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БOРИС КOЛЕСНIКOВ:

«50 рокiв тому 
вiн вже був 

в Українi. Нiчого не
заважає ФФУ

створити 
таку збiрну, 

щоб через два 
роки вiн 

повернувся 
в Україну».

Вiце-прем’єр-мiнiстр з питань Євро-2012
про необхiднiсть повернення футбольного
Кубка Європи на українську землю

ПРЯМA МOВA

Валерiй РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Уштаб-квартирi Союзу європейських
футбольних асоцiацiй вiдбулося засi-

дання Наглядової ради, участь у якому
взяли найвищi керiвники УЄФА, пред-
ставники українського та польського уря-
дiв, футбольних федерацiй країн-органi-
заторiв єврочемпiонату. Розглянувши стан

пiдготовки України та Польщi до прове-
дення турнiру, керiвники футбольного
штабу вiдзначили значний прогрес у реа-
лiзацiї найважливiших iнфраструктурних
проектiв, насамперед в Українi.

«Цей прогрес був необхiдний — i ви його
досягли. Ми враженi тим, як багато було
зроблено у вашiй країнi за останнi три мiсяцi.
Звичайно, дещо ще не закiнчене. Зараз в пла-
нах — операцiйна система єврочемпiонату —

це робота на стадiонах, в аеропортах, готелях.
Потрiбно забезпечити хороший сервiс для
гостей першостi», — пiдкреслив операцiйний
директор Євро-2012 Мартiн Каллен.

Наступне засiдання Виконавчого комiтету
УЄФА вiдбудеться 4 жовтня в Мiнську. На
порядку денному — визначення мiст, якi
прийматимуть чвертьфiнальнi та пiвфiналь-
нi поєдинки чемпiонату Європи з футболу
2012 року.

10 млрд грн
витратить Україна до кiнця 2010 року 

на пiдготовку iнфраструктури 
до Євро-2012.

СПЕЦIAЛЬНИЙ ВИПУСК

стор. 1100 стор. 1111 стор. 1166

Олександр 
ЯРОСЛАВСЬКИЙ:
«В урядi чимало 
справжнiх 
уболiвальникiв»

Президент УЄФА Мiшель Платiнi — чи не найперший iноземець, який сповна оцiнив готовнiсть українцiв радо вiтати
футбольних уболiвальникiв з усього свiту

Польща: перший пiшов!
Ó Ïîçíàíi âiäáóëàñÿ îôiöiéíà öåðåìîíiÿ âiäêðèòòÿ Ìiñüêîãî
ñòàäiîíó — ïåðøî¿ ç ÷îòèðüîõ àðåí, ÿêi ïîëÿêè âçÿëèñÿ ðå-
êîíñòðóþâàòè äî ïðîâåäåííÿ ôiíàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìïiîíàòó
ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó. Àðåíà êëàñó «Åëiò» ïîâíiñòþ
âiäïîâiäàº âèìîãàì ÓªÔÀ äî îðãàíiçàòîðiâ êîíòèíåíòàëüíî¿
ïåðøîñòi. ¯¿ ìîäåðíiçàöiÿ ðîçïî÷àëàñÿ ùå â 2003 ðîöi i êîø-
òóâàëà ïîíàä 700 ìiëüéîíiâ çëîòèõ (ïðèáëèçíî 230 ìiëüéî-
íiâ äîëàðiâ). Íà ÷îòèðüîõ òðèáóíàõ, êðèòèõ ìåìáðàííèì
ïîêðèòòÿì, ìîæóòü ðîçìiñòèòèñÿ 43 000 âáîëiâàëüíèêiâ,
ïðîòå «÷èñòèõ» ìiñöü iç ìàêñèìàëüíîþ âèäèìiñòþ ïîëÿ çãiä-
íî ç âèìîãàìè ÓªÔÀ íà ñòàäiîíi 41 000.

Вувузела: 
багато галасу 
даремно?

Рокiровка 
на тренерському 
мiстку
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Побачити 
Україну i...
ТУРИЗМ. «Урядовий кур’єр» вирiшив з’ясувати, чим здивують
господарi турнiру багатотисячну армiю учасникiв i гостей
Євро-2012

ссттоорр.. 1122−−1133

Директор Євро-2012 Мартiн Каллен:
«Ми враженi тим, як багато було зроблено у вашiй країнi»
ПЕРСПЕКТИВА. 4 жовтня УЄФА визначить мiста, в яких вiдбудуться матчi плей-офф 
найсильнiших збiрних Старого Свiту
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ПРOГНOЗИ

Валерiй РЕКУНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Уз и м к у п р о п о з и ц i ю
призначити головним

тренером нацiональної
команди Мирона Маркеви-
ча пiдтримали 29 членiв ви-
конкому Федерацiї футбо-
лу. Утримався лише Андрiй
Павелко. Вiн вважав, що
наставнику буде важко од-
ночасно очолювати збiрну i
харкiвський «Металiст».

Хоч як дивно, мав рацiю
саме голова Днiпропет-
ровської обласної федера-
цiї. Як тiльки виник кон-
флiкт iнтересiв мiж фут-
больним штабом країни i
клубом, Мирон Богдано-
вич не вагаючись став на
бiк своєї команди. 21 сер-
пня збiрна залишилася
без керманича.

На вересневi контрольнi
матчi з Польщею i Чилi
гравцiв виводив один з по-
мiчникiв Маркевича —
Юрiй Калитвинцев. Щоп-
равда, у ролi виконуючого
обов’язки головного. Чи
стане колишнiй капiтан
збiрної тренером, пiд ору-
дою якого синьо-жовтi зiг-
рають на домашньому
чемпiонатi Європи? Вiдпо-
вiдь на це запитання вик-
ликає сьогоднi пекучий iн-
терес уболiвальникiв.

Цiкаво, що пiсля вiдстав-
ки Маркевича свої послуги
ФФУ запропонували де-
кiлька iноземних спецiа-
лiстiв. Вiдразу скажу, що
кандидатури колишнього
наставника збiрних Того i
Камеруну Отто Пфiстера,
екс-тренера Швецiї та Нi-
герiї Ларса Лагербека ра-
зом з його постiйним асис-
тентом Роландом Андер-
ссоном навряд чи варто
сприймати серйозно.

Ще один претендент —
Свен-Йоран Ерiкссон. 62-
рiчний шведський фахi-
вець свого часу працював з
клубами своєї країни, а та-
кож португальськими та
iталiйськими. З 2001 по
2006 рiк очолював одну з
топ-збiрних Старого Свiту

—Англiю. Пiсля цього був
головним у клубi англiй-
ської Прем’єр-лiги «Ман-
честер Сiтi», згодом — у
збiрнiй Мексики. Останнє
мiсце роботи Ерiкссона —
команда Кот-д’Iвуару.

Особисто менi цей пре-
тендент нагадує збанкрутi-
лого комерсанта, який на-
магається навчати своїх ко-
лег мистецтву ведення бiз-
несу. Адже на чемпiонатi
свiту в Пiвденнiй Африцi
iвуарiйцi пiд його керiвниц-
твом не зумiли вийти з гру-
пи, випередивши в квартетi
лише команду КНДР.

Свiй до свого
по своє

Олексiй Михайличенко,
якiй замiнив колишнього
одноклубника Олега Блохi-
на бiля керма збiрної, дав
можливiсть дебютувати в
головнiй командi країни
двадцятьом новачкам. Се-
ред них — Євген Хачерiдi,
Ярослав Ракицький, Василь
Кобiн, Андрiй Ярмоленко,
Олександр Алiєв, Рустам
Худжамов, Євген Селез-
ньов та Сергiй Кравченко.

Бiльшiсть з цих талантiв
— наша надiя на домашнiй

чемпiонат. Додайте до них
київського динамiвця Де-
ниса Гармаша разом з iн-
шими героями європей-
ської першостi — 2009 i ви
отримаєте суперперспек-
тивну дружину не тiльки
на Євро, а й на мундiаль-
2014 у Бразилiї. А хто при-
вiв до «золота» юнiорську
збiрну рiк тому в Донецьку,
всi вболiвальники прекрас-
но пам’ятають. Тому, на
наш погляд, Калитвинцев
не тiльки даватиме уста-
новку своїм пiдопiчним на
останнiй товариський матч
цього року — 17 листопада
проти Швейцарiї.

Саме вiн займатиме
чiльне крiсло головного i
пiд час стартового поєдин-
ку сезону-2011, вже поз-
бувшись статусу викону-
ючого обов’язки.

Що сказав
Суркiс

Пiд час нещодавньої
презентацiї друзiв Євро-
2012 у Лодзi нашi польськi
колеги поцiкавилися, чи не
турбує очiльника україн-
ського футбольного штабу
ситуацiя з наставником.
Замiсть вiдповiдi Григорiй

Суркiс розповiв журналiс-
там таку iсторiю.

— У 1994-му я поїхав на
матч Лiги чемпiонiв «Спар-
так» — «Динамо» (Київ) до
Москви. У посольствi Укра-
їни в Росiї зустрiвся з Ка-
литвинцевим. Юрiй зробив
собi iм’я в московському
«Динамо», але той сезон за-
кiнчував у складi «Локомо-
тива» з Нижнього Новгоро-
да. Саме там вiн отримав
важку травму, ходив майже
на однiй нозi. Я запропону-
вав йому продовжити кар’є-
ру в нашому клубi на тих са-
мих фiнансових умовах, якi
вiн мав до ушкодження.

«Як? Ви мене в такому
станi запрошуєте до Киє-
ва?» — запитав вiн. Зреш-
тою, пiвзахисник переїхав
до української столицi, де i
залишився. Пiсля завер-
шення футбольної кар’єри
успiшно працював з
юнацькими збiрними. За-
раз я прошу вболiвальни-
кiв почекати — Юрiй Ми-
колайович зробив першi
кроки на цьому рiвнi. Не
варто забувати: Пеп Гвар-
дьола очолив «Барселону»,
не маючи тренерського
досвiду. В минулому сезонi
вiн виграв з цiєю командою
все, що можна...

Європейська 
квалiфiкацiя: поїхали!
КАЛЕНДАР. Íà ïî÷àòêó îñåíi ðîçïî÷àëè äîâãèé øëÿõ äî
Âàðøàâè i Êèºâà ó÷àñíèêè íîâîãî âiäáiðíîãî öèêëó.
Íà ñòàðòi âèñòà÷àëî íåñïîäiâàíîê i ñïðàâæíiõ ñåíñàöié. Äîñèòü
çãàäàòè õî÷à á äîìàøíþ ïîðàçêó çáiðíî¿ Ôðàíöi¿ âiä íàøèõ ñó-
ñiäiâ — áiëîðóñiâ.

Група А 
Êàçàõñòàí — Òóðå÷÷èíà — 0:3, Áåëüãiÿ — Íiìå÷÷èíà — 0:1,
Òóðå÷÷èíà — Áåëüãiÿ — 3:2, Àâñòðiÿ — Êàçàõñòàí — 2:0, Íi-
ìå÷÷èíà — Àçåðáàéäæàí — 6:1. Íiìå÷÷èíà, Òóðå÷÷èíà — 
ïî 6 î÷îê, Àâñòðiÿ — 3, Áåëüãiÿ, Àçåðáàéäæàí, Êàçàõñòàí — 0.

Група В 
Àíäîððà — Ðîñiÿ — 0:2, Âiðìåíiÿ — Iðëàíäiÿ — 0:1, Ñëîâà÷÷è-
íà — Ìàêåäîíiÿ — 1:0, Ðîñiÿ — Ñëîâà÷÷èíà — 0:1, Ìàêåäîíiÿ
— Âiðìåíiÿ — 2:2, Iðëàíäiÿ — Àíäîððà — 3:1. Iðëàíäiÿ, Ñëî-
âà÷÷èíà — ïî 6 î÷îê, Ðîñiÿ — 3, Âiðìåíiÿ, Ìàêåäîíiÿ — ïî 1,
Àíäîððà — 0.

Група С 
Åñòîíiÿ — Ôàðåðè — 2:1, Ñëîâåíiÿ — Ïiâíi÷íà Iðëàíäiÿ — 0:1,
Ôàðåðè — Ñåðáiÿ —0:3, Åñòîíiÿ — Iòàëiÿ — 1:2, Ñåðáiÿ — Ñëî-
âåíiÿ — 1:1, Iòàëiÿ — Ôàðåðè — 5:0. Iòàëiÿ — 6 î÷îê, Ñåðáiÿ —
4, Åñòîíiÿ, Ïiâíi÷íà Iðëàíäiÿ — ïî 3, Ñëîâåíiÿ — 1, Ôàðåðè — 0.

Група D 
Ðóìóíiÿ — Àëáàíiÿ — 1:1, Ôðàíöiÿ — Áiëîðóñü — 0:1, Ëþêñåì-
áóðã — Áîñíiÿ i Ãåðöåãîâèíà — 0:3, Áiëîðóñü — Ðóìóíiÿ — 0:0,
Àëáàíiÿ — Ëþêñåìáóðã — 1:0, Áîñíiÿ i Ãåðöåãîâèíà — Ôðàíöiÿ
— 0:2. Áiëîðóñü, Àëáàíiÿ — ïî 4 î÷êè, Ôðàíöiÿ, Áîñíiÿ i Ãåðöå-
ãîâèíà — ïî 3, Ðóìóíiÿ — 2, Ëþêñåìáóðã — 0.

Група E
Ìîëäîâà — Ôiíëÿíäiÿ — 2:0, Øâåöiÿ — Óãîðùèíà — 2:0, Ñàí-
Ìàðèíî — Íiäåðëàíäè — 0:5, Øâåöiÿ — Ñàí-Ìàðèíî — 6:0,
Óãîðùèíà — Ìîëäîâà — 2:1, Íiäåðëàíäè — Ôiíëÿíäiÿ — 2:1.
Íiäåðëàíäè, Øâåöiÿ — ïî 6 î÷îê, Óãîðùèíà, Ìîëäàâiÿ — ïî 3,
Ôiíëÿíäiÿ, Ñàí-Ìàðèíî — 0.

Група F 
Içðà¿ëü — Ìàëüòà — 3:1, Ãðåöiÿ — Ãðóçiÿ — 1:1, Ëàòâiÿ — Õîð-
âàòiÿ — 0:3, Ãðóçiÿ — Içðà¿ëü — 0:0, Ìàëüòà — Ëàòâiÿ — 0:2,
Õîðâàòiÿ — Ãðåöiÿ — 0:0. Õîðâàòiÿ, Içðà¿ëü — ïî 4 î÷êè, Ëàòâiÿ
— 3, Ãðóçiÿ, Ãðåöiÿ — ïî 2, Ìàëüòà — 0.

Група G 
×îðíîãîðiÿ — Óåëüñ — 1:0, Àíãëiÿ — Áîëãàðiÿ — 4:0, Áîëãàðiÿ
— ×îðíîãîðiÿ — 0:1, Øâåéöàðiÿ — Àíãëiÿ — 1:3. Àíãëiÿ, ×îð-
íîãîðiÿ — ïî 6 î÷îê, Óåëüñ, Øâåéöàðiÿ, Áîëãàðiÿ — 0.

Група H 
Ïîðòóãàëiÿ — Êiïð — 4:4, Iñëàíäiÿ — Íîðâåãiÿ — 1:2, Íîðâåãiÿ
— Ïîðòóãàëiÿ — 1:0, Äàíiÿ — Iñëàíäiÿ — 1:0. Íîðâåãiÿ — 6
î÷îê, Äàíiÿ — 3, Ïîðòóãàëiÿ, Êiïð — ïî 1, Iñëàíäiÿ — 0.

Група I 
Ëèòâà — Øîòëàíäiÿ — 0:0, Ëiõòåíøòåéí — Iñïàíiÿ — 0:4, ×åõiÿ
— Ëèòâà — 0:1, Øîòëàíäiÿ — Ëiõòåíøòåéí — 2:1. Øîòëàíäiÿ,
Ëèòâà — ïî 4 î÷êè, Iñïàíiÿ — 3, ×åõiÿ, Ëiõòåíøòåéí — 0.

Íàñòóïíèé ñïàðåíèé òóð êâàëiôiêàöi¿ çáiðíi Ñòàðîãî Ñâiòó çiã-
ðàþòü 8 òà 12 æîâòíÿ.

Þðié Êàëèòâèíöåâ ïðîÿâèâ ñåáå ñïðàâæíiì äèðèãåíòîì çáiðíî¿

Рокiровка 
на тренерському мiстку
КАДРИ. За версiєю «Урядового кур’єра», Юрiй Калитвинцев 
готуватиме збiрну до фiнального турнiру Євро-2012

Олег Саленко, 
кращий бомбардир 

ЧС-1994

«Íà ìié ïîãëÿä, çàïðîøóâàòè
iíîçåìíîãî ñïåöiàëiñòà íåäî-
ðå÷íî. Êàëèòâèíöåâ — ºäè-
íèé òðåíåð, ÿêèé ó íèíiøíié ñèòóàöi¿ ìîæå êå-
ðóâàòè ôóòáîëiñòàìè. ßêùî âií âiä÷óâàòèìå
ñåáå ñïðàâæíiì ãîñïîäàðåì òðåíåðñüêîãî
øòàáó, âñå ñêëàäåòüñÿ».

Вiктор Дердо, 
член виконкому ФФУ

«ßêùî àíàëiçóâàòè äâà îñ-
òàííi ìàò÷i çáiðíî¿ Óêðà¿íè ç
ïîëÿêàìè i ÷èëiéöÿìè, ïðîã-
ðåñ î÷åâèäíèé. Öå ñòîñóºòüñÿ
íå òiëüêè ðåçóëüòàòó, à é
ÿêîñòi ãðè. Òîìó, íà ìié ïîãëÿä, ó Êàëèòâèíöå-
âà º âñi øàíñè áóòè çàòâåðäæåíèì íà ïîñàäi
ãîëîâíîãî òðåíåðà».

Сергiй Морозов, 
заслужений тренер 

України

«Ðåçóëüòàòè êîíòðîëüíèõ ïîº-
äèíêiâ — íå ºäèíèé êðèòåðié, çà
ÿêèì êåðiâíèêè âiò÷èçíÿíîãî
ôóòáîëó áóäóòü îöiíþâàòè ðî-
áîòó åêñ-íàñòàâíèêà þíiîðñüêî¿ çáiðíî¿ êðà¿íè.
Ñüîãîäíi êàäðîâå ðiøåííÿ ïðèéìàòè ïåðåä÷àñíî:
êîìàíäà, ÿêó âèáóäîâóº Êàëèòâèíöåâ, òiëüêè
ñêëàäàºòüñÿ. Âàðòî äàòè éîìó ìîæëèâiñòü çiãðàòè
ùå äåêiëüêà ñïàðèíãiâ».

Андрiй Баль, 
заслужений майстер спорту

«Íàéãîëîâíiøå çàðàç — ïå-
ðåâiðèòè âiðîãiäíèõ êàíäèäà-
òiâ i âèçíà÷èòè îïòèìàëüíèé
ñêëàä. Êàëèòâèíöåâ çäàòíèé
çðîáèòè ñèëüíó êîìàíäó. Iíòó¿öiÿ ìåíi ïiäêà-
çóº, ùî â íüîãî âñå âèéäå».
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Ðåéòèíã ÔIÔÀ 
(ñòàíîì íà 15 âåðåñíÿ 2010 ð.) 

1(1). Iñïàíiÿ — 1824 

2(2). Íiäåðëàíäè — 1663 

3(4). Íiìå÷÷èíà — 1490 

4(3). Áðàçèëiÿ — 1480 

5(5). Àðãåíòèíà — 1351 

6(7). Àíãëiÿ — 1191 

7(6). Óðóãâàé — 1182 

8(8). Ïîðòóãàëiÿ — 1049 

9(8). ªãèïåò — 1034 

10(10). ×èëi — 1004 

...25(16). Ðîñiÿ — 868 

...26(24). Україна — 838 

...27(21). Ôðàíöiÿ — 835 

...66(56). Ïîëüùà — 504

Збiрна України 
втратила двi позицiї
РЕЙТИНГ. Мiжнародна федерацiя футбольних асоцiа-
цiй (ФIФА) опублiкувала оновлений рейтинг нацiональ-
них збiрних. Збiрна України опустилася з 24-го на 26-те
мiсце. Спiвгосподар Євро-2012 команда Польщi у цiй та-
белi про ранги — лише 66-та. Першу сходинку впевнено
утримують iспанцi. Слiдом за ними розташувалися гол-
ландцi. На третю позицiю вийшла Нiмеччина, яка помi-
нялася мiсцями з Бразилiєю. Цiкаво, що збiрна Чилi, яку
українцi перемогли у товариському матчi 7 вересня, за-
микає десятку найсильнiших. 
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З ПЕРШИХ ВУСТ

«В урядi чимало справжнiх уболiвальникiв»

Вiдтодi, як Харкiв iз резер-
вного мiста став приймаль-

ним, вiн не полишає вражати
«ревiзорiв» УЄФА високими
темпами пiдготовки до Євро-
2012. Нещодавно з iнспекцiй-
ним вiзитом його вiдвiдав Гене-
ральний секретар УЄФА
Джаннi Iнфантiно, який, як i
його попередники, поставив
«вiдмiнно» аеропорту та стадiо-
ну «Металiст». Про успiхи i
проблеми мiста на шляху до
чемпiонату кореспондентовi
«Урядового кур’єра» розповi-
дає генеральний iнвестор i ко-
ординатор пiдготовки Харкова
до Євро-2012, власник i прези-
дент групи DCH, президент
футбольного клубу «Металiст»
Олександр Ярославський.

Олександре Владиленови-
чу, як вiдомо, реконструкцiю го-
ловної спортивної арени Хар-
кова було завершено з виперед-
женням графiка i урочисто вiд-
крито 5 грудня 2009 року. Але i
нинi роботи на «Металiстi» три-
вають, навiть заговорили про
другу чергу реконструкцiї ста-
дiону. Про що йдеться i коли во-
на завершиться?

— Стадiон справдi урочисто
вiдкрили 5 грудня минулого ро-
ку. Пiсля цього на ньому регу-
лярно проводилися матчi висо-
кого рiвня, включаючи фiнал
Кубка України, товариський
матч української збiрної зi збiр-
ною Литви.

Проте немає межi досконалос-
тi. УЄФА повсякчас проводить
новi турнiри, враховує новi фут-
больнi реалiї i, вiдповiдно, пос-
тiйно посилює свої вимоги. Ми
були до цього готовi вiд початку,
тому деякi побажання УЄФА
заздалегiдь «перевиконали». Та-
кий приклад: коли розпочинали
реконструкцiю, рiвень освiтлен-
ня мав становити 1400 люкс; ко-
ли її закiнчували — вже 2000
люкс. А ми одразу зробили ос-
вiтлення в 2400 люкс!

Однак усе передбачити
неможливо. Зараз ми виконали
новi додатковi вимоги: побуду-
вали ще кiлька евакуацiйних ви-
ходiв, зробили спуски в чашу
стадiону комфортнiшими, збiль-
шили кiлькiсть туалетiв. I 23
липня «Металiст» зiграв свiй
перший домашнiй матч у новому
сезонi на ще бiльш удосконале-
ному стадiонi.

Утiм, потрiбно розумiти, що
життя продовжується, i УЄФА
може висунути новi вимоги. I цей

процес напевне триватиме аж до
2012 року. Тому говорити про
якусь першу-другу-третю чергу
не зовсiм коректно. Коли ви
в’їжджаєте в квартиру навiть з
найшикарнiшим ремонтом, у нiй
все одно доводиться щось удос-
коналювати. Але кожен забитий
цвях не означає нову «чергу» бу-
дiвельних робiт.

Як просувається будiв-
ництво об’єктiв iнфраструкту-
ри i реконструкцiї Мiжнарод-
ного аеропорту «Харкiв»? Чи
будуть вони, як i планувалося,
завершенi 2010 року, зокрема
перший в Українi сучасний
термiнал з потужнiстю обслу-
говування понад 1300 осiб за
годину i споруджений за раху-
нок приватних коштiв, вкладе-
них вами?

— Новий термiнал вiдкрився
28 серпня на честь Дня авiацiї
України — на три мiсяцi ранi-
ше запланованої дати. I вiн ре-
ально зможе пропускати 1300
пасажирiв на годину замiсть
250 осiб, як зараз. А до часу
проведення матчiв Євро-2012
(пiсля реконструкцiї iснуючого
аеровокзалу i створення спецi-

ального тимчасового термiнала)
загальна «продуктивнiсть»
харкiвського аеропорту сягне
2550 пасажирiв на годину, цiл-
ком задовольняючи вимоги
УЄФА. Коли аеропорт вийде на
проектну потужнiсть, Харкiв
знову зможе приймати до 2 млн
пасажирiв на рiк, вiдправляти i
приймати по 150 рейсiв на день.
I це вiдкриває величезнi пер-
спективи для розвитку нашого
регiону i навiть для сусiднiх об-
ластей України та Росiї.

Як вам вдається неухиль-
но досягати намiчених резуль-
татiв? Неймовiрно, але Харкiв
демонструє у пiдготовцi до Єв-
ро-2012 просто несподiванi
темпи.

— Жодного секрету. Просто
треба працювати. Менше слiв,
бiльше справ. А щодо несподi-
ваних темпiв... Останнiм часом

УЄФА не лише хвалить Харкiв,
а й застерiгає — ще багато слiд
зробити, щоб пишатися досяг-
неннями.

Харкiвську команду з пiд-
готовки до Євро-2012 назива-
ють професiйною та злагодже-
ною. Ви беззаперечний її дви-
гун i каталiзатор. Як спiвпра-
цюєте з мiсцевою владою, як
доходите згоди у спiрних пи-
таннях?

— Всi питання вирiшуємо в
робочому порядку. Розумнi лю-
ди завжди знайдуть спiльну мо-
ву. Принаймнi, так було до ос-
таннього часу.

Знаходите взаєморозумiн-
ня i спiльну мову з урядом?

— З приходом нової владної
команди державне фiнансуван-
ня з пiдготовки до Євро-2012
покращилося, стало бiльш дiло-
вим: питання i обговорюються, i
вирiшуються набагато швидше i
результативнiше. Призначений
профiльний вiце-прем’єр-мi-
нiстр Борис Колеснiков зайняв-
ся пiдготовкою країни до турнi-
ру. У нинiшньої центральної
влади є розумiння того, що Єв-
ро-2012 — не звичайний спор-
тивний турнiр, а один iз тих гло-
бальних проектiв, якi визначать
майбутнє країни на багато рокiв
уперед. Думаю, суттєвим є i те,
що Президент — фанат футбо-
лу. Та й в урядi чимало затятих
уболiвальникiв. Звичайно, є по-
лiтичнi iнтереси i позицiї, але
якщо серце вiддане футболу, то
пiдготовку до Євро-2012 ведуть
не покладаючи рук.

Сьогоднi перед мiстом сто-
їть низка нагальних проблем,
вiд розв'язання яких залежить
своєчасна i повна пiдготовка до
чемпiонату. Назвiть, будь ласка,
першочерговi.

— Орiєнтиром для тих, хто
готує мiста до прийому Євро-
2012, є вказiвки УЄФА. А ке-
рiвництво цiєї органiзацiї до-
сить чiтко i однозначно форму-
лює першочерговi завдання на
кожному етапi пiдготовки. Сьо-
годнi для Харкова це — дороги.
У нас нинi, на жаль, немає нор-
мальних автошляхiв, є тiльки
напрямки. До чемпiонату треба
вiдремонтувати не багато не
мало — 149 об’єктiв дорожньо-
транспортної мережi. З них
тiльки в районi стадiону — 54.

Занепокоєння УЄФА викли-
кає питання за другий трену-

вальний табiр для команд-учас-
ниць ЧЄ-2012, що залишається
вiдкритим. На сьогоднi все ще не
визначено, на базi якої установи
вiн створюватиметься. Звичай-
но, тренувальна база ФК «Мета-
лiст» у селищi Високе рада всiм
гостям, але прийняти вiдразу двi
команди вона просто не зможе. У
футбольному свiтi так не прий-
нято.

I, нарештi, є проблема з готе-
лями. Вже розпочалося будiв-
ництво п’ятизiркового готелю в
центрi Харкова. Це буде один з
найсучаснiших i найкрасивi-
ших готелiв в Українi — пер-
ший у Харковi, вiд початку
спроектований за «п’ятизiрко-
вими» стандартами. Наприкiнцi
наступного року готель, вiдпо-
вiдно до наших планiв, буде го-
товий. Тут зможе розселитися
велика частина гостей, що
представляють так звану «ро-
дину УЄФА». Новий готель
дасть Харкову 180 зi 198 поки
що вiдсутнiх номерiв категорiї
5*, однак цього недостатньо, то-
му необхiдно активно займати-

ся створенням умов для розмi-
щення вболiвальникiв. Це одне
з найважливiших завдань мiсь-
кої влади.

Як ви сприймаєте частi iн-
спекцiї представникiв УЄФА та
їхнi зауваження?

— Iнодi я просто дивуюся ре-
акцiї людей на зауваження та
побажання вiд УЄФА. Ця орга-
нiзацiя не має завдання когось

образити або принизити, заче-
пити чиюсь хвору амбiцiю. В
УЄФА працюють високопро-
фесiйнi i прагматичнi люди. У
них є чiтка мета: на
найвищому рiвнi провести Єв-
ро-2012. I така сама мета — в
України та її приймаючих мiс-
тах. Але ми новачки у справi
проведення турнiрiв такого
рiвня, а в УЄФА — колосаль-
ний досвiд, напрацьованi полi-
тики та процедури.

Усi делегацiї УЄФА на
всiх об’єктах ви супроводжує-
те особисто. Так було i пiд час
вiзиту до Харкова головного
європейського футбольного
iнспектора Джаннi Iнфантiно...

— Моя особиста участь у всiх
зустрiчах — це, передусiм,
прагнення дати необхiднi пояс-
нення нашим гостям. Вони по-
виннi мати об’єктивну iнформа-
цiю щодо ситуацiї на певному
об’єктi.

Чим збираєтеся дивувати i
вражати вiтчизняних та зару-
бiжних «контролерiв» пiд час
їхнiх наступних гостин?

— Ми не фокусники в цирку,
аби дивувати. Вся пiдготовка
наших об’єктiв йде вiдповiдно
до затверджених процедур iз
дотриманням вимог УЄФА.
Графiки заходiв прописанi на
багато мiсяцiв наперед. Усi де-
талi узгодженi. Нi про якi сюр-
призи не може бути й мови. Єв-
ро-2012 — це серйозний турнiр
континентального масштабу.
Це робота десяткiв тисяч лю-
дей в українських та польських
мiстах, а також у Ньонi. Тому
треба не дивувати, а працюва-
ти, працювати i ще раз працю-
вати.

Свiтлана ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
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НЕOБХIДНЕ ДOПOВНЕННЯ 
Ó Õàðêîâi òðèâàº àêòèâíà ðîáîòà ç ïiäãîòîâêè äî ªâðî-2012, çàÿâëÿº çàñ-
òóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó åêîíîìiêè òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà ìiñüêðà-
äè ßêiâ Ìóñiºíêî. Çîêðåìà, çàòâåðäæåíî íîâó ìiñüêó ïðîãðàìó ïiäãîòîâêè äî
÷åìïiîíàòó. Âåäåòüñÿ ðîáîòà ç êîðåãóâàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîði¿ íàâ-
êîëî ñòàäiîíó «Ìåòàëiñò». Çàâåðøåíî ïðîåêòíi ðîáîòè òà îòðèìàíî ïîçè-
òèâíi âèñíîâêè äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè ùîäî êîðåãóâàííÿ ïðîåêòó ðåêîí-
ñòðóêöi¿ àåðîäðîìó ç óðàõóâàííÿì áóäiâíèöòâà íîâî¿ çëiòíî-ïîñàäêîâî¿
ñìóãè çàãàëüíîþ êîøòîðèñíîþ âàðòiñòþ 1086,5 ìëí ãðí (ìàéæå íà 375 ìëí
ãðí áiëüøå ïîïåðåäíüîãî òèòóëó). Ðîçðîáëåíî êîíöåïöiþ ìåäè÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ïiä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012.
«Ïðîòÿãîì ñi÷íÿ-ëèïíÿ ïðîôiíàíñîâàíi çàõîäè çà ÷èííîþ ìiñüêîþ ïðîãðà-
ìîþ ó ñóìi 435 ìëí ãðí, — çàçíà÷èâ ßêiâ Ìóñiºíêî. — Ó òîìó ÷èñëi ç äåð-
æàâíîãî áþäæåòó — 217 ìëí ãðí, iç ìiñöåâèõ áþäæåòiâ — 59,3 ìëí ãðí, âðà-
õîâóþ÷è 44,1 ìëí ãðí iç ìiñüêîãî áþäæåòó Õàðêîâà».

Генеральний iнвестор 
i координатор пiдготовки
Харкова до Євро−2012, 
президент футбольного 
клубу «Металiст» 
Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ

ДOСЬЄ «УК»

Îëåêñàíäð ßÐÎÑËÀÂÑÜÊÈÉ. Íàðîäèâñÿ â ì. Æäàíîâi — íèíi Ìàðióïîëü
Äîíåöüêî¿ îáëàñòi, àëå ç ðàííüîãî äèòèíñòâà æèâå â Õàðêîâi. Çàêií÷èâ
Õàðêiâñüêó àêàäåìiþ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, àñïiðàíòóðó Îäåñüêîãî
òåõíîëîãi÷íîãî iíñòèòóòó õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñòi — êàíäèäàò òåõíi÷íèõ
íàóê. Âiäñëóæèâ ó Çáðîéíèõ ñèëàõ ÑÐÑÐ, áóâ íà ñòàæóâàííi ó ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàíàõ.
Ç 1992 ð. àêòèâíî çàéìàºòüñÿ ïiäïðèºìíèöüêîþ äiÿëüíiñòþ. Áóâ ïðåçèäåí-
òîì i êëþ÷îâèì àêöiîíåðîì «Óêðñèááàíêó», ïiçíiøå ñòâîðèâ i î÷îëèâ ãðóïó
DCH. Ïðåçèäåíò i âëàñíèê ôóòáîëüíîãî êëóáó «Ìåòàëiñò», îäèí ç óêðà¿í-
ñüêèõ ìåöåíàòiâ. Îáèðàâñÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè IV
ñêëèêàííÿ, âiäçíà÷åíèé äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè.
Îäðóæåíèé, ìàº ÷åòâåðî äiòåé. Âåäå çäîðîâèé, àêòèâíèé ñïîñiá æèòòÿ.

Îëåêñàíäð ßðîñëàâñüêèé òà Äæàííi Iíôàíòiíî çàäîâîëåíi òèì, ÿê ãîòóºòüñÿ Õàðêiâ äî ªâðî-2012

149 об’єктiв дорож−
ньо−транспортної мережi Харко−
ва треба вiдремонтувати до 
Євро−2012

«Ó íàñ íèíi, íà æàëü,
íåìàº íîðìàëüíèõ 
àâòîøëÿõiâ, º òiëüêè
íàïðÿìêè».
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Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

... «Хелло, люба,
привiт iз До-

нецька, куди ми нарештi
приїхали. Вiдразу скажу,
що тут я на власнi очi поки
побачив зовсiм не те, про
що разiв сто чув. Перед
поїздкою нам втовкмачу-
вали: це край промисло-
вих «динозаврiв», тобто
шахт i заводiв, де досi ви-
добувають вугiлля та ва-
рять сталь ще прадiдiв-
ськими методами. Тому
екскурсiї для гостей Євро-
2012 господарi влаштову-
ватимуть переважно на цi
об’єкти.

Та все по порядку. Про-
позицiю господарiв побу-
вати в так званiй Донець-
кiй Швейцарiї ми спершу
зустрiли iз скепсисом.
Адже маючи солiдний
уболiвальницький стаж,
встигли побувати в низцi
країн i бачили Швейца-
рiю справжню, чеську,
саксонську. I де тут мiс-
цева «Швейцарiя» в рiв-
ному, як футбольна поля-
на, степу?..

Коли автобус виїхав за
мiсто, степ враз зробився
дещо схожим на океан: не
видно йому нi кiнця, нi
краю. А подекуди оцим
зеленим безмежжям хи-
литаються вiд вiтру сивi-
сивi хвилi. Супер! А по-
їхньому — ковила. А десь
далеко-далеко на обрiї
бовванiють темнi пагорби
трикутної форми. То те-
рикони. Ми тодi ще жар-
тома спитали нашого гiда:
чи не динозаври часом ото
стовбичать на горизонтi?
А коли побачили право-
руч вiд дороги кам’янi фi-
гурки динозаврiв, тiльки
перезирнулися мiж со-

бою. Подумаєш! Та коли
на цiй зупинцi вийшли на
високий пагорб, аж дух
перехопило вiд навко-
лишнiх краєвидiв. Уяви
собi, люба, довкола без-
межний степ, вгорi високе
небо, а пiд ногами ... пра-
лiс.

Клянусь, не вживав нi
краплi тутешнiх мiцних
напоїв, однак справдi по-
бував серед решток за-
кам’янiлих дерев — за-
лишкiв прадавнього лiсу,
який шумiв тут 200-300
мiльйонiв рокiв тому! До-

сi я знав, що такi ж пале-
онтологiчнi раритети
можна зустрiти хiба що в
американському штатi
Аризона. Та, виявляєть-
ся, є вони й на острозi До-
нецького кряжу в ланд-
шафтному парку «Кле-
бан-бик». Ми їх змогли
побачити, помацати ру-
ками i навiть присiсти на
«пеньки» вiд отих арау-
карiй чи сигiлярiй. Ми
фотографували й знiмали
на вiдео це кам’яне диво,
аж поки гiд не сказав, що
залишки пралiсу ми по-
бачимо дорогою до До-
нецької Швейцарiї ще й в
селищi iз складною наз-
вою Олексiєво-Дружкiв-
ка. Так i сталося.

На схилi балки ми нади-
бали на фрагменти за-
кам’янiлих араукарiй,
яким близько 300 мiльйо-
нiв рокiв. Окремi стовбу-

ри прадерев завдовжки
до двох метрiв i до метра
— в поперечину. Можеш
уявити наш захват, ос-
кiльки чого-чого, а подiб-
ного ми нiколи не сподiва-
лися зустрiти в краю, в
якому збиралися ходити
в брудних спецiвках.

P.S. Бобу та Джону пе-
редай, що запланована по-
їздка цiєї осенi до Венецiї
вiдкладається. Поїдемо
краще до Донеччини. Не
на футбол, а пройдемо ту-

ристичними маршрутами.
Бо тут ще є до бiса всього
цiкавого, про iснування чо-
го ми навiть не здогадува-
лися».

Листа приблизно такого
змiсту, цiлком ймовiрно,
може написати хтось iз
зарубiжних туристiв пiд
свiжими враженнями вiд
побаченого на Донеччинi
влiтку 2012 року. Адже
завдяки розробленим ту-
ристичним маршрутам до
Євро-2012 у гостей з’я-
виться непогана нагода

переконатися — Донбас є
краєм не тiльки вугiлля та
металу, а й низки цiкавих
iсторичних та мальовни-
чих мiсць. Досi вирiшено
запропонувати приїж-
джим 14 головних тема-
тичних маршрутiв плюс
три додаткових (всього є
намiр використати бiльше
пiвсотнi маршрутiв). Се-
ред них є й тi, що зацiка-
вили зарубiжних гостей
пiд час проведення тут
юнацького Євро-2009.
Йдеться про мандрiвки до
Святогiрського iсторико-
архiтектурного заповiд-
ника, до ландшафтного
парку «Меотида» на узбе-
режжi Азовського моря,
до заповiдникiв «Кам’янi
могили» та «Хомутов-
ський степ», до штолень
Артемiвського заводу
шампанських вин та соля-
них шахт Соледару, де на
глибинi 300 метрiв є кон-
цертний зал i футбольне
поле...

«Ми добре розумiємо,
що чемпiонат Європи з
футболу триватиме про-

тягом короткого часу, —
каже заступник голови
Донецької облдержадмi-
нiстрацiї Марина Черен-
кова. — А тому прагнемо
пiдготуватися так, щоб це
були довгостроковi iнвес-
тицiї i пiдготовленi турис-
тичнi маршрути в майбут-
ньому ще дуже довго пра-
цювали на наш регiон».
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Ласкаво просимо до пралiсу
ДОНЕЦЬК. Iндустрiальний край пропонує захоплюючi подорожi
природними перлинами

Побачити
Україну i...
ПОГЛЯД. «Урядовий кур’єр» з’ясовує, чи готова
туристична галузь витримати випробування
європейським чемпiонатом

Наталя БОРОДЮК, 
«Урядовий кур’єр»

Для вiтчизняної турис-
тичної галузi набли-

жається зоряний час, вiд-
кривається унiкальна на-
года показати великiй
кiлькостi приїжджого лю-
ду чим ми багатi, як вмiє-
мо приймати гостей, по-
казувати й розказувати
про минувшину й сього-
дення. Чи готова галузь
до такого вiдповiдального
iспиту?

Про цю подiю країна
дiзналася не вчора, як,
власне, вже не перший
рiк декларує свої прiори-
тети щодо розвитку в’їз-
ного i внутрiшнього ту-
ризму. Однак вiз нiяк не
може зрушити з мiсця.
Хоч про вигiднiсть цiєї
справи свiдчать «залiзнi»,
чи пак — «зеленi» аргу-
менти. Бо iноземець не їз-
дить подорожувати зi
своїм кип’ятильником i
шматком сала, а звик, за
статистикою Всесвiтньої
туристичної органiзацiї,
щодня залишати в рiзних
касах у середньому 200-
300 доларiв.

Перш нiж це станеться,
туриста в країну треба
заманити — яскравою аг-
ресивною рекламою, десь
на кшталт турецької, яка
на кожному кроцi закли-
кає вiдвiдати саме їхнi бе-
реги. Щоправда, такий
промоушен i коштує мiль-
йони доларiв, але, як ба-
чимо, цi витрати поверта-
ються для країни стори-
цею. У нас наприкiнцi ми-
нулого року на популяри-
зацiю країни уряд видi-
лив майже 12 млн грн. I
хоч грошi, звiсно, невели-
кi, але все-таки виставко-
ва дiяльнiсть була певною
мiрою пiдтримана, тож
вiдвiдувачам таких фору-
мiв в Японiї, Iспанiї, Ан-
глiї, Росiї тощо ще раз на-
гадали — Євро-2012 вiд-
будеться в туристично
привабливiй Українi.

У свою чергу Державна
служба туризму i курор-
тiв спiльно зi своїми
структурними пiдроздi-
лами в областях уже
склала попереднiй пере-
лiк туристичних маршру-
тiв з урахуванням вимог
УЄФА. Зокрема, визначе-
но понад 100 основних те-
матичних екскурсiй, як
одноденних (вiд 3 до 12
годин), так i дводенних, за
побажанням туристiв.
Посадовцi зазначають,
що напрямки подорожей
та текстова частина ек-
скурсiйного супроводу
розроблялися таким чи-
ном, щоб охопити основнi
iсторичнi, нацiональнi,
культурнi цiнностi укра-
їнського народу, мiсця,
пов`язанi з життям i дi-
яльнiстю видатних людей
держави. Вони проляга-
ють головними транспор-
тними магiстралями мiж

мiстами-учасниками чем-
пiонату або мають радi-
альний характер з почат-
ком i закiнченням екскур-
сiї в одному мiстi, на вiд-
станi до 200 км.

Але про такi можливос-
тi також треба iнформу-
вати iноземцiв i заздале-
гiдь, i безпосередньо в
країнi. А це знову-таки
грошi, грошi, грошi... А в
бюджетi на цей рiк на
розвиток туристичної га-
лузi було закладено аж...
приблизно 2 млн грн. «Ми
обгрунтували Мiнфiну
свої пропозицiї щодо не-
обхiдностi збiльшити фi-
нансування, i ця сума
зросла до 26 млн», — ска-
зав менi заступник мiнiс-
тра культури i туризму
Юрiй Артеменко.

Тож, очевидно, най-
ближчим часом набуде
реальностi створення ро-
ликiв для демонстрацiї на
зарубiжних телевiзiйних
каналах, про важливiсть
яких також давно говоре-
но-переговорено, збiль-
шиться випуск рекламної
продукцiї тощо.

Очевидно, дiйде черга i
до туристично-iнформа-
цiйних центрiв. За слова-
ми посадовця, в офiцiй-
них паперах зазначено,
що в країнi їх уже чимало
— 64. Насправдi — фiк-
цiя. Бо, скажiмо, хiба
можна вважати офiсом,
що носить таку назву,
кiмнатку на... 7-му поверсi
облдержадмiнiстрацiї? За
кордоном такi заклади
розмiщуються в найлюд-
нiших мiсцях, пропону-
ють практично всi послу-
ги, якi потрiбнi туристу,
щоб почуватися в країнi
комфортно. I не обов’яз-
ково такi заклади мають
бути комунальними, при-
ватники теж можуть док-
ласти зусиль до їх ство-
рення. Тiльки бiзнес тре-
ба зацiкавити, запропо-
нувати примiщення в
центрi мiста, а з цим у нас
теж великi проблеми.

Ще одне питання, акту-
альнiсть якого не втрача-
ється протягом багатьох
рокiв, а з наближенням
Євро-2012 стає дедалi
гострiшим, — у якому
виглядi постануть перед
iноземцями об’єкти, зап-
ропонованi для огляду пiд
час екскурсiй? Як зазна-
чив Юрiй Артеменко,
вiдповiдь на нього перед-
бачена у планах пiдготов-
ки до чемпiонату. Зокре-
ма, мають фiнансуватися
ремонтнi роботи в київ-
ських музеях Тараса
Шевченка i Великої Вiт-
чизняної вiйни, рекон-
струкцiя пам’яток.

А от якими темпами пi-
дуть такi роботи, зале-
жить вiд багатьох чинни-
кiв. Якщо на мiсцях не
тiльки очiкуватимуть на
грошi з центру, а й самi ви-
являтимуть iнiцiативу, то
результат не забариться.

Êðàºâèäè ëàíäøàôòíîãî ïàðêó «Êëåáàí-áèê» 
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Êëÿíóñü, íå âæèâàâ íi êðàïëi òóòåøíiõ
ìiöíèõ íàïî¿â, îäíàê ñïðàâäi ïîáóâàâ 
ñåðåä ðåøòîê çàêàì’ÿíiëèõ äåðåâ — 
çàëèøêiâ ïðàäàâíüîãî ëiñó, ÿêèé øóìiâ
òóò 200−300 ìiëüéîíiâ ðîêiâ òîìó!

Äîñi âèðiøåíî çàïðîïîíóâàòè ïðè¿æäæèì
14 ãîëîâíèõ òåìàòè÷íèõ ìàðøðóòiâ ïëþñ
òðè äîäàòêîâèõ. Ñåðåä íèõ º é òi, ùî çàöi−
êàâèëè çàðóáiæíèõ ãîñòåé ïiä ÷àñ ïðîâå−
äåííÿ òóò þíàöüêîãî ªâðî−2009.



23 âåðåñíÿ 2010 ðîêó, ÷åòâåð, ¹ 176 13www.ukurier.gov.ua

ТУРИЗМ

Столиця посiдає особли-
ве мiсце в програмi

прийому iноземних гостей.
Київ очiкує на найбiльшу
кiлькiсть уболiвальникiв,
якi, поза сумнiвом, не оми-
нуть нагоди ближче озна-
йомитися з нашим давнiм i
прекрасним мiстом. Якi за-
ходи слiд передбачити,
щоб зробити перебування
туристiв у ньому цiкавим i
насиченим — про це роз-
мовляємо з начальником
управлiння туризму, го-
тельного господарства та
курортiв КМДА Миколою
ГРИЦИКOМ.

Миколо Васильови-
чу, що показуватимете
гостям?

— Перш за все ми под-
бали про те, щоб уболi-

вальники мали вдосталь
рекламно-iнформацiйної
продукцiї. Виготовлено 27
видiв буклетiв основними
європейськими мовами з
екскурсiйними маршрута-
ми та зазначенням об’єктiв
показу тиражем 125 000
примiрникiв. Вони вже
працюють на iмiдж нашого
мiста — пройшли презен-
тацiю на найбiльших мiж-
народних туристичних
виставках у Лондонi, Бер-
лiнi, Познанi, Астанi тощо.

Не буду зупинятися
докладно на кожному з
маршрутiв, а їх у нас по-
над 100, лише скажу про
найпоказовiший — «Кас-
кад», який дiє безперервно
протягом року i включає в
себе ознайомлення з типо-
вими мiсцями Києва в iс-
торичному, архiтектурно-

му, релiгiйному планах.
Участь у цiй програмi —
найкращий спосiб ознайо-
митися з минулим i сього-
денням столицi. Туристич-
нi пiдприємства, якi пра-
цюють за такою програ-
мою, пропонують найком-
фортнiшi умови туристу .
Тож iноземнi гостi в столи-
цi не загубляться.

Київ забезпечено
достатньою кiлькiстю ек-
скурсоводiв? 

— На жаль, за минулi
роки ми втратили мето-
дичну базу пiдготовки ек-
скурсоводiв, яка iснувала
на базi колишнього Бюро
подорожей i екскурсiй. I
був час, коли екскурсiї
проводив хто завгодно i як
завгодно. Тож торiк сесiя
Київради ухвалила доку-
мент, який визначає умови
надання екскурсiйних
послуг у столицi. Сьогоднi
просто так екскурсiю нiхто
не проведе. Створено ак-
редитацiйну комiсiю, яка
видає дозволи на прове-
дення екскурсiйної дiяль-
ностi, в тому числi iнозем-
ними мовами, екскурсово-
ду видається вiдповiдний
документ, в якому зазна-
чається тема екскурсiї.

На сьогоднiшнiй день у
столицi достатня кiлькiсть

екскурсоводiв. Але якщо го-
ворити про 2012 рiк, то є
проблеми. Особливо в мов-
ному планi. Якщо ранiше
мовна пiдготовка проводи-
лася на безоплатнiй основi,
то нинi це приватна справа
кожного екскурсовода. Але
свої знання вiн має пiдтвер-
дити. 

У який спосiб ек-
скурсiйна тематика буде
доступною iноземним ту-
ристам?

— Через туристично-
iнформацiйнi центри i
термiнали. Нинi для нас
найголовнiше завдання —
органiзувати їх. Скажiмо,
туристично-iнформацiй-
них центрiв повинно бути
не менше 10 —в кожному
районi мiста. Вони мо-
жуть бути комунальними,
тобто повнiстю фiнансу-
ватися з мiського або ра-
йонного бюджетiв, або
приватними, коли держа-
ва тiльки забезпечує їх
безкоштовною реклам-
ною продукцiєю. На жаль,
поки що грошей на об-

лаштування таких примi-
щень ми не маємо.

Трохи краща ситуацiя з
туристичними термiнала-
ми, якi планується розмi-
щувати в метро, готелях —
мiсцях найбiльшого скуп-
чення туристiв — кошти
видiлено. Нинi таких об’єк-
тiв 10, а повинно бути 40.

Не становить проблеми
придбати цi автомати, але
нема фiнансування на їх
обслуговування. Тому й тi
10 не працюють. Зате свою
ефективнiсть довели 48 iн-
формацiйних стендiв з
картосхемами туристич-
них маршрутiв, що розмi-
щенi в центрi Києва.

Якi ще труднощi в
туристичнiй пiдготовцi до
Євро-2012 потребують
розв’язання впродовж
найближчого часу?

— Не скажу, що це проб-
лема, бо поки що успiшно
виконуємо спецiальну
програму щодо пiдготовки
волонтерiв — передусiм
iдеться про студентську

молодь. Ми прорахували,
що їх потрiбно не бiльше 5
тисяч. Головне, щоб усi
сумлiнно виконували пок-
ладенi на них завдання.

А от про такий пiдроз-
дiл, як туристична мiлiцiя
мрiємо вже не один рiк.
Можливо, до чемпiонату
щось вдасться зробити,
щоб не було соромно за
жебракiв, якi окупували
найпопулярнiшi турис-
тськi мiсця i буквально не
дають проходу екскурсан-
там, не буде сумнiвних
квартирних пропозицiй на
вокзалах або таких же ек-
скурсiйних послуг.

А от справжня проблема
iснує там, де її апрiорi не
має бути. Кому сказати, але
в центральнiй частинi Киє-
ва заборонено зупинятися
туриським автобусам, щоб
висадити екскурсантiв.
Хоч, скажiмо, до iнших ав-
то такої дискримiнацiї ДАI
не застосовують. Ми пода-
ли свої пропозицiї до мiсь-
кого управлiння щодо схе-
ми погоджених маршрутiв.
Натомiсть нам виставили
астрономiчний рахунок за
оформлення зупинок, якi
свого часу цi ж пiдроздiли й
лiквiдували!

Наталiя ЛIЩИНСЬКА
для «Урядового кур’єра»
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«Iноземнi гостi в столицi не загубляться»

Начальник управлiння 
туризму, готельного 

господарства 
та курортiв КМДА 

Микола ГРИЦИК 5000 волонтерiв потрiбно Києву 
для обслуговування гостей Євро−2012

Свiтлана ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Знайвизначнiшими
i с т о р и ч н и м и

пам’ятками краю гос-
тi першої столицi мо-

жуть ознайомитися за ту-
ристичними маршрута-
ми, розробленими до Єв-
ро-2012: «Чугуїв — мiсто
I. Рєпiна», «На батькiв-
щину Г. Сковороди», «Вiд
шедеврiв природи — до
шедеврiв живопису»,
«Мiсцями бойової слави
Харкiвщини» та «Ста-
ровиннi садиби Харкiв-
щини».

— Цей список попов-
ниться й низкою iнших,
не менш цiкавих турис-
тичних маршрутiв, якi
розробляються у кожно-
му районi областi окре-
мо, — розповiдає на-
чальник управлiння
культури та туризму
Харкiвської облдер-
жадмiнiстрацiї Дмитро
Кузнєцов.

Кожний з них уже го-
товий зустрiчати турис-
тiв. Щоб переконатися в
цьому, я вирушила в по-
дорож, яка веде до од-
ного з найкрасивiших i
найстарiших мiст об-
ластi — Чугуєва, на
батькiвщину великого
художника Iллi Рєпiна.

Мiй гiд — працiвни-
ця комунального зак-
ладу «Художньо-
меморiальний музей
I. Ю. Рєпiна» Галина
Єрмошенко — зап-
ропонувала екскур-

сiї на вибiр: транспортну i
пiшохiдну, пояснивши
при цьому, що обидвi вони
передбачають вiдвiдання
всiх об’єктiв, пов’язаних з
життям художника. Зок-
рема Осинiвки — околицi
мiста, де колись розташо-
вувався будиночок бабусi
Рєпiна, у якому й наро-
дився майбутнiй худож-
ник — тут встановлено
пам’ятну стелу.

Зате дожили до наших
днiв Покровський собор,

де Iлля Юхимович хрес-
тив одного зi своїх синiв —
Юрiя, примiщення штабiв
вiйськових поселень, у
якому художник здобував
свою першу професiйну
освiту в школi вiйськових
топографiв. Нинi у цьому
примiщеннi прописалася
художня галерея.

Поряд з галереєю сто-
їть Шляховий палац, у
якому зупинялися на пе-
репочинок царськi особи.
Полюбляв приходити до

палацу й Iлля Рєпiн, про
що засвiдчує одна iз свiт-
лин, яку зробила дружи-
на художника.

Пропонуються вiдвiди-
ни Рєпiнського парку —
найвищої точки мiста,
звiдки вiдкривається чу-
дова панорама краю, де
народився художник,
пам’ятника Iллi Рєпiну,
виконаного вiдомим
скульптором Матвiєм
Манiзером за автопор-
третом художника, i са-

диби сiм’ї Рєпiна, де роз-
ташований художньо-ме-
морiальний музей. Як на
мене, то вiн i є вiнцем ек-
скурсiйного маршруту,
адже в родиннiй садибi
все дихає iсторiєю.

Зберiгся без змiн буди-
ночок батькiв художника,
побудований у першiй по-
ловинi ХIХ столiття. Та-
ких садиб вiйськових по-
селенцiв у мiстi багато. Рє-
пiн писав, що навiть голу-
би помилялися i залiтали у
чужi двори — настiльки
вони схожi мiж собою. По-
ряд з будинком — зруйно-
ваний у роки Другої свiто-
вої вiйни, але вiдновлений
лiтнiй флiгель, де худож-
ник розмiщав свою май-
стерню. Чугуївський перi-
од творчостi митця, протя-
гом якого вiн виконав по-
над 80 робiт, вважається
дослiдниками його твор-
чостi одним з найщасливi-
ших i найплiднiших. У цей
час Рєпiн написав велику
кiлькiсть портретiв i роз-
почав роботу над вiдомими
полотнами «Екзамен у
сiльськiй школi», «Хресто-
вий похiд у дубовому лiсi»
й iншими.

А ще музей на батькiв-
щинi художника цiкавий
тим, що лише в ньому
можна побачити його ран-
нi iконописнi твори, а та-
кож офорти i малюнки, пе-
реданi з державного Ро-
сiйського музею, що в
Санкт-Петербурзi. Тут
зберiгаються й особистi
речi Iллi Рєпiна, предмети
з осинiвського будинку.

Стежками Iллi Рєпiна
IНIЦIAТИВA. На Слобожанщинi до Євро-2012 розробили 
перших п’ять туристичних маршрутiв
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За словами Генерального сек-
ретаря УЄФА Джаннi Iн-

фантiно, пiд час Євро-2012 Київ
стане столицею Європи, а то й
усього свiту. Адже всi погляди
будуть звернено саме на Київ. У
кабiнетi першого заступника го-
лови КМДА Олександра Попова
на стiнi — годинник зi зворотним
вiдлiком часу, який показує,
скiльки лишилось дiб до чемпiо-
нату. Безумовно, Київ прагне
зустрiти гостей якнайкраще, хоч
попрацювати над цим потрiбно
ще чимало. Та Олександр Попов
не сумнiвається, що пiдготовка
пройде на найвищому рiвнi. Про
це вiн розповiв «Урядовому
кур’єру».

Олександре Павловичу, ма-
буть, одне з основних питань —
де приймати гостей. Ранiше
йшлося про те, що в столицi Ук-
раїни не достатньо готелiв для
того, щоб розселити велику кiль-
кiсть приїжджих. Ось пiд час
«Євробачення — 2005» доводи-
лось навiть у наметах на Труха-
новому островi влаштовувати на
нiчлiг. Як буде цього разу?

— Нинi розгорнутi масштабнi
будiвельнi роботи до Євро-2012.
Щодо готелiв високого класу
комфортностi —пiдрахували,
що нам потрiбно 7300 4—5-зiр-
кових номерiв, а до чемпiонату
їх буде 9 тисяч. До речi, вже пiд-
писано 66 угод на 5868 номерiв
та тривають переговори з 11 дi-

ючими закладами розмiщення
на 449 номерiв (4—3-зiрковi го-
телi на 230 номерiв, 3-зiрковi —
8 готелiв на 219 номерiв). Зага-
лом спорудження готельних
комплексiв, як i iнших об’єктiв
—iнвестицiї в майбутнє. Це
дасть можливiсть спокiйно
приймати в себе iншi масштабнi
форуми i, звичайно ж, залучити
бiльше число туристiв.

Також для розмiщення ко-
манд — учасниць чемпiонату го-
тується п’ять базових таборiв.

А як розселити велику
армiю вболiвальникiв?

— Справдi, крiм готелiв, у Ки-
євi ведеться робота з пiдготовки
альтернативних закладiв розмi-
щення для поселення вболiваль-
никiв. Очiкуємо, що їх прибуде
200—250 тис. чоловiк. Спiльно з
Київською обласною державною
адмiнiстрацiєю працюємо над
варiантами їх розмiщення як у
столицi так i в межах 70-кiло-
метрової зони навколо Києва.

Плануємо задiяти готелi (пер-
шої-другої та без категорiї ком-
фортностi), мотелi, хостели, пан-
сiонати, бази вiдпочинку, сана-
торiї, приватнi апартаменти та
садиби, гуртожитки тощо.

Хочу зауважити, що пiдго-
товка до Євро-2012 — це не
тiльки будiвництво. Нинi пра-
цюємо й над створенням iн-
фраструктури, будуть пiдго-
товленi зони для вболiвальни-

кiв. Так, частину Хрещатика та
Майдану Незалежностi планує-
мо зробити своєрiдними
фанзонами. А ще проводимо ре-
конструкцiю паркiв, скверiв, iс-
торичних мiсць тощо. Ви ж ро-
зумiєте, пiсля Євро-2012 життя
не припиняється, тож, сподiва-
юся, й пiсля цього форуму Київ
матиме вигляд справжньої єв-
ропейської столицi.

Невiд’ємна складова євро-
пейської столицi — транспорт.
Кияни з нетерпiнням чекають,
коли добудують станцiї метро
«Демiївська», «Василькiвська»
та «Голосiївська». Адже термi-
ни їх вiдкриття вже переноси-
лись ...

— Сьогоднi на цих трьох стан-
цiях роботи йдуть належним чи-
ном, i я впевнений, що їх введуть
в експлуатацiю вже цього року.
Загалом проблем iз фiнансуван-
ням будiвництва метро немає.
Суттєву пiдтримку в цьому пи-
таннi надає уряд. Ми ж, зi свого
боку, серйозно займаємося

зменшенням цiн на ту продук-
цiю, яку закупляє метрополiтен.

Також споруджується тран-
спортна розв`язка на Москов-
ськiй площi. Окрiм того, активi-
зувалися роботи на дiлянцi мiж
Старовокзальною та Кiльцевою
щодо швидкiсного трамваю. До 14
жовтня плануємо цей об`єкт зда-
ти. А тепер розпочинаємо рекон-
струкцiю деяких вулиць у рам-
ках пiдготовки до Євро-2012. По-
чинаємо з проспекту Бажана, на
черзi — вулиця Горького...

Зважаючи на збiльшення по-
току пасажирiв пiд час прове-
дення чемпiонату, нинi розроб-
лено сценарiї транспортного
сполучення мiж рiзними об’єк-
тами, якi включають оптимiза-
цiю перемiщення потокiв людей
ззовнi до мiста-господаря, а та-
кож мобiльнiсть у самому мiстi.
Це все докладно викладено у
«Планi мобiльностi м. Києва»,
який розроблено КМДА вiдпо-
вiдно до вимог УЄФА.

Для забезпечення транспор-
тного обслуговування учасни-

кiв та гостей чемпiонату в Киє-
вi планується задiяти рiзнi ви-
ди транспорту: i автомобiль-
ний, i авiацiйний, i залiзнич-
ний...

Пiд час Євро-2012 найбiльше
навантаження припаде на авiа-
перевезення. Аеропорти прий-
матимуть велику кiлькiсть па-
сажирiв. Отже, будуть повнiстю
задiянi Мiжнароднi аеропорти
«Бориспiль» та «Київ» (Жуля-
ни). Тож аби створити там вiдпо-
вiднi умови для опрацювання
додаткового пасажирського на-
вантаження, нинi реалiзуються
проекти розвитку мiських аеро-
портiв.

Безумовно, є й проблемнi мо-
менти, але на всiх об’єктах Євро
-2012 ведеться безперервна ро-
бота з пiдготовки до чемпiонату.
До нього залишається дедалi
менше часу, але сподiваюся, що
ми все встигнемо i проведемо йо-
го на найвищому рiвнi.

Iнна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
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НA КOНТРOЛI «УК»

Перший заступник 
голови Київської 

мiськдержадмiнiстрацiї
Олександр ПОПОВ

Золота осiнь дорожникiв не радує
РЕГIОН. Пiд загрозою зриву опинилася програма пiдготовки автомобiльних шляхiв Львiвщини

Оксана МЕЛЬНИК, 
«Урядовий кур’єр»

В областi досi не вдалось, як
планувалося, запустити на пов-
ну потужнiсть виробничо-ре-
монтний конвеєр на головних
транспортних автомагiстралях,
адже на ремонт мiжнародних
автотрас Львiвщина не отрима-
ла жодної гривнi.

А на календарi вже третя де-
када вересня — чи не останнього
мiсяця (синоптики прогнозують
погiршення погодних умов уже в
серединi жовтня), коли темпера-
турний режим дає змогу ремон-
тувати автошляхи. Власне, тому
дорожники вважають цьогорiч-
не лiто змарнованим часом.

А плани були амбiтними, заз-
далегiдь пiдготували необхiдну
документацiю, кошториси, виз-
начили реальнi термiни вико-
нання робiт. Та через брак фi-
нансових ресурсiв початок робiт
довелось вiдкласти, вiдтак коре-
гувати плани, вiдмовлятись вiд
ремонту окремих об’єктiв: у
програмi залишилися лише тi,
якi конче потрiбно «дотягнути»
до європейських стандартiв, ад-
же йдеться про автомагiстралi,
якi з’єднують пункти пропуску
на українсько-польському кор-

донi зi Львовом, а вiдтак йдуть
на Київ, та автодороги Львiв —
Пустомити — Меденичi, проїж-
джу частину якої слiд понизити
у зв’язку iз проведенням рекон-
струкцiї Мiжнародного аеропор-
ту «Львiв».

На жодному iз найважливi-
ших об’єктiв дорожньої iнфрас-
труктури, якi потрiбно пiдготу-
вати до проведення чемпiонату з
футболу Євро-2012, зокрема ав-
томагiстралей, що проходять вiд
мiжнародних пунктiв пропуску
на українсько-польському кор-
донi до обласного центру, —
Львiв — Шегинi, Львiв — Кра-
ковець, Львiв — Рава-Руська та
входять до складу мiжнародних
транспортних коридорiв, до ро-
боти досi не приступили. Виня-
ток — прокладання об’їзної до-
роги, яка проходитиме поза ме-
жами мiста Городок. Уведення в
дiю цiєї транспортної розв’язки
вирiшить одночасно низку гос-
трих проблем — покращить стан
мiжнародної автомагiстралi та
довкiлля: вивiльнить райцентр
вiд iнтенсивного потоку тран-
зитного автотранспорту.

Нинiшнього лiта колектив до-
чiрнього пiдприємства Львiв-
ського облавтодору не став чека-
ти надходження грошей з Києва,

а розпочав роботу на об’їзнiй до-
розi.

Iнакше, запевняють дорожни-
ки, як тiльки почнеться негода,
роботи доведеться вiдкласти на
невизначений термiн завершен-
ня будiвництва транспортної
розв’язки.

У програмi пiдготовки до чем-
пiонату вiдтепер визначальним
є не лише проблема фiнансiв, а й
фактор часу: обсяги робiт не

зменшуються, а часу до турнiру
залишається небагато.

— Та поки бюджетних коштiв
немає, дорожнi служби розгля-
дають iншi варiанти, — розповi-
дає начальник Служби автомо-
бiльних дорiг у Львiвськiй об-
ластi Петро Теодорович Шпи-
так, — зокрема залучення на
оновлення мiжнародних автома-
гiстралей Львiв — Шегинi, Львiв
— Краковець, Львiв — Рава-
Руська кредитних ресурсiв.

Серйозним «головним болем»
для прикордонної Львiвщини
залишається зволiкання з будiв-
ництвом дороги загальнодер-
жавного значення першої кате-
горiї вiд найпотужнiшого пункту
пропуску на українсько-поль-
ському кордонi «Краковець —
Львiв». Через безрезультатнiсть
пошукiв iнвестора довелось вiд-
мовитися вiд амбiтного плану
спорудження першої в Українi

концесiйної дороги завдовжки
84 кiлометри. Годi перелiчити,
скiльки разiв урочисто освячу-
вали нарiжний камiнь на мiсцi
майбутнього автобану, дотепни-
ки кажуть, що вiн уже встиг мо-
хом порости! Але нова швидкiс-
на автомагiстраль вкрай потрiб-
на. За цi роки ситуацiя на трасi
нiтрохи не полiпшилася, а рад-
ше стала ще напруженiшою. Iн-
тенсивнiсть руху на дорозi, що є
частиною мiжнародного тран-

спортного коридору Берлiн —
Київ та проходить через низку
населених пунктiв, щораз збiль-
шується (щодоби єдиною сiль-
ською вулицею Наконечного —
1, Наконечного — 11, селища
Iвано-Франкове проїжджає
близько 5 тисяч одиниць тран-
спорту, в тому числi й багатотон-
нажного), що створює серйозну
загрозу для мiсцевих жителiв.

Однак дата на календарi всер-
йоз засмучує навiть затятих оп-
тимiстiв. Чи вдасться реалiзува-
ти плани з ремонту i будiвниц-
тва дорiг? Якими дорогами доби-
ратимуться на матчi чемпiонату
до Львова та Києва численнi
вболiвальники —сучасними чи
латаними-перелатаними? Вiд-
повiдь на цi запитання залежить
вiд термiнiв та обсягiв фiнансу-
вання програми пiдготовки до
турнiру. Бо якщо споруджува-
тимуть такими темпами, як бу-
дується шестикiлометрова
транспортна розв’язка поблизу
Городка (будiвництво розпочато
ще минулого року), то добрими
дорогами гостей не здивуємо. А
окрiм згаданих автомагiстралей,
потрiбно впорядкувати автотра-
су Львiв — Пустомити — Меде-
ничi та реконструювати дорогу
вiд Стрия до Трускавця.

«Проведемо чемпiонат на найвищому рiвнi»

ÍÑÊ «Oëiìïiéñüêèé» íàáóâàº ºâðîïåéñüêèõ êîíòóðiâ

Íà æîäíîìó iç íàéâàæëèâiøèõ îá’ºêòiâ äîðîæíî¿
iíôðàñòðóêòóðè îáëàñòi, ÿêi ïîòðiáíî ïiäãîòóâàòè
äî ïðîâåäåííÿ ÷åìïiîíàòó, äî ðîáîòè äîñi 
íå ïðèñòóïèëè.
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ТAЙМ-AУТ

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»

Чим запам’ятався ос-
таннiй футбольний

чемпiонат свiту в Пiвден-
нiй Африцi? Один скаже
— першою перемогою на
мундiалi iспанцiв. Другий
— скандалом зi збiрною
Францiї, яка вирiшила
пострайкувати пiд час
турнiру. Третiй — прова-
лом пiвденноамерикан-
ських команд, яким проро-
чили перемогу в ПАР...
Але бiльшiсть опитаних
зiйшлася б на тому, що
найпримiтнiшою ознакою
чемпiонату стала афри-
канська дудка, яку тепер
знають на всiх континен-
тах, — вувузела. Про її ни-
нiшню популярнiсть свiд-
чить хоча б той факт, що
вона потрапила до нової
редакцiї Оксфордського
словника англiйської мови.
Цей том мiстить третину
мiльйона слiв, якi склада-
ють сучасну англiйську
мову. А у глобальнiй лiн-
гвiстичнiй органiзацiї To-
day Translations, що роз-
ташована в Лондонi, зая-
вили: «Ще довгий час пiс-
ля того, як конкретнi матчi
i голи будуть забутi, про
цей чемпiонат згадувати-
муть як про турнiр вуву-
зел».

Розповiдають, що назва
«вувузела» походить з мо-
ви зулу й означає «ство-
рювати шум». I справдi,
цей iнструмент повнiстю
виправдовує свою назву:
рекордний рiвень шуму
для вувузели — 130 деци-
бел (пiвденноафриканськi
закони зобов’язують лю-
дей використовувати засо-
би захисту для вух, якщо
рiвень шуму перевищує 85
децибел). За однiєю з вер-
сiй, цей «голосистий» iн-
струмент винайшов 1970
року пiвденноафриканець
Фреддi Маакi, який вирi-
шив на футбольнi матчi
приносити свою дудку вiд
велосипеда, яку згодом
йому вдалось удосконали-
ти. Тепер вувузели — всу-
цiль пластиковi. Особливої
популярностi вони набули

в Пiвденнiй Африцi у 80-х
роках ХХ столiття, став-
ши символом футболу цiєї
країни.

Свiтовiй громадськостi
вувузелу представили 15
травня 2004-го, коли було
оголошено, що чемпiонат
свiту з футболу 2010 року
вiдбудеться у ПАР. З цiєї
радiсної нагоди мiнiстр
спорту цiєї країни
Maхенкесi Стофiле i тодiш-
нiй мiнiстр фiнансiв Тревор
Мануел влаштували для
керiвних осiб ФIФА i пред-
ставникiв ЗМI справжнiй
концерт вувузел.

Проте з наближенням
чемпiонату проблема дуд-
ки, здатної оглушити не
звичних до неї зарубiжних
фанiв, та й самих футбо-
лiстiв, ставала дедалi ак-
туальнiшою. Висловлюва-
ли пропозицiю заборонити
її на матчах мундiалю. Пiв-
денноафриканцi, ясна рiч,
стiною стояли «за». Бап-
тистська церква країни
погрожувала подати судо-
вий позов проти ФIФА, як-
що вона не дозволить убо-
лiвальникам дути в дудки.
За словами представникiв
церкви, вувузели викорис-
товувалися ще на початку
XX столiття для лiкування
хворих. Урештi-решт пре-
зидент ФIФА Йозеф Блат-
тер здався. «Вувузели, ба-
рабани та пiснi є частиною

африканського футболу,
— виправдовувався вiн. —
Це є частиною їхньої куль-
тури, ми не повиннi нама-
гатися європеїзувати аф-
риканський чемпiонат свi-
ту».

Уже в ходi мундiалю лу-
нали нарiкання з приводу
такого рiшення. Так, пiв-
захисник збiрної Аргенти-
ни Хав’єр Маскерано зви-
нуватив вувузели в голi,
пропущеному його коман-
дою у грi проти Пiвденної
Кореї. Вiн заявив, що за-
хисник Мартiн Демiкелiс,
через помилку якого це
сталося, не почув поперед-
жувальних крикiв колег
по командi через сильний
шум на трибунах.

На матчах
Євро-2012 
вувузелу 
не почуємо

Так чи сяк, але пiсля за-
кiнчення чемпiонату вуву-
зели як найяскравiший
сувенiр поїхали на всi кон-
тиненти землi. Заворуши-
лися бiзнесмени, вiдчувши
можливiсть пiдзаробити
на популярностi африкан-
ських дудок. Дехто з укра-
їнських пiдприємцiв зме-
тикував, що найпростiше
це зробити, розмiстивши

замовлення на них у Ки-
таї, де, за деякими дани-
ми, виробляють до 25 тис.
вувузел щодня.

Проте останнi подiї не
вселяють оптимiзму щодо
такого бiзнесу. Так, хоча
керiвництво англiйського
футболу не збирається
вводити централiзовану
заборону вувузел, зали-
шаючи це питання на роз-
суд клубiв, останнi налаш-
тованi рiшуче «проти».
Першим з них оголосив,
що не потерпить прониз-
ливого вереску на своєму
стадiонi, лондонський
«Тоттенгем». Услiд за ним
про це заявили «Арсе-
нал», «Вест Гем», «Бiрмiн-
гем» та «Евертон». Забо-
рону на вувузели наклала
також Професiйна фут-
больна лiга Францiї. За
цим пiд час матчiв стежи-
тимуть служби безпеки на
стадiонах. Не можна буде
користуватись африкан-
ськими дудками i на зма-
ганнях, якi проводитиме
австрiйська лiга.

Свiй вердикт нарештi
оголосив i Європейський
союз футбольних асоцiа-
цiй, запаливши червоне
свiтло перед вувузелою
пiд час зустрiчей нацiо-
нальних збiрних конти-
ненту i в матчах клубних
турнiрiв. Отож на Євро-
2012 ми її не почуємо.

Âóâóçåëà: î÷àì — çàõîïëåííÿ, âóõàì — ñòðàæäàííÿ

Талiсман Євро-2012
розробить 
«Warner Brothers»
AНOНС. Ïðåäñòàâëåííÿ îôiöiéíîãî òàëiñìàíà ªâðî-2012 âiä-
áóäåòüñÿ 16 ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó. Ïðî öå ïiä ÷àñ âiäêðèòòÿ
íîâîãî òåðìiíàëó õàðêiâñüêîãî àåðîïîðòó ïîâiäîìèâ äèðåêòîð
òóðíiðó ªâðî-2012 Ìàðòií Êàëëåí.
Ó ñâîþ ÷åðãó ðå÷íèê ñïiëêè «ªâðî-2012 Ïîëüùà» Þëióø
Ãëóñüêèé ðîçïîâiâ ó Ïîçíàíi, ùî òàëiñìàí âðàõîâóâàòèìå åëå-
ìåíòè óêðà¿íñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿ êóëüòóð. «ÓªÔÀ âîëîäiº âèê-
ëþ÷íèìè ïðàâàìè íà òóðíið i ìîæå ïðèéìàòè ðiøåííÿ ïðàêòè÷-
íî áåç ïîòðåáè óçãîäæåííÿ i êîíñóëüòàöié ç êðà¿íàìè-îðãàíi-
çàòîðàìè», — çàçíà÷èâ âií.
Ïðîòå íà çàñiäàííÿõ Íàãëÿäîâîãî êîìiòåòó ÓªÔÀ Óêðà¿íà i
Ïîëüùà çìîãëè âèñëîâèòè ïåâíi çàóâàæåííÿ ùîäî òàëiñìàíà.
«Êóëüòóðè íàøèõ íàðîäiâ äå â ÷îìó ñõîæi, îäíàê öå íåëåãêå
çàâäàííÿ, ùîá òàëiñìàí âiäïîâiäàâ ¿ì îáîì. Ââàæàþ, ùî öå
âäàëîñÿ çðîáèòè»,— ñêàçàâ Þëióø Ãëóñüêèé.
Âií òàêîæ ïîâiäîìèâ, ùî âèêëþ÷íi ïðàâà íà ïðîåêòóâàííÿ i
ñòâîðåííÿ òàëiñìàíà çà ïiäñóìêàìè ïðîâåäåíîãî òåíäåðà
îòðèìàëà âiäîìà àìåðèêàíñüêà êîìïàíiÿ «Warner Brothers».
Ïðè ñòâîðåííi òàëiñìàíà ïðîåêòàíòè êåðóâàëèñÿ óïîäîáàí-
íÿìè äiòåé. «Ïîòðiáíî ïàì’ÿòàòè, ùî òàëiñìàíè, â îñíîâíî-
ìó, àäðåñóþòüñÿ äiòÿì. Ïîäðîáèöü íå ðîçñåêðå÷óâàòèìó,
ñêàæó ëèøå, ùî â òàëiñìàíi âiäîáðàæåíî ñó÷àñíi òåíäåíöi¿
òîãî, ÷èì ëþáëÿòü áàâèòèñÿ äiòè», — ïiäñóìóâàâ Þëióø
Ãëóñüêèé.

ПРO ФУТБOЛ З ГУМOРOМ

— Ëþáèé, ÿ ñüîãîäíi äèâèëàñÿ ïî òåëåâiçîðó ôóòáîëüíèé ìàò÷,
ÿêèé òè ñóäèâ.
— Íó i ÿê?
— ß âæå çàïèñàëà òåáå íà ïðèéîì äî îêóëiñòà.

***

— Ùî òàêå ôóòáîë? ßê áè öå âàì, iíîïëàíåòÿíàì, ïîÿñíèòè...
Êîðîòøå, öå êîëè äâàäöÿòü äâà ÷îëîâiêè íå ï’þòü, íå ïàëÿòü,
ñòåæàòü çà çäîðîâ’ÿì i ïîñòiéíî çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì. À òèñÿ÷i
iíøèõ ëþäåé çà íèõ óáîëiâàþòü, ï’þòü, ïàëÿòü i ïñóþòü íåðâè é
çäîðîâ’ÿ îäíå îäíîìó.

***

Ó òðåíåðà áåpóòü iíòåðâ’þ, âií ðîçïîâiäàº:
— Ó ñåðåäèíi ñåçîíó íàøà êîìàíäà ñòîÿëà íà êpàþ 
ïpîâàëëÿ, àëå âæå äî êiíöÿ ñåçîíó çðîáèëà âåëèêèé êðîê
óïåpåä!

Лех Валенса 
вболiватиме разом 
з дружиною

×îòèðè âiäîìèõ ïîëÿêè
ñòàëè äðóçÿìè ªâðî-2012. Öå
ëàóðåàò Íîáåëiâñüêî¿ ïðåìi¿,
åêñ-ïðåçèäåíò Ïîëüùi Ëåõ
Âàëåíñà, âiäîìà ñïiâà÷êà Ìà-
ðèëÿ Ðîäîâè÷, ÷îòèðèðàçîâèé
îëiìïiéñüêèé ÷åìïiîí çi ñïîð-
òèâíî¿ õîäüáè Ðîáåðò Êî-
æåíüîâñüêèé i âåòåðàí ïîëü-
ñüêîãî ôóòáîëó, êîëèøíié âî-
ðîòàð çáiðíî¿ êðà¿íè Þçåô
Ìëèíàð÷èê.

«ß çâèê áóòè ïåðåìîæöåì,
à òîìó ðîáèòèìó âñå, àáè äâi
ñóñiäíi êðà¿íè îðãàíiçóâàëè é
ïðîâåëè íàéêðàùèé â iñòîði¿
ôóòáîëüíèé ÷åìïiîíàò ªâðî-
ïè. Ñïî÷àòêó ÿ êîíòðîëþâà-
òèìó, ÿê ãîòóþòüñÿ Ïîëüùà òà
Óêðà¿íà äî ÷åìïiîíàòó, à çãî-

äîì ç äðóæèíîþ ïî÷íåìî
âáîëiâàòè», — çàçíà÷èâ Ëåõ
Âàëåíñà ïiä ÷àñ ïðåçåíòàöi¿
ïðîåêòó «Äðóçi ªâðî-2012».

Âiäîìèé ïîëiòèê àêöåíòó-
âàâ, ùî âiä óñïiõó ªâðî-2012
çàëåæèòü ìàéáóòíº Óêðà¿íè
òà Ïîëüùi. «Íàøi äâi êðà¿íè
— íå íàäòî áàãàòi. Ïîêè ùî
ìè íå ìîæåìî îðãàíiçóâàòè
Îëiìïiéñüêi iãðè, àëå ïîòðiáíî
ç ÷îãîñü ïî÷èíàòè. ßêùî
âäàñòüñÿ äîáðå îðãàíiçóâàòè
ªâðî-2012, âïåâíåíèé, ùî
òîäi íàì äîâiðÿòü ïðîâîäèòè
ñåðéîçíiøi çìàãàííÿ òà òóðíi-
ðè», — íàãîëîñèâ îäèí iç
äðóçiâ ªâðî-2012, ïîâiäîì-
ëÿº Iíôîðìàöiéíèé öåíòð
«Óêðà¿íà-2012».

Вувузела: багато галасу даремно?
АФРИКАНСЬКА ДУДКА. Винахiд Фреддi Маакi 
набув усепланетної популярностi

Âiäïîâiäàëüíi çà âèïóñê Âîëîäèìèð ÄÅÕÒßÐÅÍÊO, Ãåîðãié ÊOÑÈÕ i Âàëåðié ÐÅÊÓÍOÂ

У дев’яносто вiн обiцяв повернутися на поле
ПАМ’ЯТЬ. Â àðãåíòèíñüêîìó
ìiñòi Ëà-Ïëàòà íà ñòî ïåðøîìó
ðîöi æèòòÿ ïîìåð îñòàííié
ó÷àñíèê ïåðøîãî ÷åìïiîíàòó
ñâiòó ç ôóòáîëó Ôðàíñèñêî Âà-
ðàëüéî. 1930 ðîêó ó ñêëàäi çáið-
íî¿ Àðãåíòèíè âií áðàâ ó÷àñòü ó
âèðiøàëüíié ãði çà Êóáîê ñâiòó ç
êîìàíäîþ Óðóãâàþ íà ¿¿ ïîëi.
Äâîáié çàâåðøèâñÿ ïåðåìîãîþ
ãîñïîäàðiâ — 4:2, õî÷à ïî õîäó
çóñòði÷i àðãåíòèíöi âåëè â ðà-
õóíêó.
Âàðàëüéî ìiã i íå çiãðàòè â òî-
ìó ìàò÷i. Ó ïîïåðåäíié ãði
ïðîòè ×èëi âií ïîøêîäèâ êîëi-
íî. Ïðîòå ó ôiíàëi âií òàêè
âèéøîâ íà ïîëå, i îäèí ç ãîëiâ
àðãåíòèíñüêî¿ çáiðíî¿ áóâ çà-
áèòèé çà éîãî îñîáèñòî¿ ó÷àñ-
òi. «Âñi ìåíå çàïèòóþòü ïðî

òîé ìàò÷, ó ÿêîìó ìåíi íå ñëiä áóëî áðà-
òè ó÷àñòü: òîäi ÿ áóâ çàíàäòî ìîëîäèé, ó
ìåíå íå áóëî ïîòðiáíîãî äîñâiäó», — êà-
çàâ êîëèøíié ôóòáîëiñò â îäíîìó çi ñâî-
¿õ îñòàííiõ iíòåðâ’þ.
Êðàùi ðîêè ôóòáîëüíî¿ êàð’ºðè Âàðàëü-
éî ïðîâiâ ó ñòîëè÷íîìó êëóái «Áîêà Õóíi-
îðñ», çà ÿêèé çàáèâ 194 ì’ÿ÷i. Öåé ïîêàç-
íèê áóâ ïåðåâåðøåíèé ëèøå íàïðèêiíöi
90-õ ðîêiâ ìèíóëîãî ñòîëiòòÿ. Êîëè öå
ñòàëîñÿ, Âàðàëüéî æàðòîìà ïîîáiöÿâ ïî-
âåðíóòèñÿ íà ïîëå.
Ó ñêëàäi çáiðíî¿, êðiì ñðiáëà ïåðøîãî
ìóíäiàëþ, âií âèãðàâ ÷åìïiîíàò Ïiâäåííî¿
Àìåðèêè 1937 ðîêó.
Îñòàííi ðîêè æèòòÿ Âàðàëüéî ïðîâiâ ó
ðiäíié Ëà-Ïëàòi. Íåçâàæàþ÷è íà ïîâàæ-
íèé âiê, âií, ÿê i ðàíiøå, öiêàâèâñÿ ôóò-
áîëîì. Éîãî êîìåíòàði íåðiäêî ç’ÿâëÿ-
ëèñÿ íà ñòîðiíêàõ ôóòáîëüíèõ àðãåíòèí-
ñüêèõ âèäàíü.

ФОТОФАКТ

Âií áóâ ëåãåíäîþ «Áîêà Õóíiîðñ»




