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Ïðåñòèæíèé òóðí³ð ô³í³øóâàâ 15 ÷åðâ-
íÿ â ïîëüñüêîìó ì³ñò³ Ëîäçü. Óêðà¿íñüêà 
çá³ðíà îá³ãðàëà ñóïåðíèê³â ç Ï³âäåííî¿ 
Êîðå¿ ç ðàõóíêîì 3:1. Äëÿ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â 
öÿ ïåðåìîãà ñòàëà ³ñòîðè÷íîþ. Íàãîðîäè  

ìîëîä³æíîãî ìóíä³àëþ íàéâèùî¿ ïðîáè 
âîíè âèãðàëè âïåðøå. Ïî-îñîáëèâîìó 
ö³ííèì öåé ñïîðòèâíèé òðîôåé º äëÿ 
Êðàñíîãðàäùèíè. Àäæå «Çîëîòó ðóêàâè÷-
êó» çìàãàíü îòðèìàâ çåìëÿê, êîëèøí³é 
âèõîâàíåöü ì³ñöåâî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ 
ñïîðòèâíî¿ øêîëè Àíäð³é Ëóí³í.

Ó øåñòè ìàò÷àõ ÷åìï³îíàòó âîðîòàð 
ïðîïóñòèâ ëèøå ÷îòèðè ãîëè. Ïîïðè çà-
áèòèé ñóïåðíèêàìè ì’ÿ÷ íà ïåðøèõ õâè-
ëèíàõ ô³íàëüíîãî ïðîòèñòîÿííÿ, ãîëê³ïåð 
íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ U-20 íåîäíîðàçîâî 
ðÿòóâàâ âîðîòà ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî ïå-
ðåá³ãó çóñòð³÷³. Öå äîïîìîãëî êîìàíä³ 
ïåðåìîãòè. 

Íàãàäàºìî, Àíäð³é Ëóí³í òàêîæ º 
âîðîòàðåì çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç ôóòáîëó. 
Ãðàâåöü íàëåæèòü â³äîìîìó êëóáó «Ðåàë 
Ìàäðèä». Íèí³ íà ïðàâàõ îðåíäè âèñòó-
ïàº çà ³íøó ôóòáîëüíó êîìàíäó âèùîãî 
³ñïàíñüêîãî äèâ³ç³îíó — «Ëåãàíåñ».

Íàðàç³ Àíäð³þ ëèøå äâàäöÿòü. Â³í 
òàêîæ ïîòðàïèâ äî ñïèñêó ïðåòåíäåíò³â 
íà òèòóë êðàùîãî ãðàâöÿ ñâ³òó â³êîì äî 
äâàäöÿòè îäíîãî ðîêó. Ó ïåðåë³êó íîì³-
íàíò³â íà öå ïî÷åñíå çâàííÿ 100 îñ³á. 
Íåõàé ôîðòóíà çíîâó ïîñì³õíåòüñÿ 
íàøîìó þíàêîâ³!

Íàòàë³ÿ Êîðîëåõ
Ôîòî ç ìåðåæ³ ³íòåðíåò

«Ìè ïðåäñòàâëÿºìî ÒÎÂ «Êîëî-
ðèò-ñòðîé» ³ç Õàðêîâà. Íàðàç³ ôðåçåðóºìî 
âåðõí³é øàð àñôàëüòó, ÿêèé âòðàòèâ ö³ë³ñ-
í³ñòü. Òàêîæ î÷èùóºìî â³ä ´ðóíòó óçá³÷÷ÿ. 
Äàë³ âñòàíîâèìî áîðäþðè ç âíóòð³øíüîãî 
áîêó äîðîãè òà çààñôàëüòóºìî âñå íàíîâî, 
— ðîçïîâ³â êåð³âíèê ðåìîíòíî¿ áðèãàäè 
ç âóë. Õàðê³âñüêî¿ Âîëîäèìèð Êðèâè÷. — 
Ïîòî÷íèé ðåìîíò ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè íà 
öüîìó â³äð³çêó çðîáèìî íà îáîõ ñìóãàõ 
äëÿ ðóõó. Íà îäí³é — ïîâí³ñòþ, à íà ³íø³é 
— òàì, äå çóïèíèëèñÿ òîð³ê».

Ôàõ³âåöü òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî çàðàç 
áðèãàäà ¿õíüîãî ï³äïðèºìñòâà êàï³-
òàëüíî ðåìîíòóº àâòîäîðîãó íà âóëèö³ 
Óêðà¿í ñüê³é. Ïðîåêò ðîçðàõîâàíèé íà 
ï’ÿòü ðîê³â. Öüîãîð³÷ âèêîíàþòü íåîáõ³ä-
íèé îáñÿã ðîá³ò íà â³äòèíêó ïðîòÿæí³ñòþ 
ïîíàä 600 ìåòð³â. Íàðàç³ òóò ïîâí³ñòþ 
çíÿëè ñòàðå äîðîæíº ïîêðèòòÿ. Âè-
ð³âíÿëè, ïåðåïëàíóâàëè òà óù³ëüíèëè 
îñíîâó. Òåïåð ¿¿ ï³äñèïëÿòü ùåáåíåì, 
ïðîéäóòüñÿ ãðåéäåðîì ³ êàòêàìè, à çãî-
äîì ïîêëàäóòü íîâèé àñôàëüò.

— Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðåìîíòó äîðîãè íà 
Óêðà¿íñüê³é ñòàíîâèòü ïîíàä 32 ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü, — çàçíà÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ãðèãîð³é Êðåâñóí. — Öüî-
ãî ðîêó çàïëàíîâàíî îñâî¿òè ñ³ì ³ç íèõ. 
Íåîáõ³äí³ êîøòè çà óãîäîþ ñîö³àëüíîãî 
ïàðòíåðñòâà ç ìåð³  ºþ âèä³ëî ÁÓ «Óêð-

áóðãàç». Îêð³ì òîãî, äëÿ ðåìîíòóâàííÿ 
àâòîøëÿõ³â ó Êðàñíîãðàä³ â ì³ñüêîìó 
áþäæåò³ ïåðåäáà÷èëè 6 ìëí 140 òèñ. ãðí, 
à òðîòóàð³â — îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà 
â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Íèí³ ïîëàãîäæåíî îêðåì³ â³äð³çêè 
äîð³ã íà âóëèöÿõ Øèíäëåðà, Ïðåîáðàæåí-
ñüê³é òà Áºëüîâñüê³é. Íà ÷åðç³ — Ëåðìîí-
òîâà, Êîðîëåíêà ³ Ñîáîðíà. Òàêîæ â³äíîâ-
ëåíî ï³øîõ³äí³ äîð³æêè íà âóë. Ãîðüêîãî 
òà ÷àñòêîâî íà âóë. Õàðê³âñüê³é. Íà îñ-
òàíí³é çàëèøèëîñÿ çàì³íèòè ìàéæå 70 ì 
ïîêðèòòÿ â íàïðÿìêó âóë. Ìîñêîâñüêî¿. 
Äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðåìîíòó ïîòð³áíå äî-
äàòêîâå ô³íàíñóâàííÿ. Òðèâàþòü òåíäåðí³ 
ïðîöåäóðè ùîäî îáëàøòóâàííÿ òðîòóàðó 
íà âóë. 19 Âåðåñíÿ â³ä Õàðê³âñüêî¿ äî 

áàãàòîïðîô³ëüíîãî ë³öåþ òà ï³øîõ³äíèõ 
äîð³æîê íà ì³êðîðàéîí³ 3.

— Êîìá³íàò êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ïðîâîäèòü òåíäåðí³ òîðãè ÷åðåç 
Prozorro äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò âàðò³ñòþ 
â³ä 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðîöåäóðà çà-
òðèìóº ïî÷àòîê ðåìîíò³â ïðèáëèçíî 
íà ì³ñÿöü. Îäíàê äîçâîëÿº îáèðàòè 
íàéâèã³äí³øó ïðîïîçèö³þ òà åêîíîìèòè 
áþäæåòí³ êîøòè, — çàóâàæèâ Ãðèãîð³é 
Êðåâñóí. — Íàðàç³ îäíî÷àñíî íà ðå-
ìîíòàõ àâòîøëÿõ³â ³ òðîòóàð³â ó ì³ñò³ 
ïðàöþþòü òðè ï³äðÿäí³ îðãàí³çàö³¿ — 
õàðê³âñüê³ ÒÎÂ «Êîëîðèò-ñòðîé» ³ ÒÎÂ 
«ÊÀÄÄ ÀÂÒÎ», à òàêîæ ÒÎÂ Êàðë³âñüêèé 
«Àãðîøëÿõáóä». Êîæíà íàìàãàºòüñÿ 
ñïðàâèòèñÿ ³ç çàâäàííÿì ÿêíàéêðàùå.

Ó ì³ñüê³é ðàä³ íàãîëîøóþòü, ùî â³äêðèò³ 
äî àêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ç ï³äðÿäíèêàìè, 
ÿê³ çàïðîïîíóþòü íàéâèã³äí³ø³ ô³íàíñîâ³ 
óìîâè òà çàáåçïå÷àòü ã³äíèé ðåçóëüòàò.

Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Андрій Лунін — 

кращий воротар 
молодіжного чемпіонату 
світу з футболу U-20

Ремонт доріг у Краснограді: 
що, де, коли
Ñêóï÷åííÿ äîðîæíüî¿ òåõí³êè òà àêòèâí³ñòü øëÿõîâèê³â íà ä³ëÿíö³ âóëèö³ 
Õàðê³âñüêî¿ ì³æ Ñîáîðíîþ òà Ïîëòàâñüêîþ ïðèâåðíóëà óâàãó áàãàòüîõ 
ì³ñòÿí. Êîðåñïîíäåíòêà âèäàííÿ ïîñï³ëêóâàëàñÿ ç áðèãàäèðîì ðåìîíò-
íèê³â, ùî òóò ïðàöþþòü. Äåòàë³ ùîäî ðîá³ò ç â³äíîâëåííÿ òâåðäîãî 
ïîêðèòòÿ àâòîøëÿõ³â ³ òðîòóàð³â â ³íøèõ ðàéîíàõ ì³ñòà ç’ÿñîâóâàëè ó 
ðîçìîâ³ ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì ì³ñüêîãî ãîëîâè Ãðèãîð³ºì Êðåâñóíîì. 

ЗАХОДИ 
до Дня Конституції 

України 
та Дня молоді

28 ЧЕРВНЯ
10.00 — урочистий мітинг біля 
погруддя Тараса Шевченка з 
нагоди відзначення 23-ї річни-
ці Конституції України 

29 ЧЕРВНЯ
09.00 — старт святкового вело-, 
мото- та автопробігу на Малій 
площі міста
10.00 — розважальні та спор-
тивні заходи на міській зоні 
відпочинку (у програмі: діджей, 
фарби Холі, пінна вечірка, вод-
ні атракціони тощо; турніри з 
пляжного волейболу, шашок, 
дартсу)
21.00 — молодіжна дискотека 
з DJ MS на Центральній площі 
міста

30 ЧЕРВНЯ
10.00 — ІІІ етап чемпіонату 
Харківської області 
з мотоциклетного спорту 
на трасі Хомутовського парку


