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Рiвно стiльки часу залишається до дня
вiдкриття фiнальної частини 14-го чемпiо-
нату Європи з футболу, який приймати-
муть Україна i Польща. За рейтингом по-
пулярностi в спортивному свiтi цi змаган-
ня випереджають нещодавню зимову
Олiмпiаду в канадському Ванкуверi i пос-
тупаються лише двом подiям — футболь-
ному мундiалю, який за три днi розпоч-
неться в Пiвденно-Африканськiй Респуб-
лiцi, i лiтнiм Олiмпiйським iграм 2012 ро-
ку в Лондонi.

— Сьогоднi чемпiонат Європи — це гло-
бальний проект, що транслюють десятки
найпопулярнiших телеканалiв, i який зби-
рає сотнi тисяч уболiвальникiв з усього
свiту, — зазначає президент УЄФА Мi-
шель Платiнi.

Варто нагадати i про надзвичайну комер-
цiйну привабливiсть цих змагань. Лише
раз на чотири роки збираються 16 елiтних
нацiональних збiрних континенту, аби виз-
начити футбольного короля Старого Свiту.
Попереднiй турнiр принiс Європейському
футбольному союзу рекордну суму грошей
— 1,3 млрд євро. Чистий прибуток УЄФА
склав 250 млн євро. Господарi останньої
першостi — Австрiя i Швейцарiя отримали
470 млн євро на двох.

Свого часу футбольна спiльнота вельми
скептично поставилася до iдеї вiддати
чемпiонат Європи однiй iз найбiднiших
країн Євросоюзу — Португалiї. Однак пi-
ренейцi зумiли стрибнути вище голови i
вiдмiнно провели фiнальний турнiр.

Органiзатори Євро-2004 вклали в про-
ект приблизно 700 млн євро, не рахуючи
коштiв регiонiв, мiсцевих футбольних
клубiв, а також грошей, якi залучила спе-
цiально створена УЄФА маркетингова
компанiя. Понад мiльйон уболiвальникiв
iз рiзних країн, розраховуючись за номери

в готелях i сувенiри, купуючи квитки на
стадiони i замовляючи обiд чи вечерю в
мiсцевих ресторанах, принесли до скар-
бницi країни майже мiльярд євро.

Що майбутнє футбольне свято дасть на-
шим спiввiтчизникам, якi, скажiмо, ней-
трально ставляться до найпопулярнiшої
гри у свiтi?

Передусiм втратить актуальнiсть ста-
рий жарт про те, що в Українi є лише одна
автотраса, яка вiдповiдає європейським
стандартам, — Київ — Бориспiль. За два
роки мiжнародний столичний аеропорт
зможе приймати не пiвтори тисячi паса-
жирiв на годину, як зараз, а майже втричi
бiльше. Жителi Донецька, Харкова i Киє-
ва оцiнять зручностi двох тисяч автобусiв
i тролейбусiв, якими їх забезпечать робiт-
ники ЛАЗу.

Вартiсть державного замовлення на ви-
готовлення нової технiки для мiст-органi-
заторiв чемпiонату становить 3,5 млрд грн
—це найбiльший контракт, пiдписаний
львiвським пiдприємством за всi роки не-
залежностi країни. Як вiдомо, на турнiрах
такого рангу вболiвальники мають корис-

туватися автобусами лише певної марки
та класу. Офiцiйним перевiзником Євро-
2012 разом з такими вiдомими компанiя-
ми, як Scania i Mersedes визнано i ЛАЗ.

Виконання державної цiльової програ-
ми невпiзнанно змiнить готельний бiзнес,
громадський та залiзничний транспорт,
спортивну iнфраструктуру наших мiст.
Одним словом, наблизить до стандартiв
життя, якi стали нормою в країнах Євро-
союзу.

... Вiдоме прислiв’я про те, що дома i стi-
ни допомагають, вiтчизнянi любителi фут-
болу перевiрили на власному досвiдi. Рiк
тому Донецьк i Марiуполь приймали фi-
нальну частину чемпiонату Європи серед
юнакiв. Збiрна України на чолi з Юрiєм
Калитвинцевим у фiналi здолала родона-
чальникiв футболу — англiйцiв i вперше у
своїй iсторiї завоювала золотi медалi кон-
тинентальної першостi серед 19-рiчних.

Сподiваємося, добра прикмета спрацює
i влiтку 2012.

Валерiй РЕКУНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРO ГOЛOВНЕ

НАСТАЄ ЧАС «ЧЄ» У ВИПУСКУ

Борис Колеснiков:

«ЗИЧУ УСПIХУ У ПIДГОТОВЦI
ДО ЄВРО-2012 КОЖНОМУ
УКРАЇНЦЮ»
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— Як Ви оцiнюєте пiдготов-
ку України до фiнальної час-
тини континентальної пер-
шостi за два роки до старту?

— Ми йдемо у правильному
напрямку, — вiдзначив посадо-
вець, який вiдповiдає в УЄФА за
вирiшення всiх оперативних пи-
тань щодо майбутнього чемпiо-
нату Європи. — Однак належить
виконати чималий обсяг робо-
ти, зважаючи на те, що деякi
проекти зазнали значних вiдста-
вань. Не всi керiвники мiсцевої
влади вчасно зрозумiли: Євро —
одна з головних подiй спортив-
ного свiту, яка повинна бути ор-
ганiзована на значно вищому
рiвнi, нiж все те, до чого вони
були причетнi дотепер. Тому
вкрай важливо тримати цi пи-
тання в центрi уваги i значно

прискорити темпи пiдготовки.
Гаяти час бiльше не можна.

— На що, на Ваш погляд,
варто звернути особливу ува-
гу українськiй владi i мiсце-
вому органiзацiйному комi-
тету протягом найближчого
часу?

— Критична ситуацiя у Львовi.
В основному це стосується аеро-
порту i стадiону. В Донецьку є
проблеми щодо розмiщення

гостей, аеропорту та громад-
ського транспорту. Але вiдтепер
фокус не може бути зосередже-
ний лише на пiдготовцi iнфрас-
труктури. Ми повиннi негайно
готувати операцiйну частину
проведення турнiру. Сподiваю-
ся, що українська влада i МОК
країни зроблять усе необхiдне.
Громадськiсть має усвiдомити:
такий унiкальний шанс для кра-
їни випадає раз у життi!

— Ви брали безпосередню
участь у пiдготовцi Євро-2004
у Португалiї та Євро-2008 в
Австрiї та Швейцарiї. Що пiд-
казує власний досвiд: чи ста-
не спiльний україно-поль-
ський проект футбольним
святом Старого Свiту?

— Я оптимiст за натурою.
Прекрасно пам’ятаю, як пiд час
попереднiх турнiрiв нам також
довелося долати чимало труд-
нощiв. Але, врештi-решт, ми от-
римали фантастичний результат
— три тижнi футбольного свята
разом з людьми з усiх куточкiв
Європи, об’єднаних загальною
пристрастю до спорту №1. Якщо
нам вдасться подолати переш-
коди, що виникають на шляху
до цiєї знаменної подiї, впевне-
ний: уболiвальники здобудуть
неймовiрний досвiд i повер-
нуться з незабутнiми враження-
ми вiд перебування в Польщi та
Українi. Вони вiдкриють для се-
бе двi дуже привабливi країни,
вiдчують дружнiй та вiдкритий
характер українського та поль-
ського народiв. Думаю, всi гостi
вiдчуватимуть себе в Києвi i
Варшавi, як вдома, i обов’язко-
во повернуться сюди ще.

Мартiн Каллен: 
«МИ ЙДЕМО В ПРАВИЛЬНОМУ НАПРЯМКУ»
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ДОСЬЄ «УК»
МАРТIН КАЛЛЕН — 
ДИРЕКТОР ЄВРО-2012

Народився у 1963 р. у Швейцарiї. Здобув
економiчну освiту в Бернi. Пiсля закiнчення
навчання викладав маркетинг, фiнанси та
комерцiйну математику у кiлькох бiзнес-
школах.

Працював у сферi пiдприємництва та
маркетингу. У 1994 р. приєднався до
команди УЄФА — обiймав посаду менед-
жера вiддiлу при департаментi маркетингу. З 2002 р. залучений до
органiзацiї Чемпiонату Європи з футболу. Переїхавши до Португа-
лiї, Мартiн Каллен обiйняв посаду керiвника з питань органiзацiй-
ної роботи УЄФА Євро-2004. Пiзнiше займав таку саму посаду в
Євро-2004 SA у Швейцарiї.

Нинi Мартiн Каллен — директор Євро-департаменту УЄФА, вiд-
повiдає за вирiшення всiх оперативних питань, що стосуються
УЄФА Євро-2012.

Звертаючись до українського народу з
промовою, в якiй окреслено основнi
напрямки розвитку держави, Прези-
дент Вiктор Янукович, зокрема, зазна-
чив: «Пiдготовку до чемпiонату Євро-
2012 я розглядаю як поштовх для фор-
мування нових умов для ведення бiзне-
су. Це невiд’ємна складова внутрiшнiх
змiн з модернiзацiї країни. Це крок до
нового якiсного дiалогу мiж бiзнесом та
владою, до нового образу мислення,
до нової економiчної динамiки». СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК № 1 8 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ
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— Борисе Вiкторовичу,
8 червня залишається рiв-
но два роки до офiцiйного
старту Євро-2012. Саме
цього дня побачить свiт
спецiальний випуск «Уря-
дового кур’єра», який вiд-
нинi виходитиме щомiсяч-
но. З яким почуттям ви
зустрiчаєте цю дату?

— Звичайно, це символiч-
на дата. Але не буду прихо-
вувати: зустрiчаю її у гра-
нично сконцентрованому
станi. Ще дуже багато проб-
лем, якi Україна має розв’я-
зати, щоб гiдно пiдготува-
тися до майбутнього чемпi-
онату. Тому, як кажуть,
«ювiлеїти» не збираюся, по-
переду багато роботи.

— Ви брали участь у засi-
даннi Наглядової ради
УЄФА, особисто спiлку-
вався з Мiшелем Платiнi.
Скажiть, якi сигнали ви от-
римали вiд Президента
УЄФА?

— Я вiдчув, що пан Платi-
нi вже втомився вимагати
вiд країн зробити те, що во-
ни мали зробити самi щодо
пiдготовки до чемпiонату.
Тож його принципова пози-
цiя, його жорсткi вимоги
чiткостi й конкретики, вва-
жаю, абсолютно логiчнi у
цiй ситуацiї. Адже репута-
цiйнi ризики у разi невдачi
несе особисто вiн разом з
командою УЄФА, а вже по-
тiм приймаючi країни. Цьо-
го допустити не можна.
Скiльки країн виборюють
право на проведення чемпi-
онату Європи, скiльки от-
римують вiдмову i знову
стають у чергу! А вiн пiшов
на ризик, вiддавши чемпiо-
нат Схiднiй Європi. Тому
Мiшель Платiнi абсолютно

об’єктивно вимагає вико-
нання всiх вимог. Саме це я
вiдчув, спiлкуючись з пре-
зидентом УЄФА.

— Пiд час квiтневої зус-
трiчi з Мiшелем Платiнi
наш Президент Вiктор
Янукович, використовую-
чи спортивну термiноло-
гiю, зазначив, що зараз
треба включати макси-
мальну швидкiсть i наздо-
ганяти на вiражах. Яких
заходiв вживає уряд i осо-
бисто ви як вiце-прем’єр,
котрий вiдповiдає за пiдго-
товку до Євро-2012 в Ук-
раїнi, аби надолужити зга-
яний час?

— Не тiльки Президент i
уряд, а й кожен будiвель-
ник, який сьогоднi працює
на українських об’єктах Єв-
ро-2012, бере участь у цьо-
му змаганнi з часом. Скажу
вiдверто: загальний стан
справ дуже запущений. То-
му швидкостi ввiмкнутi
справдi максимальнi. Ми
поставили чiткi завдання на
кожному напрямку, на кож-
ному об’єктi. I суворо пита-
тимемо за їх реалiзацiю.

— Виконання державної
цiльової програми щодо
пiдготовки до Євро-2012
обiйдеться недешево бюд-
жету. Пояснiть, будь лас-
ка, за рахунок чого держа-
ва планує фiнансувати цi
масштабнi проекти?

— Цiльова програма,
скорше, консолiдує загаль-
нi витрати. Насправдi ко-
жен українець має розумi-
ти: прямi видатки — це два
стадiони, якi нинi будує
держава. Решту — дороги,
аеропорти, зльотно-поса-
дочнi смуги, iнфраструкту-
ру — i так мала б побудува-

ти держава за двадцять ро-
кiв. Тож це не просто фi-
нансування пiдготовки до
проведення чемпiонату. Це
якiсно новий рiвень нашої
країни. Це дасть десятки
тисяч нових робочих мiсць,
зовсiм iнше ставлення свi-
тових iнвесторiв. Тобто тут
буде результат з багатьох
складових. Якщо мислити
державними категорiями,
можна сказати, що окуп-
нiсть цього результату
складатиме не тiльки чем-
пiонат, а й майбутня пер-
спектива України.

— Найбiльше Мiжнарод-
не агентство з кредитного
рейтингу «Standart and
Purs» за останнi два мiсяцi
двiчi полiпшувало рейтин-
ги України. Наскiльки, на
ваш погляд, це допоможе
нашiй державi в залученнi
iноземних iнвесторiв, у то-
му числi для проведення
робiт з пiдготовки до Євро-
2012?

— Безумовно, це сприя-
тиме подальшому змiцнен-
ню мiжнародного авторите-
ту України, зростанню по-
ваги iнвесторiв до нашої
держави. Гадаю, цей рей-
тинг зростатиме й надалi.
Насправдi не треба боятися
брати грошi i вкладати їх в
iнфраструктуру. Набагато
гiрше просто проїдати кош-
ти. Iнфраструктура обов’яз-
ково окупиться з подвiй-
ною користю.

— Вiдомо, що 15 матчiв
майбутнього чемпiонату
Європи з футболу вiдбу-
дуться у Польщi, 16 — в
Українi. Якщо говорити
про шанси мiст про прове-
дення рiзних стадiй, що ви
можете прогнозувати?

— Усiм приймаючим мiс-
там треба багато працюва-
ти. Це найголовнiше. Зви-
чайно, є певнi обмеження
щодо кiлькостi глядачiв,
вiдповiднi норми, яких тре-
ба дотримуватись на певнiй
стадiї. Але не на цьому я хо-
тiв би акцентувати увагу.
Найперше завдання — гiдно
пiдготувати всi чотири ук-
раїнськi мiста до чемпiона-
ту. Треба, щоб Київ, До-
нецьк, Харкiв та Львiв були
пiдготовленi до будь-якої
стадiї на найвищому рiвнi.

— Не секрет, що Україна
у свiтi дуже часто асоцiю-
ється не тiльки з Чорно-

бильською катастрофою, а
й з полiтичною нестабiль-
нiстю. Як ви вважаєте, чи
зможе проведення Євро-
2012 зламати цей сумний
стереотип i показати iншу
Україну — вiльну, демок-
ратичну, потужну i навiть
єдину?

— На моє переконання,
Україна сьогоднi справдi
вiльна, демократична дер-
жава. Про її мiжнародний
iмiдж треба дбати, насампе-
ред вирiшуючи нашi внут-
рiшнi питання. А коли рi-
шучi кроки чинної влади
щодо вiдновлення керова-
ностi державою, органiзацiя
чiткої вертикалi виконавчої
влади видається за тоталi-
таризм — це або неповага до
свiтової iсторiї, або любов
до анархiї. А це так чи iнак-
ше свiдчить про те, що не-
роби, якi так довго парази-
тували на iдеї незалежностi
України, продовжують дво-
ма руками триматися за
анархiю.

— Президент Вiктор
Янукович запропонував
створити фонд пiдтримки
збiрної України. Як ця iдея
може сприяти пiдготовцi
українських футболiстiв
до Євро-2012?

— Глибоко переконаний,
це дуже вчасна й корисна
iнiцiатива. Збiрнiй бракує
офiцiйних матчiв, у яких
суперники мали б серйозну
мотивацiю. Для цього пот-
рiбнi чималi кошти. Ось де
знадобиться фонд, який дав
би змогу забезпечити укра-
їнськiй збiрнiй усi умови
для повноцiнної пiдготовки
до чемпiонату.

— Дякуємо за бесiду. Ба-
жаємо вам успiху i щиро
сподiваємося, що всi зу-
силля уряду i вашi особис-
тi дадуть гарний результат
— Україна гiдно пiдготу-
ється до майбутнього чем-
пiонату.

— Певне, я повторюся,
але це залежить не тiльки
вiд уряду. Маємо пам’ятати:
Євро-2012 вiдкриє кожно-
му нашому громадянину
нове бачення свiтового роз-
витку, «пiдтягне» нас до єв-
ропейських стандартiв жит-
тя. Тому, дякуючи за поба-
жання успiху в пiдготовцi
до чемпiонату, щиро зичу
його кожному українцевi.
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Французьку заявку було
визнано такою, що пере-
важила пропозицiї Туреч-
чини та Iталiї, — у другому
раундi за Францiю було
подано сiм голосiв проти
шести за Туреччину. Iталiю
було усунуто пiсля першо-
го раунду голосування.

Результат оголосив пре-
зидент УЄФА Мiшель Пла-
тiнi, який був капiтаном
збiрної Францiї, коли 1984
року європейський турнiр
проводився у Францiї i ця
країна стала чемпiоном
Європи.

Сам Мiшель Платiнi не
брав участi у голосуваннi.

У фiнальнiй презентацiї
своєї країни взяли участь

зiрка французького фут-
болу Зiнедiн Зiдан та пре-
зидент Францiї Нiколя
Саркозi.

Згiдно з рiшенням Вико-
навчого комiтету УЄФА, у
фiнальнiй частинi Євро-2016
вiзьмуть участь 24 збiрнi.

З ПЕРШИХ ВУСТ

ПОДIЛЯЄМО
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
ПЛАТIНI
,"�����.�� ���� ����-2012, �� ������ ���) �����/
"���������� ����, �i�(���� ��0���i�i� ����)�� �
1��/!i, � ���. "���������� ����i� ���� ���)�, �i����	�-
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За словами директора турнiру Маркiяна Лубкiвського, на
засiданнi в штаб-квартирi Європейського футбольного сою-
зу, де також були присутнi президент ФФУ Григорiй Суркiс,
профiльний вiце-прем’єр Борис Колеснiков i голова Нацiо-
нального агентства з пiдготовки до Євро-2012 Володимир Ко-
валевський, президент УЄФА Мiшель Платiнi зазначив, що на
ньому лежить величезна вiдповiдальнiсть перед футбольною
громадськiстю всiєї Європи.

Зi свого боку, представники України запевнили, що роздi-
ляють цю вiдповiдальнiсть. «Перед нами стоїть непросте, але
посильне завдання дотримуватися накреслених термiнiв, —
сказав М. Лубкiвський. — Наша країна повинна мати чiткий
план подальших крокiв i не зволiкати з прийняттям рiшень».

А за два роки до призначеного на 8 червня 2012 р. старту
континентальної першостi український оргкомiтет презентує
з 7 по 9 червня в Харковi, Києвi, Львовi та Донецьку логотипи
приймаючих мiст та клумби квiтiв у формi логотипа турнiру.

— Логотипи мiст поки що не вiдомi публiцi, — сказав
М. Лубкiвський. — Вони створенi УЄФА за ескiзами, надани-
ми самими мiстами, а остаточнi варiанти затвердженi лише
кiлька днiв тому. З моменту презентацiї приймаючi мiста змо-
жуть активно використовувати новi логотипи для просування
мiста в рамках Євро-2012, залучення спонсорiв та партнерiв.
Мiськi ради Донецька, Києва, Львова i Харкова цiлий рiк ре-
тельно вибирали символ, з яким приймаючi мiста хочуть асо-
цiюватися.

М. Лубкiвський також розповiв, що запропоновану україн-
ським оргкомiтетом iдею висадити за два роки до турнiру
квiтковий логотип Euro-2012 одразу пiдтримали i в штаб-
квартирi УЄФА, в органiзацiйному комiтетi в Польщi, а прий-
маючi мiста з ентузiазмом взялися за реалiзацiю цього яскра-
вого проекту.

Святкування розпочалися вчора на Пролетарськiй площi в
Харковi, де вiдбулася презентацiя логотипа мiста та офiцiйне
вiдкриття Євро-клумби. Як повiдомляє Укрiнформ, сьогоднi,
8 червня, логотип мiста i Євро-клумбу презентуватимуть у
столицi на схилi Золотих ворiт, а 9 червня урочистостi прой-
дуть у Львовi та Донецьку.

НA ФУТБOЛ ЧAРТЕРOМ?
«3������� ����� ���� � ������i "i�0����� �� ����-2012
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����i!����� �'��i���/���i�» — ��� ����� ��������
������ ����-2012 � 4���(/�i
 �'���i, ����"��� 0�����
�'����� I0�� 9����/.

«Ми успiшно просунулися в планi створення необхiдної
спортивної i транспортної iнфраструктури. Однак iстотною
проблемою, що вимагає невiдкладного розв’язання, є
дефiцит номерiв у чотирьох- i п’ятизiркових готелях, що
становить у сумi 1028 номерiв», — зазначив Iгор Коваль. За
його словами, iнвестори не схильнi займатися будiвництвом
готелiв 4 i 5 зiрок через те, що цей бiзнес повинен працювати
не тiльки пiд час проведення Євро-2012, а i пiсля Євро-2012.
Тому пiд час розрахунку подальшої перспективи у кожного
виходять рiзнi варiанти, якi часто не сприяють розвитку
чотирьох- i п’ятизiркових готелiв.

«Ми нинi намагаємося концептуально розв’язати цю
проблему шляхом розробки генерального плану — створення
i втiлення в життя стратегiї сталого розвитку Донецької
областi в сучасних умовах, пiдвищення iнвестицiйної
привабливостi нашого регiону. Зокрема, в Донецьку вже
дiють новi iнвестицiйнi пропозицiї у виглядi низки пiльг. Це i
звiльнення вiд плати за землю протягом трьох рокiв, це i
податковi канiкули, що дають змогу залучити до нас нового
iнвестора», — зазначив Iгор Коваль.

Одним iз запасних варiантiв розташування вболiвальникiв,
за неможливостi розмiщення всiх у Донецьку, передає
Укрiнформ, є органiзацiя комерцiйних чартерних рейсiв
Київ—Донецьк для VIP-персон на матчi чемпiонату.

БУДIВЕЛЬНИКИ 
НЕ ПIДВЕДУТЬ
1�� �
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Як приклад, А. Беркута, виступаючи на прес-конференцiї,
навiв чемпiонат свiту з футболу-2010. Адже ще два мiсяцi то-
му Пiвденно-Африканська Республiка не була повнiстю гото-
ва до подiї такого масштабу.

«За рiк закiнчити монтажнi роботи абсолютно реально», —
сказав вiн. За словами першого заступника мiнiстра, зробити
це можна шляхом додаткового залучення будiвельникiв, крiм
того, технологiя дозволить сумiщати тi чи iншi процеси.

При цьому А. Беркута запевнив, що прискорення темпiв
робiт не позначиться негативно на якостi: «Ми цього просто
не допустимо».

Коментуючи процес пiдготовки до проведення в Українi фi-
нальної частини чемпiонату Європи з футболу 2012 року в кон-
текстi регiонального розвитку, урядовець зауважив, що всi
об’єкти до Євро-2012 в тому чи iншому виглядi запроектованi i
вже реалiзуються. Створено робочi групи, якi розглядають вiд-
повiдну документацiю i працюють iз проектувальниками та за-
мовниками. «Процес налаштований, тому нiяких проблем iз
наданням дозволiв немає», — пiдкреслив А. Беркута.
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Вiце-прем’єр Борис Колеснiков: 
«ЗИЧУ УСПIХУ В ПIДГОТОВЦI 
ДО ЄВРО-2012 КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ»
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«Сьогоднi створено всi
умови для їх реалiзацiї.
Влада працює як єдиний
ланцюг. Президент, Пре-
м’єр-мiнiстр, коалiцiя у пар-
ламентi готовi та здатнi
приймати потрiбнi законо-
проекти, спiльно їх викону-
вати i створювати умови
для розвитку країни», —
пiдкреслив глава держави.

Президент зазначив, що в
основу розвитку нацiональ-
ної економiки та модернiза-
цiї держави буде покладено
iнновацiйно-iнвестицiйну
модель. «Є всi пiдстави го-
ворити, що економiка Укра-
їни буде успiшною», — за-
певнив вiн, нагадавши, що
останнiм часом уже спосте-
рiгається пожвавлення еко-
номiки, зокрема зростання

ВВП приблизно на рiвнi 4,8
вiдсотка.

«Цей позитивний рух
триватиме», — переконаний
Вiктор Янукович.

Говорячи про пiдготовку
України до проведення фi-
нальної частини футбольно-
го Євро-2012, Президент
висловив упевненiсть, що ми
плiдно використаємо час,
який залишився до цiєї по-

дiї, для розвитку готельного
бiзнесу. Вiн пiдкреслив зацi-
кавленiсть нашої країни у
своєчасному будiвництвi но-
вiтнiх готелiв у мiстах, що
прийматимуть Євро-2012.

Вочевидь, надалi готельна
iнфраструктура має розбудо-
вуватися в тих мiстах, якi бiз-
нес вважає найцiкавiшими,
зазначив Вiктор Янукович.
На його переконання, пiдпри-
ємцям слiд насамперед звер-
нути увагу на туристично
привабливi областi України.

Президент також пiдкрес-
лив, що у контекстi пiдготов-
ки до Євро-2012 буде прий-
нято низку законопроектiв,
якi, зокрема, передбачають
послаблення податкового
тиску на пiдприємства го-
тельного бiзнесу, спрощення
процедури оформлення доз-
вiльних документiв для них
та лiцензування, повiдомляє
прес-служба глави держави.
Деякi з цих законiв уже
прийнятi в першому читан-
нi, повiдомив Президент, за-
уваживши, що ймовiрнiше
вони будуть остаточно схва-
ленi у червнi.

«Ви зможете переконати-
ся: все, про що влада говори-
тиме вам, вона виконувати-
ме. Для цього буде створено
законодавчi гарантiї держа-
ви», — наголосив Вiктор
Янукович, i пiдкреслив, що
бюрократiя не заважатиме
веденню бiзнесу в Українi.

Лiбералiзацiя всiх нап-
рямкiв пiдприємництва у
нашiй державi вiдбувати-
меться поступово, а цiльова
програма по Євро-2012 фак-
тично започатковується вже
зараз, вiдзначив Президент.

«Сподiваюся, ми з вами
будемо добрими партне-
рами», — резюмував Вiк-
тор Янукович, звертаю-
чись до учасникiв поваж-
ного зiбрання.
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— Мироне Богдановичу,
збiрна України провела
першi товариськi матчi пiд
Вашим керiвництвом. Як
можете охарактеризувати
роботу пiд час травневого
збору?

— Хотiлося б вiдзначити,
що футболiсти приїхали в
збiрну не в «розiбраному»
станi. Усi тренувалися на-
полегливо, з бажанням до-
вести, що вони вартi мiсця в
основному складi. Ми прек-
расно усвiдомлювали: до
нацiональної дружини вик-
ликанi найкращi гравцi кра-
їни, справжнi професiонали
своєї справи. Разом iз по-
мiчниками намагалися до-
нести до виконавцiв iдеї, якi
їм слiд реалiзовувати в грi.

— Як тренерський штаб
збирається формувати ко-
лектив, з яким доведеться
працювати протягом нас-
тупних двох рокiв?

— Пiд час контрольних
iгор з Литвою, Румунiєю i
Норвегiєю ми зумiли визна-
чити контури основного

складу i перевiрити чимало
молодих талановитих хлоп-
цiв. Прагнемо, аби на кожну
позицiю у нас було по два
бiльш-менш рiвноцiнних ви-
конавцi. Не все вiдбувається
одразу, але цiлеспрямований
пошук i вiдбiр обов’язково
має дати результат. Сподiва-
юсь, ми незабаром досягнемо
бажаного рiвня конкуренцiї.

— На початку шляху синьо-
жовтi зустрiлися з трьома рiз-
ними за стилем гри суперни-
ками, розпочавши таким чи-
ном пiдготовку до фiнального
турнiру Євро-2012.

— Пiд час першої нашої
зустрiчi ми домовилися:
гравцi повиннi сприймати
кожен матч не просто як то-
вариський поєдинок. Проти
будь-якого суперника слiд
гнути свою лiнiю. Такий
пiдхiд я застосовую в «Ме-
талiстi», так само буде i в
збiрнiй. Не буває прохiдних
iгор чи суперникiв. Варто
лише подумати про таке, як
миттєво втрачається сенс
проведення контрольної
зустрiчi. Звiсно, футболiсти
з такою фiлософiєю грати у
збiрнiй не будуть.

У нас залишилося не так
багато часу до фiнального
турнiру європейської пер-
шостi — ми повиннi викорис-
тати його максимально про-
дуктивно. Офiцiйних поє-
динкiв збiрна не гратиме. За-
лишається прагнути макси-
мального результату в кож-
ному контрольному матчi.

— Що буде важливiшим
пiд час пiдготовки до Євро
—результат чи гра?

— Коли йдеться про нацi-
ональну команду, високу
цiну має кожен поєдинок.
Адже вiн впливає на рей-
тинг збiрної. Однак для ме-
не як головного тренера
завжди на першому мiсцi
стоїть якiсть гри. Над цим
ми почали працювати з пер-
шого тренування.

— Цього року збiрна про-
веде ще, як мiнiмум, п’ять
iгор. Якi спаринг-партне-
ри, на Ваш погляд, є на-
йоптимальнiшими?

— В iдеалi, звiсно, хочеть-
ся зiграти з найкращими 
командами Європи й свiту.
В цьому сенсi важко перео-
цiнити користь вiд серпневої
зустрiчi зi збiрною Нiдер-
ландiв — однiєю з найсиль-
нiших на планетi. Вiдповiднi
служби Федерацiї футболу
продовжують переговори з
Аргентиною. Поки орiєнтує-
мося на найближчi това-
риськi матчi проти Польщi
та Нiдерландiв. Подальшi
плани залежать вiд резуль-
татiв переговорного процесу.

— Яке враження справи-
ли новачки збiрної?

— Наприкiнцi важкого се-
зону нашим досвiдченим лi-
дерам було непросто вiдпра-

цювати весь матч на макси-
мумi можливостей. Однак
самовiддача, яку демонстру-
вали на цьому зборi тi ж Ан-
дрiй Шевченко i Анатолiй
Тимощук, — чудовий прик-
лад для молодих гравцiв.
Збiрна України має грати в
сучасний, швидкий, комбi-
нацiйний футбол. Для цього
у нас є достатньо талантiв,
яким просто бракує впевне-
ностi. Цю впевненiсть моло-
дим футболiстам ми i при-
щеплюємо. Гадаю, поки ра-
но видiляти навiть тих но-
вачкiв, хто вже потрапив до
основного складу. Попереду
на нас чекає багато роботи.

— Чи задоволений тре-
нерський штаб тим, як
формується футбольна
сiм’я, про яку говорилося
задовго до першого поє-
динку?

— У цьому немає жодних
сумнiвiв. Бiльшiсть хлопцiв
добре знають один одного.
З перших днiв зборiв не бу-
ло жодного подiлу на якiсь
клани, на старших чи мо-
лодших. Спiлкування мiж
тренерами i футболiстами
вiдбувається постiйно. Так
само i мiж гравцями: разом
тренувалися, разом прово-
дили днi вiдпочинку — на
риболовлi чи пiд час гри у
гольф. Атмосфера в збiрнiй
— максимально доброзич-
лива. Ми одразу наголоси-
ли: спiльно працюємо на
одну справу i дали настано-
ву «на позитив».

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ,
прес-аташе збiрної 

України — спецiально для 
«Урядового кур’єра»

ФУТБОЛЬНА ТАБЕЛЬ ПРО РАНГИ
В оновленому рейтингу Мiжнародної федерацiї фут-
больних асоцiацiй (ФIФА) нацiональна збiрна України
пiднялася на два рядки i посiдає 23-тє мiсце. Трiйку
найкращих склали п’ятиразовi чемпiони свiту — бра-
зильцi, чиннi чемпiони Європи — iспанцi, а також 
команда Португалiї.

Рейтинг ФIФА

БЮРОКРАТIЯ НЕ ЗАВАЖАТИМЕ
БIЗНЕСУ В УКРАЇНI

1. Бразилiя 1611
2. Iспанiя 1565
3. Португалiя 1249
4. Нiдерланди 1231
5. Iталiя 1184
6. Нiмеччина 1082
7. Аргентина 1076
8. Англiя 1068
9. Францiя 1044
10. Хорватiя 1041
11. Росiя 1015
...23. УКРАЇНА 875

...46. Латвiя 652

...49. Литва 608

...82. Бiлорусь 397

...89. Молдова 378

...94. Узбекистан 354

...99. Естонiя 320

...100. Вiрменiя 311

...109. Азербайджан 259

...120. Грузiя 217

...129. Казахстан 183

...135. Таджикистан 155

...139. Туркменiстан 151
Загалом у списку представлено 
207 футбольних асоцiацiй свiту.

ДЛЯ ШАНУВАЛЬНИКIВ СТАТИСТИКИ
УКРАЇНА — Литва — 4:0
(Алiєв, 11, 17, Шевченко, 69,
з пенальтi, 79)
Харкiв, стадiон «Металiст»,
31 500 глядачiв.
Арбiтр — Сухiна (Росiя)
Попередження: Алiєв —
Iвашкевiчус, Радавiчюс,
Алундерiс, Лукша.
Україна: Горяїнов, Гусєв
(Польовий, 75), Михалик (Ру-
сол, 84), Чигринський, Кобiн,
Тимощук, Ротань (Федець-
кий, 84), Алiєв (Девiч, 71), Ко-
ноплянка, Шевченко (Селез-
ньов, 80), Мiлевський (Олiй-
ник, 56)
УКРАЇНА — Румунiя —
3:2 (Алiєв, 15, Коноплянка,
75, Тамаш, автогол, 78 —
Тамаш, 54, Нiкулає, 63)
Львiв, стадiон «Україна»,
Арбiтр — Павел Краловець
(Чехiя)

Попередження: Федецький
Україна: П’ятов, Ощипко
(Польовий, 62), Гусєв (Фе-
децький, 85), Михалик, Чиг-
ринський, Кобiн (Олiйник,
48), Тимощук, Алiєв (Селез-
ньов, 90), Коноплянка,
Шевченко (Худоб’як, 90),
Мiлевський (Ротань, 83)
Норвегiя — УКРАЇНА — 0:1
(Зозуля, 78)
Осло, стадiон «Улеваал»
Арбiтр — Кевiн Блум 
(Нiдерланди)
Попередження: Чигрин-
ський (61), Шелбред (77), 
Русол (80)
Україна: Дикань, Ракицький,
Чигринський, Русол, Ощип-
ко, Гусєв (Олiйник, 84), Тимо-
щук, Яковенко (Кобiн, 56),
Коноплянка (Федецький, 90
+3), Ярмоленко (Девiч, 55),
Зозуля (Ротань, 82)
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Згiдно з урядовим розпо-
рядженням, функцiї замов-
ника з будiвництва та ре-
конструкцiї аеропорту пере-
даються вiд Управлiння ка-
пiтального будiвництва
Львiвської облдержадмiнiс-
трацiї державному пiдпри-
ємству «Дирекцiя з будiв-
ництва об’єктiв Євро-2012 у
Львовi», що належить до
сфери управлiння Нацiо-
нального агентства з питань
пiдготовки та проведення в
Українi фiнальної частини
чемпiонату Європи 2012 ро-
ку з футболу.

Як повiдомляє департа-
мент iнформацiї та масових
комунiкацiй Секретарiату
КМУ, виконання зазначе-
ного розпорядження сприя-
тиме оперативному i ефек-
тивному використанню
бюджетних коштiв та на-
дасть можливiсть заверши-
ти проектування, рекон-
струкцiю та будiвництво
Мiжнародного аеропорту
«Львiв» у передбаченi тер-
мiни.

Головний тренер збiрної України з футболу Мирон Маркевич:

«ПРОХIДНИХ IГОР ДЛЯ НАС НЕМAЄ»

АКЦЕНТИ
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— Прогрес, який ми нинi
спостерiгаємо в пiдготовцi
Харкова до Євро-2012, став
можливим завдяки конструк-
тивним пiдходам нинiшньої
влади. Адже якщо ранiше iсну-
вало велике недофiнансування
з боку держави на головнi
об’єкти iнфраструктури в сумi
252 млн грн, то сьогоднi 50%
всього фiнансування держав-
ної цiльової програми та iнвес-
тицiй бере на себе держава.
Часу вже немає — треба осво-
ювати державнi кошти, кошти
мунiципальних бюджетiв
приймаючих мiст, обласних

бюджетiв, щоб прискорити до-
ведення до готовностi голов-
них об’єктiв iнфраструктури.
Iнвестори також згаяли час за
колишньої влади, бо жодного

нормативно-правового акта
для преференцiй iнвесторам
не було пiдготовлено. Тож iн-
тенсивно працюємо i в цьому
напрямку.

Державною цiльовою програ-
мою передбачено кошти на
придбання автотранспорту, в то-
му числi 600 одиниць пасажир-
ського, —автобусiв i тролейбу-

сiв, якi закупимо в лiзинг у
Львiвського автобусного заводу.

У планi — вирiшення пробле-
ми Кiльцевої дороги навколо
мiста, що дасть змогу транзитно-
му транспорту проїхати поза
Харковом, розвантаживши
мiськi магiстралi. Вперше за
всi роки пiдготовки до Євро
звернули увагу на кордон iз
Росiєю. Її збiрна команда грає
у другiй вiдбiрковiй групi та,
ймовiрно, потрапить до фiна-
лу. Тисячi вболiвальникiв пе-
ресiкатимуть кордон. Нинi ро-
сiйська сторона пропускає в 5
разiв бiльше людей, анiж може
прийняти українська. Тому
з’явилася нова складова, яка
задекларована у державнiй
цiльовiй програмi, — розвиток
митної та прикордонної
служб, на що видiляється 21
млн грн.

Ще одна складова — мунiци-
пальнi дороги. До Євро-2012 у
Харковi треба капiтально вiд-
ремонтувати кожний десятий
кiлометр дорiг. I тут ми також
сподiваємося на пiдтримку
держави i нового уряду, ос-
кiльки торiк iз державної скар-
бницi мiсто отримало лише
половину обiцяної суми — 15
млн грн. А зараз грошi на ре-
конструкцiю основних магiс-
тралей уже почали надходити.

Маємо забезпечити i роботу
функцiональних зон УЄФА —
створити належнi умови та на-
дати офiснi примiщення 
командi, яка управлятиме про-
цесом Євро-2012 у Харковi. I
не випадково вже зараз кожну

гру команди «Металiст» ми
розглядаємо, як пiлотний про-
ект втiлення певного заходу.

Серед «гарячих» питань по-
рядку денного залишається
проблема розмiщення вболi-
вальникiв. Аби виконати вимо-
ги УЄФА, Харкову не вистачає
930 номерiв у 5-зiркових готе-
лях. Офiцiйний туроператор
європейської футбольної асо-
цiацiї пiдписав договори та
прийняв у мiста 310 5-зiркових
номерiв. Ми вже знайшли спо-
сiб, як лiквiдувати цей дефiцит.
Будемо перекривати профiци-
том 4-зiркових готелiв, який на
сьогоднi маємо, та будiвниц-
твом нових готелiв — компанiї
DCH i Superior Golf Club.

Серед основних завдань —
реалiзацiя виконання угоди,
пiдписаної УЄФА i мiським
головою Харкова в лютому
2010 р. Сюди входять: громад-
ський порядок i безпека, тран-
спорт, пiдготовка спортивної
iнфраструктури, аеропорту,
фан-зон, а також транспортна
концепцiя та концепцiя розмi-
щення.

Головною запорукою вико-
нання поставлених завдань є
порозумiння мiж гiлками вла-
ди, мiсцевого самоврядування
i виконавчої влади з координа-
тором проведення Євро-2012 у
Харковi, президентом ФК
«Металiст» Олександром
Ярославським. Не випадково
готується рiшення, що в єди-
ному комiтетi Євро-2012 Хар-
кiвської областi будуть два
спiвголови: Михайло Добкiн
та Геннадiй Кернес, бо всi пи-
тання вирiшуються спiльно:
вiд реалiзацiї концепцiї в цiло-
му — до вiдпрацювання кож-
ної деталi.

Львiв не випадково потрапив
до квартету українських мiст,
якi прийматимуть чемпiонат
Європи з футболу 2012 року.
Мiсто дивовижної краси i сла-
ветної iсторiї ще й... найдавнiша
столиця українського футболу:
110 рокiв тому на стадiонi най-
кращого на теренах Схiдної Єв-
ропи Стрийського парку збiрна
Львова перемогла команду Кра-
кова! На честь того переможно-
го матчу, з якого ведеться лiто-
пис українського футболу,
шiсть рокiв тому встановлено
пам’ятний знак шкiряному м’я-
чу. I це не єдиний спортивний
«трофей» — давнє мiсто просла-
вили й львiвськi «Карпати».

Непомiтно пройдено «еква-
тор» п’ятирiчного марафону з
пiдготовки до проведення
третьої за значимiстю спортив-
ної подiї планети. Через вiдста-
вання вiд програми Львiв неод-
норазово опинявся на межi
вильоту з претендентiв на право
приймати євротурнiр. Критика
керiвництва та експертiв вiд
УЄФА стала тим холодним ду-
шем на голови мiських посадов-
цiв, який, зрештою, i допомiг
вийти iз затяжної ейфорiї. До
речi, свого часу авторитетний
польський спортивний функцi-
онер Адам Ольковiч застерiгав,
вважаючи головним конкурен-
том українсько-польського
футбольного дуету не iнших
претендентiв за право прове-
дення чемпiонату, а саме час. А
радше його брак. I що ближче
до фiнальної частини євротур-
нiру, то вiдчутнiшим є катас-
трофiчний дефiцит часу.

Розпочинати довелося з нуля.
Подiбних до цього масштабних
проектiв Українi та Львову,
зокрема, за часи незалежностi
втiлювати не доводилося. Та за-
мiсть швидких темпiв мiська
громада спостерiгала за незро-
зумiлими манiпуляцiями, iн-
тригами у владних кабiнетах,
неприхованим суперництвом за
роль першої скрипки в цьому
процесi. Що i пригальмувало
пiдготовку мiста до футбольно-
го турнiру. Врятувала євротур-
нiр для Львова передача стадiо-
ну пiд опiку держави.

— Проведення чемпiонату
Європи з футболу 2012 року у
Львовi є нацiональним прiори-
тетним проектом, — запевнив
голова облдержадмiнiстрацiї
Василь Горбаль. — Кабiнет Мi-
нiстрiв затвердив Державну
цiльову програму пiдготовки та
проведення в Українi Євро-
2012, її вартiсть для Львiвської
областi становить 18 млрд грн.

Тепер навiть скептики змiню-
ють тональнiсть критики, спос-
терiгаючи, як новобудова на
околицi мiста набирає обрисiв
майбутнього стадiону.

Утiм, Львiв може похвалитися
добре розвиненою готельною iн-
фраструктурою. Якщо в iнших
мiстах гарячково шукають дос-
татню кiлькiсть номерiв, то
представники готельного бiзне-
су архiтектурної перлини Гали-
чини мають клопоти дещо iншо-
го характеру — переймаються
«зiрковими» проблемами. Чоти-

ри- i тризiркових номерiв у
Львовi з надлишком (їх потрiб-
но вiдповiдно до лiмiтiв УЄФА
— 1315 та 210), однак бракує п’я-
тизiркових апартаментiв (1020).
З цим, запевняють посадовцi,
проблем не буде: в обласному
центрi завершується будiвниц-
тво кiлькох готелiв. Прислу-
житься i потужна готельна база
курортного Трускавця, Морши-
на, Iвано-Франкiвська, Луцька.
Тiльки в трускавецькому «Рiк-
сосi» є 360 апартаментiв. Ще три
готелi на стадiї завершення.

Не розчарує гостей i мандрiв-
ка Львовом. Мiсто, як захопли-
ва книжка, вмiє заiнтригувати
— яскраве й рiзноголосе, бо ра-
зом iз крамом заморськi купцi з
далеких країв приносили свою
мову, звичаї, традицiї i почува-
лися тут комфортно. Винятко-
во толерантне воно стало своїм
для вiрмен, якi на видiленiй
мiською владою вулицi у серед-

мiстi вiдтворили куточок рiдної
землi, збудували непереверше-
ний Вiрменський собор. Справ-
жнi шедеври залишили угорцi,
iталiйцi, греки, євреї. Їм завдя-
чуємо красою Львова.

Львiв подарував Європi сла-
ветних Соломiю Крушельниць-
ку, Олександра Мишугу, Мо-
деста Менцинського. Дивним
чином воно приваблювало лю-
дей талановитих. Друкар Iван
Федоров першi книги видруку-
вав у Львовi. Неперевершенi
скульптури Iоан Пiнзель ство-
рив саме у Львовi та Галичинi.

Щодня, як i сотнi рокiв тому,
на вулицях лунає рiзноголосся:
Львiв не облишає приваблювати
сучасникiв. Приїжджають, аби
вiдчути подих старовини, що жи-
ве у залишках мурiв княжого мiс-
та, старих кам’яницях. Можна не
сумнiватися, давньому мiсту Ле-
ва пасуватиме i яскрава футбол-
ка iз символом Євро-2012.

«Без «Олiмпiйського» в Киє-
вi — не буде Євро в Українi» —
так афористично стисло попе-
редив органiзаторiв майбутньо-
го чемпiонату Мiшель Платiнi.

Логiка президента УЄФА
цiлком зрозумiла. Саме фiналь-
ний матч континентальної пер-
шостi ставить жирний знак ок-
лику для учасникiв, органiзато-
рiв та численних гостей фут-
больного дiйства, яке триває
протягом трьох тижнiв.

Так було на красенi-стадiонi
«Да Луш» у Лiсабонi. 65 тисяч
глядачiв стали свiдками най-
гучнiшої сенсацiї Євро-2004 —
футбольну корону примiрила
збiрна Грецiї, яка у вирiшаль-
ному матчi здолала господарiв.
За чотири роки на «Ернст-Хап-
пель-Штадiонi» у Вiднi Кубок
Європи пiдняв над головою ка-
пiтан iспанської дружини Хавi
Ернандес. Зрозумiло, що подiю
такого масштабу має приймати
лише футбольна арена класу
«елiт». Що це означає?

— Стадiон, створений за iн-
дивiдуальним проектом, має
вмiщувати не менше 50 тисяч
глядачiв, — розповiв «Урядово-
му кур’єру» головний iнженер
«Київмiськбуду» — генпiдряд-
ника реконструкцiї НСК
«Олiмпiйський» Олександр Га-
лицький. —Перелiк вимог до
такої споруди зайняв би дуже
багато мiсця, починаючи вiд да-
ху над головою i системою без-
пеки i закiнчуючи зонами гос-
тинностi i мiсцями для парку-

вання. Ось лише декiлька ню-
ансiв: площа роздягалень для
гравцiв має бути не менше 
112 м2, кiмната допiнг-контро-
лю — мiнiмум 18 «квадратiв»,
освiтлення — 1600 люкс.

Двох абсолютно однакових
стадiонiв не iснує. Примiром,
головною особливiстю донець-
кої «Донбас Арени» став пов-
нiстю скляний фасад i величез-
ний козирок над трибунами.
Ввечерi, коли вмикається ос-
вiтлення, стадiон нагадує «лiта-
ючу тарiлку». На «Металiстi»
дах тримається на опорах, ви-
несених за чашу стадiону. Ав-
тори оригiнального задуму —
архiтектори мiсцевого «Харкiв-
проекту» влучно назвали своє
дiтище «лапками павука».

Родзинка київського проекту
— вантово-мембранне покрит-
тя. Його виготовить вiдома нi-
мецька компанiя «Хайтекс». А
от сталевий каркас iз залiзобе-
тонним фундаментом — дiтище
вiтчизняних спецiалiстiв. 80 ко-
лон, кожна з яких важить приб-
лизно 50 тонн, будуть пiдтри-
мувати майбутнiй дах головної
арени країни. Важливо вiдзна-
чити: проект розробили проек-
тувальники з Нiмеччини, але
виробляють надзвичайно
складнi конструкцiї на днiпро-
петровському заводi «Майстер-
Профi Україна».

Директор польського нацiональ-
ного центру спорту Рафал Каплер,
який нещодавно вiдвiдав україн-
ську столицю з робочим вiзитом, не

приховував свого захоплення вiд
побаченого.

— Схоже на те, що саме кон-
струкцiя покриття стане пред-
метом гордостi футбольних
арен у Києвi i Варшавi, — розка-
зав польський посадовець жур-
налiстам. — Дах над «Олiмпiй-
ським», загальна площа якого
складатиме майже 50 тис. м2 —
це, дiйсно, дуже амбiтне архiтек-

турне рiшення. Те саме можна
сказати i про новий варшав-
ський Нацiональний стадiон.
Ми зробимо дах розсувним —
вiн буде розкриватись i закрива-
тись за принципом парасольки.

«Стад де Франс» у Парижi i
«Ноу Камп» у Барселонi, бер-
лiнський «Олiмпiаштадiон» i
московськi «Лужнiки», «Мiлле-
нiум» у Кардiффi i «Сантьяго

Бернабеу» в Мадридi —саме цi
споруди приймають сьогоднi
фiнали найпрестижнiших фут-
больних турнiрiв. Київський
«Олiмпiйський» має стати в ряд
з цими витворами архiтектури.

Нашi сусiди вже оголосили:
стадiон у Варшавi, який прий-
матиме матч-вiдкриття чемпiо-
нату Європи, вiдчинить свої
дверi 6 вересня наступного ро-

ку. В цей день на полi новiсiнь-
кої арени помiряються силами
збiрнi Польщi та Нiмеччини.

Вiтчизнянi будiвельники обi-
цяють: елiтна споруда в центрi
української столицi збере на
своїх трибунах прихильникiв
таланту Андрiя Шевченка i
Ярослава Ракицького, Василя
Кобiна i Андрiя П’яткова влiт-
ку 2011.

Коментар першого 
заступника голови 
Київської мiської 
держадмiнiстрацiї 
Анатолiя ГОЛУБЧЕНКА.

— Графiк виконання будi-
вельних робiт на НСК «Олiм-
пiйський» — питання надзви-
чайно важливе. Але не єдине.
Реконструкцiя мiжнародного
аеропорту «Київ» i будiвництво
нових готелiв, створення зон
гостинностi для футбольних
уболiвальникiв i впорядкуван-
ня Троїцької площi, закупiвля
нових тролейбусiв, автобусiв i
вiдкриття трьох нових станцiй
метро в напрямку Теремкiв —
от основнi напрямки роботи
мiської влади, передбаченi Дер-
жавною цiльовою програмою
пiдготовки i проведення в Ук-
раїнi європейської першостi.

Незабаром має невпiзнанно
змiнитися аеропорт «Київ»,
який перебуває в комунальнiй
власностi мiста. Нова злiтно-
посадкова смуга вже зараз здат-
на приймати сучаснi лiтаки
«Боїнг»-737 та «Ейрбас»-320.
Цього року ми розпочали бу-
дiвництво нового мiжнародно-
го термiналу i реконструкцiю
iснуючого пасажирського. Пла-
нується збудувати нову дорогу
через Червонозоряний прос-
пект, яка з’єднає повiтрянi во-
рота з центром мiста i НСК
«Олiмпiйський».

Нинi компанiя TUI TRAVEL
— офiцiйне агентство з розмi-
щення УЄФА — вже пiдписала
67 угод з київськими готелями
майже на 6 тисяч номерiв. Про-
тягом двох рокiв у Києвi побу-
дують ще сiм нових готелiв.
Впевненостi пiд час пiдготовки
до великого спортивного фору-
му додає нам дiєва пiдтримка
на всiх рiвнях державної влади.

УРЯДOВИЙ КУР’ЄР
8 червня 2010 року, 
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— Пiсля вiдкриття 50-тисячного
стадiону «Донбас Арена», спро-
ектованого та збудованого ФК
«Шахтар» вiдповiдно до стандар-
тiв УЄФА, ми отримали можли-
вiсть заздалегiдь вiдпрацьовува-
ти управлiння транспортною сис-
темою пiд час великого скупчен-
ня вболiвальникiв у центрi мiста.
Тобто, мiсто вже зараз працює в

режимi «повного стадiону». На
«Донбас Аренi» вiдбулося нема-
ло матчiв, серед яких i мiжнарод-
нi, i пiд час кожного поєдинку ми
вдосконалюємо роботу стюардiв,
систему безпеки та органiзацiю
управлiння транспортними та пi-
шохiдними потоками. Примiром,
у «футбольнi днi» пiвторакiло-
метрова зона навколо стадiону
функцiонує в режимi обмеженого
автомобiльного руху та посиле-
ного режиму громадського тран-
спорту, що дає можливiсть роз-
вести уболiвальникiв iз стадiону
протягом 50 хвилин.

Певний час ахiллесовою п’я-
тою пiдготовки Донецька нази-
вали вiдсутнiсть у мiстi сучасного
аеропорту та належної кiлькостi
готелiв для прийому гостей. Нинi

роботи з пiдготовки цих об’єктiв
пожвавилися i немає сумнiвiв,
що ми виконаємо всi вимоги УЄ-
ФА в строк. Зокрема, Генераль-
ним планом розвитку мiжнарод-
ного аеропорту «Донецьк» до
2012 року передбачена реалiза-
цiя пiвдюжини проектiв за двома
головними напрямками — ре-
конструкцiя аеродромного та ае-
ровокзального комплексiв. До
лiта 2012 року будуть зведенi но-
ва злiтно-посадкова смуга, штуч-
нi аеродромнi покриття для об-
лаштування стоянок лiтакiв, но-
вий пасажирський термiнал, а
також реконструйований нинi iс-
нуючий аеровокзал. Усе це дасть
можливiсть аеропорту «До-
нецьк» забезпечувати вiдправ-
лення 3100 пасажирiв за годину.

Зараз цiлодобово ведеться бу-
дiвництво нової штучної злiтно-
посадкової смуги i готовнiсть
об’єкту складає майже 80%. Го-
ловнi будiвельно-монтажнi робо-
ти плануємо закiнчити у другому
пiврiччi цього року. Починаючи з
квiтня 2011 року протягом 8 мiся-
цiв проводитиметься тестування
злiтно-посадкової смуги i цей
об’єкт буде введений в експлуата-
цiю в груднi 2011 року. В цей са-
мий перiод має стати до ладу й
п’ятиповерхова аеродромно-дис-
петчерська башта. Вже затвер-
джений проект i будується новий
аеровокзал, площею 42 тис. м2:
тривають роботи з будiвництва
нульового циклу, а прийматиме
перших пасажирiв примiщення
термiналу в вереснi 2011 року.

Аби приймати матчi Євро-2012,
регiон мав надати всього 2945
номерiв у готелях категорiй 5, 4
та 3 зiрок. А пiсля вiзиту до До-
нецька у квiтнi делегацiї експертiв
УЄФА на чолi з Мiшелем Платiнi
тепер розглядається питання про
надання нам права проводити
матчi чвертьфiналу та пiвфiналу.
За цих умов вимоги до розташу-
вання цiльових груп УЄФА знач-
но вищi: вiдповiдно 3275 та 5575
номерiв. Що ми маємо на сьо-
годнi? Досi укладенi угоди на 3791
номер, з яких 5-зiркових — 634
номери (дефiцит до вимог УЄФА
— 786 номерiв), 4-зiркових —1789
(профiцит 474 номери), 3-зiрко-
вих — 1368 (профiцит 1158 номе-
рiв). Отож вимоги УЄФА для про-
ведення групового турнiру та
чвертьфiналу нами виконуються,
i мiсто ще має додатковий резерв
номерiв за рахунок дiючих готе-
лiв та тих, що будуються i прово-
дять реконструкцiю.

Одним iз напрямкiв нашої ро-
боти є забезпечення розмiщення
великої кiлькостi вболiвальникiв у
Донецьку та в областi: вже прове-
дено iнвентаризацiю та створено
повну базу об’єктiв альтернатив-
ного розташування. Нинi база на-
раховує приблизно 75 тисяч мiсць
для уболiвальникiв, з яких 27 ти-
сяч — у Донецьку. Ми готовi зап-
ропонувати гостям тi готелi, що не
використовуються для цiльових
груп УЄФА, приватнi апартамен-
ти, студентськi гуртожитки, за-
мiськi санаторiї та профiлакторiї,
лiтнi бази вiдпочинку та оздоровчi
центри. Безпосередньо для про-
ведення Євро-2012 в мiстi планує-
мо створити фан-табiр, приш-
кiльнi табори та кемпiнги.

Добiрку пiдготували
Свiтлана ГАЛАУР, 

Павло КУЩ, 
Оксана МЕЛЬНИК, 
Валерiй РЕКУНОВ,

«Урядовий кур’єр»
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«Увага, учасники дорожнього руху на трасi номер 7: вночi з
12 на 13 травня ви можете зазнати ускладнень на дорозi, що
пов’язанi з транспортуванням нетипового великогабаритно-
го вантажу, на вiдтинку вiд Ольштинека до Гданська». Приб-
лизно такого змiсту попередження днями почули польськi
водiї. Нетиповим вантажем виявився конструкцiйний еле-
мент футбольного стадiону, який будують до Євро-2012. По-
ляки готуються до чемпiонату з усiх сил, однак на ходу дово-
диться диверсифiкувати плани. Не з усiма роботами вклада-
ються в графiк, а ще й в Українi ситуацiя не надихає оптимiз-
мом —щоразу можна почути, а то й прочитати у ЗМI, що Ки-
їв може втратити шанс на проведення цього заходу. Деякi га-
рячi голови задоволенi таким становищем: мовляв, бiльше
матчiв вiдбудеться в Польщi. Однак врiвноваженi голоси зак-
ликають не зловтiшатися проблемами українцiв, а нагаду-
ють: якби не Україна, то й Польща не отримала б нiякого Єв-
ро. Отож треба напружено працювати, щиро бажаючи успiху
українцям. Нещодавно Польщу вiдвiдав Мартiн Каллен — ди-
ректор чемпiонату Єропи з футболу. Протягом трьох днiв вiн
об’їздив усi чотири мiста-господарi турнiру Євро-2012.
Спершу Гданськ, потiм Варшаву, Познань i Вроцлав. Iдучи
слiдом за Мартiном Калленом, можемо простежити стан пiд-
готовки до заходу великих шансiв i надiй, як часто кажуть у
Польщi про Євро-2012.

ГДАНСЬК: 
УЄФА ЗАДОВОЛЕНА

УЄФА не сумнiвається:
Гданськ добре готується до
Євро-2012. Щодо оцiнки
Мартiна Каллена, то вiн не
знайшов, чим би дорiкнути
гданцям. Обидва об’єкти,
якi вiн оглянув, тобто стадi-
он та аеропорт у Рембiєховi
(який розбудовується), зво-
дяться без перешкод i запiз-
нень.

— Коли я тут був востан-
нє, ми ходили по болоту, а
сьогоднi бачимо iмпозантну
будову. Я висловлюю свiй
подив i вiтаю з таким чiт-
ким прогресом i справною
реалiзацiєю проекту, —про-
мовив Мартiн Каллен. Ди-
ректора чемпiонату запита-
ли про шанси Гданська на
органiзацiю чвертьфiналь-
ного матчу (три груповi
матчi Гданськ має вже га-
рантованi).

Визначаючи органiзатора
чвертьфiналу, велику увагу
придiляємо дорожнiй та ае-
родромовiй iнфраструктурi,
—пояснив вiн.

Саме тому найважливi-
шими пунктами вiзиту бу-
ли будiвельний майданчик
термiналу, а також вирулю-
вальнi дорiжки на летовищi

в Рембiєховi. Директор
чемпiонату уважно оглянув
їх, бо саме летовище досi
викликало найбiльше зане-
покоєння. Поважнi пред-
ставники УЄФА неоднора-
зово нагадували, що запiз-
нення в розбудовi аеропор-
ту може призвести до того,
що Гданськ втратить право
на органiзацiю чвертьфi-
нального матчу. Пiд час ни-
нiшнього вiзиту Мартiн
Каллен не висловив жодно-
го критичного зауваження
щодо пiдготовки мiста до
чемпiонату, — така iнфор-
мацiя на вебсайтi уряду мiс-
та Гданськ пiдсумувала вi-
зит директора чемпiонату.
Тим часом на стадiонi в
Легнiца розпочався монтаж
першого горизонтального
елемента дахової сталевої
конструкцiї. Кiлькадесяти-
тонний елемент пiдносили
бiльше години. Невдовзi
зварники прикрiпили його
до конструкцiї. Конструк-
цiя покриття стадiону в
Легнiца перегукується з
давнiми морськими тради-
цiями Гданська i Тримiста.
Фасад матиме колiр бур-
штину.

Зведення трьох перших
трибун стадiону Легiї у
Варшавi може затриматися
на понад два мiсяцi. Щоб
уникнути дошкульних
штрафiв за запiзнення, пра-
цюють 24 години на добу 7
днiв на тиждень. Попри те,
що робiтники фiрми Полi-
мекс-Мостосталь не байди-
кують, роботи на стадiонi
запiзнюються щодо графi-
ка. «Винною у затримцi на-
самперед стала зима, дода-
лися ще й неточностi в до-
кументацiї каналiзацiї», —
висуває свою версiю «Газе-
та Виборча».

В угодi, укладенiй з мiс-
том, виконавець зобов’язав-
ся завершити зведення
трьох трибун стадiону в
травнi 2010 року, однак По-
лiмекс звернувся з прохан-
ням до влади мiста дати зго-
ду на подовження термiну
— до кiнця липня. Фiрма
подвоїла кiлькiсть робiтни-
кiв до 800. Директор Вар-
шавського центру спорту i
рекреацiї Януш Копаняк
стверджує, що звернення
Полiмексу є цiлковито об-
грунтованим, оскiльки з ог-
ляду на несприятливi по-
годнi умови деякi техноло-

гiчнi процеси не можна бу-
ло проводити взимку.

Iз запiзненням розпочав-
ся монтаж потужних 33-
метрових стовпiв, на якi
опиратиметься сталева кон-
струкцiя Нацiонального
стадiону. На вигляд вона
нагадуватиме корону. Згiд-
но з попереднiм планом,
монтаж мав розпочатися 20
березня, але цього не стало-
ся. Тут навiть кiльканад-
цять днiв має значення, ад-

же сталева конструкцiя має
бути готовою в червнi — це
один iз ключових термiнiв,
зазначених в угодi з вико-
навцем. Якщо виконавець
не вкладеться в графiк, це
означатиме для нього вели-
кi штрафи — за кожен день
запiзнення менше двох
тижнiв консорцiум фiрм на
чолi з Alpine Bau заплатить
100 000 злотих, а за кожен
наступний день — аж мiль-
йон злотих.

У Познанi пан Каллен про-
вiв лише три години. За цей
час вiн встиг побувати на
мiському стадiонi та в аеро-
порту Лавiца, а також провес-
ти розмову з владою мiста.

Президент товариства Єв-
ро Познань 2012 Ришард
Дембiнський повiдомив ди-
ректору чемпiонату, що да-
хова конструкцiя вже готова,
а до кiнця червня завершать
покривання мембраною та
монтаж освiтлення. Уже
розпочався монтаж нових
стiльцiв — на стадiонi їх по-
над 43 тисячi — вони зручнi,
виготовленi з мiцного полiх-
лорвiнiлового матерiалу,
привабливого кольору, стiй-
кi до механiчних пошкод-
жень, зокрема, негативного
впливу сонячних променiв.

— Побачене справило на
мене велике враження, —
зазначив Мартiн Каллен. —
Я був тут два з половиною
роки тому i бачу, як багато
чого змiнилося. — Треба та-
кож вiдзначити, що частина
робiт виконана ранiше, нiж
передбачено графiком, —
наголосив пан Каллен, i до-

дав, що пiдготовка Познанi
до Євро-2012 є заавансова-
ною i роботи ведуться на-
лежними темпами.

До вiдвiдання стадiону
швейцарець мав розмову з
керiвниками мiста про де-
талi органiзацiї турнiру.

— Про iнвестицiї ми вже
не дискутуємо, бо цi спра-

ви монiторить УЄФА, —
сповiстив президент мiста
Познань Ришард Гробель-
ний. — Ми ознайомилися з
попереднiми маркетинго-
вими планами з боку УЄ-
ФА, а також з тим, як бу-
дуть розповсюджуватися
квитки або продаж прав
ТБ у свiтi.

Пiд час зустрiчi посадов-
цi обговорювали роботу
волонтерiв, ЗМI, а також
органiзацiю дозвiлля вбо-
лiвальникiв. До Євро-2012
Познань планує придбати
45 новеньких трамваїв.

Ще одна деталь. Акцiю
пiсля змодельованої катас-
трофи лiтака на територiї
Мiжнародних Познан-
ських торгiв вiдпрацьову-
ватимуть пожежники в
рамках пiдготовки до Єв-
ро-2012. Перед чемпiона-
том буде проведена пробна
евакуацiя вболiвальникiв з
познанського стадiону. Та-
кi навчання засвiдчать нас-
кiльки рятувальнi служби
готовi до надання допомо-
ги у разi найсерйознiших
подiй. Навчання заплано-
ванi на 2011 рiк. Пожежни-
ки пропонують, аби нав-
чання були максимально
наближенi до реальних си-
туацiй.

ПОЗНАНЬ: 
З ВИПЕРЕДЖЕННЯМ ГРАФIКА

ВАРШАВА: 
ЗАПIЗНЮЄТЬСЯ БУДIВНИЦТВО СТАДIОНIВ

У програмi вiзиту Мартiна
Каллена у Вроцлавi була зус-
трiч з керiвниками мiста, вiд-
вiдання будiвельних майдан-
чикiв стадiону i термiнала.
Пан Каллер зустрiвся з пре-
зидентом мiста Рафалом Дут-
кевичем, вiдповiдальним за
будiвництво стадiону, а також
iнженерами фiрми Max Boegl
— головного виконавця робiт.

Як зазначають в урядi мiс-
та, Мартiн Каллен заявив, що
порiвняно з iншими мiстами,
у Вроцлавi не так багато ще
видно, але пiд час короткої
зустрiчi з журналiстами на
новiй вулицi Сльонськiй (Сi-
лезькiй), заспокоював:

— Ми дивилися не лише на
стан виконання поточних ро-
бiт, а й на плани на найближ-
чий час. Наразi на майданчи-
ку видно ще не так багато, але
мене запевнили, що упро-
довж найближчих двох мiся-
цiв все змiниться. Готовi еле-
менти конструкцiї мають бу-
ти виготовленi i доставленi
безпосередньо на будiвниц-
тво. Ми переконанi, що стадi-
он буде готовий вчасно.

Директор турнiру Євро
2012 в Польщi Адам Олько-
вич додав, що пiд час розмови
з керiвництвом мiста йшлося
i про концепцiю транспорту,
центри перебування команд,
волонтерiв та безпеку.

Делегацiя побувала на бу-
дiвництвi термiналу вроцлав-

ського летовища. Тут
справжнє захоплення спри-
чинила iмпозантна сталева
конструкцiя будiвлi. Пiсля
будмайданчикiв гостi прой-
шлися площею Ринок, яка
пiд час чемпiонату має ста-
ти офiцiйною стрефою вбо-
лiвальникiв, тобто мiсцем,
де глядачi матимуть змогу
дивитися матчi через теле-
бiми.

— На основi нинiшнiх вi-
зитiв постає реальна карти-

на правильного ведення
процесу пiдготовки до Євро
2012 у Польщi, — пiдкрес-
лив Адам Олькович. Пiсля
вiдвiдин пана Каллена до
країни завiтає група експер-
тiв УЄФА, яка проведе мо-
нiторинг всiх об’єктiв май-
бутнього чемпiонату.

Пiдготувала 
Ярослава ХРУНIК, 

Радiо «Ольштин», спецiально
для «Урядового кур’єра»

НА НАЦIОНАЛЬНОМУ 
СТАДIОНI БУДУТЬ VIP-ЛОЖI

68 спецiальних примiщень для VIP-гостей облаштують
на Нацiональному стадiонi у Варшавi. Першi двi ложi бу-
дуть готовi вже в червнi.

Над майбутнiми трибунами стадiону планують так зва-
нi показовi примiщення VIP-лож. Повнiстю закiнченi та
оснащенi двi ложi — одно- i двомодульнi, якi вже в червнi
стануть показовим мiсцем для потенцiйних покупцiв. За-
галом на Нацiональному стадiонi буде 68 VIP-лож, де
вмiщуватиметься по 12 осiб.

На будовi стадiону виконано бiльшiсть залiзобетонних
конструкцiйних робiт. З боку Щецинського узбережжя
залiзобетоннi опори конструкцiї досягли кiнцевої висоти.

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР
Термiн завершення будiвництва головної сталевої кон-

струкцiї Нацiонального стадiону до Євро-2012 у Варшавi пере-
носиться з червня на липень 2010 року. Про це iнформує вiд-
повiдальний за спорудження спортивної арени Нацiональний
центр спорту (NCS) Польщi.

Перенесення термiну виконання цього етапу робiт пов’язано
зi складними погодними умовами у зимовий перiод, передає
Укрiнформ. Рiшення NCS прийняв пiсля пiдтримки iнiцiативи
виконавцiв проекту Польським союзом iнженерiв i технiкiв бу-
дiвництва, а також вiдповiдного юридичного обгрунтування.

«Беручи до уваги експертизи, ми погодилися на перенесен-
ня термiну завершення монтування сталевої конструкцiї. Вод-
ночас очiкуємо на повну мобiлiзацiю виконавцiв i проектантiв,
а також iнтенсифiкацiю робiт», — заявив з цього приводу голо-
ва NCS Рафал Каплер.

Вiн повiдомив також, що NCS не переноситиме два iншi клю-
човi термiни завершення робiт. Так, центральне опалення
об’єкту має бути введено в експлуатацiю у листопадi 2011 року,
а монтування даху спортивної арени розпочнеться у сiчнi 2011-
го. Завершення будiвництва Нацiонального стадiону не пере-
носитиметься й очiкується на червень 2011 року.

ВРОЦЛАВ: 
ЗМIНИ НЕ ЗА ГОРАМИ

ПОЛЬЩА ГОТУЄТЬСЯ 
ДО ТУРНIРУ ШАНСIВ I НАДIЙ

Такою буде футбольна арена у Познанi

Стадiон-красень виросте у столицi Польщi
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ЯК ПОРТУГАЛIЯ ЗДИВУВАЛА
ФУТБОЛЬНИЙ СВIТ
Пiдготовка до Євро-2004 велася в умовах форс-мажору
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IСТОРIЯ 
ОДИНАДЦЯТИРIЧНОЇ
ДАВНИНИ

Це нам здається, що Ук-
раїна й Польща (навiть са-
мi поляки не заперечують
визначальну роль нашої
країни) в 2007 роцi пiднес-
ли суперсенсацiю, обiграв-
ши Iталiю в боротьбi за
Євро-2012. Насправдi, на-
ша перемога була визначе-
на не тiльки вмiлими дiя-
ми команди Григорiя Сур-
кiса, а й досвiдом португаль-
ської сторони. Без особли-
вого ризику на помилку
можна припустити: без тур-
нiру в Португалiї не було б i
чемпiонату в Українi.

То що трапилося в 1999
роцi? Чим iспанцi не дого-
дили УЄФА? Що змусило
шанованих чиновникiв за-
сунути чемпiонат конти-
ненту в таку європейську
глушину, нехай навiть цiл-
ком футбольну? Чому,
зрештою, вони ризикнули,
i вiддали турнiр країнi, де
на той момент лише один
стадiон бiльш-менш задо-
вольняв вимогам УЄФА?

Зрозумiло, вирiшальну
роль вiдiграли гарантiї
португальського керiвниц-
тва — особисто прем’єр-мi-
нiстр пообiцяв вкласти в
проект 2 млрд євро. Йому
повiрили, незважаючи на
певнi сумнiви, що жителi
пiвдня зможуть довести
свої слова реальними спра-
вами.

Але, очевидно, головним
аргументом було й зали-
шилося на всi наступнi ро-
ки трiумфальне просуван-
ня спорту № 1 i захоплення
ним (iз супровiдною iн-
фраструктурою) нових те-
риторiй. Адже для всiх бу-
ло очевидне: Iспанiя вдо-
вольниться косметичним
ремонтом того, що в неї є.
А Португалiя мала намiр
БУДУВАТИ. I будувати ба-
гато — йшлося про зведення
семи нових i реконструкцiї
трьох iснуючих стадiонiв.
Для них передусiм i потрiб-
нi були урядовi гарантiї на
найвищому рiвнi.

При цьому в кулуарах
говорили й про iнше: Iс-
панську федерацiю футбо-
лу очолював i представляв
заявку на Євро досвiдче-

ний функцiонер Анхель
Марiя Вiльяр. Президент
УЄФА Леннарт Юхансон
мiг побачити в ньому май-
бутнього конкурента. А з
придбанням iспанцями
Євро позицiї Вiльяра мог-
ли посилитися багаторазо-
во! Утiм, не виключено,
що це лише припущення,
тим бiльше iспанець вiдто-
дi так i не сподобився по-
боротися за президентське
крiсло. Звичайно, в чомусь
португальцям було простi-
ше. Їхня країна не була
спотворена соцiалiстич-
ним господарюванням, i
клiмат набагато м’якший,
нiж в Українi. Отже, i бу-
дувати там легше. Наприк-
лад, дорожнє покриття за
визначенням довговiчнi-
ше. До того ж, нiхто не
критикував цю країну за
аеропорти. Нарештi, Пор-
тугалiя просто менша —
довжина головної тран-
спортної артерiї Євро-
2004, що перетинає країну
з пiвночi на пiвдень, — ав-
томагiстраль Брага-Фару
лише 643 км. Порiвняйте з
вiдстанню вiд Харкова до
Львова, не говорячи вже
про польськi мiста.

Нарештi, португальцi
сподiвалися на квалiфiка-
цiю українцiв, що виїхали
на Пiренеї в пошуках кра-
щого життя (за деякими
оцiнками кiлькiсть їх сягає
600 тис. осiб). Зрозумiло,
що нам розраховувати на
дешеву робочу силу з бере-
гiв Атлантики не дово-
диться...

Добре пам’ятаю, як в
2001 роцi приїхав з делега-
цiєю київського «Динамо»
в Порту — грати з мiсце-
вою «Боавiштою». Мiсто
хоча й жило своїм цiлком
мирним життям, проте
розрите було грунтовно —
будiвельнi роботи йшли
скрiзь, починаючи з аеро-
порту, далi — на основних
дорогах i закiнчувалися
стадiонами. I повсюдно ми
зустрiчали наших спiввiт-
чизникiв, якi вiдiграли во-
iстину видатну роль у роз-
витку цiєї такої далекої вiд
нас країни.

Одначе вiд самого почат-
ку робiт довелося зiштов-
хнутися з рiзними трудно-
щами. Уже в 2001 роцi Лен-
нарт Юхансон змушений
був виступити з жорстким
застереженням на адресу
сторони, що приймає чемпi-
онат, — не почнете працюва-
ти як слiд, вiддамо турнiр iс-
панцям! Звучало це набага-
то суворiше, нiж поперед-
ження Мiшеля Платiнi Ук-
раїнi. На вiдмiну вiд фран-
цуза швед не приховував,
що в нього є план «В». Iспа-
нiя подумки потирала ру-
ки... До того ж, усi претензiї
УЄФА стосувалися обiця-
них стадiонiв. Проблеми ви-
никали як традицiйнi —
брак коштiв (в iсторiї люд-
ства ще не було жодного бу-
дiвництва, яке б уклалося в
кошторис i термiни!), так i
полiтичнi. Наприклад, у
Порту дуже серйозно затри-
малися зi зведенням стадiо-
ну «Драгао», оскiльки мер
мiста Руi Рiо розкритикував
проект, який уже почав реа-

лiзуватися силами клубу!
Не сподобалися йому i зап-
ланованi магазини... А ос-
кiльки фiнансували проект
рiзними частками держава,
мiсто i клуб «Порту», то
слово мера важило вельми
багато. Президент «Порту»
Пiнту да Кошту змушений
був зупинити будiвництво i
дати команду внести до про-
екту змiни. Ця невидима
сторонньому оку боротьба
«бульдогiв пiд килимом»
тривала досить довго й над-
звичайно нервувала УЄФА.

Подiбна iсторiя розгорну-
лася навколо стадiону «Да
Луш» у Лiсабонi, що був
запланований головною
ареною Євро. Тут на певно-
му етапi «Бенфiка» вiдмо-
вилася вносити свою час-
тку: на той момент у неї
просто не було грошей. У
пiдсумку i ця проблема роз-
в’язалася лише пiсля трива-
лих погоджень.

У 2002 роцi в Португалiї
змiнилася влада — мiсце
прем’єр-мiнiстра соцiалiста
Кавачу Сiлви посiв правий
консерватор Баррозу. Пiд-
рахувавши, у скiльки обiй-
дуться новi стадiони не над-
то мiцнiй економiцi країни,
новий керiвник держави за-
думливо вимовив: «Якби я i
представив заявку на Євро,
то нiколи б стiльки не обi-
цяв».

Утiм консерваторiв не
можна називати противни-
ками Євро —вони ж то доб-
ре розумiли, якого удару ре-
путацiї держави може зав-
дати вiдмова вiд турнiру. До
того ж слiд було зважати i
на патрiотичне пiднесення, i
об’єднуючий почин футбо-
лу.

Соцiал-демократи, якi пе-
рейшли в опозицiю, скорис-
талися вигодами свого ста-

новища. Голосними заява-
ми знову вiдзначилися мерiї
Порту й Лiсабона: грошей у
нас немає. Але у цих мiстах
розташовувалися чотири
стадiони з десяти, причому
найбiльшi й найважливiшi!
Не витримав навiть стрима-
ний Юхансон: «Є багато
країн, зацiкавлених стати
господарями Євро-2004, i
ми можемо в будь-який мо-
мент переглянути своє рi-
шення щодо проведення
чемпiонату в Португалiї».

Настав воiстину критич-
ний момент — завагалися
навiть мiсцевi вболiвальни-
ки. Опитування громадської
думки свiдчили, що бiль-
шiсть не вiрить у позитив-
ний економiчний ефект вiд
Євро. Брали сумнiви i з при-
воду нових великих стадiо-
нiв: що робитимуть у 40-ти-

сячному Фару з ареною, яка
вмiщає 30 тисяч глядачiв?
(До речi, в Австрiї через чо-
тири роки зробили простiше
— там використовувалися...
розбiрнi конструкцiї спор-
тивних арен, якi пiсля Євро
повернулися до типової для
Альпiйської республiки мiс-
ткостi в 15-17 тисяч). Але
вже тодi найзавбачливiшi
провiщали, що новi, на поря-
док затишнiшi стадiони ав-
томатично пiдвищать вiдвi-
дуванiсть матчiв внутрiш-
нього чемпiонату. Власне
кажучи, так i виявилося.
Примiром, за iграми «Спор-
тингу» пiсля Євро спостерi-
гають у середньому 40 тис.
глядачiв, а не 25 тис., як ра-
нiше.

Проте ситуацiя ускладню-
валася тим, що всi стадiони
виявилися набагато дорож-
чi, нiж планувалося вiд по-
чатку. Аудиторська перевiр-
ка показала, що шiсть стадi-
онiв з десяти перевищили
кошторис бiльше нiж удвiчi.
Так, у Бразi сума витрат пе-
ревищила первiсну на 180%,
i сягнула 83 млн доларiв. У
результатi вийшов один iз
найоригiнальнiших стадiо-
нiв у свiтi — його звели пря-
мо в скелi Монте-Кастро,
вийнявши понад мiльйон
кубометрiв каменю. Неви-
падково цю арену i досi на-
зивають не iнакше, як
«Кар’єр»...

Водночас подiбне переви-
щення кошторису серйозно
пiдiрвало фiнанси мiсцевих
влад. Спочатку держава
планувала оплатити 25%
вартостi робiт i зовсiм не
збиралася давати бiльше. У
результатi реальний внесок
центральної влади країни в
новобудови виявився на
рiвнi 13%, решту довелося
вишукувати мерiям i клу-
бам.

Серйознi затримки з по-
чатком будiвництва були ще
у трьох стадiонiв — Фару,
Авейру та Лейрiї. Десь вiд-
шукали «внутрiшнi резер-
ви», а найвагомiшу допомо-
гу португальцям виявила
УЄФА — дала власну га-
рантiю банкам для одер-
жання кредитiв.

Артем ФРАНКОВ, 
головний редактор журналу

«Футбол» — спецiально 
для «Урядового кур’єра»

БОРОТЬБА
«БУЛЬДОГIВ ПIД КИЛИМОМ»

ЧУДOВИЙ ХЕПI-ЕНД
Ультиматуми УЄФА лунали приблизно два роки. I

раптом стихли — Португалiя дивним чином вклала-
ся у вiдведений їй термiн, i здала стадiони до 30 ве-
ресня 2003 року. Мiж iншим, «дивним чином» — не
моя вигадка. Саме так вiдреагував задоволений ви-
конком Європейського футбольного союзу. Час, що
залишився, пiшов на дрiбницi — облаштування ав-
тостоянок, доведення трави на полях до кольору,
що влаштовує телевiзiйникiв, i... розподiл грошей.
Адже боси УЄФА допомогли господарям залучити
своїх постiйних партнерiв — вiд «Карлсберга» до
«Мастеркарда»... Словом, настав час бiльш приєм-
них турбот, що посилювалися передчуттям видови-
ща.

Власне турнiр в органiзацiйно-фiнансовому планi
ознаменував нову вiху в свiтовому футболi i одним
ривком витягнув Португалiю до числа країн, що ду-
же пристойно почуваються. Тiльки чистий прибуток,
одержаний органiзаторами, склав 400 млн євро (на
4 млрд iнвестицiй), понад 800 млн дiсталося УЄФА.
Дивiденди, отриманi економiкою країни, не пiдда-
ються точному розрахунку.

Мiсто Стадiон Мiсткiсть Новий/ Вартiсть, 
реконстр. млн євро.

Лiсабон Да Луш 65 647 Н 143

Лiсабон Жозе Алваладе 50 466 Н 105

Порту Драгао 50 399 Н 98

Порту Ду Бесса 30 000 Р 31

Брага Мунiсiпал 30 154 Н 83,1

Авейру Мунiсiпал 30 127 Н 62

Коiмбра Сидаде де Коiмбра 30 210 Р 43

Гiмарайнш Афонсу Енрикеш 30 165 Р 32

Фару Луле Алгарве 30 305 Н 31*

Лейрiя Д-р Магальяйн Пессоа 30 000 Н 56

* — стадiон вважається зразковим як за мiнiмальнiстю витрат, так i за використанням, 
що дає можливiсть його окупити. На ньому грає двi команди iз сусiднiх мiст плюс постiйно
вiдбуваються концерти.

! *���+��i� � � ��+ �������� $�i��� 1� �i�

ДOСВIД



УРЯДOВИЙ КУР’ЄР
8 червня 2010 року, 
вiвторок, № 102

Володимир Маслаченко:

«ЗА ВИГРАШ КУБКА ЄВРОПИ
ОДЕРЖАЛИ ПО 200 ДОЛАРIВ»

— Володимире Микито-
вичу, вiтаємо вас — одного
з тих, хто «кував» перше
європейське «золото», з
ювiлейною датою. Наша
перемога в Парижi — зако-
номiрнiсть чи везiння?

— Ми йшли до тої пере-
моги цiлеспрямовано i на-
полегливо. У 1950-тi роки в
нашiй країнi склалася дуже
потужна структура прове-
дення футбольних змагань.
На перший погляд, кiль-
кiсть команд у найвищих
ешелонах (12 у класi «А»,
або, за нинiшньою термiно-
логiєю, прем’єр-лiзi, i 16, а
згодом трохи бiльше, у кла-
сi «Б») була невеликою. Та
натомiсть дуже чiтко, без
жодного порушення стро-
кiв (боронь Боже!) прово-
дилися регiональнi турнiри
— чемпiонати республiк,
країв i областей, мiст, райо-
нiв... (Дивно, як генiально
ми все це розвалили.)

На високому рiвнi працю-
вав тренерський корпус.
Збiрну країни очолив видат-
ний фахiвець Гаврило Кача-
лiн, який творчо переосмис-
лив великi iдеї розвитку гри
й органiзацiї тренувального
процесу Бориса Аркадьєва,
Михайла Товаровського,
Михайла Якушина.

Тому до 1956 року, коли в
Мельбурнi проводилася
Олiмпiада, наш професiй-
но-любительський футбол
досяг дуже високого рiвня.
Що, власне, засвiдчив виг-
раш золотих олiмпiйських
медалей.

— Ви сказали: професiй-
но-любительський? Цiка-
вий термiн...

— Ми, звичайно, лукави-
ли, стверджуючи, що в нас

тiльки любительський фут-
бол i всi, хто грає в нього, —
студенти, слюсарi, служ-
бовцi... Насправдi гравцi ко-
манд майстрiв були профе-
сiйними футболiстами i
одержували за це зарплату
й премiальнi, розписуючись
у вiдомостях (констатую як
факт) пiд грифом «Цiлком
таємно».

Та повернiмось до голов-
ного. Продовжуючи форму-
вання складу, полiпшуючи
свої спортивнi показники,
наша збiрна вперше заяви-
лася на чемпiонат свiту,
який мав вiдбутися у Шве-
цiї. I даю вам слово, що ми
домоглися б там чималого,
якби за кiлька днiв до вiд’їз-
ду на фiнал не втратили чо-
тирьох (!) основних гравцiв.
Прикрий випадок стався з
Едуардом Стрельцовим,
внаслiдок якого його i вплу-
таних у цю iсторiю Михайла
Огонькова i Бориса Тату-
шина вилучили з команди.
А ще вибув з ладу через
важку травму в товарисько-
му матчi з англiйцями капi-
тан команди Iгор Нетто.

Принагiдно скажу, що на
той поєдинок з родоначаль-
никами футболу, якi вперше
вiдвiдали нашу країну, ваш
покiрний слуга був заявле-
ний другим у слiд за Левом
Яшиним воротарем. Я дуже
пишався тим, бо самi розумi-
єте, яких майстрiв змiг обiй-
ти. Зокрема, таких блиску-
чих стражiв ворiт з Києва, як
Олег Макаров i Євген Ле-
мешко, учнiв легендарного
Антона Iдзковського.

А загалом скажу, що саме
1958 року й була сформова-
на команда, яка через два
роки з трiумфом виступила

на розiграшi першого Кубка
європейських нацiй. Це був
закономiрний пiдсумок
вдумливої i планомiрної ро-
боти, за якою уважно сте-
жили не тiльки спортивнi
функцiонери, а й найвищi
державнi чиновники.

— На жаль, не обiйшлося
без втручання у спорт полi-
тики...

— То справдi єдина «под-
ряпина» в цiй глянсовiй iс-
торiї. Нам не вдалося зiгра-
ти у чвертьфiналi зi збiр-
ною Iспанiї через перипетiї
полiтичних взаємовiдно-
син. Ми чiтко знали, що
винний у цьому нiхто iн-
ший, як тодiшнiй iспан-
ський диктатор каудильйо
Франко, який в останню
мить заборонив своїм фут-
болiстам грати зi збiрною
СРСР. В очiкуваннi цiєї
зустрiчi ми перебували на
тренувальному зборi. Ша-
лено хотiлося зiграти з ко-

мандою, основу якої скла-
дали багаторазовi володарi
Кубка європейських чемпi-
онiв з мадридського «Реа-
ла». Бажаючих подивитися
цей поєдинок виявилося
вдвiчi або й втричi бiльше,
нiж могли вмiстити «Луж-
ники». Та мрiя не збулася.

Так ми опинилися у фi-
нальнiй пульцi i вже в матчi
з чехами в Марселi пiдтвер-
дили, що команда в повно-
му порядку. Обiграли су-
перникiв без усяких проб-
лем — вiдбувся справжнiй
iгровий концерт.

— Серед тих, хто здiй-
снив коло пошани на стадi-
онi «Парк де Пренс», був,
на жаль, уже покiйний ди-
намiвець з Києва Юрiй
Войнов. Як ви охарактери-
зували б цього гравця?

— Це був блискучий хав-
бек, який беззмiнно грав у
складi збiрної. Разом з Iго-
рем Нетто вони були поза

конкуренцiєю у пiвзахистi.
То була наша ударна ланка в
центрi поля. У Юри був аб-
солютно вбивчий удар пра-
вою. Вiн дуже здорово бачив
поле. Красивий був у грi
надзвичайно. Елегантний... i
працездатний як вiл. Його
називали кращим хавбеком
Європи. Справедливо, жод-
них сумнiвiв немає.

До речi, перед вiд’їздом до
Францiї ми провели това-
риську зустрiч першої i дру-
гої збiрних. Гра викликала
колосальний iнтерес: на ста-
дiонi було не менше ста ти-
сяч глядачiв. Я стояв за дру-
гу збiрну i на собi вiдчув си-
лу ударiв Войнова. Одному з
них протистояти не змiг.

— Наприкiнцi 1950-х бу-
ло чимало скептикiв органi-
зацiї турнiрiв європейських
нацiональних команд. Яка,
на вашу думку, роль цих
змагань для розвитку фут-
болу на континентi?

— Уже наступного пiсля
нашої перемоги у фiналi над
югославами дня пiд час бан-
кету в ресторанi на нижньо-
му ярусi Ейфелевої вежi бу-
ло покладено край розмовам,
благо чи нi такi змагання для
європейського футболу. У
той вечiр панував дух дона
Сант’яго Бернабеу, погляд
якого ловили футболiсти (не
нашi) в надiї на запрошення
до великого «Реала».

З плином часу всi усвiдо-
мили, що в комерцiйному i
трансферному планi конти-
нентальнi чемпiонати — це
те, що потрiбно. Такi турнi-
ри остаточно сформували
таку потужну структуру, як
УЄФА, яка за своїм впли-
вом не поступається нинi
ФIФА. До Європи активнi-
ше потяглися гравцi з Ла-
тинської Америки. Пiдви-
щився рейтинг цих змагань
i на тлi вiкового обмеження
для учасникiв олiмпiйських
футбольних турнiрiв.

— У сучасному футболi
багато що вимiряється гро-
шима —призовими, трас-
ферними... Чи обiцяли на-
шим футболiстам якiсь ма-
терiальнi блага за перемогу
на Кубку Європи?

— Нiхто нiчого з цього
приводу не казав. Ми їхали
до Францiї, одержавши ко-
мандировочнi, котрi перед-
бачалися будь-якому ра-
дянському громадяниновi,
вiдрядженому за кордон.
Ще й оскiльки нас годува-
ли, цi грошi зменшили до 30
вiдсоткiв.

Усе-таки пiсля перемоги
тринадцяти основним грав-
цям заплатили по 200 дола-
рiв, а рештi — по 180. Ко-
манда вирiшила, що це нес-
праведливо, зiбрала всi цi
грошi i зробила суму одна-
ковою для всiх. Так само
вчинили пiзнiше, коли вже
вдома основi видiлили по
5000 карбованцiв, а запасу
— по 3000. Ми були друж-
ною командою.

Спiлкувався Георгiй КОСИХ,
«Урядовий кур’єр»
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Справжнiм знавцям футболу,
звiсно, вiдомi iмена Жюля Рiме i
Анрi Делоне. Мабуть, важко
знайти такi постатi, якi зробили
б бiльше для розвитку улюбле-
ної в усьому свiтi гри, нiж цей
французький дует. Перший —
рекордсмен щодо стажу пере-
бування бiля керма ФIФА, за-
лишився в iсторiї як батько свi-
тових футбольних першостей,
що стартували в 1930 роцi. А го-
ловний приз — золоту статуетку
давньогрецької богинi Нiке, —
який вручався переможцям цих
змагань до 1970 року, називали
Кубком Жюля Рiме.

Анрi Делоне був тим, хто
першим висунув iдею прове-
дення першостей Європи. Було
це далекого 1927 року, коли вiн

був генеральним секретарем
Французької федерацiї футбо-
лу. Одним з тих, хто виступив
проти, був його колега i друг
Жюль Рiме, який саме тодi про-
сував проект свiтового чемпiо-
нату i побачив за пропозицiєю
Делоне конкурента своєму дi-
тищу.

Проте iдея не загинула, у неї
були й впливовi прихильники.
Це на початку вузьке коло од-
нодумцiв поставило за мету
згуртувати європейськi фут-
больнi асоцiацiї, утворивши на
противагу ФIФА свiй конти-
нентальний орган. Iсторичною
в цьому процесi стала конфе-

ренцiя в Базелi, яка вiдбулася
15 червня 1954 року. Присутнi
на нiй представники двадцяти
п’яти європейських країн ухва-
лили рiшення про створення
Європейського союзу фут-
больних асоцiацiй (УЄФА). Йо-
го першим президентом став
датчанин Еббе Шварц, а гене-
ральним секретарем Анрi Де-
лоне.

Через три роки на конгресi
УЄФА був представлений
проект проведення першого

чемпiонату континенту пiд
назвою «Кубок європейських
нацiй».

На початку червня 1958 року
в Стокгольмi вiдбулося жереб-
кування першого кола Кубка
європейських нацiй. Претен-
дентiв на новий приз виявило-
ся не дуже багато — лише 17.
Бойкотували турнiр Англiя i
ФРН, — найупертiшi противни-
ки континентальних змагань, —
а також Iталiя, Нiдерланди,
Швецiя, Бельгiя...

Присутнiм на церемонiї
представили й головний приз
турнiру — копiю античної ам-
фори четвертого тисячолiття
до нашої ери з барельєфом
людини, яка грає з м’ячем. З
цього приводу французька
спортивна газета «Екiп» на-
писала: «Барельєф з афiн-
ського археологiчного музею
доводить, що футбольна тех-
нiка вiчна». Амфору заввиш-
ки 40 см i вагою понад 2,5 кг
вiдлив iз срiбла знаменитий

паризький ювелiр Мiшель
Шобiйон.

Голова Французької феде-
рацiї футболу П’єр Пошоне
передав приз у дар УЄФА. Її
тодiшнiй президент Еббе
Шварц тут же запропонував
назвати нове змагання iменем
його невтомного пропаган-
диста Анрi Делоне, який, на
жаль, не дожив до того вро-
чистого дня.

Юрiй ОСОКОР
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1/4 фiналу

13/12/1959 
Францiя 5 — 2 Австрiя
27/03/1960 
Австрiя 2 — 4 Францiя
08/05/1960 
Португалiя 2 — 1 Югославiя
22/05/1960 
Югославiя 5 — 1 Португалiя
22/05/1960 
Румунiя 0 — 2 Чехословаччина
29/05/1960 
Чехословаччина 3 — 0 Румунiя
Збiрна СРСР вийшла у фiналь-
ний турнiр через вiдмову збiрної
Iспанiї
1/2 фiналу
06/07/1960 
Францiя 4 — 5 Югославiя

06/07/1960 
СРСР 3 — 0 Чехословаччина
Матч за 3-є мiсце
09/07/1960 
Францiя 0 — 2 Чехословаччина
Фiнал
10/07/1960 
СРСР 2 — 1 Югославiя
Символiчна збiрна турнiру:
Лев Яшин (СРСР), Володимир
Дуркович (Югославiя), Ладiслав
Новак, Йозеф Масопуст (обид-
ва — Чехословаччина), Iгор Нет-
то (СРСР), Драгослав Шекула-
рац (Югославiя), Слава Метре-
велi (СРСР), Мiлан Галич, Бора
Костiч (обидва — Югославiя),
Валентин Iванов, Вiктор Поне-
дєльнiк (обидва — СРСР).
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ЄВРОПА ВИБОРЮЄ ФУТБОЛЬНИЙ СУВЕРЕНIТЕТ
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Перший турнiр мовою статистики

Вiдповiдальнi за випуск: Володимир ДЕХТЯРЕНКO, Георгiй КOСИХ, Валерiй РЕКУНOВ, «Урядовий кур’єр»
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