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Євро на "відмінно"
Футбольний чемпіонат став початком нового проекту розвитку Києва

За словами голови КМДА Олександра

Попова, спортивне дійство, яке всі

українці готували разом, пройшло на

високому рівні. “Із закінченням Євро

завершився приємний, але дуже не%

простий етап в історії європейського

футболу, нашого міста і України. Сього%

дні ми підводимо підсумки і говоримо

про подальші перспективи. Адже завер%

шення Євро — це старт нового проекту

розвитку Києва на високому рівні з

більш інтенсивними темпами”,— зазна%

чив Олександр Попов.

Найбільшим здобутком футбольного

турніру очільник міськадміністрації на%

звав зміну ставлення світової громад%

ськості до Києва зокрема та України в ці%

лому. Так, за даними, які озвучив заступ%

ник голови КМДА Олександр Пузанов,

напередодні чемпіонату та впродовж

перших матчів в іноземних та вітчизня%

них ЗМІ висловлювалися критичні за%

уваження щодо рівня підготовки Києва.

Однак вже в другій половині червня си%

туація докорінно змінилася. Станом на

25 червня кількість позитивних публіка%

цій перевищувала кількість негативних у

вісім разів.

“За час проведення Євро ми отримали

безцінний інформаційний та організа%

ційний досвід. Ми справді побачили ве%

личезну увагу всього світу до Києва. І на%

шим завданням в подальшому має стати

підтримання такого рівня поінформова%

ності щодо того, що відбувається в міс%

ті”,— зазначив Олександр Пузанов.

Позитивний імідж столиці України

створюватимуть і вболівальники, які, за

даними туристичних агенцій, були вра%

жені гостинністю киян та красою Києва.

Загалом, за даними Державної прикор%

донної служби України, в період з 5 черв%

ня по 1 липня кордон нашої країни пере%

тнуло 8,5 млн іноземних громадян.

До речі, відповідно до Стратегії роз%

витку Києва до 2025 року, кількість іно%

земних туристів у столиці має збільши%

тись до 5 мільйонів осіб. “Ми маємо за%

безпечити туристів не лише готельним

номерним фондом, а й якісним, конку%

рентоспроможним, цікавим туристич%

ним продуктом, який спонукатиме іно%

земного гостя знову і знову повертатися

до Києва. І перше, що необхідно для цьо%

го зробити — збільшити у столиці івенто%

ві заходи за 7 стратегічними темами, роз%

робленими фахівцями Управління туриз%

му спільно з консультантами з Відня”,—

зазначив начальник ГУ комунального

господарства Дмитро Новицький.

За словами Анатолія Голубченка, за%

ступника голови КМДА, за час прове%

дення Євро у готелях столиці проживало

близько 100 тисяч осіб. При цьому най%

більша кількість номерів була зайнята

під час фінального матчу — 1 липня у го%

телях мешкало 13 тисяч 475 вболівальни%

ків. Як відзначив Дмитро Новицький,

найбільш завантажені були готелі, розта%

шовані у центральній частині Києва та

на прилеглих до центру територіях.

Олександр Попов також подякував всім

киянам та міським службам за злагоджену

роботу під час спортивного чемпіонату.

Окрему подяку він висловив столичним

волонтерам, адже саме завдяки їхній робо%

ті Київ став відкритим та доступним для

іноземних вболівальників. Загалом під час

турніру на вулицях Києва працювало 2 ти%

сячі волонтерів, кожен за своїм функціо%

нальним напрямком. За цей час було роз%

повсюджено 25 тисяч одиниць сувенірної

продукції та понад 10 тисяч буклетів дру%

кованої інформації п’ятьма мовами. За ре%

зультатами роботи кожен волонтер отри%

мав сертифікат, подяку ГУ освіти та науки,

грамоти та сувеніри. 200 лідерів волонтер%

ського руху було нагороджено пільговими

путівками на літнє оздоровлення.

Загалом, як зазначив Олександр По%

пов, Київ успішно провів Євро%2012, і всі

ті зміни, які відбуваються у різних сферах

життєдіяльності міста, ні в якому разі не

повинні уповільнюватися, в тому числі і

щодо проведення спортивних змагань

світового рівня. “Ми будемо претендува%

ти, щоб Київ і в подальшому був центром

європейських і світових турнірів в різних

видах спорту. У нас є серйозний потенці%

ал, і ми повинні ним скористатися. Та%

кож нам потрібно розвивати масовий

спорт в Києві. І починати варто з прибу%

динкових територій”,— запевнив Олек%

сандр Попов

Іноземні вболівальни и на триб нах НСК "Олімпійсь ий" дя вали Києв за арн ор анізацію ф тбольно о т рнір

Олександр ПОПОВ: 
"Ми розпочинаємо проект
інтенсивного розвитку Києва 
як гармонійного міста" 
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У столиці облаштують сходові
клітини та освітлення під’їздів 
Став відомий перелі адрес, відповідно до я о о
б д ть проведені ремонтні роботи
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Володимир ПЕТРЕНКО: 
"У міської влади є необхідна енергія,
є бачення потреб мегаполісу" 
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Андріївській церкві ніщо 
не загрожує — вона працює 
у звичайному режимі
Учора Оле сандр Попов провів виїзн нарад на

місці зс в схил біля Андріївсь ої цер ви. Обсте-
живши об’є т, фахівці дійшли виснов , що сит ація
стабільна. Я повідомив начальни ГУ з питань над-
звичайних сит ацій Віталій Пшеничний, нестабіль-
ною сит ація б ла 2009 році, оли стилобатна час-
тина схил переб вала в аварійном стані. Це б ло
відзначено рішенні омісії з питань надзвичайних
сит ацій. Цією ж омісією б ли під отовлені та на-
правлені до Кабмін відповідні виснов и і розрах н-
и. Я наслідо , постановою ряд б ло виділено 10
млн рн з резервно о фонд на вирішення зазначе-
ної проблеми. Саме за ці ошти б ло поб довано
підпірн стін з б ронабивних паль і роствер
нижній частині схил вздовж Пар ової доро и. Та-
ож відремонтовано зливосто ов аналізацію, я а
до то о час не працювала. Тоді ж підсилено моно-
літн плит стилобатної частини схил , ви онано
ідроізоляцію верхньої частини стилобат та в ла-
дено лін ерн це л . Одна внаслідо то о, що ро-
боти з дерн вання частини схил не б ли завершені,
а протя ом останньо о місяця інтенсивність опадів
відч тно збільшилася, відб вся зс в ґр нт . За під-
с м ами виїзної наради Оле сандр Попов дор чив
профільним сл жбам провести засідання омісії з
питань надзвичайних сит ацій, на я ій і засл хають
пропозиції замовни а та енпідрядни а з дано о пи-
тання

У столиці розробляють 
"Картку школяра"
У Києві триває реалізація прое тів, що перемо ли

в першом Київсь ом он рсі молодих дослідни ів
“Страте іЯ”. Про це в прямом ефірі теле анал “Ки-
їв” розповів засновни фонд “Освітні ініціативи”
Оле сандр Карда ов. “Мені приємно, що вже діє
прое т без оштовно о інтернет в центрі Києва. За-
раз вже на виході реалізація ідеї ви ористання QR-
одів — це вадратний штрих- од, я ий має б ти
всіх майб тніх таблич ах по ажчи ів в лиць для то о,
щоб можна б ло б дь-я им телефоном сфото раф -
вати і розшифр вати, що там написано. Це вже в
сьом світі прийнятий інстр мент”,— зазначив він.
Та ож, за словами пана Карда ова, фахівці опрацьо-
в ють "Карт ш оляра", я а є анало ом “Карт и и-
янина”. В майб тньом вона повністю замінить чнів-
сь ий вито . “Карт а ш оляра" дасть можливість
проїзд для чнів ромадсь ом транспорті — спо-
чат в метрополітені, а з одом і в інших видах
транспорт . Ця арт а б де ви ористов ватися для
системи “Безпечна ш ола”,— додав пан Карда ов
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Вчора представни и ініціативних р п з
ор анізації місцево о референд м зібра-
лися Київраді задля підбиття підс м ів
щодо відповідності підписів з проведення
першо о місцево о референд м та під-
писання відповідно о а т .

З 19 червня по 3 липня 2012 року секретаріатом Київ%

ради була проведена перевірка відповідності докумен%

тів, надісланих ініціативними групами, зокрема підпис%

них листів з підписами киян під вимогою щодо прове%

дення першого київського референдуму. Всього було за%

раховано 310 568 підписів мешканців Києва, що стано%

вить 14,38% громадян, які постійно проживають на те%

риторії міста Києва і мають право брати участь у місце%

вому референдумі. Зазначимо, що відповідно до Закону

України “Про Всеукраїнський і місцевий референдум”

за проведення плебісциту має висловитись 10% членів

територіальної громади міста.

Акт підбиття підсумків підписали представники 61

ініціативної групи та в. о. Київського міського голови

Галина Герега. “Після підписання акту питання про

проведення місцевого референдуму відповідно до вимог

регламенту Київради буде винесено на розгляд сесії Ки%

ївради у вересні цього року”,— зазначила Галина Герега.

За словами Олександра Гусєва, голови ініціативної

групи № 040, відпочивати весь цей час активісти не зби%

раються. “Ми будемо продовжувати свою роботу,

роз’яснювати киянам ті питання, які виносяться на ре%

ферендум, залучати їх до цього процесу. Завдяки цьому,

коли стане відома точна дата проведення референдуму,

кияни зможуть прийти і свідомо висловити свою пози%

цію по всіх питаннях”,— зазначив пан Гусєв.

Нагадаємо, що на місцевий референдум буде винесе%

но три питання: Чи схвалюєте ви обов’язкове включен%

ня до щорічного бюджету міста Києва надання адресної

матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок праців%

никам бюджетної сфери столиці? Чи схвалюєте ви ство%

рення в Києві підлеглої міській громаді муніципальної

міліції, що має забезпечувати порядок у місті та безпеку

жителів? Чи схвалюєте ви базові проектні рішення но%

вого Генерального плану розвитку м. Києва?

Керівництво Київради та 61 представник ініціативних груп підписали відповідний акт

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Спортивна подія, до я ої вся раїна от валася чотири ро и —
Євро-2012 — спішно завершилася фінальним матчем Києві.
Наразі місто повертається до звично о ритм життя — на Хре-
щати вже почали демонтов вати онстр ції офіційної фан-зо-
ни, столиці значно поменшало іноземців. Про перші підс м и
та здоб т и проведення Євро-2012 вчора оворили мерії.
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Портфель інвестиційних пропозицій столиці
становить 140 млрд грн
База інвестиційних пропозицій міста збільшилась до 2 тис. 789

прое тів. Їхня вартість сьо одні становить 140 млрд рн. Про це за-
явив заст пни начальни а ГУ е ономі и та інвестицій Роман Кач р.
“Сьо одні база пропозицій, я і місто отове запропон вати для ре-
алізації приватним інвесторам, с ладає 2 тисячі 789 прое тів, з них
більше ніж 1,5 тисячі ініційовано РДА. Вартість прое тів с ладає май-
же 140 мільярдів ривень і більшість із них відповідає завданням
Страте ії розвит Києва до 2025 ро . Тож, без мовно, їх реалізація
дасть значний поштовх для розвит столиці”,— заявив він. Та ож
Роман Кач р повідомив, що сьо одні 384 прое ти вже пройшли пер-
ший етап інвестиційно о процес , за 68 прое тами от ються мови
інвестиційно о он рс та вед ться передпрое тні роботи, ще за 9
прое тами проводяться інвестиційні он рси та ладено інвести-
ційні до овори. Серед прое тів, я і план ється реаліз вати вже до
інця ро : облашт вання підземних переходів, запровадження мо-
більно о зв’яз метрополітені, встановлення з пин ових омпле -
сів, т ристично-інформаційних центрів та атра ціон “Колесо о ляд ”
біля М зею води. За словами Романа Кач ра, найближчим часом
стан ть відомі рез льтати он рс щодо зал чення онс льтантів-
ви онавців, я і б д ть розробляти фінансов модель, юридичн схе-
м та най раще технічне рішення реалізації прое т б дівництва 4-ої
іл и метрополітен на Троєщин . “На сьо одні ми отримали 28 за-
яво від онс льтантів і вже найближчим часом визначимо омпанію-
переможця”,— додав він

У місті ремонтуватимуть сходові клітини 
та облаштовуватимуть освітлення під’їздів
Став відомий перелі адрес, з ідно з я им в столиці ремонт вати-

м ть сходові літини та облашт ють освітлення під’їздів житлових б -
дин ів. Та в Голосіївсь ом районі оловним підрядни ом ви онання
робіт визнано ТОВ “ВБР МЖКб д”. Роботи триватим ть на просп. 40-
річчя Жовтня, 120, в л. Метроло ічній, 14, в л. Феодосійсь ій, 8, в л.
Володимирсь ій, 89/91, в л. Володимирсь ій, 89. ТОВ “Білте ” ви он -
ватиме ремонти на в л. Заболотно о, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100,
102, 104, 106. В Деснянсь ом районі ТОВ “Форвардб д” працювати-
ме на в л. Мілютен а, 11-б, в л. Шолом Алейхема, 8-а, в л. Драйзера,
26, а “BILTEK” — на в л. Мілютен а, 7-а. У Дарниць ом — ТОВ “СМУ-
1 33 БК-1” ремонт ватиме під’їзди на в л. Ілліча, 5, в л. Дра оманова,
5. У Дніпровсь ом районі оловний підрядни ПАТ “Трест КПШБ-2” ви-
он ватиме роботи на просп. Га аріна, 13-б, в л. Пожарсь о о, 15, в л.
Мініна, 8, в л. Червонот аць ій, 26, б льв. Перова, 16, 18. В Оболон-
сь ом районі ПАТ “ДБК-4” ремонт ватиме сходові літини та освітлен-
ня на в л. Автозаводсь ій, 7-б, просп. Героїв Сталін рада, 17. В Печер-
сь ом районі ТОВ БМК “Тріада” ви он ватиме заходи на в л. Пред-
славинсь ій, 12, б льв. Лесі У раїн и, 14, в л. Шота Р ставелі, 4-б, в л.
Кі відзе, 19, в л. Хрещати , 17. В Подільсь ом — ТОВ “Солстрой” ре-
монт ватиме на просп. Свободи, 2-в, 2-а. В Солом’янсь ом — ВАТ
“ДБК № 3” працюватиме на просп. Повітрофлотсь ом , 52, в л. Волин-
сь ій, 2, в л. Вінниць ій 12/10. В Святошинсь ом — ТОВ “Місь б д-4”
ремонт ватиме на в л. Ірпінсь ій, 62, 62-а, в л. Картвелішвілі, 3-а, 3-б,
3-в. В Шевчен івсь ом — ТОВ “Геос” ви он ватиме роботи на пров.
Михайлівсь ом , 9-а, в л. Ба инсь ій, 30, в л. Са са ансь о о, 118

Цифра дня

169 300 000 
гривень, на таку суму у січні–травні 2012 року будівельниками міста
виконано обсяг робіт з капітального ремонту.  
За інформацією ГУ статистики в м.Києві 
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КП “Центр ідентифікації тварин” провів 
відкриті тестові іспити за програмою 
“Собака<компаньйон”
Фахівці КП “Центр ідентифі ації тварин” на дресир вальном май-

данчи Київсь ої обласної Федерації сл жбово-спортивно о соба ів-
ництва провели від риті тестові іспити за про рамою “Соба а- ом-
паньйон”. Під час проведення заход свою соціальн адаптованість до
мов міста підтвердило 13 соба . Слід за важити, що та а перевір а є
обов’яз овою для псів потенційно-небезпечних порід, визначених по-
становою ряд .
Та ож завданням тест вання є перевір а знань власни ів щодо пра-

вил тримання, ви л та дрес ри тварини. Потенційно-небезпечні по-
роди соба перевіряють на ви онання оманд та реа цію на різні по-
дразни и, я і трапляються в місті, зо рема — транспортні засоби, ди-
тячі віз и, парасоль и, предмети, що створюють різ і зв и. Захід від-
б вся за сприяння ГО “Товариство сприяння оборони У раїни”

Олександр Попов висловив співчуття 
Аді Роговцевій у зв’язку зі смертю сина
Голова КМДА Оле сандр Попов висловив співч ття відомій а торці

театр і іно Аді Ро овцевій зв’яз зі смертю її сина — Степан ова
Костянтина Костянтиновича.
“Я висловлюю щирі співч ття зв’яз зі смертю Степан ова Костян-

тина Костянтиновича. Він б в пре расною, сміливою людиною, талано-
витим режисером, а тивним ромадсь им діячем. Пам’ять про ньо о
завжди залишатиметься серцях тих, ом пощастило б ти знайомим
з цим м жнім чолові ом”,— йдеться співч тті Оле сандра Попова

У Києві відбудеться виставка рушників
Вистав творів народно о мистецтва, зо рема раїнсь их р шни ів,

ор анізов є ромадсь ий р х “Соціальна справедливість” при партнерстві
Київсь о о м зею вишив и. Захід відб деться під патронатом олови по-
стійної омісії Київради з питань манітарної політи и АллиШлапа . Спів-
ор анізатор — Київсь ий місь ий центр сім’ї “Родинний дім”; при сприян-
ні ВМГО “Молодіжний спортивний р х”, на ово-пош ово о товариства
“Обере и”. Основним е спонатом заход б де “Обері раїнсь ої столи-
ці” — семиметровий вишиваний р шни , я ий створили майстри з різних
ре іонів У раїни.
На від ритті вистав и б де можливість дол читися до про рами “У ра-

їна — єдина раїна”, зробивши стіб и на полотні вишитої арти У раїни,
що внесена до Національно о реєстр ре ордів.
“Мин ле і майб тнє пов’язані сьо оденням, і нинішнє завдання — пере-

дати м дрість та звитя и наших пред ів прийдешнім по олінням,— пере-
онана Алла Шлапа .— У раїнсь а народна творчість є витвором мистец-
тва, а том має б ти дост пна широ ом за ал иян. Крім то о, під час
спільно о вишивання, т ання, малювання дітям передається либинна
енер ія раїнсь о о етнос , я в нинішніх мовах ми маємо пле ати і бе-
ре ти”. Вистав а відб деться 5-6 липня за адресою: Київсь ий місь ий
Палац ветеранів (в л. Бастіонна, 11)

Бессарабський ринок 
відсвяткував столітній ювілей
Відвідувачі грали у безпрограшні лотереї та дегустували м’ясну 
і овочеву продукцію
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Рівно сто ро ів том на
ошти мецената Лазаря
Бродсь о о б в зб дова-
ний перший ритий рино
в У раїні, рочисте освя-
чення я о о відб лося
3 липня 1912 ро . За
століття роботи “Бесса-
раб а” стала найпоп ляр-
нішим місті базаром.
Прод цію з йо о прилав-
ів с шт вали сотні тисяч
відвід вачів: від пересічно-
о иянина до іноземних
політичних діячів. У день
ювілею оле тив підпри-
ємства привітало ерівниц-
тво міста та Шевчен ів-
сь ої РДА.

Найпопулярніший ринок столиці

сто років тому спроектував поль�

ський архітектор Генріх Гай. “Сього�

дні Бессарабський ринок — це пам’�

ятник архітектури, що уособлює в со�

бі український модерн з елементами

конструктивізму, це і пам’ятка куль�

тури, і туристичний об’єкт. Ми смі�

ливо можемо сказати, що Київ без

“Бессарабки” не уявити”,— зазначив

перший заступник голови Шевчен�

ківської РДА Віктор Давиденко.

Нині на ринку функціонує  357

торгових місць. Щоденно на його

прилавках продається понад 2 тисячі

найменувань сільськогосподарської

продукції. Як запевняє директор

підприємства Анатолій Плахотнюк,

товар на ринку найвищої якості й

відповідає усім санітарним нормам.

“На Бессарабському ринку працює

одна з найкращих ветеринарних ла�

бораторій України, що слідкує за

якістю продукції, використовуючи

найсучасніші методики та техніку. І

жодна продукція на прилавок не по�

трапить без пильної перевірки наших

фахівців”,— запевняє Анатолій Во�

лодимирович.

За роки роботи на Бессарабсько�

му ринку склалися цілі династії про�

давців: родини Луценків, Якушевих

та Неділько торгують у фруктовому

павільйоні, родина Чуняків — в ово�

чевому, родини Руденків та Голуб —

у м’ясному. “Вже три роки поспіль

на літніх канікулах працюю на рин�

ку продавцем. Велика кількість по�

купців сприяє гарному заробітку і

можливості купити все необхідне у

школу”,— розповіла “Хрещатику”

юний продавець Христина Чеколта.

У день ювілею відвідувачі ринку ма�

ли змогу зіграти у безпрограшну лоте�

рею, де розігрувалося сто призів —

різноманітних продуктових наборів.

Також працював дегустаційний стіл з

українськими та закордонними делі�

катесами від династій�продавців

“Бессарабки”. За століття ринок двічі

зазнавав руйнації: перший раз у 1937

році, коли горіли крамниці на першо�

му поверсі, другий — під час німець�

кої окупації у роки Другої світової вій�

ни. Звичайно, що сьогодні ринок по�

требує капітального ремонту. За під�

тримки міської влади такі роботи на

“Бессарабці” вже розпочалися. “У

Києві працює 98 ринків і лише три

комунальні, серед яких Бессараб�

ський. У цьому році ми почали його

ремонтувати і передбачаємо виділити

додаткові кошти на ремонтні роботи.

А це значить, що підприємство й на�

далі лишатиметься комунальним за�

кладом і працюватиме на користь міс�

та і киян”,— зазначив заступник го�

лови КМДА Руслан Крамаренко

Європейці у захваті 
від столиці України
Посол Німеччини вважає, що Київ має використати позитивний
імідж для подальшого розвитку туризму та бізнесу
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Київ продовж є отрим вати позитив-
ні від и і привітання з спішним
проведенням Євро-2012. Своїми
враженнями і побажаннями подаль-
шо о розвит міста поділився Над-
звичайний та Повноважний посол
Федеративної респ блі и Німеччина
в У раїні Ганс-Юр ен Гаймзьот, я ий
напередодні офіційно о завершення
своєї дипломатичної місії в У раїні
здійснив офіційний візит до Київ-
сь ої мерії. Прощальн з стріч з
дипломатом провів олова КМДА
Оле сандр Попов.

Після проведення на високому рівні матчів Єв�

ро�2012, успішної і добре обладнаної фан�зони та

“Європейського містечка” Київ має на повну

потужність використати позитивний імідж для

подальшого розвитку сфери туризму. Про це за�

явив пан Гаймзьот, вітаючи Олександра Попова і

усіх киян з успішним проведенням чемпіонату.

“Хочу подякувати Києву і киянам за чудову ор�

ганізацію Євро�2012. Це було дійсно свято футбо�

лу. Я був у фан�зоні, на НСК “Олімпійському”, і

все було добре організовано,— зазначив пан

Гаймзьот.— Також хочу подякувати міській владі

за підтримку створення “Європейського містеч�

ка”. Це був дуже хороший і, я вважаю, успішний

проект. Євро�2012 дало змогу багатьом українцям

відчути Європу, і навпаки — більшість іноземців

по�новому відкрили для себе вашу країну і були в

захопленні від неї. Вони розповідатимуть про свої

гарні враження друзям та родичам вдома і стануть

своєрідними “малими послами” вашої країни.

Тож я вважаю, що слід не зволікати і максималь�

но ефективно скористатися тим, що сьогодні

позитивного про Київ говорять у всьому світі, для

розвитку туризму і бізнесу”.

Пан Гаймзьот зазначив, що в останні роки у

Києві значно покращилася міська інфраструкту�

ра, зокрема, на вулицях з’явився новий зручний

громадський транспорт та інформаційні покаж�

чики. Також пан посол відзначив великі зусилля,

які докладали комунальні служби для того, щоб

місто і фан�зона були чистими.

У свою чергу Олександр Попов зауважив, що

після закінчення Євро�2012 місто не сповіль�

нить темпи свого розвитку, а навпаки — наро�

щуватиме їх, зокрема й у співпраці з німецьки�

ми інвесторами. “У нас склалися гарні як діло�

ві, так і дружні відносини. А тому мені сумно

прощатися з вами, пане посол. Хочу щиро по�

дякувати за все, що ви зробили для Києва та

України. Дякую за сприяння у налагодженні

побратимських стосунків з містами Німеччини,

за спільні бізнесові та культурні проекти і за ва�

ші позитивні відгуки про Київ. Ви завжди бажа�

ний гість у нашому місті”,— сказав Олександр

Попов.

На пам’ять про українську столицю голова

КМДА вручив Гансу�Юргену Гаймзьоту пам’ятну

медаль на честь 1530�ліття Києва

Нині на Бессарабсь ом рин задіяно 357 тор ових місць. Щоденно на йо о прилав ах продається понад 2 тисячі
наймен вань сільсь о осподарсь ої прод ції

Бессарабський ринок — це пам`ятник архітектури, що
уособлює в собі український модерн з елементами

конструктивізму, це і пам`ятка культури, і туристичний
об`єкт
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На пам'ять про раїнсь столицю олова КМДА вр чив Ганс -Юр ен Гаймзьот пам'ятн медаль на честь
1530-ліття Києва

Ганс!Юрген Гаймзьот: "Хочу
подякувати Києву і киянам за

чудову організацію Євро!2012. 
Це було дійсно свято футболу"
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Бізнес по	київськи

Ділові новини

За маніпуляції на біржах
планують штрафувати
Міністерство е ономічно о роз-

вит і тор івлі ініціює введення
штраф за маніп лювання на то-
варном біржовом рин . Про це
с азано в розробленом міністер-
ством прое ті за он , оприлюд-
неном на офіційном сайті. “Нав-
мисні дії посадової особи — час-
ни а товарно о біржово о рин ,
що мають озна и маніп лювання
цінами на товарном біржовом
рин ,— тя н ть за собою на ла-
дення штраф від 100 до 150 %
приб т , отримано о внаслідо
цих дій”,— с азано в за онопро-
е ті. Та ий самий штраф перед-
бачено і за неза онне ви орис-
тання інсайдерсь ої інформації.
Крім то о, за здійснення діяльно-
сті на товарном біржовом рин
без ліцензії передбачається на-
ладення штраф 20—50 тис. не-
оподат ов ваних мінім мів дохо-
дів ромадян. Я с азано в пояс-
нювальній записці до за онопро-
е т , йо о прийняття забезпечить

за ріплення на за онодавчом
рівні єдино о системно о підход
держави до ре лювання товар-
но о біржово о рин

Продаж квитків за 90 днів
призупинено

“У рзалізниця” приз пинила по-
передній продаж вит ів на дея і
поїзди за 90 днів до дати відправ-
лення через відс тність попит на
посл . “Посл а резерв вання
проїзних до ментів за 90 діб при-
пинена зв’яз з відс тністю по-
пит на неї”,— с азано в повідом-
ленні прес-сл жби “У рзалізниці”.
Та им чином, попередній продаж
вит ів на поїзди за чинним рафі-
ом р х б де здійснюватися за
45 днів до дати відправлення.
Водночас з 19 червня “У рзаліз-
ниця” встановила термін поперед-
ньо о продаж вит ів за 60 днів
до відправлення для 8 поїздів:
№ 20/20 “Л ансь — Київ”,
№ 38/37 “Донець — Київ”,
№ 44/43 “Івано-Фран івсь — Ки-

їв”, № 92/91 “Львів — Київ”,
№ 12/11 “Київ — Сімферополь”,
№ 67/68 “Київ — Варшава (Поль-
ща)”, № 81/82 “Київ — Уж ород” й
№ 106/105 “Одеса — Київ”, пові-
домляють “У раїнсь і новини”

Кабмін буде регулювати 
діяльність ріелторів

Уряд під от вав за онопрое т,
я им зобов’яже ріелторів отри-
м вати сертифі ати і підвищ вати
свою валіфі ацію ожних три ро-
и. При цьом їх посл и не мож-
на б де оцінювати дорожче, ніж 3
% від вартості нер хомості, я
вони пропон ють. Про це йдеться
в оприлюдненом Міне ономроз-
вит за онопрое ті “Про осо-
бливості ведення ріелторсь ої ді-
яльності”. Профільно о за он
ріелторсь о о бізнес по и не-
має, що призвело до надання по-
сл на напівле альних мовах і
вини нення “чорних” і “сірих”
ма лерів. Серед іншо о за оно-
прое том передбачено тарифне

держре лювання вартості ріел-
торсь их посл — не більше 3 %
від ціни нер хомості. За словами
олови Асоціації фахівців з нер -
хомості (ріелторів) Сер ія Злид-
ня, зараз вартість посл оли-
вається від 2,5 % до 5 %

Місто шукає інвесторів 
для термомодернізації 
будинків
КМДА має намір зал чити ін-

весторів для термомодернізації
24 б дин ів Голосіївсь ом ,
Дарниць ом , Дніпровсь ом ,
Подільсь ом й Шевчен івсь ом
районах. Про це с азано розпо-
рядженні № 1059 від 23 червня.
Та , Голосіївсь ом районі ви-
значено 6 б дин ів (проспе т
А адемі а Гл ш ова, 12 і 14, і б -
дин и №№ 1,3, 5 і 7 на в лиці Те-
рем івсь ій), Дарниць ом — 9
(б дин и №№ 59, 61, 63, 65, 154,
166, 170, 174, 180/21 на Хар ів-
сь ом шосе), Дніпровсь ом —
3 (на в лиці Березня івсь ій, 2,

Б чми, 2 і Миропільсь ій, 13),
Подільсь ом — 4 (б дин и № 2-
а та № 4-а на проспе ті Свободи,
а та ож №№ 6 і 8 на проспе ті
Правди), Шевчен івсь ом — 2
(на проспе ті Перемо и, 29 і в -
лиці Чорновола, 8). Замовни ами
реалізації цих прое тів визначені
районні адміністрації відповідно
до розподіл за адресами

Вартість оренди квартир 
у столиці дещо знизилась

За мин лий тиждень середня
ціна оренди одно імнатних вар-
тир Києві знизилася на 1,37 %,
або на 7 доларів до 503 дола-
ри/місяць. Про це свідчать дані
портал mirkvartir.ua. Середня ці-
на оренди дво імнатних вартир
знизилася на 1,4 %, або на 10 до-
ларів до 705 доларів/місяць, три-
імнатних — на 2,36 %, або на 27
доларів до 1 116 доларів/місяць.
Мінімальна вартість оренди б ла
зафі сована в Деснянсь ом
районі — 375 доларів/місяць для

одно імнатних вартир, 500 дола-
рів/місяць — для дво імнатних й
625 доларів/місяць — для три ім-
натних. Водночас мінімальна вар-
тість оренди три імнатних вар-
тир в обсязі 625 доларів/місяць
спостері алася та ож Дніпров-
сь ом районі. Ма симальна вар-
тість оренди зафі сована в Пе-
черсь ом районі — 700 дола-
рів/місяць для одно імнатних
вартир, 1000 доларів/місяць —
для дво імнатних й 2000 дола-
рів/місяць — для три імнатних

Ощадбанк України отримав
1,5 мільярда гривень для
колишніх вкладників 
СРСР
Державна азначейсь а сл жба

2 липня перерах вала на рах н и
Ощадбан 1,5 млрд ривень бю-
джетних оштів на виплат ом-
пенсацій знецінених заощаджень
в ладни ам олишньо о Ощад-
бан СРСР. На адаємо, виплати
омпенсацій почалися 1 червня

"Піонер" 
готельної справи
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є р бри “Біз-
нес по- иївсь и”. Цьо о раз ми роз-
повімо про Гри орія Гладиню а —
пця 1-ї ільдії, підприємця і мецена-

та, а та ож першопрохідця иївсь о о
отельно о та ресторанно о бізнес .
Постать Гри орія Пантелеймоновича
ці ава й тим, що він пройшов шлях
від ріпа а до впливово о иївсь о о
бізнесмена-бла одійни а.

Народився Григорій Гладинюк 1833 року в містечку Базалія Старокон�

стантинівського повіту Волинської губернії (нині Хмельницька область) в

родині селянина�кріпака. Після скасування кріпацтва молодий чоловік ви�

рушає до Києва і влаштовується на роботу підсобним робітником в най�

престижніший на той час київський готель “Європейський”, а згодом стає

старшим кухарем у місцевому ресторані.

За роки старанної роботи Гладинюк зібрав певний капітал і почав замис�

люватися над початком власної справи. Прочитавши оголошення у газеті, в

якому йшлося, що власниця броварні на Куренівці Христина Марр здає в

оренду два поверхи під готель в триповерховому приміщенні на розі Хреща�

тика й Бессарабки, Григорій Пантелеймонович вирішує створити тут влас�

ний готель з хорошим рестораном. І вже у 1878 році він укладає угоду про

оренду будинку — так з’явився заклад під назвою “Великий Національний”

(на цьому місці тепер знаходиться кінотеатр “Орбіта”).

За кілька років Григорій Пантелеймонович став вельми успішним бізнес�

меном, про що свідчать списки домовласників для участі у виборах до Місь�

кої думи (їх складали за розміром чистого прибутку). Якщо в 1883 році пріз�

вище Гладинюка стояло під номером 1484 (з 3894 виборців), то вже через

чотири роки — під номером 222 (з 5746 виборців).

В 1883 році Григорій Гладинюк, володіючи на той час готелем “Націо�

нальний” на Хрещатику, придбав велику земельну ділянку зі спорудами на

розі Фундуклеївської та Єлизаветинської вулиць (тепер Богдана Хмель�

ницького та Пушкінська). Згодом він відкрив у новому триповерховому бу�

динку першокласний готель “Гладинюк”. Вже за кілька років цей заклад

ввійшов до п’ятірки найкращих готелів Києва і був популярним серед лю�

дей різного рівня статків. В апартаментах зупинялися відомі артисти (через

сусідство з театром), літератори, музиканти, дипломати. А в місцевому рес�

торані подавалися вишукані страви української та російської кухні, гостей

частували знаменитими київськими солодощами. До послуг клієнтів був

також телефон та свіжа європейська і київська преса.

Крім готельного бізнесу, Гладинюк займався нерухомістю. У 1909 році він

продав управлінню Південно�Західних залізниць земельну ділянку на вули�

ці Пушкінській, отримавши 75 тисяч рублів. Загалом статки Гладинюка бу�

ли чималими: лише готель на Фундуклеївській, 8 оцінено у 500 тисяч руб�

лів.

При цьому Григорій Пантелеймонович не шкодував грошей на благодій�

ність: він фінансував відкриття у Києві навчальних закладів, притулків, лі�

карень, пожертвував тисячі рублів добровільному пожежному товариству та

швидкій допомозі. Він був почесним опікуном 4�ї київської гімназії, брав

участь у роботі училища для сліпих.

Працюючи в Києві, Григорій Гладинюк ніколи не забував про край, де

народився. У 1889 році він придбав земельну ділянку у власника Базалій�

ського маєтку — графа Ледоховського — та за деякий час побудував тут су�

часну лікарню і, забезпечивши її фінансово, подарував землякам. Цікаво,

що цей медичний заклад діє й нині. Чотири роки тому місцевий бізнесмен

встановив тут на честь купця пам’ятну табличку.

А ось у Києві меценату не встановили ні пам’ятника, ні пам’ятної дошки.

Ще у 1908 році підприємець, не маючи нащадків, заповів всі свої заоща�

дження витратити на благодійність. А саме: на лікарню для чорноробів, на

утримання двох церков у Базалії (обидві зруйновані у 20—30�х роках). Та

найбільше він пожертвував (60 тисяч рублів) на будівництво у Києві при�

тулку�ясел для немовлят, покинутих батьками. Більше того, він заповів за�

кладу всі інші кошти, які залишаться після виконання усіх пунктів запові�

ту, йшлося про сотні тисяч рублів.

На жаль, побачити притулок у роботі Григорію Пантелеймоновичу не су�

дилося (з початком першої світової війни у збудованому приміщені працю�

вав військовий шпиталь). У серпні 1911 року, перебуваючи на лікуванні в

П’ятигорську, бізнесмен помер, його перевезли до Києва та поховали на

Байковому кладовищі. Через чотири роки Міська дума, пам’ятаючи заслу�

ги підприємця, встановила на могилі Григорія Гладинюка пам’ятник�кап�

личку з блакитного граніту. Однак до наших днів ні пам’ятник, ні могила не

збереглися. За свідченнями дослідників київських кладовищ, на цьому міс�

ці поховали поета Павла Тичину. Тож пам’ять про бізнесмена бережуть ли�

ше будинки, зведені за його кошт в Києві

Прит ло -яслі для немовлят, по ин тих бать ами, зб д вали в 1914 році,
тепер т т знаходиться Інстит т ц рово о б ря
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Володимир ПЕТРЕНКО: 

"У міської влади є необхідна
енергія, є бачення потреб
мегаполісу"
У Громадянсь ий фор м
Києва (ГФК) об’єдналися
люди, я і хоч ть зробити
своє місто ращим. Вони
разом о реслюють пробле-
мати ме аполіс і ш а-
ють шляхи її оптимально о
вирішення. Детальніше про
це в інтерв’ю “Хрещати ”
розповів Володимир Пет-
рен о, енеральний дире -
тор ПАТ “Київметроб д”,
ерівни робочої р пи
Громадянсь о о фор м
“Діловий Київ”.

— Чому ви вирішили взяти участь у
Громадянському форумі Києва?

— Громадянський форум Києва

зібрав небайдужих людей, які пе�

реймаються долею міста, в якому

живуть. Я народився в селі Кийлів

Бориспільського району (назва села

не випадково співзвучна з назвою

нашої столиці — за переказами, ки�

ївський князь Кий їздив сюди “на

лови”, тобто на полювання). Все

моє свідоме життя пов’язане з Ки�

євом — тут я починав свій трудовий

шлях, звідси йшов в армію, потім за�

кінчив автодорожній інститут за фа�

хом, який привів мене в “Метро�

буд”. І ось уже понад сорок років

служу Києву на “підземному повер�

сі” — будую метрополітен.

Озираючись назад, можу сміливо

сказати,— зроблено чимало. Сього�

дні три лінії з’єднують густонаселені

райони столиці з центром і між со�

бою; готуємося взяти участь в тенде�

рі на будівництво четвертої лінії —

на Троєщину. Сьогодні ж ми зайняті

роботою зі спорудження двох остан�

ніх станцій Куренівсько�Червоно�

армійської лінії — “Іподром” і “Те�

ремки”.

Все, що відбувається в Києві,

приймається мною близько до сер�

ця. Не можна було без гіркоти спос�

терігати, як в недавньому минулому

столиця втрачала свій історичний

вигляд, як нерозумно забудовувала�

ся, як позбавлялась своєї одвічної

привабливості. Та й зараз час від ча�

су громадськість міста нерідко зму�

шена піднімати свій голос на захист

архітектурної спадщини. Природно,

що від ідей Громадянського форуму

Києва, де зібралися небайдужі лю�

ди, які вболівають за місто, не можу

залишитись осторонь.

— Які проблеми життєдіяльності
міста ви вважаєте першочерговими і
які рішення пропонуєте?

— Проблем, як кажуть, непочатий

край. Наприклад, ми всі відчуваємо,

що місто задихається у транспорт�

них лещатах. Не може столиця про�

пустити по магістралях минулого

століття масу легкових автомобілів,

маршруток, автобусів. Затори стали

звичним явищем на вулицях Києва,

що нещодавно вважався гостями з

європейських столиць тихим, майже

провінційним містом, найбільш

придатним для комфортного життя.

Мені, будівельнику сучасних під�

земних трас, участь в ГФК дає змогу

глибше бачити проблеми, обнадіює

можливістю розв’язувати вузли, за�

тягнуті урбанізацією і непродума�

ною практикою попередньої міської

влади, політикою відкладання на

потім того, що стукає у двері сього�

дні.

Скільки років уже йдеться про

метро на Троєщину, скільки обіця�

нок прозвучало з вуст численних

шукачів мандатів усіх рівнів? А меш�

канці перенаселеного району досі

страждають в переповнених “засо�

бах міського транспорту”. У всіх на

слуху і “віртуальні” поки проекти

транспортних тунелів під Дніпром.

Справа ця не на один рік і досить

витратна. Потрібно сформулювати

привабливу пропозицію для страте�

гічних інвесторів, зацікавити їх май�

бутньою вигодою.

— Чи вважаєте ви нинішній момент
сприятливим для реалізації громад#
ської ініціативи у вигляді ГФК?

— Упевнений, що хорошого ба�

гато не буває. І йому завжди в жит�

ті є місце. Те позитивне, що ро�

биться в Києві в останніх 2 роки

новою владою, вже давно стояло на

порядку денному. Хіба комусь з ки�

ян завадили б транспортні розв’яз�

ки біля мосту Метро, біля мосту

Патона, реконструйований прос�

пект Бажана на кілька років рані�

ше?! Просто в недалекому минуло�

му тодішня міська влада, прикри�

ваючись труднощами фінансово�

економічної кризи, абсолютно за�

була про потреби міста, більше ду�

мала і дбала про те, щоб самій зба�

гатитися. Дійшло до того, що було

прийнято рішення про призупи�

нення будівництва метро на Терем�

ки. “Метробуду” довелося за кре�

дитні кошти забезпечувати об’єкти

охороною, займатися відкачкою

води, тобто попереджати виник�

нення позаштатних ситуацій.

Настав час діяти. У міської влади є

необхідна енергія, є бачення потреб

мегаполісу. От якби ще грошей біль�

ше...

— Як ви ставитеся до участі відо#
мих діячів київської громади в соці#
альних проектах?

— Я впевнений і постійно бачу

підтвердження того, що відомі люди

заявили про свою участь в Грома�

дянському форумі Києва не для то�

го, щоб покрасуватися перед теле�

та фотокамерами. Їх привело сюди

почуття співпричетності з тими по�

зитивними зрушеннями в житті міс�

та, розуміння того, що далі з глибо�

кими змінами баритися не можна,

бо можуть настати події, “несумісні

з життям” міського організму.

Скажіть, хіба нема чим зайнятися

Президенту України (1991—94 рр.)

Леоніду Кравчуку, який очолив Фо�

рум? Чи багато вільного часу у рек�

тора Національного університету

імені Тараса Шевченка, академіка

Леоніда Губерського, у космонавта

Леоніда Каденюка, у артистів Русла�

ни Лижичко і Олега Скрипки, у ба�

гатьох інших діячів культури і на�

уки? Це люди, віддані своїй профе�

сії, але не байдужі до проблем сто�

лиці. Їх об’єднує любов до свого міс�

та, бажання бачити його кращим,

більш сучасним і комфортнішим.

Якщо громадський діяч відчуває

гостроту проблем, прагне перебува�

ти у вирі життя, а не займатися де�

магогією, то він, без сумніву, не мо�

же стояти осторонь від подібних

проектів. А політичні уподобання

кожного не повинні мати при цьому

вирішального значення. Хто б ти не

був, які б ідеї не підтримував, голов�

не — ти киянин, тобі жити в цьому

місті.

— Що ви конкретно зробили в рам#
ках ГФК?

— Я очолюю робочу групу форуму

“Діловий Київ”. Ми регулярно про�

водимо засідання, на яких в обміні

думками, виробленні рекомендацій

беруть участь представники об’єд�

нань бізнесменів, роботодавці, ви�

робники, експерти та науковці. На

засіданнях обговорюються питання

розвитку економічної та соціальної

сфери Києва. Прагнемо в наших

пропозиціях сформувати досягнен�

ня позитивного ефекту без збіль�

шення навантаження на міський

бюджет. З метою поліпшення інвес�

тиційного клімату в Києві (що в під�

сумку повинно сприяти підвищен�

ню якості життя киян та наповнен�

ню міського бюджету) ми зокрема

запропонували створити при голові

КМДА інститут уповноваженого з

питань захисту прав підприємців.

Такий інститут працював з 2005 ро�

ку, але був скасований.

На створення сприятливих умов

для підприємництва має працювати

і визначення правового статусу ді�

яльності бізнес�центрів та бізнес�

інкубаторів. А також полегшена

процедура переведення приміщень

перших поверхів житлових будин�

ків в нежитловий фонд. Для надан�

ня послуг населенню варто було б

використовувати недіючі виробни�

чі приміщення колишніх фабрик і

заводів. Це основна проблематика,

навколо якої йшла дискусія учас�

ників засідань робочої групи “Діло�

вий Київ”.

Крім того, ми запропонували міс�

ту працювати над створенням умов

для прозорості нарахування, оплати

та обліку комунальних послуг для

підприємців та всіх мешканців сто�

лиці. Монопольне становище пос�

тачальника енергії не дає можливо�

сті контролювати її витрати. Треба

дозволити киянам переходити на

автономне опалення.

Питанням створення чіткої систе�

ми надання в оренду майна кому�

нальної власності, прозорості у від�

веденні земельних ділянок під роз�

міщення МАФів, кооперативних

об’єднань громадян, вдосконалення

порядку фінансування малого та се�

реднього бізнесу — це теж активно

обговорювалося учасниками засі�

дань. Рекомендації передані голові

КМДА. Причому установка робила�

ся на те, що все заявлене піддається

вирішенню без великих капітало�

вкладень.

— Якими рисами характеру, на ва#
шу думку, має бути наділений керів#
ник міста?

— Вважаю, що він повинен у сво�

їй практичній діяльності керуватися

основним правилом — не давати по�

рожніх обіцянок, його слово не по�

винно розходитися з ділом. У неда�

лекому минулому ми знали керівни�

ків — любителів дзвінкої фрази, не

підтвердженої організаційними і фі�

нансовими ресурсами, розрахованої

на миттєвий ефект.

Нинішнього керівника КМДА

відрізняє загострене почуття відпо�

відальності перед Києвом і кияна�

ми. Йому доводиться розчищати за�

вали минулого, і доброчинні зміни в

житті столиці — у всіх на очах

Підготувала 
Віталіна ГОНЧАР,

“Хрещатик”

Гри орій Гладиню
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Київ отримав поштовх 
до розвитку туризму 
та економіки

— Спершу розглянемо підсумки
проведення в Україні та зокрема у
столиці чемпіонату з футболу�2012.
Чи особисто ви задоволені тим, як
пройшло Євро�2012 в Україні та в
Києві?

— Я і не сумнівався, що ми це

зробимо, адже була проведена ве�

личезна робота. Приємно було по�

чути позитивні відгуки Платіні, а

це людина, яка організовує не пер�

ший турнір. Я був переконаний,

що ми, українці, кияни — дуже

доброзичливі та гостинні. І справді

бачимо, що іноземцям сподобало�

ся не лише місто, але і люди. Це

той капітал, який нам на користь,

тому що склався позитивний імідж

Києва і України. Ми довели, що

ми — сучасна країна, сучасна на�

ція, що можемо вирішувати най�

складніші питання. Хотів би подя�

кувати, перш за все, безумовно,

киянам, тому що до Євро готувала�

ся вся країна і приймаючі міста,

але все�таки головним містом є те,

де відбувається фінал. Це — Київ.

Тому перш за все дякую киянам,

що вони створили таку приємну

атмосферу та підтримали її протя�

гом усього турніру. Я переконаний,

ми матимемо від цього великий

зиск.

— Життя не закінчується після
Євро, воно продовжується. До чем�
піонату в Києві було зроблено багато
такого, що не стосувалося безпосе�
редньо спортивної тематики. Чи буде
продовжуватися ця тенденція розвит�
ку міста після Євро?

— Завершуючи Євро з футболу,

ми вже готуємося прийняти чем�

піонат світу з художньої гімнасти�

ки, який проходитиме наступного

року. Також хочу нагадати і про Єв�

ро з баскетболу. Це дуже серйозні

події, хоч і менші за масштабами,

але не менш відповідальні. Тому

Київ як спортивний центр Європи

буде тримати марку.

Інша справа — це, безумовно,

розвиток столиці. Переконаний,

що після всього того, що відбулося,

у нас розвиватиметься туризм. А це

підніме економіку, організовуючи

нові робочі місця. І ось, коли іно�

земці кажуть, що ми ще повернемо�

ся,— це те, чого ми хотіли досягну�

ти. Крім того, позитивний імідж

країни і Києва — це можливість ма�

ти розмову із серйозним бізнесом.

До речі, зауважу, що представники

бізнесу приїжджали до нас, ми вели

з ними дискусії, переговори, пра�

цювали, щоб використати це у на�

шому подальшому перспективному

розвитку.

Тож в мене немає жодних сумні�

вів, що та робота, в тому числі щодо

розробки Стратегії розвитку міста,

дискусії, які ми провели до і протя�

гом Євро�2012,— стануть основою

нашого подальшого економічного

розвитку. Ми однозначно повинні

використати цей капітал, тобто по�

зитивний імідж, щоб ефективно і

серйозно стартувати у розвитку

економіки.

Глобальне оновлення 
спортивних майданчиків

— Шановний Олександре Павло�
вичу, нещодавно ви та Андрій Шев�
ченко відкрили оновлене футбольне
поле на території спеціалізованої
школи № 216 в Оболонському райо�
ні. Кілька місяців тому у ЗМІ була ін�
формація, що спортмайданчики від
Шевченка з’являться по всьому Ки�
єву. Який район буде наступним?( за�
питання з мережі Facebook)

— Не тільки від Шевченка, тому

що цей проект дуже масштабний.

Гадаю, ми залучимо значну кіль�

кість людей, які патріотично на�

лаштовані щодо розвитку Києва і

підтримують розвиток здорового

способу життя. Цього року ми буде�

мо проводити реконструкцію май�

данчиків у Деснянському, Дніпров�

ському, Дарницькому, Оболонсько�

му, Подільському районах і до осені

хотіли б завершити ці роботи.

При підготовці до Євро ми ак�

центували увагу на розвитку вели�

ких спортивних споруд. Зараз у

нас повністю міняється концеп�

ція. Ми хочемо, щоб фізична куль�

тура прийшла в кожне подвір’я.

Зараз триває аналіз, де і які май�

данчики ми повинні відремонту�

вати, поновити, може, навіть збу�

дувати, щоб це було доступно для

дітей і дорослих, щоб Київ мав

якісну спортивну інфраструктуру.

Тут можуть бути різні підходи:

співпраця з бізнесом та мецената�

ми, виділення бюджетних коштів.

Ще раз наголошую на тому, що на�

шою політикою є розвиток масо�

вого спорту.

— Олександре Павловичу, місто
інтенсивно розбудовується. Чи має
влада відповідні угоди із забудовни�
ками про передачу столиці квартир
для малозабезпечених верств насе�
лення? І яка житлова програма діє
зараз у Києві? (запитання з майдан�
чика на Хрещатику)

— Дякую за запитання, воно для

нас дійсно актуальне. Що стосуєть�

ся передачі квартир місту, то з

початком фінансово�економічної

кризи у Верховній Раді проголосу�

вали за зміну законодавства, згідно

з яким місто зараз не отримує квар�

тири, які може перерозподілити

між людьми у черзі. Це тимчасовий

захід, але він діє. У місті працюють

нові програми: 50/50, в якій можуть

взяти участь працівники бюджетної

сфери, 70/30, де 30% фінансує місь�

ка влада або державний бюджет.

Ще одна важлива програма — "До�

ступне житло", коли держава на 15

років надає кредитування під 3%

річних. На мою думку, це дуже ціка�

вий проект, ним можуть скориста�

тись всі, хто стоїть в черзі на квар�

тиру.

Ще дуже важливий момент: в

цих програмах обмежена вартість

квадратного метра житла, тобто це

не ринкова ціна, за якою сьогодні

продаються квартири, а фіксована,

близько 7 тисяч гривень. Це дає

можливість отримати за цими про�

грамами за меншу вартість кварти�

ру, якщо бути учасником таких

проектів.

Покращення іміджу влади

— Олександре Павловичу, ви два
роки працюєте на очільних позиціях
першого заступника і голови КМДА.
Багато з того, що ви задумували, бу�
ло реалізовано, але були й перепони.
За ці роки чітко спостерігається — ви
максимально дистанціюєтесь від по�
літики. Вам вона стала нецікава чи
ви прагнете натомість робити щось
практичне, реальне?

— Для мене два роки пробігли як

тиждень, оскільки був дуже напру�

жений темп, якого вимагали обста�

вини. Можливо, тому і вдалося зро�

бити стільки позитивного. Я дуже

дякую киянам, що вони добре ви�

словлюються в мій бік, але це оці�

нено навіть іноземними туристами,

які були в Києві раніше. Залиша�

ється ще багато проблем, адже для

столиці два роки — це не термін, це

практично старт. Я відверто кажу.

Так, ми завершили Євро, але розпо�

чинаємо ще відповідальніший про�

ект, це проект інтенсивного розвит�

ку Києва, гармонійного, у різних

сферах: спорт, культура, архітекту�

ра, благоустрій, економіка. В ньому

однозначно повинні прийняти

участь абсолютно всі кияни, бо по�

іншому цей проект не реалізується.

І політика полягає в тому, щоб

об’єднатись заради такої мети, до�

сягти інтенсивного та бурхливого

розвитку столиці.

Думаю, один із моїх проектів,

який я обов’язково реалізую — це

покращення іміджу влади. Тому

що є багато нарікань, які, на жаль,

об’єктивні. Нам вдалося зробити

багато, але залишились деякі тен�

денції та проблемні моменти. Тому

відкритість влади, ефективне ре�

агування на будь�які побажання та

звернення киян — це основне пи�

тання, яке дозволить об’єднати

мешканців міста для реалізації та�

ких широкомасштабних проектів,

як розвиток столиці. Це непросте

завдання, але, гадаю, найближчим

часом ми будемо його обговорю�

вати з різними громадськими ор�

ганізаціями та політичними парті�

ями.

— Зауважу, що, починаючи з ново�
го року, а це 20 передач "Столиця з
Олександром Поповим", було вико�
нано 107 звернень киян. Тож неда�
ремно ми тут зустрічаємося щопоне�
ділка?

— Вважаю, що навіть одне звер�

нення киянина заслуговує на увагу.

У нас дуже високий потенціал, тому

що ми відпрацьовували різні меха�

нізми реакції на ті чи інші питання.

Деякі з них, на жаль, стосуються

витрачання великих сум бюджет�

них коштів, яких просто не можемо

зараз знайти. Але все одно ми над

цим працюємо.

Референдум має об’єднати
киян

— Зрозуміло, що міська влада не
може всього зробити, адже є вико�
навці на місцях, правоохоронні орга�
ни, які можуть ігнорувати певні мо�
менти. Якби основні напрямки були
закріплені на рівні референдуму, за�
конодавства, наскільки б це допо�
могло?

— Дійсно, питання, які пропо�

нуються референдумом, підказані

самим життям. Коли ми говоримо

про муніципальну міліцію, то

йдеться про те, що ми готові прий�

няти відповідні функції, але і відпо�

відати за їх виконання. Це покра�

щення громадського порядку, упо�

рядкування МАФів тощо. А в соці�

альній сфері найважливішим пи�

танням вважаю допомогу тим, хто

цього потребує. І тут місцеві ініці�

ативи повинні бути підтримані, ма�

ють бути відповідні ресурси та

функції. Тому референдум якраз

дасть можливість нам аргументува�

ти і навіть на рівні законодавства

міняти те, що сьогодні вже діє, на

користь територіальної громади

Києва.

Реалізація деяких ідей потребує

зміни законодавства. А також змін

функцій і в цілому філософії в кра�

їні. Цей процес дуже цікавий і ко�

рисний, якщо ми його пройдемо

один раз, то ми будемо мати прак�

тику вирішення, може, ще важливі�

ших питань.

— Скажіть, будь ласка, підписи
щодо референдуму вже зібрано та пе�
редано до Київради. Яка їх подальша
доля? (запитання з майданчика на
Хрещатику)

— На мою думку, розгляд на місь�

кій раді — це проходження певних

юридичних процедур і визначення

термінів проведення референдуму.

Логічно було б провести його разом

з виборами, наприклад, до Верхов�

ної Ради. Це організаційно і фінан�

сово спрощує процес. Зібрано 334

тисячі голосів киян, далі рішення за

Київрадою. А після цього потрібна

інформаційна підтримка, щоб ки�

яни чітко розуміли, за що ж їм про�

понується проголосувати.

— Олександре Павловичу, у ни�
нішньої влади новий погляд на взає�
модію з людьми. Наскільки важко за�
раз проходити цей етап, щоб довести
людям, що дійсно буде щось робити�
ся, що це не просто красиві фрази і
тези?

— Щойно ми завершили прове�

дення Євро�2012, і зараз акценти

можна змінити, продовжуючи,

безумовно, інтенсивний розвиток

міста, але звертаючи увагу на від�

критий діалог, пропозиції киян, на

чесні і абсолютно відверті стосун�

ки і можливість звітувати. Напри�

клад, у цій передачі я звітую пев�

ною мірою, відповідаю на хвилю�

ючі питання, але це треба поши�

рювати. І такий діалог обов’язково

приведе до проектів, які об’єдна�

ють владу і киян, реалізовуючи пи�

тання розвитку прибудинкових те�

риторій, району, певної галузі, на�

приклад, спорту, і в цілому міста

Києва. Чим більше буде таких іні�

ціатив, проектів, де об’єднуються

влада і кияни, тим більше буде ре�

зультатів. Ось це найголовніший

пріоритет у моїй роботі найближ�

чим часом.

Київ готовий вирішувати
найскладніші завдання

— Ми вже говорили, що багато
компромату виливалося на Україну,
щоб сюди не їхали туристи під час
Євро�2012...

— Хочу додати, що ми розвива�

ємося в конкурентному середови�

щі. Туристи багато років їздять до

Лондона, Парижа, Праги. А тут

з’являється Київ, і частина туристів

хоче поїхати саме сюди. Тому у нас

зараз є можливість стартувати у цій

конкуренції і перемогти. Звісно, з

нами будуть боротися, бо це ж капі�

тал, який не потрапить в інші міста.

І будуть боротися усілякими спосо�

бами, в тому числі і такими накле�

пами.

— Олександре Павловичу, на�
скільки ви як голова КМДА відчува�
єте перелом у свідомості і поглядах
людей? Чи дійсно в уряді та Адмініс�
трації Президента все ж таки більш
позитивно і конструктивно дивляться
на розширення прав місцевого само�
врядування?

— Ми переживаємо дуже склад�

ний час економічної кризи і, коли

вимагала ситуація, уряд дещо кон�

центрував на своєму рівні. Зараз

більшість процесів мають позитив�

ну динаміку, і саме час говорити

про те, щоб місцевому самовряду�

ванню передавались додаткові

функції, які воно просить. Але я хо�

чу ще раз підкреслити, що це не

якась там мода, це величезна відпо�

відальність. Якщо громада бере на

себе зобов’язання на високому рів�

ні виконати ту чи іншу функцію, то

її треба виконувати. І сьогодні я за

Київ можу сказати, у нас є готов�

ність виконувати найскладніші зав�

дання, що ми й довели під час Єв�

ро�2012 — ми готові брати на себе

все більше повноважень

Підготувала 
Марія КАТАЄВА, 

"Хрещатик"

У Деснянському районі 
розширюватимуть мережу 
дошкільних закладів
У Деснянсь ом районі с лалась чіт а сис-

тема дош ільної освіти, до я ої входять 58
ДНЗ, 6 ш іл-дитячих сад ів та 5 спеціалізова-
них навчально-виховних омпле сів з по либ-
леним вивченням ан лійсь ої мови.
Для с ттєво о розширення мережі ДНЗ до

вересня план ється відновлення роботи 10
р п за рах но вивільнення приміщень, що переб вають оренді, по-
ст пової реор анізації ш іл-дитячих сад ів, ремонт аварійних та віль-
них б дівель. З цією метою вже 2012 році не проводився набір чнів
до перших ласів ш олами-дитячими сад ами "Едельвейс", "Світано ",
"Юніор", "Оріяна".
Очі ються нововведення і ор анізації навчально-виховно о проце-

с . Зо рема, заплановано впровадження робот ДНЗ нової про рами
для дітей старшо о дош ільно о ві "Впевнений старт", розроблення
та запровадження медіаосвіти, створення інформаційних дош ільних
про рам, широ е впровадження інформаційно- омп’ютерних техноло-
ій, під лючення до мережі Інтернет, створення власно о сайт .
Крім то о, ДНЗ № 301 та № 767 з 1 січня вже працюють р пи з ін-
люзивною формою навчання та виховання дітей з синдромом Да на,
де створені належні мови для соціальної адаптації цих дітей середо-
вищі здорових дош ільни ів.
На сьо одні ДНЗ Деснянсь о о район переб ває 13 тисяч 653 ди-

тини

Волонтерів Подільського 
району відзначили
Починаючи з 8 червня, волонтери Поділь-

сь о о районно о центр соціальних сл жб
для сім’ї, дітей та молоді брали а тивн
часть проведенні в столиці Євро-2012.
Зо рема вони працювали в офіційній фан-

зоні на в лиці Хрещати , де надавали лін віс-
тичн підтрим іноземним вболівальни ам,
фан-зоні для вболівальни ів з інвалідністю,
рім то о, основна частина волонтерів б ла

задіяна в роботі оловно о сервісно о центр "Б дино вчителя" за на-
прям ом менеджмент волонтерів "Євро-2012". Всьо о в заходах взяли
часть 23 волонтери від Подільсь о о РЦСССДМ.
За а тивн часть в проведенні чемпіонат з ф тбол Євро-2012 по-

дільсь их волонтерів відзначено подя ою та с венірами від міжнародно-
о прое т UEFA "EURO 2012: Respect Inclusion — Football with No Limits"
("Поважай інте рацію — ф тбол без обмежень"), Управління УЄФА.
О рім зосередженої праці, волонтери Подільсь о о РЦСССДМ бра-

ли а тивн часть інших заходах. Зо рема 22 червня відб вся чемпіо-
нат з міні-ф тбол Євро-2012 між волонтерами Києва, в я ом взяли
часть та одержали перемо і представни и Подільсь о о район .
Крім то о, вони взяли а тивн часть в зма аннях з настільно о тені-

с між волонтерами Євро-2012

У Голосієво провели 
День культури держави 
Барбадос
У Голосієво в рам ах прое т співробітниц-

тва з ромадянсь ими та національними то-
вариствами "Діало щирості" в бібліотеці "Де-
міївсь а" відб вся День льт ри держави
Барбадос. На заході б ли прис тні: віце-пре-
зидент ГО "Афри ансь а рада в У раїні" Діал-
ло Ісса Садіо, олова правління Східно-Євро-

пейсь о о інстит т розвит , літерат рознавець Мрід ла Гош, східно-
знавець Ю. Косен о.
Читачі та ості бібліоте и ознайомились з льт рою, історією, при-

родою та етно рафією острівної держави Барбадос, пере лян ли пре-
зентацію тематичної вистав и "Перлина Вест-Індії", відеороли и про
Барбадос, слайд-фільми, а та ож ни барбадось о о письменни а
Арт ра У. С. "Девід".
За алом в рам ах прое т "Діало щирості" цьо о ро вже відб -

лось де іль а тематичних з стрічей: березні — р лий стіл за час-
тю ромадсь ості район та ГО "Афри ансь а рада в У раїні", віт-
ні — "День чеченсь ої льт ри в У раїні" з представни ами ВГО "Діа-
спора чеченсь о о народ ", травні — р лий стіл "Нехай же очі твої
оря вже не знають" за частю представни ів римсь о-татарсь ої
ромади

Новини районівОлександр ПОПОВ: 

"Ми розпочинаємо проект 
інтенсивного розвитку 
Києва як гармонійного міста"

Не стало Івана Ілліча
Чебаненка
Учора в столиці прощалися з відомим
українським вченим�геологом

У Києві на 88 році життя помер Іван Ілліч Чебаненко — відомий вче�

ний�геолог у галузях загальної геології, геотектоніки та пошуку корисних

копалин, доктор геолого�мінералогічних наук, професор, академік На�

ціональної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки Укра�

їни, лауреат Державної премії України.

Іван Ілліч Чебаненко народився 31 березня 1925 року в селі Матвіївка,

яке нині входить до складу обласного міста Миколаєва. З 1943 року брав

участь у військових діях. Після демобілізації вступив на геологічний фа�

культет Одеського університету. Згодом працював інженером�геологом

на Донбасі, Ворошиловградщині, навчався в аспірантурі, підготував кан�

дидатську дисертацію. З 1960 р. і до останнього часу працював в Інститу�

ті геологічних наук Національної академії наук України, пройшов шлях

від молодшого наукового співробітника до першого заступника директо�

ра. Був членом міжреспубліканської наукової ради, науково�методичної

ради при товаристві "Знання", членом багатьох фахових рад, очолював

Спеціалізовану раду із захисту кандидатських та докторських десертацій

при Інституті геологічних наук. Складені ним вперше в світі карти розло�

мів континентів і океанів дозволили зробити висновок про існування за�

кономірної мережі (сітки) розломів літосфери. Згодом цей висновок пов�

ністю підтвердився фотозйомками, що були зроблені із супутників. Це

було великим відкриттям в геологічній науці.

Іван Ілліч — автор понад 220 наукових публікацій, зокрема 15 моногра�

фій. Він підготував десятьох кандидатів і чотирьох докторів наук. Серед

нагород І. І. Чебаненка понад 10 відзнак держави, уряду, військових.

"Іван Ілліч був чуйною, порядною людиною, хорошим товаришем,

завжди приходив на допомогу усім, хто до нього звертався,— розповів

директор Інституту геології НАН України, академік Петро Гожик.— А

окрім цього він був видатним вченим, науковцем, заслуженою людиною,

фронтовиком. Його рідні, друзі, колеги, учні збережуть в серцях пам’ять

про Івана Ілліча Чебаненка".

Головне правління льт ри ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) висловлює

щире співч ття Герою У раїни, народній артистці У раїни,

почесном ромадянин м.Києва Ро овцевій Аді Ми олаївні

з привод тяж ої втрати – смерті її сина

Костянтина

У підс м овій про рамі
"Столиця" на ТРК "Київ"
олова КМДА Оле сандр
Попов розповів про найа -
т альніші теми останньо о
час : підс м и Євро-2012,
під отов до иївсь о о
референд м , розвито
міста та пріоритети місь ої
влади.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №48 (1067)

СЕРЕДА,
4 липня
2012 року

Про внесення змін до рішення Київради від 23.06.2011 № 242/5629 
“Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві”

Рішення Київської міської ради № 577/7914 від 24 травня 2012 року
Відповідно до Податкового кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 “Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві” такі зміни:
1.1. Таблицю № 1 до додатка 3 викласти у новій редакції, що додається,
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально%економічного розвит%

ку.
Київський міський голова Л. Черновецький

Таблиця №1 до додатка 3 в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради 
від 24.05.2012 № 577/7914

Перелік паркувальних майданчиків, які закріплені за комунальним підприємством
"Київтранспарксервіс"

№
п/п

Місцезнаходження 
земельної ділянки

Кіль�
кість

маши�
номісць

Площа земельної ділянки,
закріпленої за КП

"Київтранспарксервіс"
Технічне
облашту�

вання
Загаль�

на
площа

в т. ч.
площа

земель�
ної ді�
лянки,
відве�
деної

для пар�
кування

(S)

в т. ч.
площа

земель�
ної ді�
лянки,

відве�де�
ної для

безопла�
тного

парку�
вання (I)

Голосіївський р�н

1 вул. Боженка, 86 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

2 вул. Васильківська, 2 � 8, 9/14 � 7/7, 5/7 � 3, 1 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

3 вул. Васильківська, 35 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

4 вул. В. Васильківська, 84/20 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

5 вул. Володимирська, 64 � 80, 61 � 85 31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

6 вул. Володимирська, 69 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

7 вул. Володимиро�Либідська, 16 (ринок "Володимирський")
(паркомати)

17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки

8 вул. Володимирська, 101 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

9 вул. Гайдара, 27 � 31 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

10 вул. Горького, 18 3 75,0 34,5 11,5 дорожні знаки

11 вул. Горького, 19/21 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

12 вул. Горького, 44�50 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

13 вул. Горького, 47/12 � 41 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

14 вул. Горького, 51� вул. Червоноармійська, 78 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

15 вул. Горького, 90/92 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

16 вул. Горького, 103�а (105) 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

17 вул. Горького, 115 (ринок "Володимирський") (паркомати) 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки 

18 вул. Горького, 122 � 124/128 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

19 вул. Горького, 172 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Жилянська (від вул. Володимирської до вул. Горького) 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки

21 вул. Жилянська (від вул. Горького до вул. Червоноармійської) 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

22 вул. Жилянська, 19 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

23 вул. Жилянська, 48�50/вул. Жилянська, 43�39/92; 48�46 45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

24 вул. Жилянська, 51/102 � 96 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

25 вул. Жилянська, 59 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

26 вул. Жилянська, 75 12 138,0 138,0 0,0 дорожні знаки

27 вул. Заболотного, 1�3 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

28 вул. Заболотного (Музей архітектури і побуту) (під час
проведення заходів)

18 207,0 207,0 34,5 дорожні знаки

29 вул. Заболотного (авторинок) 58 667,0 667,0 69,0 дорожні знаки

30 вул. Заболотного, 94 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

31 вул. Ізюмська (ринок "Деміївський") 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

32 вул. Конєва, 2 95 2375,0 1092,5 115,0 дорожні знаки

33 вул. Конєва, 7 � 17/11 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

34 вул. Крейсера "Аврора", 16 (навпроти буд. N 7) 70 1750,0 805,0 81,0 дорожні знаки

35 вул. Лабораторна, 28 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

36 вул. Ломоносова, 8 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

37 вул. Ломоносова, 33/43 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

38 вул. Любченка П. 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

39 вул. Лятошинського, 14 � 18 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

40 вул. Лятошинського, 18�б (навпроти) 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

41 вул. Микільсько�Ботанічна, 6/8 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

42 вул. Паньківська, 2/25 10 250,0 115,0 11,5 дорожні знаки

43 вул. Паньківська, 11 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

44 вул. Плещеєва, 10 17 195,5 195,5 0,0 дорожні знаки

45 вул. Саксаганського, 33 � 51 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки

46 вул. Саксаганського, 42 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

47 вул. Саксаганського, 53/80 � 61/17 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

48 вул. Саксаганського, 105 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

49 вул. Саперно�Слобідська, 10 33 379,5 379,5 0,0 дорожні знаки

50 вул. Саперно�Слобідська, 10 66 1650,0 759,0 80,5 дорожні знаки

51 вул. Саперно�Слобідська, 98 40 460,0 460,0 0,0 дорожні знаки

52 вул. Теремківська, 16 � 19 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

53 вул. Толстого Льва, 25/18 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

54 вул. Тельмана (від вул. Червоноармійської до вул. Горького) 15 172,5 172,5 34,5 дорожні знаки

55 вул. Толстого Льва (від вул. Володимирської до вул. Горького) 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

56 вул. Толстого Льва, 43 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

57 вул. Фізкультури 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

58 вул. Фізкультури/В.Васильківська,72 (вул. Фізкультури,12) 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

59 вул. Червоноармійська (від вул. Тельмана до вул.
Володимиро�Либідської (під час проведення заходів)

32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки

60 вул. Червоноармійська (від вул. Тверської до вул. Тельмана) 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

61 вул. Червоноармійська (від пл. Л. Толстого до вул.
Саксаганського)

31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

62 вул. Червоноармійська, 58�50/23 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

63 вул. Червоноармійська, 72 � 60 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

64 вул. Червоноармійська, 84 � 74 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

65 вул. Червоноармійська, 94 � 88 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

66 пл. Московська (Центральний автовокзал) 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

67 просп. Глушкова (НВЦ) (під час проведення заходів) 130 1495,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

68 просп. Голосіївський, 6 � 8 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

69 просп. Науки, 5 під шляхопроводом та поруч 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

70 просп. Червонозоряний, 130 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки
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71 Столичне шосе / вул. Заболотного 195 4875,0 2242,5 230,0 дорожні знаки

72 просп. 40�річчя Жовтня, 30�а � 32 18 444,0 207,0 23,0 дорожні знаки

73 просп. 40�річчя Жовтня, 116 25 700,0 287,5 23,0 дорожні знаки

Дарницький р�н

1 вул. Ахматової, 15 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

2 вул. Анни Ахматової, навпроти №33�37 (розподільча
смуга)

165 4125,0 1897,5 195,5 дорожні знаки

3 вул. Ахматової, 35�а � 35�б 46 1139,0 529,0 57,5 дорожні знаки

4 вул. Ахматової, 37 � 35�а 89 2222,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

5 вул. Ахматової, 44 � 46 54 1361,0 621,0 57,5 дорожні знаки

6 вул. Ахматової, 45 � 47 58 1444,0 667,0 69,0 дорожні знаки

7 вул. Бориспільська, 3/3 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

8 вул. Бориспільська, 3 � 3�б (ринок "Дарниця") 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки

9 вул. Бориспільська, 12 в 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

10 вул. Бориспільська, 12 129 3222,0 1483,5 149,5 дорожні знаки

11 вул. Бориспільська, 19 151 3778,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

12 вул. Вербицького, 1а 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки

13 вул. Вербицького, 1, 1�а 300 7500,0 3450,0 345,0 дорожні знаки

14 вул. Вереснева, 24 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

15 вул. Вишняківська, 1 75 1875,0 862,5 92,0 дорожні знаки

16 вул. Вишняківська, 7�в 67 1667,0 770,5 80,5 дорожні знаки

17 вул. Вишняківська, 13 58 1444,0 667,0 69,0 дорожні знаки

18 вул. Вірменська, 2 330 8250,0 3795,0 379,5 дорожні знаки

19 вул. Вірменська, 6�а 200 5000,0 2300,0 230,0 дорожні знаки

20 вул. Гмирі, 7 (навпроти гаражного під�ства з
протилежної сторони вулиці)

170 4250,0 1955,0 195,5 дорожні знаки

21 вул. Гмирі, 13 32 806,0 368,0 34,5 дорожні знаки

22 вул. Декабристів, 7 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

23 вул. Декабристів, 3 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

24 вул. Декабристів, 12/37 (ринок) 4 46,0 46,0 11,5 дорожні знаки

25 вул. Драгоманова, 1а (навпроти) 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

26 вул. Драгоманова, 6а 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

27 вул. Драгоманова, 8 � 6�а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

28 вул. Драгоманова, 13/10 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

29 вул. Драгоманова, 18 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

30 вул. Драгоманова, 23�б 111 2778,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

31 вул. Драгоманова, 27 � 31 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

32 вул. Драгоманова, 31�б 183 4583,0 2104,5 207,0 дорожні знаки

33 вул.Драгоманова, 35/55 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

34 вул. Драгоманова, 42 85 2125,0 977,5 103,5 дорожні знаки

35 вул. Здолбунівська (озеро Гарячка) 63 1583,0 724,5 69,0 дорожні знаки

36 вул. Здолбунівська (навпроти буд.№7) 50 1250,0 575,0 54,5 дорожні знаки

37 вул. Здолбунівська, 11�а � 11�б 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

38 вул. Княжий Затон, 2 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

39 вул. Княжий Затон, 12 118 2944,0 1357,0 138,0 дорожні знаки

40 вул. Княжий затон, 16�д 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

41 вул. Кошиця, 1/38 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

42 вул. Крушельницької, 5, 7 71 1778,0 816,5 80,5 дорожні знаки

43 вул. Крушельницької / вул. Л. Руденко 88 2194,0 1012,0 103,5 дорожні знаки

44 вул. Леніна, 59 50 1250,0 575,0 54,5 дорожні знаки

45 вул. Леніна (навпроти буд. №65) 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

46 вул. Новодарницька, 1 56 1389,0 644,0 69,0 дорожні знаки

47 вул. Поліська (ст. м. "Червоний хутір") 66 1650,0 759,0 80,5 дорожні знаки

48 вул. Привокзальна, 3 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

49 вул. Пчілки, 2 86 2150,0 989,0 103,5 дорожні знаки

50 вул. Пчілки, 2�2а 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

51 вул. Пчілки, 3�а 89 2222,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

52 вул. Ревуцького, 1 1055 26375, 12132,5 1219,0 дорожні знаки

53 вул. Ревуцького, 1 (вздовж автостоянки) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

54 вул. Ревуцького, 1/38 � 40, вул. Декабристів, 12/37 37 425,5 425,5 46,0 дорожні знаки

55 вул. Ревуцького, 11�г 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

56 вул. Ревуцького, 14 � 22 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

57 вул. Ревуцького, 15 24 611,0 276,0 23,0 дорожні знаки

58 вул. Ревуцького, 19/1 72 1806,0 828,0 80,5 дорожні знаки

59 вул. Ревуцького, 36/2 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

60 вул. Ревуцького,42 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

61 вул. Ревуцького, перетин з вул. А. Ахматової
(розподільча смуга)

230 5750,0 2645,0 264,5 дорожні знаки

62 вул. Руденко, 10�а 72 1806,0 828,0 80,5 дорожні знаки

63 вул. Сормівська, 15 (навпроти ринку "Дарницький") 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

64 вул. Сортувальна, 2 84 2100,0 966,0 92,0 дорожні знаки

65 вул. Старобориспільська (ст.м."Червоний хутір") 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

66 вул. Ташкентська (ст. м. "Бориспільська") 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

67 вул. Ташкентська (ст.м. "Бориспільська") 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

68 вул. Тростянецька, 7�б 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

69 вул. Урлівська, 4�а 72 1806,0 828,0 80,5 дорожні знаки

70 вул. Чавдар, 1 � 3 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

71 вул. Ялтинська, 7 � 5 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

72 набережна Дніпровська,19 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

73 набережна Дніпровська, 26�а 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

74 просп. Бажана (з парної сторони під шляхопроводом
ст.м. "Осокорки")

28 700,00 322,0 34,5 дорожні знаки

75 просп. Бажана (з парної сторони біля шляхопроводу
ст.метро "Осокорки")

28 700,00 322,0 34,5 дорожні знаки

76 просп. Бажана (біля ст. м. "Харківська", майданчик під
шляхопроводом) 

49 1225,00 563,5 57,5 дорожні знаки

77 просп. Бажана, 5�г 45 1125,0 517,5 57,5 дорожні знаки

78 просп. Бажана, 24/1 (між просп. Бажана та вул.
Л.Руденко)

300 7500,0 3450,0 345,0 дорожні знаки

79 просп. Бажана, 28 250 6250,0 2875,0 287,5 дорожні знаки

80 просп. Бажана, 30�28 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

81 просп. Бажана, 32 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

82 просп. Бажана, 34 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

83 просп. Бажана (біля ст. м. "Осокорки" майданчик під
естакадою) непарна сторона

9 225,0 103,5 11,5 дорожні знаки

84 просп. Бажана (під шляхопроводом, біля ст. метро
"Позняки")

17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки
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85 просп. Бажана, майданчики № 1, № 2 (між вул. Л. Руденко та
просп. П. Григоренка)

171 4278,0 1966,5 195,5 дорожні знаки

86 просп. Бажана (ст. м. "Харківська", майданчик № 1) 55 632,5 632,5 69,0 дорожні знаки

87 просп. Григоренка, 1 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

88 просп. Григоренка, 1 (у дворі) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

89 просп. Григоренка � вул. Здолбунівська (майданчики №1, №2) 250 6250,0 2875,0 287,5 дорожні знаки

90 просп. Григоренка, 3�б 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

91 просп. Григоренка, 7 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

92 просп. Григоренка, 10 (розподільча смуга) 160 4000,00 1840,0 184,0 дорожні знаки

93 просп. Григоренка, 13 109 2722,0 1253,5 126,5 дорожні знаки

94 просп. Григоренка, 14�16 168 4200,00 1932,0 195,5 дорожні знаки

95 просп. Григоренка, 15 78 1950,00 897,0 92,0 дорожні знаки

96 просп. Григоренка, 18�20 276 6900,00 3174,0 322,0 дорожні знаки

97 просп. Григоренка, 20�22 184 4600,00 2116,0 207,0 дорожні знаки

98 просп. Григоренка, 22/20 190 4750,00 2185,0 218,5 дорожні знаки

99 просп. Григоренка, 24 � 28 44 667,0 506,0 46,0 дорожні знаки

100 просп. Григоренка, 28�б 109 2725,0 1253,5 126,5 дорожні знаки

101 просп. Григоренка, 31 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

102 просп. Григоренка (ст.м. "Позняки) 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

103 шосе Харківське, 146 58 1444,0 667,0 69,0 дорожні знаки

104 шосе Харківське, 148 27 667,0 310,5 34,5 дорожні знаки

105 шосе Харківське, 156 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

106 шосе Харківське, 158 24 611,0 276,0 23,0 дорожні знаки

107 шосе Харківське, 160 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

108 шосе Харківське, 160�а 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

109 шосе Харківське, 168є 45 1125 517,5 57,5 дорожні знаки

110 шосе Харківське, 170 57 1425,0 655,5 69,0 дорожні знаки

111 шосе Харківське, 174а 55 1375 632,5 57,5 дорожні знаки

112 шосе Харківське, 174�в 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

113 шосе Харківське, 180/21 74 1861,0 851,0 80,5 дорожні знаки

114 шосе Харківське, 201/203 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

Деснянський р�н

1 вул. Бальзака, 1�а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

2 вул. Бальзака, 3�а 52 1306,0 598,0 57,5 дорожні знаки

3 вул. Бальзака, 4 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

4 вул. Бальзака, 4�а 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

5 вул. Бальзака (навпроти будинку №4) 61 1528,0 701,5 69,0 дорожні знаки

6 вул. Бальзака, 6 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

7 вул. Бальзака, 8�в 47 1175,0 540,5 57,5 дорожні знаки

8 вул. Бальзака, 8�г 112 2806,0 1288,0 126,5 дорожні знаки

9 вул. Бальзака, 10�а 111 2778,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

10 вул. Бальзака, 16 � 18 110 2750,0 1265,0 126,5 дорожні знаки

11 вул. Бальзака, 28�а 133 3333,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

12 вул. Бальзака, 40�а 210 5250,0 2415,0 241,5 дорожні знаки

13 вул. Бальзака, 46�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

14 вул. Бальзака, 49�а 111 2778,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

15 вул. Бальзака, 52/22 27 667,0 310,5 34,5 дорожні знаки

16 вул. Бальзака, 53�а 130 3250,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

17 вул. Бальзака, 55�а 194 4850,0 2231,0 218,5 дорожні знаки

18 вул. Бальзака, 57 (між а/с № 6 та мостом) 63 1583,0 724,5 69,0 дорожні знаки

19 вул. Бальзака, 61�б 22 556,0 253,0 23,0 дорожні знаки

20 вул. Бальзака, 63�а 144 3611,0 1656,0 161,0 дорожні знаки

21 вул. Бальзака, 65/1 133 3333,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

22 вул. Бальзака, 72�а 144 3611,0 1656,0 161,0 дорожні знаки

23 вул. Бальзака, 73 151 3775,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

24 вул. Бальзака, 77�а 161 4028,0 1851,5 184,0 дорожні знаки

25 вул. Бальзака, 82�а 128 3194,0 1472,0 149,5 дорожні знаки

26 вул. Бальзака, 83�а (між АС № 2 та вул. Милославська) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

27 вул. Бальзака, 83�а 163 4083,0 1874,5 184,0 дорожні знаки

28 перетин вул. Бальзака та вул. Драйзера 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

29 перетин вул. Бальзака та вул. Данькевича 50 1250,00 575,0 57,5 дорожні знаки

30 вул. Бальзака, 94�а 133 3333,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

31 вул. Беретті Вікентія, 4 � 8 56 1389,0 644,0 69,0 дорожні знаки

32 вул. Братиславська, 3 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

33 вул. Братиславська, 6 � 8 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

34 вул. Братиславська, 9 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

35 вул. Братиславська, 9�а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

36 вул. Братиславська, 14�а 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

37 вул. Братиславська, 26 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

38 вул. Братиславська, 34 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

39 вул. Братиславська, 34�34а 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

40 вул. Братиславська, 38 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

41 вул. Братиславська (ринок "Лісовий") 41 471,5 471,5 46,0 дорожні знаки

42 вул. Братиславська (ринок "Юність") 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

43 вул. Волкова, 2 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

44 вул. Волкова, 4 23 575,00 264,5 23,0 дорожні знаки

45 вул. Волкова, 8а 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

46 вул. Волкова, 14 � 16 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

47 вул. Волкова, 26�а 250 6250,0 2875,0 287,5 дорожні знаки

48 вул. Градинська, 14 � 18 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

49 вул. Данькевича, 16 107 2667,0 1230,5 126,5 дорожні знаки

50 вул. Драйзера, 1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

51 вул. Драйзера, 26 22 556,0 253,0 23,0 дорожні знаки

52 вул. Електротехнічна, 2 (ринок "Глорія") 154 1771,0 1771,0 172,5 дорожні знаки

53 вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК "Омега") 73 1825,0 839,5 80,5 дорожні знаки

54 вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК "Омега") 82 2050,0 943,0 92,0 дорожні знаки

55 вул. Електротехнічна, (біля ГКБ "Алмаз") 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

56 вул. Електротехнічна (ринок "Фермер" � ринок "Троєщина") 104 1196,0 1196,0 115,0 дорожні знаки

57 вул. Електротехнічна (від вул. Сабурова до а/с "Обрій�2000") 208 5200,0 2392,0 241,5 дорожні знаки

58 вул. Жукова, 21�а 36 889,0 414,0 46,0 дорожні знаки

59 вул. Жукова, 26 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

60 вул. Жукова, 55 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

61 вул. Закревського, 42 122 3050,0 1403,0 138,0 дорожні знаки

62 вул. Закревського, 42 (навпроти буд. 91) 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

63 вул. Закревського, 49/1 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

64 вул. Закревського, 63 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

65 вул. Закревського, 65 � 67 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

66 вул. Закревського (навпроти буд. 71, 73) 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

67 вул. Закревського (навпроти буд. №89 � 91/1) 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

68 вул. Закревського (навпроти буд. 91/1�89)  (майданчик №2) 12 300,0 138,0 11,5 дорожні знаки

69 вул. Закревського, 93 49 1222,0 563,5 57,5 дорожні знаки

70 вул. Закревського, 93 (гаражний кооператив "Північ", 
майданчик №2) 

22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

71 перетин вул. Закревського � Милославська 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

72 вул. Каштанова, 8�г 14 361,0 161,0 11,5 дорожні знаки

73 вул. Кіото, 5 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

74 вул. Кіото, 9 111 1276,5 1276,5 126,5 дорожні знаки

75 вул. Кіото, 7 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

76 вул. Кіото, 23 6 69,0 69,0 11,5 дорожні знаки

77 вул. Курчатова, 3 43 1083,0 494,5 46,0 дорожні знаки

78 вул. Курчатова, 5 28 700,00 322,0 34,5 дорожні знаки

79 вул. Курчатова, 6 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

80 вул. Крайня (біля вул. Сабурова) 12 300,0 138,0 34,5 дорожні знаки

81 по місцевому проїзду від вул. Крайньої до речового ринку
"Троєщина"

23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

82 вул. Лісківська, 11 67 1667,0 770,5 80,5 дорожні знаки

83 вул. Макаренка (біля "Радосинь") 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

84 вул. Милославська, 19 � 21 33 500,0 379,5 34,5 дорожні знаки

85 вул. Милославська, 25 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

86 вул. Милославська, 31 � 35 19 283,0 218,5 23,0 дорожні знаки

87 вул. Милославська, 41 � 47 111 2778,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

88 вул. Милославська, 41 � 47 67 1667,0 770,5 80,5 дорожні знаки

89 вул. Милославська, 49 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

90 вул. Милославська, 49 23 350,0 264,5 34,5 дорожні знаки

91 вул. Миропільська, 8 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

92 вул. Миропільська (ринок "Лісовий") 28 322,0 322,0 34,5 дорожні знаки

93 вул. Мілютенка, 28 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

94 вул. Мілютенка, 29 18 444,0 207,0 23,0 дорожні знаки

95 вул. Мілютенка, 42 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

96 вул. Мілютенка, 44 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

97 перехрестя вул. Мілютенка � вул. Шолом�Алейхема, 5�в 240 6000,0 2760,0 276,0 дорожні знаки

98 вул. Мурманська (біля АЗС) 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

99 вул. Попудренка (ст. м. "Лісова") 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

100 вул. Попудренка, 52�а 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

101 вул. Пухівська, 2 17 425,00 195,5 23,0 дорожні знаки

102 вул. Радунська, 9 � 11 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

103 вул. Радунська, 26 22 556,0 253,0 23,0 дорожні знаки

104 вул. Радунська, 42/10 14 361,0 161,0 11,5 дорожні знаки

105 вул. Сабурова, 3 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

106 вул. Сабурова, 17 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

107 вул. Цвєтаєвої, 14 � 16 33 500,0 379,5 34,5 дорожні знаки

108 вул. Червоногвардійська, 22а 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

109 вул. Шолом�Алейхема, 1, 4 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

110 вул. Шолом�Алейхема � вул. Братиславська 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

111 вул. Шолом�Алейхема (проїзд між ринками) 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

112 вул. Шолом�Алейхема, 17�б 19 472,0 218,5 23,0 дорожні знаки

113 вул. Шолом�Алейхема, 21/25 на перетині з вул. Жукова 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

114 просп. Броварський (біля ст.м. "Лісова") 47 540,5 540,5 0,0 дорожні знаки

115 просп. Лісовий, 6 44 1111,0 506,0 46,0 дорожні знаки

116 просп. Лісовий, 26 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

117 просп. Лісовий, 43а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

118 просп. Маяковського, 43/2 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

119 просп. Маяковського, 47 94 2361,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

120 просп. Московський (парк Дружби Народів) 250 6250,0 2875,0 287,5 дорожні знаки

121 просп. Московський (парк Дружби Народів (сезонний з 01.05 
по 01.09)

20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

Дніпровський р�н

1 бульв. Давидова, 13, 14 23 350,0 264,5 23,0 дорожні знаки

2 бульв. Перова, 1 45 1125,0 517,5 57,5 дорожні знаки

3 бульв. Перова, 15 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

4 бульв. Перова, 19�а 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки

5 бульв. Перова, 19�а (паркомати) 46 529,0 529,0 57,5 дорожні знаки 

6 бульв. Перова, 21 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

7 бульв. Перова, 23 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

8 бульв. Перова, 26 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

9 бульв. Перова, 30 � 32 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

10 бульв. Перова, 36 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

11 бульв. Перова, 40 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

12 вул. Азербайджанська, перетин з вул. Червоногвардійською 56 1389,0 644,0 69,0 дорожні знаки

13 вул. Алма�Атинська, 41�б 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

14 вул. Алма�Атинська, 74 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

15 вул. Алма�Атинська, 74 (N 2) 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

16 вул. Будівельників, 12 (8�б, 8) 28 694,0 322,0 34,5 дорожні знаки

17 вул. Вершигори, 2 140 3500,0 1610,0 161,0 дорожні знаки

18 вул. Вершигори, 2, 5 400 10000,0 4600,0 460,0 дорожні знаки

19 вул. Вершигори, 9, 9�а 17 417,0 195,5 23,0 дорожні знаки

20 вул. Жмаченка, 7 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

21 вул. Жмаченка, 9 36 889,0 414,0 46,0 дорожні знаки

22 вул. Запорожця, 8�б 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

23 вул. Запорожця, 26 22 556,0 253,0 23,0 дорожні знаки

24 вул. Калачівська, 11 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

25 вул. Каунська, 4/6 29 722,0 333,5 23,0 дорожні знаки

26 вул. Кибальчича, 2 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

27 вул. Космічна, 1 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

28 вул. Космічна, 6 � 8 26 639,0 299,0 34,5 дорожні знаки

29 вул. Курнатовського, 2 203 5075,0 2334,5 230,0 дорожні знаки

30 вул. Лохвицька, 1 41 1025,0 471,5 46,0 дорожні знаки

31 вул. Луначарського, 10 7 80,5 80,5 11,5 дорожні знаки

32 вул. Луначарського, 22 � 24 12 138,0 138,0 11,5 дорожні знаки

33 вул. Малишка, 3 80 920,0 920,0 92,0 дорожні знаки

34 вул. Малишка, 39 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки

35 вул. Микитенка (вздовж авторинку) 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

36 вул. Микитенка, 5 � 1/38 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

37 вул. Миропільська, 23/16 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

38 вул. Миропільська, 35 � 27/16 48 552,0 552,0 57,5 дорожні знаки

39 вул. Миропільська, 35�б 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

40 вул. Микільсько�Слобідська, 2�в 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

41 вул. Микільсько�Слобідська, 5�а 34 517,0 391,0 34,5 дорожні знаки

42 вул. Микільсько�Слобідська, 6/2 44 833,0 506,0 34,5 дорожні знаки

43 вул. Микільсько�Слобідська, 6/2 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

Закінчення у наступному номері
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 4 липня 2012 року

Cьогодні в Мистецькому Арсеналі 
влаштовують ніч з мистецтвом
Відвідувачів очікують екскурсії, музика, кіно та творчі зустрічі
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Для охочих пере онатися, що с час-
не мистецтво не спить, з 4 на 5
липня Мистець ий Арсенал від ри-
ває “Ніч Бієнале”. Під час а ції всі
охочі змож ть не лише ознайомити-
ся з е спозицією, а й поб вати на
онцертах, перформансах, побачити
старе іно та поспіл ватися зі зна-
овими особистостями світової та
раїнсь ої арт-сцени.

Під час “Ночі Бієнале” відбуватиметься багато

цікавих подій. Зокрема окремий блок, присвяче�

ний українському кіно початку XX століття. Від�

криватиме “Ніч Бієнале” зустріч з зіркою світо�

вого відео�арту Лутцем Бекером, який предста�

вить свою відеоінсталяцію “Крик”, інспіровану

ранніми фільмами Довженка. Паралельно Націо�

нальний центр Олександра Довженка та Міжна�

родний фестиваль “Книжковий Арсенал” пре�

зентують кіновидання та музичні кіноперфор�

манси, присвячені Олександру Довженку.

Довженкові акції в зоні головного проекту роз�

почнуться о 22.00 презентацією фотоальбому

“Земля: в кадрі Бориса Косарєва”, де зібрано фо�

тозвіт зі знімального майданчика “Землі”, ство�

рений нещодавно харківським авангардним ху�

дожником Борисом Косарєвим. Одночасно від�

будеться презентація dvd�колекції відреставрова�

ної української німої кінокласики в супроводі су�

часної музики “Українське німе”, до складу якої

ввійшло 6 шедеврів національного кіноавангар�

ду: “Людина з кіноапаратом” (1929) Дзиги Вер�

това, “Навесні” (1929) Михаїла Кауфмана, “Зве�

нигора” (1927) Олександра Довженка, “Пере�

коп” (1930) Івана Кавалерідзе, “Два дні” (1927)

Георгія Стабового та “Нічний візник” (1929) Ге�

оргія Тасіна.

О 22.30 відбудеться прем’єра відреставрованої

версії раннього фільму Олександра Довженка —

пригодницького детективу “Сумка дипкур’єра” у

супроводі музичного перформанса Dj U�Ra. Ця

рання стрічка режисера, політичний детектив із

класичними елементами жанру (бійки, шпигуни,

стрілянина тощо), побачив світ у 1927 році. А о

23.30 відвідувачі зможуть подивитися музичний

кіноперформанс “Навесні”: відреставровану вер�

сію фільму Михаїла Кауфмана, музику до якої на�

писав київський композитор Олександр Коха�

новський. В стрічці постає нині майже невідомий

Київ 1929 року. Кадри пробудження міста, поно�

влення його життя перегукуються з ліричними

картинами відродження природи. Всюдисуща ка�

мера Кауфмана надовго зупиняється на усміхне�

них обличчях дітей, малюючи ліричну картину зі�

знання в коханні Києву. До речі, в “Навесні” Ка�

уфман уперше використав принцип “прихованої

камери”.

У зоні Спецпроекту на другому поверсі у пра�

вому крилі весь вечір лунатиме музика: для гостей

виступатимуть гурти Ivanov Down, Ensemble

Nostrі Temporis та проект київського композитора

Дмитра Морозова Candidate Twist. Тут же можна

буде побачити відеоарт “Трансформація” і “Ще”

Зінаїди Лихачової та прем’єру відеоінсталяції

Аліни Якубенко “Тамагочі”, перформанси Олек�

сандра Каднікова “Інстинкт світла”, Івана Світ�

личного “Царапки”, Мирослава Вайди “Здича�

віння”, взяти участь у майстер�класі художниці

Анни Надуди.

Також усіх охочих запрошують приєднатися до

екскурсій експозицією “Мистецького Арсеналу”

та спеціальної екскурсії “Відеоарт на ARSENALE

2012 з Ольгою Балашовою та Яніною Руденко”. 

І, звісно, живе спілкування в оточенні творів су�

часного мистецтва.

Нагадуємо, що Перша Київська міжнародна бі�

єнале Arsenale 2012 зібрала 250 творів сучасного

мистецтва більш ніж 100 художників та скульпто�

рів з 30 країн світу. Вартість квитка на акцію “Ніч

Бієнале” складає лише 20 гривень, що значно

менше звичайної ціни

Ідея виставки — показати акту�

альність теми спорту у радянському

образотворчому мистецтві. Цю тезу

демонструють близько 30 творів жи�

вопису, графіки, скульптури та деко�

ративно�ужиткового мистецтва

1930�70�х років з колекції Київсько�

го національного музею російського

мистецтва.

В часи СРСР спорт в країні не

лише підтримувався державою, а й

був загальним захопленням. При

цьому професійні спортсмени в

першу чергу тренувалися заради ви�

соких ідеалів, були справжніми ге�

роями. Здоровий спосіб життя,

спорт і фізкультура — це було абсо�

лютно природно для кожної радян�

ської людини. Власне, такою була

політика: СРСР поєднував образ

сильної та мужньої людини з обра�

зом могутньої, непереборної дер�

жави. Тому спорт, як невід’ємна

частина підготовки людини до

будь�яких випробувань і трудно�

щів, трудового життя, став лейтмо�

тивом більшості творів 1920�30�х

років. Що доводять, зокрема, чис�

ленні художні агітаційні плакати

того часу. А ось у скульптурі просте�

жується звернення до класики, а

саме — до античності. Адже в Древ�

ній Греції також оспівувався культ

людського тіла. Таких античних ат�

летів можна побачити у роботах

Олександра Дейнеки “Боксер” з де�

рева та “Хлопчик, який стрибає у

воду” з бронзи.

Своєрідною візитівкою експозиції

стала гіпсова голова восьмиметрової

скульптури “Дівчина з веслом” Іва�

на Шадра, що вперше представлена

широкому глядачу. Історія цієї робо�

ти досить цікава: чотириметрова,

майже оголена дівчина з веслом у

правій руці, що була виліплена

скульптором Іваном Шадром (позу�

вала йому студентка Московського

інституту фізкультури Віра Волоши�

на), стала спочатку взірцем, твором

передового та “дійсно соціалістич�

ного мистецтва”. У 1935 році цю

скульптуру установили в Централь�

ному парку культури та відпочинку

імені Горького у Москві. Втім, зго�

дом її піддали критиці та відвезли в

Луганськ. Натомість у 1936 році

Шадр створив вже восьмиметрову

скульптуру з бетону, а натурницею

була вже інша спортсменка — гім�

настка Зоя Бедринська. Власне, гіп�

сову копію голови саме другого варі�

анта можна побачити у музеї.

Скульптура прикрашала москов�

ський Центральний парк до 1941 ро�

ку, доки не стала жертвою нацист�

ських бомбардувань.

Після війни, у 1950�60�х роках,

спорт вже сприймався як своєрід�

ний символ повоєнного відновлен�

ня держави. Велику увагу приділя�

ють змагальним видам, оскільки

СРСР вступає у міжнародні спор�

тивні організації. Також спорт ви�

ступає ідеологічною зброєю у “Хо�

лодній війні”. Мистецтво цих років

представлено простими, але дина�

мічними графічними роботами Лео�

ніда Сойфертіса “Волейбол” та

“Поновлення тренувань”, живопи�

сом Олени Шегаль (“Гімнастка”) і

Едуарда Калниньша (“На дистан�

ції”).

Виставка проходить в рамках ба�

гатолітнього музейного проекту

“Реалізм XX століття” і триватиме

до 29 липня

Ідеали радянського спорту у музеї 
російського мистецтва
Тут триває виставка "Citius, Altius, Fortius!" творів митців минулого сторіччя
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Олімпійсь ий девіз “Швидше, вище, сильніше” обраний
для е спозиції недарма — залі на першом поверсі
м зею можна побачити, я тема спорт відображалася
творчості с льпторів та х дожни ів радянсь ої епохи.

Митці оспів вали льт здорової та фізично розвин тої
людини, а займатися спортом ті часи б ло справді
модно і престижно.

У радянсь ом мистецтві спорт змальов вали я невід’ємн частин під отов и людини до б дь-я их випроб вань
та ви ористов вали я ідеоло ічн зброю

Шан вальни и с часно о мистецтва мають змо побачити е спозицію бієнале незвичний для м зеїв час
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Відповіді на сканворд 

Свідоцтво про право власності на житло, видане з ідно з
розпорядженням (на азом) від 16.12.1998 ро № 21874 на вapтupy
№ 148, за адресою: місто Київ, в л. Р ден о, б дино 6, я а належить на
праві приватної власності Мельни В.В., Мельни А.П., Мельни Л.В.,
Мельни Т.В. — рівних долях, та зареєстровано в Київсь ом БТІ
реєстров ни № 8646, 08.02.1999 ро , вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є т, що належить до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва та переданий сфері правління
Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. Перемо и, 97, Святошинсь а районна
в місті Києві державна адміністрація, відділ з питань майна ом нальної власності, ім. 407, телефон для довідо : 424-12-69.

О олошення орендодавця — Інстит т хімії висо омоле лярних спол НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я о о надійшли заяви

Заяви про оренд зазначено о об'є та приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 02160, м. Київ, Хар івсь е шосе, 48. Додат ова
інформація за тел: 559-11-61, 559-48-95. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва
ор ан
правління

Балансо трим вач (назва,
юридична адреса,

телефон)

Дані про об'є т, щодо я о о надійшла заява про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстровий
номер майна

За альна
площа, в.м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета ви орис-
тання

Інші
мови

1.
Національна
а адемія на

У раїни

Інстит т хімії висо омоле-
лярних спол НАНУ, 02160,

м. Київ, Хар івсь е шосе, 48,
559-13-94, 559-11-61

Приміщення № 4
в павільйоні № 2,

приміщення № 1
в павільйоні № 3

05417041.1.
АААДЖЖ384,

05417041.1.
АААДЖЖ385.

59,86 178906,50
До

31.12.2013 р.
Під

виробництво

З ідно
До овор
оренди

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара терис-
ти а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви о-
ристання при-

міщення

Орендна плата
за 1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати
(без ПДВ), рн

Ма симально
можливий стро

оренди

При-
міт а

Станом на 31.03.2012

1

Ком нальне підприємство "Дире ція з
тримання та обсл ов вання житлово о

фонд Святошинсь о о район м. Києва"
в л. Симирен а, 17, м. Київ, тел. 393-23-43

1 поверх
б л. Вернад-
сь о о, 63

68,2 Офіс 66,88 4561,25 2 ро и 364 дні

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 4 липня 2012 року

Спортивні новини

Регбі. Жіноча збірна стала сьомою на етапі ЧЄ
У Мос ві відб вся др ий етап жіночо о чемпіонат Європи з ре бі-

7, повідомляє ФРУ. Збірна У раїна повторила дося нення першо о т -
р і посіла сьоме місце. На т рнірі в Мос ві ерівництво FIRA-AER по-
єднало т р чемпіонат Європи з валіфі ацією до К б а світ -2013. Я
наслідо , змінився не тіль и формат, а й значення ожної перемо и. У
першом ра нді т рнір 16 збірних б ли розділені на 4 р пи. У раїна
потрапила до вартет разом з омандами Іспанії, Швеції та Шотлан-
дії. У першом матчі наші ре біст и здоб ли пере онлив перемо
над шотланд ами з рах н ом 24:0. Потім підопічні Владислава Стор-
ча а здолали шведо 24:5, а в третій рі р пово о етап пост пилися
Іспанії 5:36. Я наслідо — др е місце в п лі, я е дозволяє боротися
за валіфі ацію на К бо Світ . У чвертьфіналі синьо-жовтим проти-
стояли ан лій и, я і виявилися не під сил У раїні, і в підс м наші
дівчата пост пилися 31:5. На жаль, за двома пораз ами послід вала і
третя. У півфіналі за 5—8 місця наша оманда вс х пост пилася Ір-
ландії 0:17. Реабіліт валися вони в матчі за сьоме місце, де обі рали
Німеччин 22:0. У підс м У раїна, я і на першом етапі в Голландії,
займає сьом позицію за підс м ами т р і залишається на сьомом
місці за підс м ами сьо о т рнір

Бокс. Українські юніори здобули сім медалей 
на першості континенту
У Софії завершився Чемпіонат Європи з бо с серед юніорів, інфор-

м є офіційний сайт Держсл жби молоді та спорт . У раїнсь і юніори
вибороли Бол арії 7 медалей. З них дві золоті — Віталія Соляни а
(ва ова ате орія 52 ) та Ві тора Петрова (ва ова ате орія 54
) — та п’ять бронзових — Даніеля Лапіна (ва ова ате орія 46 ),

Віталія Терещ а (ва ова ате орія 57 ), Дмитра К тен а (63 ),
Оле сія То арч а (66 ) та Арт ра Зіятдінова (80 )

Температура +27°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура +31°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 51 %

Температура +27°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 61 %

Прогноз погоди на 4 липня 2012 року

ОВНИ, нині дрібні розбіжності мож ть стати принциповими,
проте на ивати п`ятами від відповідальності і не мрійте, с млінно
ви он йте взяті раніше обов`яз и, б дьте осподарем сво о слова.
ТЕЛЬЦІ, день наповнений переш одами, час хронічно бра -

ватиме, вам відмовлятим ть в допомозі, проте на помічни ів не
розрахов йте, а тя ніть лям самостійно, все здолаєте, реаліз є-
те намічені плани, а різні тр днощі вас тіль и за арт ють!
БЛИЗНЯТА, аби ни н ти не араздів, зачаїться і робіть лише те,

що вима ають обставини, ініціатива нині б де по арана. Найбіль-
ше при рощів завдад ть сфери, пов`язані з бор ами.
РАКИ, хочете мир — от йтеся до війни. Ви опинитеся під арт-

обстрілом домашніх, подр жніх, професійних проблем, втім, я що
є можливість, ліпше заховайтеся в о оп та пересидьте той шт рм.
Іна ше на личете лихо.
ЛЕВИ, аби спішно ви онати дор чені завдання, правильно ор-

анізов йте свою робот . На сл жбі дотрим йтеся посадової с б-
ординації, прибор айте авторитаризм, не йдіть по тр пах заради
ар`єрно о зростання.
ДІВИ, ди т вати свою волю, демонстр вати п бліці здоб т и та

хиз ватися не вдасться, тіль и на личете проблеми, наразитесь на
л з вання. В стос н ах з дітьми, оханими теж пробіжить чорна
іш а, рошові маніп ляції принес ть збито , творчі стр м и зам -
ляться.
ТЕРЕЗИ, натис айте на ар`єрні педалі, дос оналюйтеся я

фахівець, іна ше божественний « исень» вам пере риють (до 22
липня). Від достро ових починів слід триматися, до вечора дове-
деться блитися в домашніх стінах, займатися сімейними пробле-
мами.
СКОРПІОНИ, я відомо, все таємне стає явним, і сьо одні ви

дізнаєтеся чимало неприємної інформації, я а б ла за сімома зам-
ами, мало тривожила, одна прийшов час її озв чити.
СТРІЛЬЦІ, прибор айте авантюрний д х, не ризи йте, бо на -

личете бід . Фінансова та професійна діяльність потреб є ділових
нави ів, висо ої відповідальності і самодисципліни. Т т е спери-
менти протипо азані. Йдіть протореним шляхом, де набили рані-
ше лі, і не ш айте хлібно о місця в малоопанованих сферах.
КОЗОРОГИ, дов ола наеле тризована атмосфера, свар ам не

запобі ти, б дь-що ни айте від ритих онфлі тів з начальством,
лієнт рою, оле ами, старшими людьми, офіційними особами.
Тріщина взаєминах на ладе фатальн печать на майб тнє
ар`єри, вдарить по реп тації, пор йн є здоров`я, зіпс є настрій.
ВОДОЛІЇ, день армічний, збавте темп, йдіть на повід обста-

вин, я і визначила доля, а точніше, дала вам шанс реабіліт ватися
за доп щені в мин лом помил и. Плата б де вели а, проте за
втратами не жал йте, більше, ніж винні, від вас не візьм ть.
РИБИ, особи, я их ви вважаєте вірними др зями, в ращом ра-

зі вас і нор ватим ть, а в іршом відмовлять в допомозі та зрад-
ливо на ивають п`ятами в найвідповідальніший момент, оли ви
більше всьо о потреб ватимете підтрим и

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Євро�2012: підсумки
чемпіонату
По завершенню континентальної футбольної першості визначені 
рекордсмени, невдахи та несподіванки цьогорічного турніру
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Ось і завершився раїнсь о-поль-
сь ий чемпіонат Європи з ф тбол .
Грандіозне свято, до я о о сі спів-
вітчизни и одраз ж зви ли, про-
майн ло неначе один день. За три
тижні Євро-2012 всти залишити по
собі ба ато приємних спо адів і на-
дій на най раще майб тнє. Емоції
потрох з асають, і тепер фахівці
підбивають підс м и чемпіонат .

Невдахи турніру
Звичайно, нікого окремо не хотілося б виділяти

у цю “номінацію”, адже усі команди продемон�

стрували неймовірну самовіддачу. Втім, критері�

єм відбору стала невідповідність очікувань ре�

зультатам. Головне розчарування цього чемпіона�

ту Європи — збірна Голландії. "Помаранчеві" їха�

ли у ранзі одного з основних претендентів на за�

воювання титулу. Збірна Ван Марвейка пройшла

відбір без особливих проблем, ставши найрезуль�

тативнішою командою кваліфай�раунду, втратив�

ши очки лише в одному матчі — проти Швеції,

який уже нічого не вирішував. Втім, сам чемпіо�

нат став для збірної Голландії невдалим. Причин

того декілька. По�перше, фізична форма лідерів

команди, особливо захисної ланки. Ван Бомель,

до Йонг, Ван дер Віл — усі вони були покликані

забезпечити надійний кістяк для оборони своїх

воріт. Але безпосередньо на матчах їх важко було

впізнати. По�друге, голландців, як і завжди, під�

вела надмірна самовпевненість. Навіть після по�

разки у стартовому матчі проти збірної Данії під�

опічні Ван Марвейка в один голос запевняли —

це лише перша зустріч, і ми встигнемо все випра�

вити, тому що знаємо як! На жаль, вболівальники

“помаранчевих” так і не дочекалися жодного

успіху своєї команди. Також до невдах можна від�

нести і збірну Німеччини. Хоча щодо цієї коман�

ди все набагато складніше. Звичайно, колектив

Йоахіма Лева показував неймовірну гру. Вболі�

вальники навіть пригадали термін “німецька ма�

шина”, який ця збірна отримала ще у далеких

1970�х роках. Гра “Бундестіму” дійсно вражала.

Німці спокійно пройшли груповий турнір, роз�

громили Грецію у 1/4 фіналу і вже готувалися до

вирішального матчу, коли у найвідповідальніший

момент ця машина дала збій. На дорозі до омрі�

яного фіналу вони зустрілися з італійцями і, вар�

то визнати, програли без шансів з рахунком 1:2.

Хоча виправданням цій збірній може слугувати

вік гравців, німецька національна команда була

однією з наймолодших на турнірі.

Несподіванки турніру

Тут також можна виділити кілька колективів.

Безперечним лідером у цій номінації є збірна

Хорватії. Потрапивши в одну групу з майбутніми

фіналістами турніру, “картаті” не лише не розгу�

билися серед більш іменитих футболістів, а й ма�

ли чудові шанси на вихід у чверть. Підопічні Сла�

вена Біліча продемонстрували, що вміють під�

лаштовуватися під будь�якого суперника і діяти

на рівні з визнаними грандами європейського

футболу. Поряд зі збірною Хорватії також можна

відзначити ще одну “темну конячку” — збірну

Данії. Звичайно, багато хто скаже, що їм просто

пощастило перемогти у матчі з Голландією, але

ніхто не зможе заперечити ту впевненість, яка по�

декуди переходила у таку собі спортивну зухва�

лість, з якою данці діяли проти Німеччини та

Португалії. До речі, останніх також можна назва�

ти несподіванкою Євро�2012. “Європейські бра�

зильці” дуже важко розпочинали змагання, але з

кожним матчем вони лише додавали, а у півфіна�

лі проти збірної Іспанії цілком могли претендува�

ти на вихід далі. Наставник португальців Паулу

Бенту довів усім, що ця збірна хоч і багато в чому

залежить від свого лідера Кріштіану Роналду, але

не є командою одного гравця. А підкати Рауля

Мейрелеша перед штрафним майданчиком су�

перника надовго запам’ятаються вболівальникам

як символ неймовірного прагнення і самовіддачі.

Чемпіон турніру

Він один — це збірна Іспанії. Пройшовши крізь

низку критичних зауважень, “червона фурія”

досягла бажаного для себе результату, вписавши

своє ім’я в історію європейського і світового фу�

толу. По�перше, ще жодній збірній не вдавалося

виграти три поспіль великих турніри (два чемпіо�

нати Європи і чемпіонат світу). По�друге, роз�

громна перемога над збірною Італії (4:0) стала

найбільшою в історії Єврочемпіонатів. По�третє,

збірна Іспанії — останній чемпіон євроформату

топ�16 команд. Головне — іспанці довели всім,

що з постійного невдахи можна перетворитися на

законодавця певної футбольної моди, а їхня схе�

ма гри без жодного номінального форварда (4�6�

0) увійде в підручники з підготовки тренерів. Од�

ним словом, феноменальна збірна, феноменальні

результати, феноменальні перспективи
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Цей день в історії 4 липня

1776 — хвалено Де ларацію
незалежності США
1831— Парижі від рито пер-

ше в світі а ентство зайнятості
1862 — під час про лян и на

човні річ ою Темза Льюїс Керрол
розповів Алісі Ліддел та її сес-
трам історію, я а з одом ля ла в
основ йо о ниж и «Аліса в ра-
їні ч дес», вперше оп блі ованої
3 ро и потом
1891 — народився Петро

Панч, раїнсь ий письменни
1917 — вист п пол бот івців

Києві з метою про олошення не-
залежності У раїни
1946 — Кені сбер перейме-

н вали Калінін рад
1958 — на Хар івсь ом тра -

торном заводі вип щено 500-
тисячний тра тор

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Збірна Хорватії приємно вразила сіх прихильни ів ф тбол своєю омандною рою. На фото: іспанець Сес
Фабре ас в оточенні чотирьох хорватсь их ф тболістів


