 750 млн рн і F — 875 млн рн.
Термін обі облі ацій серій В — до 5 жовтня 2014- о; серії С — до 19
жовтня 2014- о, D — до 2 листопада 2014 ро , Е — до 16 листопада
2014- о, F — до 4 жовтня 2015 ро .
По ашення облі ацій б де проходити протя ом трьох днів з момент

за інчення їх обі . Зал чені ошти спрям ють на розвито транспортної
та житлової інфрастр т ри та інші соціально значимі про рами, а та ож
на по ашення єврооблі ацій, вип щених 2007 році с мі $250 млн. У
ГУ фінансів зазначили, що залежно від рез льтатів розміщення на вн т-
рішньом рин паралельно з цим відпрацьов ються варіанти диверси-
фі ації джерел за рах но зовнішніх запозичень

Київ отримає з держбюджету 2,5 млрд гривень
для збереження тарифів на існуючому рівні
Відповідно до постанови ряд , Київ 2012 році отримає з держав-

но о бюджет с бвенцію розмірі 2 515,4 млн рн на по ашення забор-
ованості, що вини ає через різницю тарифах на теплов енер ію, по-
сл и з централізовано о водопостачання та водовідведення. Про це
повідомив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. За йо о слова-
ми, з цих оштів 2 232,8 млн рн б де перераховано ПАТ “Київенер о”,
63,5 млн рн — ПАТ “Е остандарт” (Дарниць а ТЕЦ), 39,6 млн рн ін-
шим отельням міста, а 179,5 млн рн — ПАТ “АК “Київводо анал”.
“На по ашення забор ованості, я а вини ає через різницю в тари-

фах з державно о бюджет , для всієї У раїни виділено 4,5 мільярди
ривень. Київ отримає більше половини цих оштів. Уряд відреа вав
на наш запит і прийняв обґр нт вання необхідності виділення саме
та ої с ми. І це для нас вели а перемо а, адже дозволить збере ти та-
рифи на існ ючом рівні і залишити їх одними з найнижчих в У раїні”,
— зазначив Р слан Крамарен о.
Відповідно до зазначеної постанови, підприємства провели розра-

х н и між фа тичними витратами та зазначеними тарифами і подали
до Київсь ої місь ої територіальної омісії з по ашення забор ованості
підприємств паливно-енер етично о омпле с . Комісія прийняла рі-
шення про підтвердження витрат, я і підля ають відш од ванню

Цифра дня

710 300 000 
гривень, на таку суму було продано (відпущено) світлих
нафтопродуктів, стисненого та скрапленого газу для автомобілів
населенню по місту Київ за травень 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Столиця готується до першого
міського референдуму
Здійснено перевірку підписів на підтримку загальноміського 
обговорення трьох ключових питань розвитку Києва
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Учора се ретаріат Київради п блічно
перевірив на достовірність підписи,
зібрані ініціативними р пами на під-
трим першо о иївсь о о референ-
д м . Широ е об оворення місь ої
проблемати и підтримали більше
334-х тисяч иян.

Згідно з законом України “Про всеукраїнський

та місцевий референдуми”, виконуюча обов’язки

Київського міського голови Галина Герега здійс!

нила вибіркову перевірку на достовірність підпи!

сів, наданих ініціативними групами. Процедура

відбулася відкрито: за участі громадськості та

ЗМІ. Підсумком перевірки стане відповідний акт,

на підставі якого буде визначено дату та умови

проведення референдуму.

Нагадаємо, що у квітні цього року за ініціативи

голови КМДА Олександра Попова відбулися пер!

ші збори киян з питань проведення київського ре!

ферендуму. Тоді ж була утворена перша ініціатив!

на група, якій доручили збирання підписів під ви!

могою проведення плебісциту (нагадаємо, відпо!

відно до законодавства необхідно було зібрати по!

над 216 тисяч підписів киян — 10 % від загальної

кількості мешканців столиці, що мають право го!

лосу). Наразі у Києві працює 61 ініціативна група,

ними зібрано 334,54 тис. підписів жителів міста на

підтримку першого київського плебісциту.

На широке обговорення столична влада має

намір винести три питання розвитку Києва. Пер!

ше з них стосується обов’язкового включення до

щорічного бюджету міста з надання адресної ма!

теріальної допомоги пенсіонерам та надбавок

працівникам бюджетної сфери міста. Друге —

створення муніципальної міліції, що буде підпо!

рядковуватися міській громаді. Останнім питан!

ням буде визначено думку киян з приводу базо!

вих проектних рішень нового Генерального пла!

ну розвитку столиці.

Додамо, що Генпланом передбачено захист від

забудови Дніпровських схилів та територій, при!

леглих до Києво!Печерської Лаври і Софії Київ!

ської, реставрація історичних будівель, збільшення

площ парків, пріоритетний розвиток мережі метро

тощо.

За словами голови ініціативної групи № 1 Олени

Юранської (Дарницький район), всі три питання

мають підтримку громадськості. “За проведення ре!

ферендуму лише нашою ініціативною групою було

зібрано більше 8!ми тисяч підписів. Кожне з трьох

питань, які планується винести на обговорення, є

дуже важливим. Безперечно, викликає велике ба!

жання підтримати перше питання, що передбачає

надбавки працівникам бюджетної сфери міста”,—

прокоментувала “Хрещатику” Олена Юранська.

Зазначимо, що Київ уже має позитивний досвід

громадського обговорення важливих питань роз!

витку міста. Йдеться про вже діючу Стратегію

розвитку міста до 2025 року. До цього документу

було внесено багато пропозицій безпосередньо

від киян
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Підс м ом перевір и підписів стане відповідний а т, на підставі я о о б де визначено дат та мови
проведення місь о о референд м

Персонал фан@зони отримав 10 тисяч пляшок
мінеральної води
Та ий подар но від польсь их вболівальни ів дістався персонал ,

я ий обсл ов є иївсь фан-зон . За сприяння КМДА та Міжнарод-
но о бла одійно о фонд “Здоров’я раїнсь о о народ ”, вод в 1,5-
літрових пляш ах отримали охоронці, лі арі та волонтери, я і працю-
ють периметрі фан-зони. Під час передачі води начальни правлін-
ня преси та інформації КМДА О сана Збітнєва за важила, що столич-
на влада підтримала ініціатив поля ів та бла одійної ор анізації.
“Київсь а влада підтрим є всі ромадсь і ініціативи та прое ти, я і

мають на меті допомо ти людям. Ця а ція теж не стала ви люченням.
На прохання бла одійно о фонд ми допомо ли розповсюдити вод
між персоналом фан-зони. Усі працівни и д же вдячні за та ий пода-
р но ”,— зазначила пані Збітнєва

Під час Євро@2012 “Київміськсвітло” працює 
у посиленому режимі
Зо рема ви он ються позапланові роботи із заміни зовнішньо о ос-

вітлення. Працівни и підприємства оперативно реа ють на с ар и
щодо неналежно о освітлення територій міста. Та , з почат червня
рам ах тримання мереж зовнішньо о освітлення Києва б ло заміне-
но 285 пере орілих ламп, 75 з них — нав оло території НСК “Олімпій-
сь ий”, очищено від “ре ламно о спам ” понад 950 опор, а та ож по-
фарбовано та приведено належний стан 195 опор зовнішньо о ос-
вітлення

Близько 7 тисяч киян скористалися веб@сервісом
“Електронна абонкнижка”
Веб-сервісом “Еле тронна абон ниж а”, я ий ф н ціон є на офіційно-

м сайті ПАТ “Київенер о” www.kyivenergo.ua, с ористалися близь о 7 ти-
сяч иян.Щомісяця в “Еле тронній абон нижці” реєстр ється близь о 600
орист вачів сайт омпанії.
Еле тронний анало абон ниж и дозволяє автоматично розрах вати

с м до сплати за спожит еле троенер ію (в лючно з прорах н ом піль
та с бсидій), сформ вати рах но , збере ти йо о та роздр вати. До то-
о ж, з момент реєстрації лієнта веб-сервісі форм ється йо о особис-
та платіжна історія, я а дозволяє б дь-я ий момент пере лян ти, збе-
ре ти та роздр вати звіт про попередньо внесені дані. У цьо о сервіс
чимало перева . Головні — це зр чність та дост пність. С ориставшись
ним хоча б раз, лієнт не потрібно ожно о наст пно о раз впис вати
до витанції особовий рах но , адрес , тарифи тощо. Потрібно лише впи-
сати останні по азни и лічильни а. Надалі рах но форм ється автома-
тично, споживачеві залишається тіль и збере ти йо о та роздр вати
для сплати.
О рім “Еле тронної абон ниж и”, на сайті Київенер о працюють веб-

сервіси “Знайди свою сервісн дільницю”, “Еле троенер ія. Сплатити
швид о”, “Особистий абінет” та “Заяв а на проведення робіт”

Найближчі ярмарки відбудуться в столиці 
7 липня
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о об-

сл ов вання населення КМДА, зв’яз з відзначенням Дня Констит ції
У раїни сільсь о осподарсь і ярмар и 29-30 червня в столиці не прово-
дитим ться. Проведення ярмар ів Києві в ІІ півріччі 2012 ро б де роз-
почато 7 липня відповідно до рафі а, затверджено о КМДА

Податкова стає ближчою 
до бізнесу
У столиці відкрили перший Центр з обслуговування платників податків

Як зауважив “Хрещатику” голова

Державної податкової служби Укра!

їни (ДПСУ) Олександр Клименко,

податкова служба з фіскального ор!

гану перетворюється на сервісний, і

відкриття таких центрів яскраве під!

твердження того, що це не просто

гасла, а конкретні дії.

“Хочу наголосити, будь!яких до!

даткових витрат на обслуговування

цього та інших центрів не передба!

чено. Буде здійснюватися лише пе!

рерозподіл внутрішніх коштів,— за!

уважив Олександр Клименко.— 30

травня ми відкрили Центр сертифі!

кації електронних ключів. За місяць

роботи не було витрачено додатко!

вих коштів на його діяльність, вод!

ночас платники податків позитивно

оцінюють цей сервіс і активно ним

користуються. Зокрема вже майже

три тисячі платників податків отри!

мали електронні ключі”.

У новому центрі, загальною пло!

щею 400 кв. м, розміщені три зали:

перший — для прийому звітності та

вхідної кореспонденції, другий —

для видачі довідок та дозвільних до!

кументів, третій — для обслугову!

вання платників податків.

Для зручності та недопущення ви!

никнення черг в центрі передбачена

система “Електронна черга”. Також

тут функціонуватиме районний від!

діл реєстрації користувачів акреди!

тованого Центру сертифікації клю!

чів ДПС України, у якому видавати!

муть та реєструватимуть електронні

ключі платникам податків Свято!

шинського району для подачі елек!

тронної звітності через інтернет.

Цікаво, що в центрі облаштували

дитячу кімнату. Поки батьки здава!

тимуть документи, малеча зможе не

тільки побавитися різноманітними

іграшками, а й переглянути мульти!

ки, зокрема й анімаційний фільм

“Місто мрій”, у якому розповідаєть!

ся про те, чому необхідно платити

податки.

Голова Святошинської РДА Сергій

Рюмшин переконаний, що покра!

щення обслуговування платників

податків сприятиме розвитку бізнесу

у районі. “Ми сподіваємося, що за!

вдяки спрощенню взаємовідносин

влади і бізнесу збільшаться надхо!

дження у бюджет. А це дуже актуаль!

но для нашого міста”,— заявив

"Хрещатику" Сергій Рюмшин

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Святошинсь ом районі Києва від рили перший в міс-
ті Центр з обсл ов вання платни ів подат ів. Вже не-
забаром та і центри з’являться ожном районі міста.
За словами олови ДПС м. Києві Ірини Носачової, на-
ст пно о тижня від риють сервісний центр з обсл ов -
вання іноземних платни ів подат ів на в лиці Шол ден-
а, 33/19.

Туристи планують 
повернутися до Києва
Найбільшим попитом серед вболівальників користується 
прогулянка пабами столиці
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Гостинність иян вразила
іноземців та розвінчала
ба ато стереотипів про
У раїн , ствердж ють е-
рівни и иївсь их інфоцен-
трів та е с рсійних бюро.
У зв’яз з Євро-2012 по-
пит на е с рсії значно
збільшився, зо рема най-
більше іноземців ці авить
раїнсь е пиво та Києво-

Печерсь а Лавра. Крім то-
о, т ристи охоче атають-
ся на двоповерховом ав-
тоб сі та атерах.

Як розповів директор екскурсій!

ного агентства “Цікавий Київ” Ар!

сеній Фінберг, з 200 екскурсій вони

запропонували іноземцям 12. Так,

найбільшою популярністю серед

футбольних вболівальників корис!

тується екскурсія по пивним закла!

дам столиці. За 15 доларів вони ма!

ють можливість обійти за вечір та

скуштувати по кухлю пива в 3!4 міс!

цях, а за 200 гривень — в 7!8. Турис!

ти з задоволенням відвідують екс!

курсії до Києво!Печерської Лаври,

музею Великої Вітчизняної війни,

“Комуністичний Київ”, “Секрет!

ний Київ”, за!

мовляють огля!

дові прогулян!

ки автобусами

та катерами. За

словами пана

Фінберга, що!

дня по 10!15

іноземців цікавляться екскурсіями

до Чорнобиля.

Крім того, для іноземців на Хре!

щатику працює інформаційний

центр, куди щодня звертається 200!

300 чоловік. Найчастіше туристи

питають, де знаходиться стадіон, та

що подивитися в місті. Волонтери

надають іноземцям безкоштовну ін!

формацію — довідники про найпо!

пулярніші місця столиці. Також що!

дня біля Головпоштамту — о 12 та 16

годині — проводяться безкоштовні

екскурсії англійської мовою. За час

Євро!2012 цією можливістю ско!

ристалося близько тисячі іноземців

та стільки ж побували на платних

екскурсіях, зазначає директор про!

екту Freetours Kiev Марина Краіну!

ченко. За її

словами, ба!

гато інозем!

ців звертає!

ться до ін!

формцентру

і з пробле!

мами, якщо

втратили документи або не можуть

знайти місце для проживання.

Попитом користуються і оглядові

екскурсії на двоповерховому автобу!

сі!кабріолеті Open Kiev, на одну екс!

курсію приходять по 20!30 іноземців.

Як розповіла директор компанії Open

Kiev Євгенія Степанова, нещодавно

вони підписали контракт з всесвітнім

туристичним оператором City

Sightseeing, і тепер на сайті міжнарод!

ної компанії кожен іноземець може

забронювати собі екскурсію в Києві.

“99 % вболівальників були приємно

здивовані Україною, незважаючи на

чорний піар у зарубіжних мас!ме!

діа,— розповідає “Хрещатику”

головний координатор фан!по!

сольств України Ольга Михайличен!

ко.— Зокрема ми за допомогою мілі!

ції вирішували всі проблеми, що ви!

никали у фанів, як!то втрата доку!

ментів, речей”. За її даними, до Укра!

їни у якості офіційних груп вболіваль!

ників приїздило близько 20!26 тисяч

шведів, 1800 французів, 3!6 тисяч анг!

лійців, до 2 тисяч італійців, до 3 тисяч

датчан, 17 тисяч голландців.

Як відзначили представники ту!

ристичної галузі, іноземці були при!

ємно вражені Україною та Києвом,

називаючи його європейським міс!

том. Адже багато хто з туристів очі!

кував побачити тут дику країну з бі!

лими ведмедями. Іноземці хочуть

повернутися до України знову. Цьо!

го разу — на сезон цвітіння каштанів

та планують взяти з собою родини

99 % вболівальників були
приємно здивовані Україною,

незважаючи на чорний піар 
у зарубіжних мас$медіа
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Олександр ПОПОВ: 

"Я переконаний, 
що у молоді Києва є дуже
цікаві перспективи"
У про рамі “Столиця” на теле аналі
“Київ” олова КМДА Оле сандр По-
пов відповів на запитання иян.
Очільни міста про омент вав вра-
ження іноземних остей від Києва,
розповів про менеджмент сфері
охорони здоров’я, реалізацію ом-
пле сної про рами з ремонт житло-
во о фонд та молодіжн політи
влади.

Позитивне враження від Києва — 
основний капітал

— Київ та вся Україна продовжують жити поді�
ями Євро�2012. Зокрема журналісти одного з
найвпливовіших видань — The New York Times,
назвали нашу столицю одним з найкрасивіших
міст Європи.

— Я хотів би поділитись своїми враженнями

від слів одного з іноземних вболівальників,

який відвідав Київ. Коли його запитали, чи по�

добається йому столиця, він сказав: “Я в Києві

перший раз, але мені тут настільки подобаєть�

ся, що я хотів би тут залишитись”. Це дуже по�

казовий вислів відносно того, яким є місто,

якими є кияни і якою є Україна. Я вважаю, що

таке позитивне враження від столиці — основ�

ний капітал, який ми отримаємо в результаті

проведення Євро�2012, адже іноземні туристи

говорять, що обов’язково хочуть повернутися

до Києва. Питання розвитку туризму, економі�

ки, бізнесових стосунків — дуже серйозний

крок до того, щоб досягти омріяних результатів.

Нам потрібно скористатися тими можливостя�

ми, які ми маємо. Чемпіонат скоро завершуєть�

ся, і нам треба стартувати знову, але вже з ура�

хуванням того, що було зроблено.

Місту потрібні медпрацівники

— Під час засідання комітету з економічних ре�
форм, присвяченого реформі системи охорони
здоров’я, ви зазначили, що однією з її принципо�
вих складових має стати ефективний мене�
джмент. Чи криється у цій тезі суть всієї рефор�
ми?

— В тому числі і в цій тезі. Сьогодні ми має�

мо кілька проблемних питань, і їх наявність

гальмує виконання основного завдання — якіс�

не і доступне медичне забезпечення киян. Для

цього потрібно, щоб лікар мав високий рівень

кваліфікації. А він може бути таким, якщо буде

відповідне матеріальне заохочення. Даючи

можливість лікарям працювати у первинній

ланці, ми вирішуємо головне питання: зменшу�

ємо захворюваність людей. Зараз виникла ситу�

ація, коли немає кому надавати киянам пер�

винну медико�санітарну допомогу — дефіцит

складає 3400 медпрацівників. На питання “чо�

му?” відповідь є простою: зарплата 1600 гри�

вень, а з урахуванням всіх можливих надба�

вок — максимум 2400 гривень на місяць. Це не

той обсяг мотивації, який може вирішити пи�

тання. Суть менеджменту у сфері охорони здо�

ров’я полягає у тому, щоб ефективна економіч�

на і фінансова модель дозволила за певний об�

межений бюджетний ресурс забезпечити якісне

обслуговування населення. В минулому році ми

відкрили 70 амбулаторій сімейної медицини.

На цей рік було заплановано 24. Така різниця

утворилась через відсутність кадрів. Ми розпо�

чали їх підготовку, але вона просувається не та�

кими швидкими темпами, як того хотілося б.

Вже з 1 липня ми впроваджуємо нові моделі

матеріального заохочення. На моє переконан�

ня, це дасть відповідь на питання ефективності.

Я впевнений, що фінансовий стимул буде

ефективним методом, і буквально через три мі�

сяці ситуація може кардинально змінитись. І

перш за все, у пілотних Дніпровському і Дар�

ницькому районах, де в повному обсязі будуть

запроваджені заплановані підходи.

— Хотілося б дізнатись, як проходить напов�
нення вже існуючих закладів первинної медицини
необхідним обладнанням? (Запитання з мережі
Facebook)

— Ми отримали субвенцію з держбюджету на

стимулювання процесу розвитку перетворень в

галузі медицини. 47 мільйонів буде спрямовано

на придбання необхідного медичного устаткуван�

ня, перш за все, для поліклінік. Зазначу, що ми

займаємося не лише первинною медико�санітар�

ною допомогою, а й спеціалізованою вторинною,

але існує певна етапність проведення реформ.

Цього року швидка допомога поповниться новим

автомобільним парком, і ми очікуємо на позитив�

ні результати розвитку системи охорони здоров’я.

Зміни у кожне подвір’я

— Усі 10 районів Києва долучились до реаліза�
ції комплексної програми з ремонту житлового
фонду. До переліку ввійшли найпроблемніші сто�
личні подвір’я. Завдяки спільним діям КМДА і
правоохоронних органів викрито порушників, які
раніше наживались на ремонтах під’їздів та при�
будинкових територій. Хотілося б почути ваші ко�
ментарі з приводу цього.

— Ми ще в минулому році чули від киян, що

програма, розпочата нами, має певні неякісні

показники при її виконанні. Я направив по таких

сигналах від мешканців відповідні перевірки, і

деякими з цих фактів зацікавились правоохорон�

ці, ними дійсно були встановлені порушення. Я

вважаю, що ті, хто їх допустив, мають за це відпо�

відати. В минулому році житлово�експлуатаційні

підприємства були виконавцями робіт, і кошти

освоювалися ними нецентралізовано. Реагуючи

на зауваження, які були, в цьому році ми прий�

няли рішення про те, що цей підряд буде віддано

“Київміськбуду”. Ця організація зарекомендува�

ла себе позитивно за багато років роботи в Києві,

тому наразі її працівники проводять комплексні

роботи. Я хотів би звернути увагу на те, що, якщо

під час виконання робіт будуть нарікання на їх

якість, я готовий негайно на це відреагувати.

До осені всі ремонти будуть проведені, і на�

ступного року ми продовжимо цю програму.

Зміни будуть майже у кожному подвір’ї, і я пере�

конаний, що кияни залишаться задоволеними. З

іншого боку, я просив би їх брати у цьому актив�

ну участь, адже не все можливо робити за кошти

бюджету. Дещо можна змінити самостійно, на�

приклад, висадити квіти біля свого будинку.

— Коли буде відновлено функціонування бюве�
тів у Деснянському районі? (Запитання з мережі
Facebook)

— До жовтня ми плануємо завершити рекон�

струкцію столичних бюветів. На наступний рік

підготуємо програму їх розвитку, визначимо

місця, де їх можна ще відкрити. Таким чином,

програма щодо надання якісної питної води че�

рез бюветну систему буде продовжена.

— 22 червня у День скорботи і вшанування
пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни у парку

“Перемога” відкрили пам’ятник Матері�Вдові.
Що робить місто, аби в соціальному плані підтри�
мати людей, що пройшли цю війну і подарували
нам мирне життя?

— Я думаю, кожний, хто прийшов на від�

криття пам’ятника Матері�Вдові і ще прийде до

нього, побачить там частину історії своєї сім’ї.

Такі народні ідеї приємно підтримати і викона�

ти. У нас є й інші проекти, які ми будемо реалі�

зовувати, і пам’ять про війну та ветеранів по�

винна бути збережена. Щомісяця ми виділяємо

додаткову соціальну допомогу більш ніж 300

тисячам киян — представникам покоління, яке

пройшло війну. Обсяг фінансування складає

приблизно 40 мільйонів гривень на місяць, але

ми знаходимо таку можливість, щоб віддати мо�

ральний борг цим людям.

Ініціативи молоді будуть 
втілені у життя

— До Дня молоді на території парку Дружби
народів стартував фестиваль альтернативних ви�
дів спорту Free Games. Спортсмени взяли участь у
62 видах змагань. На жаль, дуже часто проблеми
молоді згадують тільки напередодні свят. Як саме
влада вирішує потреби столичної молоді?

— Міська влада готова підтримати будь�яку

молодіжну ініціативу. Такі проекти, як правило,

не потребують значного фінансування, скільки

це необхідно, наприклад, на будівництво мосту

або дороги. Тому моє прохання до молоді —

звертатися з ініціативами, і ми будемо допома�

гати втілювати їх у життя. А щодо інших видів

спорту, то вони мають розвиватися і на прибу�

динкових територіях. Я з великим задоволен�

ням буду сприяти цьому процесу. Діти самі вка�

жуть місце, де потрібно щось встановити. Ми —

допоможемо це зробити. Все це закладено в

концепцію розвитку фізичної культури та спор�

ту міста. Я впевнений, що скоро у нас з’являть�

ся нові чемпіони Європи та світу.

— Як ви вважаєте, чи варто винести молодіжні
питання в перспективі на другий�третій міські ре�
ферендуми, адже перший буде не останнім?

— Все залежить від ініціатив молоді. Якщо

така ініціатива буде і вона пройде необхідний

бюрократичний процес — безумовно, питання

слід винести на референдум. Я переконаний,

що у молоді Києва є дуже цікаві перспективи.

Потенціал столиці — величезний, і ми його бу�

демо розвивати в різних напрямках

Під от вав
Оле сандр ХАРЬКО, “Хрещати ”

"Позитивне враження від столиці — основний капітал, 
який ми отримаємо в результаті проведення Євро%2012, 
адже іноземні туристи говорять, що обов`язково хочуть 

повернутися до Києва"
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Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 26 червня 2012 р. за № 47/964

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31.05.2011 № 859
Розпорядження № 1038 від 20 червня 2012 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статті 6 Закону України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”,
статті 7 Закону України “Про житлово/комунальні послуги”, постанови Кабінету Мі/
ністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формуван/
ня тарифів на житлово/комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України
від 01.08.2011 № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 р. № 731”, з метою коригування тарифів:

1. Унести зміни до Тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання га"
рячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків з бюджетними
установами та іншими споживачами, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2011 № 859 “Про встановлення
тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям
цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків з бюджетними установами та іншими
споживачами”, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 06.06.2011 за
№ 25/884 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 07.12.2011 № 2316), замінивши слова “ПАТ “ЕКОСТАНДАРТ” словами
“ТОВ “ЄВРО"РЕКОНСТРУКЦІЯ”.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керівникові апарату Пузанову

О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен"
ня.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь"
кої державної адміністрації Крамаренка Р. М.

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

До ва и меш анців столиці,
ерівни ів підприємств, станов

та житлово-е спл атаційних ор анізацій!

З метою під отов и до опалювально о сезон 2012/2013 р. 9–23 липня
2012 ро в частині Дніпровсь о о, Деснянсь о о та Оболонсь о о районів
(житлові масиви К ли ове Поле, Лісовий, Комсомольсь ий, Водопар ,
Троєщина, Ви рівщина, Оболонь, Мінсь ий, Вос ресен а, Райд жний,
Кибальчича, част ово Лівобережний і Ми ільсь а Слобід а) ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
проводитиме щорічні ідравлічні випроб вання теплових мереж. Зо рема
відб д ться випроб вання тепломереж від районної отельні "Вос ресен а",
теплома істралей № 1 і 9 ПАТ "ЕКОСТАНДАРТ", № 1, 2, 3, 4 ТЕЦ-6, № 3, 4, 6
станції теплопостачання № 2.

У зв'яз з цим постачання арячої води б де тимчасово припинено
з 18.00 8 липня.

Випроб вання теплових мереж здійснюватим ться межах:
- в лиць Виш ородсь ої, Полярної, Бережансь ої, Вербової, Де тярен а,
Бо атирсь ої, Мос овсь о о проспе т , проспе т Героїв Сталін рада,
в лиць Озерної, Північної, Прирічної (Оболонсь ий район);

- проспе т Ват тіна, в лиць Бальза а, Рад нсь ої, Милославсь ої,
За ревсь о о, П хівсь ої, Крайньої, Меліоративної, Миропільсь ої,
Братиславсь ої, Вол ова, Лісово о проспе т , в лиць Маршала Ж ова,
Кіото, Червоно вардійсь ої, М рмансь ої, Ма ніто орсь ої, Поп дрен а
(част ово), пров л ів Червоно вардійсь о о та Ма ніто орсь о о
(Деснянсь ий район);

- проспе т Ват тіна, в лиць Братиславсь ої, Стальсь о о, К рнатовсь о о,
Червоно вардійсь ої, Усен а (част ово), Поп дрен а (част ово),
Ми ільсь о-Слобідсь ої, Челябінсь ої (част ово), Мильча ова,
Л начарсь о о, Андрія Малиш а, проспе тів Броварсь о о, Визволителів,
б львар Перова, в лиць Райд жної, Верши ори (Дніпровсь ий район).

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до
температ ри не вищої, ніж 40°С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає
нормативам. Це дозволить виявити та лі від вати ма симально можлив
іль ість пош оджень, запобі ши та им чином їхній появі під час
опалювально о сезон . Через виявлені пош одження подача арячої води
може затрим ватися на час, необхідний для їхньо о с нення, про що
КИЇВЕНЕРГО додат ово повідомить ЖЕО.
Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або

пор ч з я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів для
збереження матеріальних цінностей на випадо пош одження теплових
мереж.
На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі,

може трапитися пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням
провалин та ви идів води на поверхню.

Б дьте важні та обережні!

У разі вини нення провалин та появи на поверхні води не
наближайтеся самі та не доп с айте до та их місць дітей!
Повідомляйте про виявлені випад и фахівців ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за
телефонами інформаційно-довід ової сл жби 15-88 або з мобільно о
201-58-79.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж
КИІВЕНЕРГО не нарахов є плат за споживання теплової енер ії
житловим ор анізаціям для отримання арячої води. Кори вання
розрах н ів з меш анцями здійснюють ЖЕО.

Про подальший рафі випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО інформ ва-
тиме ЗМІ та ЖЕО.
Додат ов інформацію щодо проведення випроб вань тепломереж можна

отримати на офіційном сайті Компанії www.kyivenergo.ua.

Перепрош ємо за тимчасові незр чності!
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Шановні роботодавці м. Києва!
Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання від нещасних випад ів

на виробництві та професійних захворювань У раїни м. Києві
на ад є, що відповідно до п н т 7 розділ VIII "При інцеві та перехідні положення За он У раїни "Про збір та облі єдино о внес на за альнообов'яз ове державне
соціальне страх вання" від 07.07.2010 р. №2464-VI, на підставі п.2.2 постанови правління Фонд "Про порядо стя нення та облі забор ованості зі сплати страхових внес ів
до Фонд соціально о страх вання від нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни" від 30.11.2010 ро (зареєстровано в Міністерстві юстиції
У раїни 17.12.2010 ро за № 1286/18581), страх вальни и, я і мають забор ованість зі сплати страхових внес ів за за альнообов'яз овим державним соціальним
страх ванням від нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань станом на 01.01.2011 ро , подають до робочих ор анів ви онавчої дире ції Фонд
що вартальн звітність за встановленою формою до повно о по ашення забор ованості: за 2 вартал 2012 ро — до 20 липня 2012 ро ; за 3 вартал
2012 ро — до 20 жовтня 2012 ро ; за 4 вартал 2012 ро — до 25 січня 2013 ро .

С ми забор ованості зі сплати страхових внес ів до Фонд соціально о страх вання від нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань
У раїни та с ми штрафних сан цій, нарахованих та/або не сплачених період до 1 січня 2011 ро , сплач ються страх вальни ами міста Києва, я і раніше, на
рах но Управління ви онавчої дире ції Фонд м. Києві, від ритий Держ азначействі (Одерж вач: УВД ФССНВ на виробництві та професійних захворювань У раїни м.
Києві, ЄДРПОУ 25884905; Бан одерж вача: ГУДКСУ м. Києві, МФО 820019; р/р 37176999900104).

По ашення забор ованості з ви ористанням оштів, що надходять рах но сплати єдино о внес , забороняється.

Крім то о, повідомляємо, що за несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, а та ож несвоєчасне інформ вання Фонд про річний
фа тичний обся реалізованої прод ції (робіт, посл ), про зміни техноло ії робіт або вид е ономічної діяльності підприємства страх вальни відповідає
з ідно із за онодавством.

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

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про

перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що відп с ається споживачам”
та постановою НКРЕ від 25.06.2012 № 812 роздрібні тарифи на еле троенер ію для
споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом
переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території
У раїни липні 2012 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві
з рах ванням ПДВ, я і вводяться в дію з 1 липня 2012 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населе-
них п н тів, місь о о еле трично о транс-
порт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

74,37 14,87 89,24 94,67 18,93 113,60

Місь ий еле тричний транспорт,
ом нально-поб тові потреби релі ійних
ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова
НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної
величини пот жності — в дво ратном
розмірі за 1 Вт з ідно з За оном
У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005 № 2706 та Постановою НКРЕ
№ 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційо-
ваних за періодами час , встановлюють-
ся та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00

з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00

з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційо-
ваних за періодами час , встановлюють-
ся та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00
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СПОРТ
Хрещатик 27 червня 2012 року

Спортивні новини

Температура +18°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +21°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 52 %

Температура +18°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 64 %

Прогноз погоди на 27 червня 2012 року
ранок день вечір
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Цей день в історії 27 червня
1615 — чай вперше імпорто-

вано до Європи
1663 — Ніжині відб лася о-

заць а рада (Чорна Рада), на я ій
етьманом Лівобережної У раїни
б ло обрано Івана Брюховець о о
1693— Лондоні вийшов др -
ом перший жіночий ж рнал «The
Ladies Mercury»
1709 — під Полтавою зазнали

пораз и війсь а шведсь о о о-
роля Карла XII бою проти росій-
сь их війсь царя Петра I
1834 — від рито Київсь ий
ніверситет
1905 — почалося збройне

повстання моря ів на броненосці
«Князь Потьом ін Таврійсь ий»
1929— в нью-йор сь их лабо-

раторіях "Белла" б ла проде-
монстрована система передачі
повно ольорово о телезобра-
ження
1931 — США І ор Сі орсь ий

отримав патент на винахід пер-
шо о вертольота
1936 — ЦВК і РНК СРСР прий-

няли хвал про заборон абор-
тів. С асована в листопаді 1955
1944 — почато масової де-

портації бол ар, вірмен і ре ів з
Крим в східні ре іони СРСР
1954 — почала робот перша

АЕС в Обнінсь
1964 — Вашин тоні від рито

пам`ятни Тарас Шевчен
1967 — Енфілді (Ан лія)

встановлено перший світі бан-
омат з видачі отів и
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Олекснадр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Сьо одні й завтра визначаться час-
ни и останньо о матч чемпіонат
Європи з ф тбол . Першими на поле
донець ої “Донбас-Арени” вийд ть
чинні володарі б ф тболісти
збірної Іспанії та їхні ео рафічні с -
сіди — порт альці. А ось наст пно о
дня вже Варшаві свої чемпіонсь і
амбіції б д ть демонстр вати націо-
нальні оманди Німеччини та Італії.
Переможці пар з стрін ться в неді-
лю фіналі Євро-2012 на столично-
м НСК “Олімпійсь ий”.

Складно повірити, але вже за п’ять днів всі ми

попрощаємося з неймовірним святом футболу.

Сьогодні останній матч Євро�2012 прийме До�

нецьк. Гра між збірними Іспанії та Португалії стане

видовищним завершальним акордом на “Донбас�

Арені”. Звичайно, головне питання, яке турбує фа�

хівців,— чи зможуть іспанські футболісти перело�

мити сумну статистику, згідно з якою ще жодному

володарю титулу чемпіона Європи не вдавалося за�

хистити своє звання. Для цього у команди Вісенте

Дель Боске є все — одна з найкращих ліній півза�

хисту, де зібрані кращі з кращих, надійний воротар

Ікер Касільяс та не менш надійний захист. Безпе�

речно, втрата травмованого перед самим початком

єврофоруму ветерана збірної Карлеса Пуйоля не

могла пройти безслідно, втім, іспанці поки що ви�

глядають впевненими у своїх силах. У чвертьфіна�

лі “червона фурія” здолала опір французів завдяки

дублю Хабі Алонсо. Хоча матч видався і нелегким

для піренейців, але сумнівів у несправедливості ре�

зультату ні в кого не виникло. Щодо збірної Пор�

тугалії, то вона також має право претендувати на

місце у фіналі. Нарешті набув потрібної форми лі�

дер національної команди Кріштіано Роналду. Як�

що на початку чемпіонату усі намагання порту�

гальця забити були марними, то зараз він є найне�

безпечнішою зброєю у складі своєї збірної. Майже

усі тренери світу відзначають: якщо Роналду дати

простір для маневрів, він самотужки може виріши�

ти долю не лише одного матчу, а й усього турніру.

Втім, завжди знайдеться “але”. Усі пам’ятають, як

португальці на домашньому чемпіонаті світу не�

сподівано поступилися у фіналі збірній Греції. Хоч

і минуло вже 8 років, а ця зустріч є чудовим при�

кладом недооцінки суперника. Хоча порівнювати

збірну Греції та Іспанії не варто, і у цьому матчі все

вирішить бойовий настрій обох колективів, а та�

кож індивідуальні дії лідерів команд.

Другий півфінальний матч у Варшаві обіцяє бу�

ти не менш цікавим, аніж донецький. У очному

поєдинку зійдуться збірні Німеччини

та Італії. Безперечним фаворитом

цього протистояння та усього турніру

є Бундестім. Сьогодні німецькі футбо�

лісти близькі до успіху як ніколи, і ба�

гато в чому це заслуга наставника

збірної Йоахіма Лева. За 6 років фа�

хівцю вдалося створити дійсно боє�

здатний колектив, який цілком може

позмагатися за чемпіонське звання.

Саме німці на цьому тижні стали фа�

воритами букмекерів у боротьбі за зо�

лото турніру, до цього головним пре�

тендентом були іспанці. Як би там не

було, свої сподівання на успіх німець�

ка збірна доводить на полі — на цьому

чемпіонаті підопічні Йоахіма Лева

мають стовідсотковий результат. Біль�

ше того, у всіх склалося враження, що

ця команда може додати у будь�який

момент. Інша справа, що у Бундестіму

є свій маленький мінус. Команда, яка

з легкістю перемагає у всіх матчах,

може з такою самою легкістю посту�

питися у найвідповідальніший мо�

мент. Саме цим і спробують скориста�

тися футболісти збірної Італії. Найго�

ловніше, що триколорні вміють це ро�

бити дуже гарно, особливо тоді, коли

в них майже ніхто не вірить. Розпо�

чавши турнір з двох нічиїх проти Іспа�

нії та Хорватії, італійці перемогли од�

ну з найслабших збірних чемпіонату з рахунком

2:0. У цих матчах було помітно, що їм не вистачає

притаманної зазвичай легкості. Але вже у 1/4 фі�

налі, де збірній Італії протистояли англійці, усі ті

якості, за які люблять "Скуадру аддзуру", поверну�

лися. Попри те, що в основний час голів вболі�

вальники так і не побачили, всіх вразила та впев�

неність, з якою підопічні Чезаре Пранделлі діяли у

цій зустрічі. До слова, тоді італійці здійснили 35

ударів у бік воріт збірної Англії. Тому цілком зро�

зуміло, що у поєдинку з Німеччиною вирішальне

значення матиме психологічний настрій і самовід�

дача кожного футболіста

Бій за місце у фіналі
Протягом двох днів триватиме 1/2 фіналу Євро 2012
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Регбі�7. Національна збірна розпочала 
підготовку до другого туру ЧЄ
В Одесі старт вав під отовчий збір національної оманди У раїни з

ре бі-7, повідомляє офіційний сайт ФРУ. Протя ом семи днів равці
б д ть от ватися до др о о т р чемпіонат Європи, я ий відб -
деться в Мос ві. Головний тренер збірної У раїни Заза Лежава ви-
ли ав до Одеси двадцять три равці, тож до с лад оманди вій-
шли: Сер ій Цер овний, Сер ій Гарь авий, Оле Косарєв, Ма сим
Кравчен о, Оле сандр Цапен о, В’ячеслав Пономарен о, Оле сандр
Лома ін, Ма сим Ч рай, Володимир Войтов, Тарас Марчен о, Віталій
Краснодемсь ий, Ми ола Деліер ієв, Павло Масю ов, Ед ард Верті-
лец ий, Віталій Крамарен о, Сер ій Кравчен о, Михайло Троян, Во-
лодимир Маш ін, Джаба Мала радзе, Віталій Орлов, Мирослав Ш -
ля , Артем К ли та Сер ій Монастирьов. Зазначимо, що, я і раніше,
відс тні російсь і ле іонери — травмований Денис Масю ов і заді-
яний в л бі Р слан Радч (“Імперія”, Пенза). Крім Зази Лежава, з
омандою працюють З раб Кі ачеішвілі (асистент), Тьєррі Р діль, Ар-
т р Герасимч (тренери з фізпід отов и) і Борис Потапов (лі ар).
На адаємо, що в І т рі чемпіонат Європи збірна У раїна посіла
останнє місце, і тепер нашій оманді в рай необхідно спішно зі ра-
ти в Мос ві. Зазначимо, що етап в столиці Росії пройде 30 червня —
1 липня

Боротьба. Вітчизняні спортсмени здобули 
5 нагород на чемпіонаті континенту
У За ребі (Хорватія) завершився чемпіонат Європи з вільної бороть-

би серед юніорів, на я ом раїнцям вдалося завоювати одн срібн
та чотири бронзові на ороди. Володар ою “срібла” стала юніор а Ка-
терина Стан ова ва овій ате орії 67 іло рамів. Катерина дісталась
фінал та пост пилась росіянці Світлані Баб ш іній. На третіх місцях
розташ вались Юлія Лавриню (72 ) та Тетяна Лавринч (63 ). Се-
ред юніорів “бронза” найле шій ва овій ате орії (50 ), я пред-
ставляв Армен Ара елян, та Івана Петріва (66 )

ОВНИ, для п блі и ви — я червона мантія для би а, прибор-
айте б нтівний д х, дисциплін йте волю, б дь-я і ініціативи слід
оордин вати з оточенням і не перти е оїстично навпростець.
ТЕЛЬЦІ, я що вас ш тиль ає здоров’я, дієтично о харч ван-

ня, спортивних заходів замало, т т має б ти а тивізований д хов-
ний аспе т єства, робота повинна приносити творч насолод ,
проходити в расивій виш аній атмосфері, а взаємини з людьми
баз ватися на омпромісі інтересів.
БЛИЗНЯТА, в сяйві вашої харизми спопелиться весь непотріб,

анта онізм зни не, дов ола запан є добро та любов.
РАКИ, під рідним дахом знов про инеться Вез вій, розб рхан

в л анічн атмосфер доведеться асити др желюбністю, прояв-
ляти ма симальн толерантність, прибор авши авторитаризм.
ЛЕВИ, армічна фаза набирає обертів (до 22 липня), ви прире-

чено втя н ті в сценарії мин ло о, і на ивати п’ятами від них не-
можливо, смиренно ви он йте все, що велить доля! Частіше са-
мітнюйтеся для підзаряд и енер оа м лятора та отримання бо-
жественно о од ровення.
ДІВИ, що впало, те пропало. Не жал йте, та треба. Проте до-

ля вам відш од є втрати через робот , на сл жбі щедрі бон си очі-
ють першо ласних фахівців, я і насамперед ладять з началь-

ством.
ТЕРЕЗИ, день ризовий, обставини йд ть врозріз з персональ-

ними діями та планами в професійній, сімейній, подр жній сфері.
У вас є слаб і місця, в я і може несподівано дарити блис ав а об-
ставин і де бажано виставити броньовий захист із власних чеснот.
СКОРПІОНИ, армонійні стос н и з людьми б д ть піддані не-

сподіваном випроб ванню, с оріше всьо о, що вашо о др а,
шлюбно о с п тни а, ділово о союзни а з’являться особисті тр д-
нощі, про я і вас не повідомлятим ть.
СТРІЛЬЦІ, доля проводить модернізацію вашо о б ття, те, що

себе вичерпало морально, тиліз ється, звільняючи місце для про-
ресивних рес рсів, що сприяють д ховном розвит . Втім, реор-
анізаційні зміни, що відб ваються, не переш одять вам збере ти
теплі приятельсь і взаємини з людьми, я і вам симпатичні.
КОЗОРОГИ, події дня передбачити неможливо, особистом

онтролю хід подій та поведін а людей непідвладні. Облиште авто-
ритарне ермо і спо ійно з стрічайте стресові сит ації, ви ли ані
несподіваним поворотом обставин.
ВОДОЛІЇ, сл жбова сфера, робочий офіс — ось арена, де роз-

ортатим ться динамічні події і де від вас вима ається проявити
дипломатичний хист, аби не зіштовхн ти людей лобами з відповід-
ними неприємними інцидентами.
РИБИ, захищайте свої позиції, відстоюйте права без ди татор-

сь о о натис , а люб’язно та бла ородно. Навіть зазнавши фіас-
о, оли плани полетять ш ереберть, нама айтеся збере ти при-
ятельсь і взаємини з людьми

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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Захисни збірної Іспанії Хорді Альба (зліва) допомі відзначитись
Хабі Алонсо матчі проти Франції, віддавши точний пас


