
×ÅÒÂÅÐ, 28 ЖOВТНЯ 2010 РOКУ №5

ГРИГOРIЙ СУРКIС:
«Борис Колеснiков, який 

користується 
довiрою у Президента 

i своїх колег, змiг 
за короткий перiод 

виправити негативну
ситуацiю, яка панувала 

в пiдготовцi 
до чемпiонату».

Президент ФФУ про роботу вiце-прем’єра
з питань Євро-2012.

ПРЯМA МOВA

1000000
українсько-англiйських розмовникiв буде
видано урядом до Євро-2012 для потреб
волонтерiв, стюардiв, мiлiцiї, швидкої до-
помоги, поштових вiддiлень, туристичних

точок на картi кожного мiста.

СПЕЦIAЛЬНИЙ ВИПУСК

стор. 1111 стор. 1144 стор. 1166

DO YOU 
SPEAK ENGLISH,
СЕРЖAНТЕ
ПЕТРЕНКO?

КOЛИ ЗЛИВA
ГOЛIВ —
НЕ СВЯТO

OЛЕКСAНДР
ЛУК`ЯНЧЕНКO:
ПРAЦЮЄМO 
В РЕЖИМI ПOВНOГO
СТAДIOНУ
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ТAБЛO

Рейс «2012» йде на злет
ПОГЛЯД. «Урядовий кур’єр» поцiкавився буднями пiдготовки 
аеропортiв України та Польщi до прийому гостей 
європейського футбольного свята

ссттоорр.. 1122−−1133

Дорога до Євро стала ширшою
Â÷îðà ïiñëÿ ðåêîíñòðóêöi¿ îäíiº¿ ç äiëÿíîê âiäêðèòî ðóõ íà

àâòîøëÿõó Êè¿â-Êîâåëü-ßãîäèí. Ïiñëÿ ïðîâåäåíèõ ðîáiò äî-
ðîçi ïðèñâîºíî ïåðøó êàòåãîðiþ, øèðèíó ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè
ðîçøèðåíî ç 3,5 ì äî 7,5 ì, çáiëüøåíî êiëüêiñòü ñìóã ç 2 äî
4. Íà äiëÿíöi çáóäîâàíî äâà àâòîïàâiëüéîíè, ç`¿çäè, òóàëåòè,
ïåðåõiäíî-øâèäêiñíi ñìóãè, ñêîòîïðîãîíè, òðîòóàðíå îãî-
ðîäæåííÿ. Ðåêîíñòðóêöiþ çäiéñíåíî çãiäíî ç ïðîãðàìîþ
«Ðîçâèòêó i óòðèìàííÿ ìåðåæi àâòîìîáiëüíèõ äîðiã çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ òà äîðiã, çàäiÿíèõ äî ïiäãîòîâêè òà ïðîâå-
äåííÿ â Óêðà¿íi ôiíàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìïiîíàòó ªâðîïè 2012
ðîêó ç ôóòáîëó».
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ПРOГНOЗИ

Валерiй РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Пiд час засiдання Ви-
конавчого комiтету

УЄФА в Мiнську були
названi мiста, якi прийма-
тимуть чвертьфiнальнi та
пiвфiнальнi поєдинки
футбольної першостi Ста-
рого Свiту. Вiтчизнянi
вболiвальники з приєм-
нiстю вiдзначили: обидвi
країни-органiзатори впо-
ралися з прийнятими на
себе зобов’язаннями. Чо-
тири зустрiчi 1/4 фiналу
були порiвну подiленi мiж
українськими та поль-
ськими мiстами. Так само
паралельно у двох краї-
нах пройдуть i пiвфiналь-
нi двобої.

«Останнiм часом в Укра-
їнi було докладено коло-
сальних зусиль зi створен-
ня iнфраструктури, необ-
хiдної для прийому чемпi-
онату Європи. I якщо не
так давно у нас були сум-
нiви, скiльком мiстам Ук-
раїни довiрити проведен-
ня турнiру, то тепер ек-
сперти зiйшлися на думцi,
що треба дотримуватися

принципу паритетностi —
в Польщi i в Українi вiдбу-
деться приблизно однако-
ва кiлькiсть матчiв», —
пiдкреслив у бiлоруськiй
столицi президент Союзу
європейських футбольних
асоцiацiй Мiшель Платiнi.
«Незважаючи на те, що
попереду ще багато важ-
кої працi, затвердивши
розклад матчiв, виконком
прийняв основнi рiшення
щодо Євро-2012. Практич-
но за два роки до початку

фiнальної стадiї ми знову
переконались у цьому зав-
дяки темпам робiт у Поль-
щi й Українi. Головне орга-
нiзацiйне питання прове-
дення футбольного свята
вирiшене — i наразi нiчого
змiнюватися не буде, хiба
за умови землетрусу чи
iнших форс-мажорних об-
ставин», — додав очiльник
УЄФА.

Отже, континентальний
турнiр стартує 8 червня
2012 року у Варшавi мат-

чем за участю збiрної
Польщi. Черговий воло-
дар трофея iменi Анрi Де-
лоне визначиться 1 липня
пiсля завершення фiналь-
ного поєдинку, який прой-
де в Києвi на НСК «Олiм-
пiйський».

Збiрна України свою
першу офiцiйну зустрiч
за останнi два роки зiграє
11 червня в Києвi. Два iн-
шi матчi групового етапу
наша команда проведе на
донецькiй «Донбас Аренi»
-15 та 19 червня. Загалом
Київ прийме три матчi
групового турнiру, чвер-
тьфiнал та фiнал. Донецьк
— три поєдинки в групi,
чвертьфiнал та пiвфiнал,
а Львiв та Харкiв будуть
господарями трьох iгор
групового раунду.

Як i в Українi, кожне з
чотирьох польських
приймаючих мiст Євро-
2012 побачить по три мат-
чi групових змагань. Двi
чвертьфiнальнi зустрiчi
вiдбудуться у Варшавi та
Гданську, а ще один пiв-
фiнал буде зiграний на
варшавському Нацiональ-
ному стадiонi.

Вiд варшавського старту 
до київського фiналу
ПЕРСПЕКТИВА. Виконком УЄФА затвердив календар 
iгор фiнальної частини Євро-2012
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Ðîçêëàä iãîð ôiíàëüíîãî òóðíiðó

8 червня

¹1: Ïîëüùà — A2, 19.00, Âàðøàâà

¹2: A3 — A4, 21.45, Âðîöëàâ

9 червня

¹3: B1 — B2, 19.00, Õàðêiâ

¹4: B3 — B4, 21.45, Ëüâiâ

10 червня

¹5: C1 — C2, 19.00, Ãäàíñüê

¹6: C3 — C4, 21.45, Ïîçíàíü

11 червня

¹7: D3 — D4, 19.00, Äîíåöüê

¹8: Óêðà¿íà — D2, 21.45, Êè¿â

12 червня

¹9: A2 — A4, 19.00, Âðîöëàâ

¹10: Ïîëüùà — A3, 21.45, Âàðøàâà

13 червня 

¹11: B2 — B4, 19.00, Ëüâiâ

¹12: B1 — B3, 21.45, Õàðêiâ

14 червня

¹13: C2 — C4, 19.00, Ïîçíàíü

¹14: C1 — C3, 21.45, Ãäàíñüê

15 червня

¹15: D2 — D4, 19.00, Êè¿â

¹16: Óêðà¿íà — D3, 21.45, Äîíåöüê

16 червня

¹17: A4 — Ïîëüùà, 21.45, Âðîöëàâ

¹18: A2 — A3, 21.45, Âàðøàâà

17 червня

¹19: B4 — B1, 21.45, Õàðêiâ

¹20: B2 — B3, 21.45, Ëüâiâ

18 червня

¹21: C4 — C1, 21.45, Ãäàíñüê

¹22: C2 — C3, 21.45, Ïîçíàíü

19 червня

¹23: D4 — Óêðà¿íà, 21.45, Äîíåöüê

¹24: D2 — D3, 21.45, Êè¿â

21 червня, Чвертьфiнал

¹25: 1A — 2B, 21.45, Âàðøàâà

22 червня, Чвертьфiнал

¹26: 1B — 2A, 21.45, Ãäàíñüê

23 червня, Чвертьфiнал

¹27: 1C — 2D, 21.45, Äîíåöüê

24 червня, Чвертьфiнал

¹28: 1D — 2C, 21.45, Êè¿â

27 червня, Пiвфiнал

¹29: Ï25 — Ï27, 21.45, Äîíåöüê

28 червня, Пiвфiнал

¹30: Ï26 — Ï28, 21.45, Âàðøàâà

1 липня, Фiнал

¹31: Ï29 — Ï30, 21.45, Êè¿â

Îñòàòî÷íèé âèãëÿä êàëåíäàð îòðèìàº 2 ãðóäíÿ 2011 ðîêó, êîëè ñòàíóòü âi−
äîìi âñi ó÷àñíèêè ôiíàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî−2012. Ñàìå â öåé äåíü ó Êèºâi
âiäáóäåòüñÿ æåðåáêóâàííÿ âèðiøàëüíî¿ ñòàäi¿ òóðíiðó.

Ñõåìà ïëåé−îô

1/4 фiналу 1/2 фiналу 1/2 фiналу 1/4 фiналу

1А 
2В

1С
2Д

1В
2А

1Д
2С
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- Виконавчий комiтет
УЄФА проявив ро-

зумiння i терпiння, що до-
помогло нам зробити крок
уперед i затвердити кален-
дар турнiру, — зазначив у
коментарi президент ФФУ
Григорiй СУРКIС.  — Це рi-
шення вкотре пiдтвердило,
що ми впоралися iз завдан-
ням i впевнено наближає-
мося до старту чемпiонату.
Польща i Україна можуть
пишатися, що їм наданий
фантастичний шанс про-

вести такий престижний
турнiр, як футбольний чем-
пiонат Європи. Адже в кра-
їнах Схiдної Європи такi
змагання ранiше нiколи не
проводилися. Переформа-
тування української влади
дозволило взяти пiд особ-
ливий контроль пiдготовку
до Євро-2012. Президент
України Вiктор Янукович
визначив три прiоритетних
напрямки своєї дiяльностi
— євроiнтеграцiя, налагод-
ження спiвпрацi з Росiєю i

курс на встановлення пари-
тетностi в органiзацiї Євро-
2012 Україною та Польщею.

Експерти УЄФА почали
отримувати оптимiстичну
iнформацiю про серйознi
змiни на будiвництвi та
фiнансуваннi об’єктiв Єв-
ро-2012 в Українi. Що сто-
сується Донецька, який
окрiм трьох групових мат-
чiв прийматиме чвертьфi-
нал i пiвфiнал-2012, то це
було обумовлено в заявцi
на проведення в Українi

та Польщi європейської
першостi. Мiсто
пiдтвердило своє прагнен-
ня органiзувати змагання
на найвищому рiвнi чiтки-
ми й послiдовними крока-
ми в пiдготовцi до Євро-
2012. Донецьк побудував
перший стадiон Євро-2012
— «Донбас Арена» стала
одним iз перших стадiонiв
класу «Елiт» у Схiднiй Єв-
ропi, а також однiєю з
найбiльших футбольних
арен України. 

«Впевнено 
наближаємося до мети»

Áîðèñ ÊÎËÅÑÍIÊÎÂ, 
âiöå-ïðåì’ºð-
ìiíiñòð Óêðà¿íè:
«Ãîëîâíèì àðãóìåíòîì äëÿ
ðiøåííÿ âèêîíêîìó ó Ìiíñüêó
ñòàëà âiäïîâiäàëüíiñòü îíîâ-
ëåíî¿ óêðà¿íñüêî¿ âëàäè. Óª-
ÔÀ âðàõóâàâ, ùî áóëè âèêî-
íàíi âñi îáiöÿíêè Ïðåçèäåíòà
Âiêòîðà ßíóêîâè÷à ïåðåä Ìi-
øåëåì Ïëàòiíi. Â öüîìó ði-
øåííi — çàñëóãà êîæíîãî
âáîëiâàëüíèêà êðà¿íè. Óêðà-
¿íöi çàñëóæèëè íà òàêå ði-
øåííÿ ºâðîïåéñüêîãî ôóò-
áîëüíîãî ñîþçó».

Ðàâiëü ÑÀÔIÓËËIÍ,
ìiíiñòð ó ñïðàâàõ ñiì’¿, 

ìîëîäi òà ñïîðòó:
«Ïîçèòèâíèé äëÿ Óêðà¿íè
âåðäèêò ÓªÔÀ ùîäî êàëåí-
äàðÿ ìàò÷iâ ªâðî-2012 íàøà
ñòîðîíà çàñëóæèëà çàâäÿêè
óñïiøíiì óïðàâëiíñüêèì äiÿì
íèíiøíüîãî êåðiâíèöòâà
äåðæàâè. Åêñïåðòè áà÷èëè,
ùî âiäáóâàºòüñÿ íà áóäi-
âåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ ñòàäi-
îíiâ, àåðîïîðòiâ, ãîòåëiâ.
Âiäïîâiäíî äî öèõ âèñíîâêiâ,
êåðiâíèêè ÓªÔÀ i ïðèéíÿëè
ñâîº ðiøåííÿ».

ПРЯМА МОВА

27 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó íà «Äîíáàñ Àðåíi» âèçíà÷èòüñÿ ïåðøèé ôiíàëiñò òóðíiðó
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З ПЕРШИХ ВУСТ

«Ми вже навчилися працювати 
в режимi повного стадiону»

Отже, тепер вже достеменно
вiдомо — на стадiонi «Донбас

Арена» в Донецьку вiдбудуться
п’ять матчiв Євро-2012, серед
яких чвертьфiнал i пiвфiнал. За
попереднiми пiдрахунками, тiль-
ки на пiвфiнальний поєдинок до
мiста можуть приїхати понад 75
тис. уболiвальникiв. Їх усiх, зро-
зумiло, треба зустрiти, розташу-
вати в готелях, привезти до стадi-
ону, чимось заповнити вiльний
вiд футболу час. Враховуючи
масштаби i темпи пiдготовки
мiської iнфраструктури, схоже,
господарi впораються з поставле-
ним завданням i їм потiм не дове-
деться червонiти перед гостями.
В цьому не сумнiвається й мiсь-
кий голова Донецька Олександр
ЛУК’ЯНЧЕНКО, який вiдповiдає
на запитання кореспондента
«УК».

«Це буде сучасний
аеропорт 
європейського рiвня»

Олександре Олексiйовичу,
спробуймо заглянути в майбут-
нє i подумки пройтися тим мар-
шрутом, яким улiтку 2012 р. пе-
ресуватимуться Донецьком
учасники та вболiвальники
чемпiонату Європи з футболу.
Почнемо з аеропорту, де гостi
зроблять першi кроки на до-
нецькiй землi...

— Зведення та пiдготовку цього
об’єкту до прийому гостей ми вва-
жаємо стратегiчно важливим
завданням, оскiльки мiжнарод-
ний аеропорт у перспективi пла-
нуємо зробити солiдним тран-
спортним вузлом, який зв’язува-
тиме повiтрянi маршрути з Євро-
пи до Азiї. Та це буде потiм, а
спершу нам треба влiтку 2012 р.
запропонувати гостям нормаль-
ний сучасний аеропорт європей-
ського рiвня. Експертами УЄФА
для аеропорту «Донецьк» офiцiй-
но доведено завдання для прийо-
му 31 тис. 100 пасажирiв протя-
гом 10 годин, або 3 тис. 100 паса-
жирiв за годину у реверсному ре-
жимi. Ми зможемо виконати це
завдання, використовуючи наяв-
нi iнфраструктурнi об’єкти: 2 тис.
пасажирiв плануємо обслугову-
вати в примiщеннi нового термi-
налу, 350 пасажирiв — у нинi iс-
нуючому аеровокзалi пiсля ре-
конструкцiї, а в реверсному ре-
жимi прийматимемо 750 пасажи-
рiв протягом години в тимчасово-
му термiналi.

Саме зараз непоганими темпа-
ми триває будiвництво нової злiт-
но-посадкової смуги з парамет-
рами 4000 на 60 метрiв, яка мати-
ме найвищу категорiю безпеки i
зможе приймати лiтаки всiх ти-
пiв. У квiтнi наступного року зап-
лановано почати тестування злiт-
но-посадкової смуги, воно трива-
тиме 8 мiсяцiв, а в груднi смуга
буде введена в експлуатацiю. Ще
одним не менш важливим об’єк-

том є аеродромно-диспетчерська
вишка. П’ятиповерхову споруду,
загальною площею понад 6 тис.
кв. метрiв, зводитимемо в двi чер-
ги i в груднi 2011 р. вона стане до
ладу. Наприкiнцi згаданого року
також прийматиме перших паса-
жирiв новий аеровокзальний
комплекс, площа якого 53 тис. кв.
метрiв. Наразi будiвельники за-
кiнчили виготовлення монолiтної
фундаментної плити, встанов-
лення каркасу i спорудження
першого поверху. Завдяки вчас-
ному фiнансуванню зведення всiх
об’єктiв триває за графiком, отож
ми сподiваємося, що новий аеро-
порт, який вiдповiдатиме сучас-
ним стандартам, почне приймати
пасажирiв за пiвроку до початку
Євро-2012.

Йдемо далi. Точнiше, їдемо з
аеропорту вiдремонтованими до-
рогами. Як вiдбувається будiв-
ництво, ремонт та реконструкцiя
мiських автошляхiв?

— З чого ми починали? Насам-
перед провели монiторинг мiсь-
ких шляхiв — особливо тих, яки-
ми пересуватимуться учасники
та гостi чемпiонату Європи з фут-
болу. Управлiння капiтального
будiвництва мiської ради пiдготу-
вало список iз 48 дорiг, якi ввiй-
шли до мiської програми пiдго-
товки до Євро-2012. Цього року
будiвельнi роботи велися на май-
же половинi згаданих шляхiв i
реконструкцiя та ремонт не при-
пинятимуться й надалi. Чiтко
визначившись, ми розробили
проект робiт, на якi буде потрiбно
984 млн грн. У перелiку найваж-
ливiших об’єктiв — транспортнi
розв’язки неподалiк стадiону
«Донбас Арена», будiвництво до-
роги вiд проспекту Миру до вули-
цi Байдукова, а потiм до вулицi
Поповича.

Беремося за реконструкцiю
бульвару Шевченка вiд вулицi
Артема до вулицi Челюскiнцiв.
Триває оновлення та комплексна
реконструкцiя проспекту Iллiча
вiд площi Ленiна до площi Кон-
ституцiї. Мiською програмою пе-
редбачено i будiвництво об’їзної
дороги навколо Донецька, що
обiйдеться в 1 млрд 774 млн грн. А
ще пiд час реконструкцiї, зокре-
ма розширення мiських дорiг,
запланували протягом року пiд-
готувати майже 8 тис. паркуваль-
них мiсць. Тобто прагнемо ство-
рити такi умови, аби автомобiлi
паркувалися у спецiально вiдве-
дених мiсцях, а не там, де зама-
неться.

«Не вистачає  
п’ятизiркових 
готелiв»

Було б дивно, аби новенькими
та вiдремонтованими дорогами
гостi мiста подорожували в зас-
тарiлому та геть розбитому гро-
мадському транспортi...

— Взагалi ми щороку намагає-
мося оновлювати парк громад-
ського транспорту, бо, не секрет,
чимало автобусiв i тролейбусiв
уже фiзично та морально застарi-
ли. Примiром, за останнi п’ять ро-
кiв мiсто придбало 86 нових авто-
бусiв для великої кiлькостi паса-
жирiв, 36 тролейбусiв та бiльше
двох десяткiв трамваїв. Само со-
бою, маємо намiр суттєво збiль-
шити кiлькiсть нового транспор-
ту. Загалом до 2012 р. на мiськi
маршрути вийдуть 150 автобусiв,
165 тролейбусiв та 47 трамваїв.
Аби впоратися з намiченим, ще
влiтку на сесiї мiської ради депу-
тати прийняли рiшення про ви-
пуск облiгацiй внутрiшньої пози-
ки на суму 60 млн грн. Цi кошти
будуть використанi для обслуго-
вування лiзингових проектiв для
придбання громадського тран-
спорту. А частину фiнансiв, отри-
маних вiд розташування облiга-
цiй, спрямуємо на модернiзацiю
трамвайного парку. За цi роботи
беремося спiльно з представни-
ками чеських компанiй, якi допо-
можуть нам полагодити трамваї,
випущенi в Чехiї.

Розкажiть, будь ласка, про
мiсцевi особливостi пiдготовки
готельних номерiв, де мешкати-
муть цiльовi групи УЄФА та вбо-
лiвальники. Як ви ставитеся до
iдеї пiсля матчiв возити уболi-
вальникiв до готелiв в iнших мiс-
тах областi i навiть за її межами?

— Попередньо тiльки для про-
ведення групових матчiв ми по-

виннi були пiдготувати 2945 но-
мерiв у готелях категорiй 5,4 та 3
зiрок. Але пiсля того, як було ви-
рiшено провести на «Донбас Аре-
нi» чвертьфiнал та пiвфiнал, ви-
моги до розташування цiльових
груп УЄФА стали значно вищи-
ми. Тривалий час на тлi загальної
пiдготовки цей момент у нас вва-
жався проблемним, однак нам
вдалося виправити ситуацiю. Ни-
нi ми вiдстаємо тiльки з наявностi
5-зiркових номерiв. А от 4-зiрковi
та 3-зiрковi пропонуємо навiть iз
солiдним запасом. Зараз триває
будiвництво нових та рекон-
струкцiя дiючих готелiв, якi
прийматимуть постояльцiв. Се-
ред таких «Донбас Палас», «Вiк-
торiя», «Атлас», «Європа» та ба-
гато iнших. Триває реконструкцiя
готелю «Шахтар», що поблизу
«Донбас Арени», друге життя от-
римає також ще один готель у
центрi мiста — «Київ», який у

квiтнi 2012 р. стане 4-зiрковим по-
мешканням всесвiтньо вiдомої
мережi «Hilton». Заплановано бу-
дiвництво ще двох комфорта-
бельних готелiв. А в цiлому не
тiльки Донецьку, а всiй областi
потрiбно мобiлiзуватися й вико-
нувати тi зобов’язання, якi ми
брали щодо реконструкцiї, капi-
тального ремонту, будiвництва
готелiв та розташування гостей.
Тому i з’явилися намiри залучати
готельну iнфраструктуру iнших
мiст навiть за межами областi — в
Днiпропетровську та Харковi.

Варто додати, що ми також
створили базу об’єктiв для аль-
тернативного розташування вбо-
лiвальникiв, яким можемо запро-
понувати гуртожитки, приватнi
апартаменти, замiськi санаторiї
та профiлакторiї, лiтнi бази вiд-
починку та оздоровчi центри.

«Не футболом
єдиним»

Наша уявна подорож триває,
i пiсля готелiв уболiвальники на-
рештi потрапляють на «Донбас
Арену». Введений в експлуата-
цiю суперсучасний стадiон уже
успiшно витримав випробування
матчами збiрних, Лiги Європи та
Лiги чемпiонiв. А як нинi вiд-
працьовується функцiонування
всiх служб стадiону та регулю-
вання транспортних потокiв
довкола?

— Це дуже добре, що ми заз-
далегiдь отримали можливiсть

працювати в режимi «повного
стадiону». I тому пiд час кожного
з матчiв, серед яких є й мiжна-
роднi — та ж Лiга чемпiонiв, тут
удосконалюється система безпе-
ки, робота стюардiв i, звичайно,
органiзацiя управлiння автомо-
бiльними та пiшохiдними пото-
ками. Так у днi футбольних мат-
чiв, коли на стадiонi присутнi
30—50 тис. глядачiв, пiвторакi-
лометрова зона довкола спор-
тивної арени працює в режимi
обмеженого автомобiльного ру-
ху та сприятливого режиму для
громадського транспорту. I саме
завдяки цьому ми отримали
можливiсть розвозити звiдси
уболiвальникiв за 50 хвилин.

Нинi триває впорядкування те-
риторiї довкола стадiону i це мiс-
це стало одним з улюблених для
донеччан, якi приходять сюди на
прогулянку. Не забуваємо й про
поступове збiльшення довкола

стадiону кiлькостi паркувальних
мiсць для автомобiлiв.

I уявне, i справжнє перебу-
вання в Донецьку важко уявити
без рукотворних «гiр» — терико-
нiв. Хоча пiд час зведення низки
об’єктiв до Євро-2012 неоднора-
зово заходила мова про знесення
певної кiлькостi старих вiдвалiв.
На мiсцi одного з териконiв не-
подалiк стадiону «Донбас Аре-
на», кажуть, є намiр розташувати
щось на кшталт фан-зони. Роз-
кажiть про цей проект.

— Зображення териконiв на-
вiть стало одним iз головних еле-
ментiв емблеми Донецька як мiс-
та-господаря Євро-2012. Проте,
хiба це господарський пiдхiд, ко-
ли в мiстi пiд вiдвали гiрських по-
рiд вiдведено майже 500 га? Тому
ми завжди шукали й шукаємо
можливостi для того, аби звiльни-
ти територiї вiд териконiв i вико-
ристовувати землю рацiональнi-
ше. Завдання це не з легких, адже
доведеться вивезти понад 170
млн тонн вiдходiв. I такi намiри ми
записали до генерального плану
розвитку мiста до 2031 р. А деякi
терикони, що розташованi на
«критичних» напрямках i зава-
жають будiвництву окремих
об’єктiв до Євро-2012, треба при-
бирати зараз. I ми вже почали це
робити: пiд час будiвництва аеро-
порту я запропонував генпiдряд-
нику використовувати гiрничу
масу вiдвалiв для засипання ка-
нав, котлованiв тощо.

Щодо фан-зони, яку можна об-
лаштувати на мiсцi колишнього
терикону, то справдi така iдея є.
Якщо прибрати старий вiдвал у
Калiнiнському районi по той бiк
Кальмiусу, що неподалiк вiд
«Донбас Арени», звiльниться 20 га
землi, де можна було б збудувати
кафе та все iнше, що потрiбно для
вболiвальникiв. Питається: як
уболiвальники потраплять на цей
бiк рiчки до стадiону? Через пон-
тонний мiст, який з’єднає береги.
Звичайно, цей смiливий комер-
цiйний проект потребує серйозно-
го фiнансування, можливiсть його
реалiзацiї тiльки вивчається, про-
те навiдрiз вiдмовлятися вiд ньо-
го, мабуть, не варто.

Утiм, звiсно, це не означає, що
у нас бiльше немає мiсця для
розташування фан-зони. Пла-
нується облаштувати цю тери-
торiю в парку культури та вiд-
починку iм. Щербакова — за 5
км вiд «Донбас Арени». Уже го-
товi пропозицiї щодо розташу-
вання там мiсць для спонсорiв
УЄФА, пунктiв продажу їжi,
напоїв та сувенiрiв. Там розта-
шуються медпункт та iншi
служби, якi обслуговуватимуть
уболiвальникiв. Загалом у пар-
ковiй фан-зонi є можливiсть
розмiстити бiльше 50 тис. осiб.

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
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Мiський голова Донецька  
Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО

ДOСЬЄ «УК»

Îëåêñàíäð ËÓÊ’ßÍ×ÅÍÊÎ. Íàðî-
äèâñÿ 30 ñåðïíÿ 1947 ð. íà õóòîði Áåð-
äè÷èé Äîíåöüêî¿ îáëàñòi. Çàêií÷èâ
Ìàêi¿âñüêèé iíæåíåðíî-áóäiâåëüíèé
iíñòèòóò, Äîíåöüêó äåðæàâíó àêàäå-
ìiþ óïðàâëiííÿ. Ìiñüêèì ãîëîâîþ Äî-
íåöüêà îáðàíèé ó áåðåçíi 2002 ð. Çà
ôàõîì iíæåíåð-áóäiâåëüíèê òà ìå-
íåäæåð óïðàâëiííÿ. Çàñëóæåíèé áóäi-
âåëüíèê Óêðà¿íè. Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿
ïðåìi¿ Óêðà¿íè â ãàëóçi àðõiòåêòóðè òà
ìiñòîáóäóâàííÿ. Íàãîðîäæåíèé îðäå-
íîì «Çà çàñëóãè» III ñòóïåíÿ.

Âiöå-ïðåì’ºð-ìiíiñòð Áîðèñ Êîëåñíiêîâ — ÷àñòèé ãiñòü 
íà áóäìàéäàí÷èêàõ Äîíåöüêà
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Лариса ДАЦЮК,
«Урядовий кур’єр»

Державне пiдприємство
«Мiжнародний аеро-

порт «Бориспiль» активно
реалiзує програму пiдго-
товки вiдповiдних об’єктiв
до Євро-2012. Уже завер-
шено будiвництво термi-
нального комплексу «F»,
активно будується термi-
нальний комплекс «D», ре-
конструюються перон «F»
та термiнал «В».

Проект пасажирського
термiналу «F» загальною
вартiстю 413 137,259 тис.
грн здiйснювався повнiстю
за кошти ДП МА «Борис-
пiль» i був реалiзований за
стислий термiн. Його за-
гальна площа 20685,6 кв. м,
пропускна спроможнiсть
900 пасажирiв за годину на
вилiт i стiльки ж на прилiт.
У пiковий перiод можли-
вiсть обслуговування зрос-
тає до 1500 пасажирiв за
годину на вилiт.

Cучасну iнженерну iн-
фраструктуру портового
комплексу високо оцiнив
Президент Вiктор Януко-
вич. Термiнал оснащений
новiтнiм обладнанням, яке
дає змогу забезпечити
комфортнi клiматичнi
умови для пасажирiв i
вiдвiдувачiв. У зонi реєс-
трацiї — 30 стiйок iз сис-
темою подачi та зважу-
вання багажу, одна для
пасажирiв з негабарит-
ним багажем та двi стiйки
митного оформлення. Зо-
на оснащена Web-кiоска-

ми, що дає змогу пасажи-
ровi зареєструватися са-
мостiйно та запобiгти ут-
воренню черг.

Контроль ручної покла-
жi проводиться за допомо-
гою рентгено-телевiзiйних
установок, стацiонарних i
ручних металодетекторiв.
Уперше в Українi впро-
ваджено й бодiсканери, якi
дають змогу пасажировi
протягом 2-3 секунд прой-
ти огляд без зняття вер-
хнього одягу. Потенцiйний
правопорушник правил
авiабезпеки не зможе схо-
вати пiд одягом чи на тiлi
будь-якi предмети, забо-
роненi для перевезення.

У зонi сортування та кон-
тролю багажу також засто-
совано новiтнє обладнання
та технологiї, яких ранiше
в Українi не було. Наприк-
лад, систему трирiвневої
авiабезпеки, що передба-
чає автоматичний (на пер-
шому i другому рiвнях)
контроль вмiсту багажу,
тобто до 75% контролюва-
тиметься автоматично.

Iз введенням в експлуа-
тацiю термiналу «F» i по-
лiпшенням умов обслугову-
вання пасажирiв прийнято
рiшення про переведення
сюди понад 10 авiакомпа-
нiй. Базовою компанiєю,
яка виконуватиме рейси

через термiнал «F», визна-
чено «Мiжнароднi авiалiнiї
України». На неї припада-
тиме 22% загальної кiль-
костi перевезень МА «Бо-
риспiль». Загалом через
термiнальний комплекс «F»
заплановано здiйснювати
не менше 50% загального
обсягу перевезень.

У рамках програми роз-
витку Києва та пiдготовки
столицi до Євро-2012 мо-
дернiзується й аеропорт
«Київ» (Жуляни). Уже в
березнi наступного року
перший лiтак має прийня-
ти реконструйований тер-
мiнал, а наприкiнцi року до
ладу стане новий мiжна-

родний термiнал, проект
якого нещодавно затвер-
дили на мiстобудiвнiй радi.
Тож до початку чемпiона-
ту тут щоденно приймати-
муть до десятка рейсiв.

За словами головного ар-
хiтектора проекту рекон-
струкцiї аеропорту «Київ»
Тетяни Григорової, летови-
ще в Жулянах має допо-
могти «Борисполю» впора-
тися з пасажиропотоком,
який iстотно зросте до Єв-
ро-2012. Оскiльки будувати
новий аеропорт задорого,
то вирiшили подовжити до
2310 метрiв злiтну смугу.
Вже наприкiнцi вона зможе
приймати великi лiтаки.

Що ж до термiналiв, то
новий, який зовнi нагаду-
ватиме крило лiтака, роз-
почнуть будувати, а точнi-
ше — монтувати зi спецi-
альних конструкцiй уже в
листопадi. Вiн буде трипо-
верховим загальною пло-
щею 12 тис. кв. м. На пер-
шому поверсi розташують
зону реєстрацiї, багажний
вiдсiк i вiп-зону, на друго-
му — зону паспортного i
митного контролю, магази-
ни i кафе, на третьому —
технiчнi примiщення. Про-
пускна спроможнiсть тер-
мiналу, який прийматиме
тiльки мiжнароднi рейси,
сягатиме 320 осiб за годину.

Старий термiнал i пiсля
реконструкцiї обслуговува-
тиме лише внутрiшнi рейси.
Його не розширюватимуть,
але iстотно модернiзують,
збiльшивши пропускну
спроможнiсть зi 100 до 220

пасажирiв за годину. Окрiм
того, збiльшиться кiлькiсть
стiйок для реєстрацiї, ба-
гажних стрiчок. Та й iн-
тер’єр зазнає iстотних змiн.

За попереднiми даними,
реконструкцiя старого i
побудова нового термiна-
лiв обiйдеться приблизно в
250 млн грн. Бiльшу части-
ну коштiв планують отри-
мати вiд приватного iнвес-
тора компанiї «Мастер-
Авiа», якiй Київрада дала
в оренду на 50 рокiв май-
новий комплекс аеропорту
«Київ». Щоправда, це рi-
шення ще не пiдписане го-
ловою мiськради. Тож,
можливо, грошi доведеть-
ся шукати в бюджетi.

Проблем iз транспор-
тним сполученням не буде
навiть попри те, що залiз-
ничну гiлку, як це плану-
валося ранiше, проклада-
ти не будуть. Сюди ходи-
тимуть рейсовi автобуси
вiд вокзалу i Севастополь-
ської площi, а ще збуду-
ють чотирисмугову трасу
в обхiд проблемної Севас-
топольської площi. Вона
має стати до ладу вже до
березня 2011 р. Однак Ки-
їврада не розв’язала проб-
лему з переселенцями.
Йдеться про 27 будинкiв,
якi перешкоджають спо-
рудженню мосту i дороги.
Їхнiм мешканцям плану-
ють надати неподалiк зне-
сених осель новi котеджi.
Однак не всi на це погод-
жуються та й є сумнiви,
що зведуть їх у визначе-
ний термiн.

12 www.ukurier.gov.ua ÓÐßÄOÂÈÉ ÊÓÐ’ªÐ

НA КOНТРOЛI «УК»

«Жуляни» допоможуть «Борисполю»
КИЇВ. Обидва столичнi аеропорти готуються приймати учасникiв i гостей євротурнiру

Íåâäîâçi «Áîðèñïiëü» ïðèºìíî âðàçèòü àâiàïàñàæèðiâ ºâðîïåéñüêèì ñåðâiñîì

Модернiзацiя у стилi... сталiнських часiв
ХАРКIВ. В аеропорту першої столицi розгорнулися роботи з реконструкцiї старого термiнала
та спорудження нового аеросалону

Свiтлана ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

За розкiшними ялинка-
ми, якi щiльно обступи-

ли лiву частину споруди
старого термiнала, де влас-
не й почалася його рекон-
струкцiя, вiдразу i не по-
мiтно робiтникiв в яскравих
жовтих жилетах та касках.
Лише протиснувшись мiж
густої зеленої глицi, пот-
рапляєш нiби за кулiсу на
обладнаний будiвельний
майданчик, де вiдразу ж
увагу привертає ударне со-
ло вiдбiйних молоткiв.

— Завершуємо демон-
таж фактурного шару ста-
рої споруди i по мiрi зат-
вердження технологiї вiд-
новлення фасаду, вiзьме-
мося до наступного лан-
цюжка робiт, — говорить
головний iнженер дирекцiї
з будiвництва Мiжнарод-
ного аеропорту «Харкiв»
Андрiй Шевченко. — Але
календарного графiка з
розбивкою «на захватки»
не маємо, бо реконструк-
цiя iде на працюючому
термiналi, що змушує нас
прилаштовуватися, пере-
дусiм, до його потреб. Що-
до плану здачу об’єкта на-

мiчено на кiнець наступно-
го року.

За словами головного iн-
вестора реконструкцiї
Мiжнародного аеропорту
«Харкiв» Олександра Ярос-
лавського, старий термiнал
буде реконструйовано в
стилi... сталiнських часiв.

— Ми збережемо всi ха-
рактернi, до найдрiбнiших,
деталi архiтектурної
пам’ятки. В новiй версiї
термiнал буде роздiле-
ний на двi частини: в
однiй розмiстять зону
для VIP-пасажирiв, а в
iншiй вiдновлять рес-
торан, який працював з
дня вiдкриття будiвлi
аеропорту. Цей заклад
також буде оформлений
у стилi радянської торгiвлi,
де обов’язковi тiточки з ко-
кошниками, горiлочка в
гранчаках i, звичайно, ма-
лосольнi огiрочки. Словом,
усе буде, як в забутi пiсля-
воєннi часи, — зазначив
Олександр Ярославський.

Однак, на вболiвальни-
кiв, що прилетять до Хар-
кова, в аеропорту чекати-
ме не лише «екзотичне»
частування, а й неабиякий
комфорт. Пiсля рекон-
струкцiї пропускна спро-

можнiсть старого термiна-
ла зросте з 100 до 250 осiб
за годину. А оскiльки його
планують використовува-
ти разом з новим термiна-
лом, то може суттєво змi-
нитися i колiр самої будiв-
лi. Наприклад, з сiрого —
на бiлий, яким вiн був 
у 50-х роках.

Уже на фiнiшну пряму
вийшло й спорудження
аеросалону, що розмiс-
титься неподалiк вiд ста-

рого термiнала. Тут пов-
ним ходом ведуться гео-
дезичнi i геологiчнi дос-
лiдження, пiдтягується
технiка для риття кот-
лована. Цей об’єкт ще
донедавна значився в

планах реконструкцiї
аеропорту як тимчасовий
пасажирський термiнал.
Та пiсля того, як йому
знайшли призначення пiс-
ля Євро-2012, вiн змiнив i
назву, i статус.

— Вiдтепер називати
його «тимчасовим», — зау-
важує Олександр Ярос-
лавський, — не зовсiм точ-
но.  Швидше за все, це бу-
де постiйний аеросалон за-
гальною площею 6700 кв.
м, де стоятимуть i ремон-
туватимуться лiтаки по-

тужнiстю до 40 тонн. А пiд
час Євро-2012, коли буде
великий потiк уболiваль-
никiв, вiн тимчасово вико-
ристовуватиметься як па-
сажирський термiнал.

Стосовно зовнiшнього
вигляду, то вiн, як поiн-
формував головний iнвес-
тор, стилiстично повторю-
ватиме новозбудований
термiнал i чудово впи-
шеться в загальний архi-
тектурний ансамбль. Сло-
вом, вийде цiкавий ком-
плекс: старий термiнал
мiж двома новими супер-
сучасними об’єктами.

Загалом, проект рекон-
струкцiї мiжнародного ае-
ропорту «Харкiв», окрiм
будiвництва двох термiна-
лiв та оновлення старого,
включає ще й споруджен-
ня нової злiтно-посадкової
смуги, капiтальний ремонт
перону та благоустрiй
привокзальної площi. Як
тiльки усе це буде зробле-
но, харкiв’яни та гостi пер-
шої столицi отримають у
користування сучасний
аеропорт, здатний прий-
мати рiзнi повiтрянi судна
аж до великогабаритних
лiтакiв типу Airbus A-320 i
Boeing B-737.
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Над Польщею безхмарне небо
СПЕЦВIДРЯДЖЕННЯ. За завданням «Урядового кур’єра» незалежний експерт з’ясовував, 
як готують повiтрянi ворота до ЄВРО-2012 нашi партнери з чемпiонату

Михайло РЕУЦЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»

Первiсно у полякiв були
кращi, порiвняно з на-

ми, позицiї в транспортно-
му розвитку, i аеропорти
— не виняток. Проте вони
мають проблему — їхнi
летовища не мають дос-
татньої кiлькостi стоянок
(мовою автомобiлiстiв —
паркувань) для лiтакiв за
великого напливу рейсiв.

Де зручнiше
«паркуватися»
лiтаку?

Iснує два рiшення: пiсля
висадки пасажирiв лiтак
переганяти на iнший ае-
родром або розширювати
вже iснуючi майданчики
для стоянки. Це одне з най-
складнiших завдань, яке
Польща має вирiшити до
2012 р. У комплексну мо-
дернiзацiю аеропортiв вона
готова вкласти понад $1,1
млрд. Однак варто пам’я-
тати, що значнi кошти на цi
та iншi iнфраструктурнi
проекти видiляє ЄС.

Нинi поляки можуть
похвалитися шiстьма ве-
ликими аеропортами мiж-
народного значення. Це
варшавський аеропорт iм.
Фредерика Шопена
(WAW), кракiвський аеро-
порт iм. Iоанна Павла II
(KRK), аеропорт у Познанi
(POZ), Гданський аеро-
порт iм. Леха Валенси
(GDN), мiжнародний аеро-
порт iм. Миколи Коперни-
ка у Вроцлавi (WRO) i
мiжнародний аеропорт
Катовiце (KAT). Цi аеро-
порти вiдповiдають усiм
свiтовим стандартам i най-
жорсткiшим вимогам авiа-
цiйної безпеки. Вони логiч-
но вписанi в розгалужену
транспортну iнфраструк-
туру країни таким чином,
що пасажир може сам оби-
рати, як туди або звiдти
дiстатися: автобусом,
електричкою чи таксi. При
виходi з будiвлi аеропорту
нашого туриста здивує,
що його не атакуватиме
таксист — «бомбила» з

нав’язливими пропозицiя-
ми своїх послуг, як у київ-
ському «Борисполi».

Основне навантаження
пiд час Євро-2012 вiзьмуть
на себе аеропорти в мiс-
тах, де пройдуть матчi, —
Варшава, Гданськ, Поз-
нань i Вроцлав. Iншим ае-
ропортам вiдводиться не
менш важлива роль допо-
мiжних i запасних.

Варшава:
можливостi
не обмеженi

Головнi повiтрянi ворота
Польщi — аеропорт iм.
Фредерика Шопена роз-
ташований у районi Окен-
це, за 10 км вiд центру
столицi. У цього компак-
тного та сучасного аеро-
порту оригiнальне плану-
вання двох злiтно-посад-
кових смуг — вони пере-
тинаються у виглядi лiте-
ри Х. Нещодавно їх рекон-
струювали. Про масштаб-
нiсть робiт iз пiдвищення
мiцностi свiдчить те, що на
поверхню розмiром чоти-
ри футбольнi поля було
вкладено 30 тис. тонн бiту-

му. Тепер цей аеропорт
може витримати практич-
но необмежену кiлькiсть
зльотiв-посадок найбiль-
ших пасажирських лайне-
рiв, адже бере на себе ос-
новне навантаження авiа-
перевезень, обслуговуючи
майже половину всiх авiа-
пасажирiв країни. Тут
щодня обслуговується по-
над 365 рейсiв.

Новий пасажирський
термiнал-2, а там їх три,
справляє приємне вра-
ження — виглядає просто-
рим, легким i повiтряним.

Зв’язок iз центром мiс-
та зручний i швидкий.
Нова автомобiльна роз-
в’язка на пiд’їздi до аеро-
порту iнформативна. Ми-
нулого лiта менi за кер-
мом авто без допомоги на-
вiгатора було легко розiб-
ратися, як i куди пiд’їха-
ти до потрiбного термiна-
лу. Не довелося довго шу-
кати мiсце для паркуван-
ня. При цьому будiвель-
но-дорожнi роботи не
припиняються. До травня
2011 р. залiзничне сполу-
чення аеропорту з цен-
тром мiста буде доповне-
не новим тунелем.

До iснуючих планiв роз-
витку цього аеропорту не-
щодавно в передмiстi Вар-
шави Модлiн додалося бу-
дiвництво допомiжного ае-
ропорту, який має бути
зведений до 2012 р. Аеро-
порт споруджується на
мiсцi старого вiйськового
аеродрому i обiйдеться в
$100 млн. Євросоюз гото-
вий пiдтримати Польщу i
видiлити на це будiвниц-
тво 25 млн євро. Вiн пра-
цюватиме цiлодобово i об-
слуговуватиме насампе-
ред Low Cost авiалiнiї та
вантажнi перевезення, що
суттєво розвантажить ае-
ропорт в Окенце. Новий
аеропорт планується з’єд-
нати з центром Варшави
залiзницею.

Гданськ: 
запасний 
варiант № 1

Гданський аеропорт iм.
Леха Валенси у Рембехо-
вому є одним iз трьох най-
важливiших, пiсля Вар-
шави i Кракова, мiжнарод-
них аеропортiв Польщi.
Його головне призначення

полягає в тому, що вiн ви-
конуватиме функцiю за-
пасного летовища для ае-
ропорту Окенце у Варша-
вi. Найчастiше звiдси па-
сажири вилiтають до Лон-
дона, Варшави, Фран-
кфурта й Осло. 45% паса-
жирiв —iноземцi. Аеро-
порт має зручне розташу-
вання: вiд нього до центра
мiста лише 10 км.

Нестачу майданчикiв
для лiтакiв в аеропорту
буде усунуто пiсля будiв-
ництва нових, якi дадуть
можливiсть одночасно
«паркуватися» 50 лайне-
рам. Вартiсть iнвестицiй
складає майже 23 млн зло-
тих. Досi на летовищi було
мiсце лише для 19-ти лiта-
кiв. Отже, це значно збiль-
шить кiлькiсть злетiв i по-
садок i, вiдповiдно, полiп-
шить авiасполучення з iн-
шими мiстами. Аеропорт
обслуговуватиме 5 млн па-
сажирiв щороку, тобто
вдвiчi бiльше, нiж сьогоднi.

Майданчик для лiтакiв
— це вже третiй за рахун-
ком масштабний проект у
рамках модернiзацiї гдан-
ського аеропорту. Фiрма
Сканська (Skanska) будує
нову смугу рулiння для лi-
такiв, а компанiї Будiмекс
(Budimex) i Дорако
(Doraco) зводять новий
термiнал. Поляки запевня-
ють, що аеропорт у Гдан-
ську вiдповiдатиме найсу-
ворiшим вимогам УЄФА.

Вроцлав: 
затримка 
iз залiзницею

Вроцлавський аеропорт
iм. Миколи Копернiка роз-
ташований у 13 км вiд мiста
i обслуговує регулярнi рей-
си до Копенгагена, Осло,
Парижа, Брюсселя, Дублi-
на, Ейндховена i Стокголь-
ма, а також до Нiмеччини,
Великої Британiї та Iталiї.

У планах реконструкцiї
аеропорту — розширення
першого термiналу для
прийому до 2 млн пасажи-
рiв щороку. Одночасно
зводиться новий термiнал
площею приблизно 40 тис.

кв. м, який планується за-
вершити 2011 р. Iнвести-
цiя вартiстю майже 300
млн злотих збiльшить
пропускну спроможнiсть
термiналу з 1,2 млн до 3,2
млн пасажирiв на рiк.

Вроцлавський аеропорт
провiв тендер на придбан-
ня системи контролю бага-
жу в споруджуваному
термiналi. Сучасне облад-
нання за 7 млн злотих за-
безпечить нiмецька фiрма
Smiths Heimann, провiд-
ний постачальник рентге-
нiвських пристроїв для ае-
ропортiв у всьому свiтi.
85% коштiв iнвестицiї пок-
риває Європейський Союз.

Водночас не все так доб-
ре у пiдготовцi повiтряних
портiв до Євро. Наприклад,
у Вроцлавi виникла сер-
йозна проблема з будiв-
ництвом мiської залiзницi
завдовжки 8,6 км, яка до
початку Євро-2012 має
з’єднати аеропорт з цен-
тром мiста. Як з’ясувалося,
компанiя-виконавець пе-
реоцiнила свої сили i не
змогла забезпечити будiв-
ництво в рамках затвер-
дженого фiнансового кош-
торису.

Познань: дощ
iнвестицiй 

Аеропорт Познань-Ла-
вiца розташований лише в
7 км вiд центру i пов’яза-
ний з мiстом автомагiс-
траллю, яка безпосеред-
ньо з’єднує аеропорт з го-
ловними районами мiста
— центром, Мiжнародним
познанським ярмарком i
залiзничним вокзалом.

Загалом польськi аеро-
порти виглядають пiдго-
товленими краще, нiж ук-
раїнськi. Але i на стартi
Польща мала перевагу. До
того ж i Євросоюз система-
тично вкладає значнi кош-
ти у розвиток транспор-
тної iнфраструктури своїх
нових членiв, серед них i
Польща. А це виявилося
вельми доречним пiсля
оголошення пiдсумкiв кон-
курсу на право проведен-
ня Євро-2012.

Визначальнi чинники — час i ... погода
ЛЬВIВ. За обрисами новобудови чiтко вимальовується контур найпотужнiших 
повiтряних ворiт у Захiднiй Українi

Оксана МЕЛЬНИК, 
«Урядовий кур’єр»

УМiжнародному аеро-
порту «Львiв» — звич-

ний робочий ритм: черги
пасажирiв, реєстрацiя, гул
ввiмкнутих двигунiв. А за
кiлькасот метрiв вiд перо-
ну та вокзалу кипить ро-
бота на масштабнiй ново-
будовi, де одночасно зво-
диться нове примiщення
термiналу та триває будiв-
ництво продовженої злiт-
но-посадкової смуги. До
чемпiонату помiж старим i

новим аеровокзальними
примiщеннями має поста-
ти сучасний автовокзал,
готовий «переварити» за
добу 3 тисячi пасажирiв.

— Добре, що аеропорт
не закрили на перiод бу-
дiвництва, бо авiарейси
виконуються й аеропорт
не зазнає мiльйонних
втрат, i одночасно один iз
найскладнiших об’єктiв
пiдготовки до європей-
ського чемпiонату з фут-
болу споруджується, —
розповiдає начальник го-
ловного управлiння з пи-

тань «Євро — 2012», мiсто-
будування та будiвництва
Львiвської облдержадмi-
нiстрацiї Степан Лукашик.

Хоча Степановi Лука-
шику доводиться чи не
щодня бувати на будовi,
вiд погляду фахiвця (а вiн
— архiтектор) не захова-
ється найменша змiна в об-
личчi майбутнього термi-
налу. Ще зовсiм недавно
бовванiв лише каркас, а
тепер будiвельники зайня-
тi монтажем елементiв фа-
саду — вже встановлена
третина конструкцiй зi

скла. Будiвлю термiналу, а
це буде триповерхова спо-
руда площею 39 тис. кв.
метрiв, де щогодини обслу-
говуватимуть тисячу паса-
жирiв, планують заверши-
ти та змонтувати покрiвлю
до кiнця нинiшнього року.

Чiтких обрисiв починає
набувати продовжена час-
тина злiтно-посадкової
смуги — землянi роботи
виконанi бiльше, нiж напо-
ловину. Квапляться з ук-
ладанням стабiлiзуючого
шару iз пiщано-цементної
сумiшi, аби iз цим завдан-

ням впоратись до настання
зими. Необхiдний будмате-
рiал виготовляють непода-
лiк будмайданчика (цього
вимагає технологiя) — три
пересувнi заводи повнiстю
забезпечують потреби
складного об’єкта бетонни-
ми сумiшами найвищих
параметрiв.

— Визначальними чин-
никами тепер залишаються
час та сприятливi погоднi
умови, — дiлиться Степан
Лукашик. —Решта пробле-
ми, зокрема, фiнансовi, уз-
годженi. — Хоч на такiй

масштабнiй будовi, звiсно,
не обходиться без проблем
та неузгодженостi, їх вирi-
шують у робочому порядку.
Головне, аби не пiдвела по-
года. З iншими дамо собi ра-
ду i як планувалося, Мiж-
народний аеропорт Львiв
стане найпотужнiшими по-
вiтряними воротами у За-
хiдному регiонi України та
прийматиме трансатлан-
тичнi судна i пасажирам не
доведеться, як тепер, роби-
ти пересадки у сусiднiх єв-
ропейських столицях, аби
добратися до Львова.
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Геннадiй КАРПЮК
для «Урядового кур’єра»

Навiть з урахуванням декла-
рованого МВС скорочення

штатiв кожен п’ятий правоохо-
ронець буде задiяний в охоронi
правопорядку пiд час футболь-
ного євротурнiру. У чотирьох
мiстах-учасниках, а ще на шля-
хах пересування вболiвальникiв
(автотраси, залiзницi, аеровок-
зали i морськi порти) вам
обов’язково стрiнеться хтось з
цього чималого загону. Вiд того,
яким чином вiн пiдготується до
своєї мiсiї за цi пiвтора року, за-
лежатиме не лише благополуч-
ний перебiг чемпiонату у сенсi
правопорядку. Нiхто не проти,
якщо отриманi мiлiцiєю пiд Єв-
ро-2012 ресурси, змiни у зако-
нах, навички й досвiд по завер-
шеннi футбольного свята далi
слугуватимуть на благо україн-
ської громади.

Не даймо 
«загризти» 
власну совiсть

З наближенням великого свя-
та європейського футболу увага
громадськостi i ЗМI справедли-
во стає прискiпливiшою до пи-
тання готовностi наших стадiо-
нiв, готелiв, дорiг, летовищ та
вокзалiв. Багато експертiв та
критикiв не наполягають на тiм,
щоб Україна органiзувала непе-
ревершену феєрiю на кшталт
церемонiального дiйства, влаш-
тованого на пекiнськiй Олiмпiа-
дi-2008. Загальновiдомо, як Пiд-
небесна перетворила пiдготовку
до свiтового спортивного фору-
му на початку кризи на потуж-
ний макроекономiчний проект,
що став частиною її пiднесення.

Тi українцi, якi розумiються
на реалiях, сподiваються на iн-
ше: як нам пережити все це i не
зганьбитися. Переконаний, на-
вiть за такого пiдходу Україна
(разом iз Польщею) як держава
витримає свiй перший «важко-

ваговий» спортивний захiд i га-
рантовано отримає «залiк». Але
маємо пам’ятати: екзаменатор
буде «тертий» та перебiрливий
— європейський вболiвальник,
турист, футбольний функцiонер
i журналiст. I будь-яка дрiбнич-
ка чи недолiк одразу рiзатиме
його око, а отже, й гризтиме на-
шу совiсть.

Кiлька останнiх лiт справедли-
во вважають втраченими або на-
пiввтраченими в наших єврофут-
больних справах. Факт, що мож-
на було краще пiдготуватися, не
затягувати волинку, аби тепер
наздоганяти, є доконаним. Так,
«доженемо» зi стадiонами, аеро-
портами, «переженемо» з гостин-
нiстю i кiлькiстю кiлокалорiй
людської душевної теплоти. Але
є аспект, де гратися у перегони iз
часом важко, а iнколи неможливо
— це безпека. Ми про нього гово-
ритимемо аж до фiнального свис-
тка, до пори, доки останнiй вболi-
вальник i гiсть України не доїде
додому iз миром у серцi й хоро-
шим настроєм. Тодi iноземець
справдi полюбить Київ, Донецьк,

Львiв i Харкiв та захоче ще не
раз сюди приїхати. Європейцi
мають бути впевненi, що україн-
ська мiлiцiя гарантує звичнi їм
стандарти правопорядку.

Хто охоронятиме
футбольнi матчi?

Позаяк у цьому iмiджевому ан-
самблi вражень не остання
скрипка належить органам внут-
рiшнiх справ, МВС є одним iз
ключових вiдомств, що постiйно
забезпечує стрiчку новин свiжим
футбольним «ньюсом». Примi-
ром, нещодавно мiлiцейське вi-
домство вустами заступника мi-
нiстра Вiктора Ратушняка повi-
домило про скерування до Кабмi-
ну законопроекту про змiни у по-
рядку охорони футбольних мат-
чiв. У документi вказується, що
тягар забезпечення громадського
порядку на стадiонах пiд час бор-
нi за шкiряний м’яч цiлком ляже
на плечi приватної охорони (або
«стюартiв»). Мiлiцiя ж, як того
вимагає УЄФA i як це є в Європi,
робитиме те саме за межами хра-
му спорту. Ще нове законодав-
ство визначає вiдповiдальнiсть i
вболiвальникiв, i органiзаторiв
матчiв — для того незабаром до-
повнять КУпАП необхiдними
статтями. Вiктор Ратушняк зау-
важує: цi статтi Адмiнкодексу за
рiшенням суду даватимуть «чер-
воне свiтло» вiдвiдинам стадiонiв
правопорушниками.

Iмплементацiя згаданої iнiцiа-
тиви дасть можливiсть постави-
ти заслiн i рiзнорiднiй екстремiс-
тськiй публiцi серед футбольних
фанатiв, допоможе в роботi Нацi-
онального iнформацiйного пун-
кту, що вiднедавна дiє у структу-
рi Робочого апарату Укрбюро Iн-
терполу i переймається проблем-
ними вболiвальниками, якi хо-
чуть потрапити до України. Як
органiзувати дiяльнiсть пункту,
традицiйно пiдкажуть європейцi.
Зокрема, нiмецька полiцiя iз за-
доволенням дiлиться технологi-
єю визначення неадекватних фа-
нiв-хулiганiв, схильних до на-
сильства та ведення вiдповiдної
бази даних. А доступ до iнтерпо-
лiвської бази даних викрадених i
втрачених документiв iдентифi-
кацiї (його мають пункти пропус-

ку на держкордонi країн ЄС)
дасть змогу не допустити в’їзду
осiб з пiдозрiлими посвiдками.
Таку систему успiшно застосува-
ли прикордонники ПАР, де влiт-
ку пройшов мундiаль.

Цiкавим є i досвiд Кореї, яка у
2002 р. проводила чемпiонат свi-
ту з футболу. Певно, нашим пра-
воохоронцям без засвоєння чу-
жого досвiду напрацювати влас-
нi пiдходи, хай i з поправкою на
ментальнiсть, доволi складно.
Найчастiшими партнерами у
зустрiчах на тему єврофутболу є
колеги з Польщi та Нiмеччини.
Тут без коментарiв, бо про прог-
рами реалiзацiї спiвпрацi з без-
печного проведення Євро-2012
мовиться багато, але зробити у
царинi безпеки треба ще бiльше.
Недаремно МВС наприкiнцi року
збирається проводити колегiю у
свiтлi пiдготовки до чемпiонату.

Всi на курси 
англiйської!

Один з каменiв спотикання Єв-
ро-2012 — знання iноземної мови
та психологiчна готовнiсть спiв-
робiтникiв працювати у неорди-
нарних умовах. УЄФА, попри те,
що головне завдання мiлiцiї —
належний правопорядок, волiє,
аби українськi «констеблi» хоча б
у мiстах проведення матчiв таки
спромоглися не лише опанувати
мiнiмальний запас розмовної ан-
глiйської, а й могли застосувати
його у спiлкуваннi. Тренiнг треба
було починати «ще вчора», адже
зрозумiло, що iноземцi звертати-
муться не лише за порадами —
напевно, будуть конфлiктнi ситу-
ацiї чи непорозумiння, доведеть-
ся приймати заяви про якiсь iн-
циденти. Кабмiн настiльки пе-
рейнявся мiлiцейським «спiк iн-
глiшем», що вже наважився видi-
лити кошти на спецпрограми

навчання, якi почали дiяти мi-
сяць тому. Примiром, у Нацiо-
нальнiй академiї внутрiшнiх
справ вiдкрилися такi тримiсячнi
курси для столичних патрульних
служб i операторiв лiнiї «102».

Допоки ж реальнiсть така, що
майже всiх наших патрульних i
навiть офiцерiв (окрiм окремих
ентузiастiв та учасникiв мирот-
ворчих мiсiй) англомовними не
назвеш. Сподiваємося, що до
червня 2012 р. бiльшiсть iз них
похвалиться легким «лондон-
ським акцентом».

Щодо психологiчної готовностi
варто зазначити, що тут слiд
розрiзнити два важливi кроки.
По-перше, аби уникнути стресо-
генних ситуацiй, треба завчасно
пiдготувати публiку дотримува-
тися правил, що гарантувати-
муть спокiйний перебiг мандрiв-
ки футбольною Україною. Себто
мiлiцiя за допомогою оргкомiте-
тiв i мас-медiа має провести iн-
формацiйну кампанiю й поясни-
ти, в який спосiб забезпечувати-
меться порядок i до яких можли-
вих обмежень слiд готуватися.
Це свiтова практика, напередод-
нi подiбних спортивних форумiв
для прес-служби полiцiї настає
перiод творчого напруження (на
чемпiонатi у Нiмеччинi Мюнхе-
ном роз’їжджав полiцейський
«прес-автобус»). Україна, без
сумнiвiв, не повинна випасти iз
цього контексту i також має про-
демонструвати iнформативну
делiкатнiсть, забезпечивши гос-
тей буклетами про мiсцевi кри-
мiнальнi особливостi, а мiлiцiю —
кишеньковими довiдниковими
мiнi-енциклопедiями.

По-друге, хай колеги не обра-
жаються, але їм ще потрiбно
повчитися правильної (нена-
сильницької) поведiнки середо-
вищi вболiвальникiв. Хоча на-
вiть у досвiдчених полiсменiв-
французiв чи нiмцiв нерiдко

здають нерви при контактах з
ультрас. Слiд врахувати, що до
нас приїдуть водночас законос-
лухнянi, але й бiльш розкутi,
розкомлексованi громадяни. Тут
варто використати напрацюван-
ня Центру впровадження пси-
хотренiнгових технологiй (дiє на
базi Донецького юридичного iн-
ституту за допомогою нiмецько-
го фонду Ганса Зайделя). Саме
тут пройшли навчання стюарти
«Донбас Арени», а згодом було
розроблено програми психоло-
гiчної пiдготовки мiлiцiонерiв,
яких залучать на Євро-2012. Цi-
кавим виявився i серпневий ан-
титерористичний тренiнг на базi
полку спецпризначення «Тигр»
кримського територiального ко-
мандування Внутрiшнiх вiйськ.
У ньому взяли участь 40 фахiв-
цiв з Туреччини, Росiї, Португа-
лiї, Фiнляндiї, Великобританiї,
Iрландiї, Iрану, Бельгiї й Нiдер-
ландiв, якi обмiнялися досвiдом
запобiгання та активної протидiї
пiд час полiцейських операцiй
виявам тероризму в населених
пунктах, при великому скупчен-
нi людей.

Мiлiцейськi 
безпiлотники? 
А чом би й нi...

Мабуть, на запланованiй «єв-
рофутбольнiй» колегiї МВС
порушать i питання забезпечен-
ня мiлiцiї сучасною кримiналiс-
тичною технiкою, транспортом,
засобами зв’язку. Та й iзолятори
тимчасового тримання мають
бути готовi зустрiти «дорогих
гостей» за всiма євростандарта-
ми та у свiтлi захисту прав лю-
дини, як i автозаки, якими пере-
возитимуть футбольних хулiга-
нiв. Не соромно має бути i за
формений одяг. До речi, саме з
одностроями ситуацiя дещо пок-
ращилася. Днями МВС запевни-
ло, що до кiнця року працiвники
карного розшуку, ДАI, патруль-
но-постової служби стовiдсотко-
во отримають обмундирування,
а дiльничнi — на 67%. Невдовзi
збiльшиться забезпечення рай-
вiддiлiв мiлiцiї автомобiлями
(2010 р. МВС отримало та прид-
бало майже 200 ТЗ, з них 132 —
як благодiйну допомогу), серед
яких є i спецiалiзованi мобiльнi
лабораторiї, автобуси для спец-
пiдроздiлiв «Беркут» та «Сокiл».

А ще треба замiнити захиснi
костюми вибухотехнiкiв, потрiб-
нi роботи-розмiновувачi та су-
часнi мобiльнi вибухотехнiчнi
комплекси (у Москвi таких три,
а в Iзраїлi — п’ять. Захисний
контейнер типу СВ-380, здатний
транспортувати вибухонебез-
печнi предмети потужнiстю до 1
кг у тротиловому еквiвалентi, є
тiльки в Києвi).

На часi i належна пiдготовка
кiнологiв до їхньої специфiчної
мiсiї. Слушною є пропозицiя,
висловлена фахiвцями Департа-
менту громадської безпеки МВС
про створення пiдроздiлiв з роз-
вiдувальними комплексами на
базi безпiлотних лiтальних апа-
ратiв (БПЛА). До речi, нашi
польськi партнери, як i їхнi євро-
пейськi, американськi, iзраїль-
ськi, росiйськi колеги вже давно
масово застосовують БПЛА пiд
час полiцейських операцiй, зок-
рема, спортивних заходiв рiзного
масштабу. Такi технологiї дають
можливiсть заощаджувати
значнi ресурси — i фiнансовi, i
матерiальнi. Напевно, Українi
сьогоднi це не завадить.
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Çàõîäè ç îðãàíiçàöi¿ áåçïåêè íà óêðà¿íñüêèõ ñòàäiîíàõ ïiä ÷àñ ìàò÷iâ ªâðî-
2012 áóäóòü äîñòàòíüî æîðñòêèìè, çàÿâëÿº âiöå-ïðåì’ºð-ìiíiñòð Óêðà¿íè
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БЕЗПЕКA

Do you speak English, сержанте Петренко?
ПЛAНИ. Як українська мiлiцiя готується до роботи на європейському святi футболу

40000
мiлiцiонерiв пильнуватимуть
громадський порядок пiд час
Євро−2012.
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Артем ФРАНКОВ, 
головний редактор журналу 

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

З’їздити приємно
i добиратися 
неважко
За мiсяць до старту Євро-2008

директор турнiру Мартiн
Каллен вiдрапортував: такого
ще в iсторiї не було, в Австрiї i
Швейцарiї все готово — будiв-
ництва завершенi, споруди ви-
лизанi i приведенi до належного
стану, логiстика перевiрена, во-
лонтери напоготовi, полiцiя та-
кож. Iншим залишалось спiйма-
ти облизня i визнати — так i ма-
ло бути. I хоча наприкiнцi 2004-
го УЄФА довелося зробити ор-
ганiзаторам попередження за
повiльну роботу i невирiшення
деяких законодавчих питань
(зокрема щодо iмiджевих прав),
нiчого непоправного не сталося.
Обидвi країни були готовi ДОС-
ТРОКОВО.

На проведення Євро-2008 бу-
ло подано рекордну кiлькiсть
заявок — сiм. Бiльша частина їх
вiдсiялась на попередньому ета-
пi — до вирiшального голосу-
вання. Серед них — не така вже
й серйозна в цьому питаннi Ро-
сiя i незрозумiло навiщо встря-
нутi в цю справу Боснiя, Герце-
говина i Хорватiя — ото вже
марнi сподiвання! Вiдпала i
спiльна заявка Шотландiї та Iр-
ландiї — у нiй багато хто зазна-
чав рiзкий перекiс у сторону
першої, котра заявила про сiм
стадiонiв. Багато хто припускав,
що окрема шотландська заявка
— без несподiванок IРА i зруй-
нованої футбольної iнфрас-
труктури острова — мала б
значно бiльше шансiв.

Греки з турками, котрi також
подали спiльну заявку, як слiд
не змогли розв’язати внутрiшнi
полiтичнi проблеми, зокрема до-
лю Пiвнiчного Кiпру. Пiвнiчнi
країни — Фiнляндiя, Швецiя,
Норвегiя i Данiя — iз спiльною
заявкою «Нордик-2008» на чо-
тирьох вочевидь переборщили
— що ж виходить, вам чотири
путiвки автоматично, а iншим за
12 — боротись? Крiм того, Шве-
цiя приймала Євро не так давно
— у 1992-му.

Залишались абсолютно вже не
футбольна Угорщина i ще одна
спiльна заявка — австро-швей-
царська. Шансiв у мадяр не було
анi найменших. Навiть побою-
вання того, що двом країнам
складнiше домовитися, залиши-
лись позаду: на Євро-2000 Нi-
дерланди з Бельгiєю таки мали
проблеми, та вже два роки пото-
му Японiя i Корея продемон-
стрували, що з цим можна i пот-
рiбно жити. Досвiд врахували.

Так i сталось — Австрiя i
Швейцарiя без найменших сум-
нiвiв i, щиро кажучи, на радiсть
усiм, перемогли. Двi класнi євро-
пейськi країни, в котрi i з’їздити
приємно, i добиратися неважко!
Сьогоднi, коли читаєш перемож-
нi реляцiї мiнiстерства туризму
ПАР про додатковий приплив
туристiв у пiвмiльйона, хочеться
i плакати, i смiятись — на ЧС-
2006 у Нiмеччинi i на Євро-2008
туристам вели лiк на мiльйони...

У чому полягає iстотна рiзни-
ця господарiв-2008 вiд поперед-
никiв (португальцiв) i наступни-
кiв (українцiв з поляками)? Цьо-

го разу чемпiонат Європи прохо-
див у країнах економiчно розви-
нених, якi не мають жодних
проблем нi з приватними iнвес-
тицiями, нi з держбюджетом. Iн-
фраструктура — сiтка автомо-
бiльних дорiг, чудова залiзниця,
хоча i дещо гiрша, на мiй смак,
порiвняно з тiсно пов’язаною з
нею нiмецькою (безлiч потягiв
проходить через три країни i
бiльше), жодних проблем з готе-
лями й аеропортами. Приїж-
джай i радуйся, адже робити нi-
чого не потрiбно!

За великим рахунком, якщо
щось i викликало сумнiви, так це
суто футбольнi питання. Проб-
лема навiть не в якостi стадiонiв,
а в їхнiй малiй мiсткостi. Всiх
влаштовували лише вiденський
50-тисячник «Пратер» i новень-
кий, вiдкритий у 2001 роцi 42-
тисячник «Сент Якоб-Парк» у

Базелi. Шiсть iнших стадiонiв,
якi вмiщували до 30 тис. гляда-
чiв кожен, лише трохи переви-
щували мiнiмально допустиму з
погляду УЄФА кiлькiсть.

Рiч у тому, що Швейцарiя нi-
коли не була надто футбольною,
а Австрiя давно втратила свої
традицiї в цiй площинi. Нацiо-
нальнi чемпiонати не мали вели-
кої популярностi — тому мунi-
ципалiтети мiст, де мали прохо-
дити турнiри, з великим неба-
жанням обiцяли розкошелитись
на будiвництво нових арен. Тим
паче, що в Цюриху через про-
тести мiсцевих жителiв, котрi

дiйшли до суду, вiдмовилися
зносити стадiон «Хардтурм».
Довелося термiново споруджу-
вати нову арену, на мiсцi iншого
стадiону, «Летцигрюнда»! А
«Хардтурм», одначе, закрили
нещодавно, торiк...

I ще одна цiкава подробиця:
пiдприємливi австрiйцi побуду-
вали два зi своїх стадiонiв — «Хi-
по-арену» в Клагенфуртi i «Тиво-
лi-Ной» в Iнсбруку — як розбiрнi
конструкцiї — i пiсля Євро їхню
мiсткiсть зменшено за рахунок
зняття другого ярусу трибун до
17 i 22 тисяч вiдповiдно! Сподiва-
ємось це нашим мiстам не знадо-
биться, хоча два 30-тисячники
для Львова — це вже занадто.

Утiм, як ви, напевно, здогада-
лись, усi труднощi були подола-
нi — Австрiя зi Швейцарiєю
блискуче провели континен-
тальну першiсть. Мальовнича

природа цих країн, ошатнiсть
мiст i доброзичливiсть жителiв,
а також цiлком пристойний
футбол залишили незабутнє
враження. Автор цих рядкiв по-
бував на 19 матчах i у всiх вось-
ми мiстах, де проходили зма-
гання, отже мав змогу оцiнити
не лише стадiони i прес-центри,
а й зручностi.

Насамперед вiдзначу тран-
спортну систему. Матчi прохо-
дили щодня... I за весь час прига-
дується лише один збiй — коли
потяг у напрямку Клагенфурта
направили в обхiд, i вiн через це
затримався на кiлька годин, тим

самим викликавши панiку серед
його безплатних пасажирiв —
право на такий проїзд надавали
журналiстська акредитацiя i
квиток на вiдповiдну гру.

Пiд час перетину кордону пе-
ревiрка паспортiв займала мак-
симум 15 хвилин. Спецiальна вiза
«Євро-2008» усувала всi питання
в обох країнах. Залiзничники на
спецiальнiй прес-конференцiї у
Вiднi рапортували: вельми задо-
воленi фiнансовими пiдсумками,
незважаючи на роботу в ек-
стремальному режимi.

Як в альпiйських
країнах 
ремонтували 
дороги

Оцiнюючи витрати органiза-
торiв, ми неминуче зiштовхує-
мося з нерозв’язними питання-
ми. Така сама неприємнiсть ча-
тує на нас, коли намагаємось
розкласти по поличках пiдготов-
ку до Євро-2012. Скажiть, куди
вiднести гiлку метро, яку побу-
дували у Вiднi до стадiону «Пра-
тер» (правильно називати його
«Ернст Хаппель» на честь вели-
кого тренера, одначе бiльшiсть
надає перевагу старiй назвi ра-
йону австрiйської столицi) вар-
тiстю 890 млн євро? До безпово-
ротних державних витрат на
чемпiонат Європи? Адже метро
продовжує експлуатуватись, i
цiлком можливо, що за тамтеш-
нiх умов, як мiнiмум, беззбитко-
во. Не кажучи вже про ремонт
дорiг — адже навiть свої майже
iдеальнi дороги австрiйцi i швей-
царцi вiдремонтували перед
чемпiонатом!

Важливий аспект будь-якого
подiбного заходу — безпека:
Швейцарiя та Австрiя винятково
спокiйнi i стабiльнi країни. Проте
спрацювала схема запрошення
iноземних полiцейських, котрi ве-
ли «своїх» — 1500 офiцерiв при-
було з Нiмеччини, 75 — iз Фран-

цiї тощо. Втiм, господарям Євро-
2008 повезло i не повезло водно-
час — Англiя програла у вiдборi,
а отже, вони втратили значну
частку доходiв. Щоправда, зник i
головний бiль з войовничими ор-
дами британських фанатiв.

Прикрою накладкою Євро ста-
ло зникнення на кiлька хвилин
телекартинки пiд час пiвфiналь-
ного поєдинку Туреччина —Нi-
меччина. Це, до речi, обов’язково
слiд врахувати нам у 2012-му —
на ТБ в цивiлiзованому свiтi такi
грошi «зав’язанi», що краще бу-
ло б, щоб у нас не виникло збою в
телепередачах. Хоча трансля-
цiйний центр i розташований у
Варшавi.

Призовий фонд, призначений
для країн-учасниць, зрiс порiв-
няно з Євро-2004 в Португалiї
майже у пiвтора раза i становив
184 млн євро проти 129. Тiльки
за власне факт участi (якщо
програли всi поєдинки) збiрної,
точнiше, її нацiональної асоцiа-
цiї, належало 7,5 млн євро плюс
по мiльйону євро за кожну пере-
могу i пiвмiльйона за нiчию. Як
наслiдок, iспанцям — перемож-
цям чемпiонату — дiсталось 22,5
млн євро, за нiчию у чвертьфiна-
лi з iталiйцями бонуси вияви-
лись трохи нижчими. Ну а зго-
дом вже Королiвська федерацiя
футболу ощасливила кожного
iспанського футболiста сумою в
пiвмiльйона євро. До речi, росiя-
ни, котрi безславно програли iс-
панцям у пiвфiналi, одержали в
пiдсумку стiльки ж.

Доходи УЄФА становили 1,3
млрд євро, значно перевищивши
португальськi суми (852 млн єв-
ро), що дало змогу перерахувати
53 європейським нацiональним
асоцiацiям 450 млн на розвиток.
800 млн євро УЄФА отримала
вiд реалiзацiї права на телет-
рансляцiю, 280 — за рекламу, 90
— за квитки (усвiдомили, що це
далеко не основна стаття?) i 130
—частка вiд розмiщення учас-
никiв i гостей турнiру.

Представники турiндустрiї Ав-
стрiї i Швейцарiї були не вельми
задоволенi. Особливо це стосуєть-
ся власникiв готелiв. Перед почат-
ком Євро австрiйцi радiсно повi-
домляли, що мiсць у них бiльше
нема. Одначе коли турфiрми зня-
ли броню, виявилось —аншлагу в
готелях, мотелях, кемпiнгах на-
вiть близько не передбачається.
Незадоволенi таксисти — приїж-
джi не так заощаджували, як,
скорiше, надавали перевагу гро-
мадському транспорту, адже
фан-зонами перепинявся рух на
багатьох вулицях. Iз власного дос-
вiду знаю — їздити швейцарськи-
ми мiстами трамваєм легко i зруч-
но. Про краще i мрiяти не варто: у
Вiднi є метро, у Зальцбургу —
тролейбус, а такими мiстами, як
Клагенфурт i навiть Iнсбрук цiл-
ком можливо i пiшки ходити.

Пiдприємцi масово здавали лi-
цензiї на торгiвлю сувенiрною
символiкою. Продаж рiзко впав
пiсля абсолютно передбачуваного
вильоту збiрної Австрiї i трохи
менше очiкуваного — Швейцарiї.
Зате цiлком щасливi були будi-
вельнi фiрми i рекламнi аген-
тства. Всього країни-органiзато-
ри отримали 1,1 млрд євро. Нага-
даю, йдеться не лише про прибу-
ток, а й вкладення в iнфраструк-
туру, iмiджеву рекламу, розви-
ток туризму i багатьох iнших ре-
чей, пов’язаних з такою чудовою
подiєю — чемпiонатом Європи з
футболу.

Мальовничi Aльпи прорiзають першокласнi автомагiстралi

1,3млрд євро — стiльки становили доходи УЄФА, значно
перевищивши португальськi суми (852 млн євро), що дало змогу
перерахувати 53 європейським нацiональним асоцiацiям 450 млн на
розвиток. 800 млн євро УЄФА отримала вiд реалiзацiї права на те−
летрансляцiю, 280 — за рекламу, 90 — за квитки (усвiдомили, що
це далеко не основна стаття?) i 130 —частка вiд розмiщення учас−
никiв i гостей турнiру.
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Чемпiонат без сюрпризiв i несподiванок
РЕТРОСПЕКТИВА. Як готувались до європейської футбольної першостi 2008 року 
Австрiя та Швейцарiя
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ТAЙМ-AУТ

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»

Зпочатком попереднього
раунду до Євро-2012

вiдновилися дискусiї про
доцiльнiсть iснуючої систе-
ми вiдбору команд до фi-
нальної стадiї континен-
тального турнiру. Навiть
така далека вiд європей-
ських футбольних проблем
американська газета The
Wall Street Journal висло-
вила свою думку з цього
приводу в статтi «Час за-
кiнчувати свята голiв». Ав-
тор ставить пiд сумнiв вiдо-
мий вислiв, згiдно з яким у
мiжнародному футболi на-
чебто не буває легких iгор. I
справдi, вже у першому
турi групового турнiру ко-
манди з першої двадцятки
свiтового рейтингу з лег-
кiстю подолали спротив
суперникiв з другої i треть-
ої сотнi цього списку. Так,
свiжоспеченi чемпiони свi-
ту iспанцi забили чотири
м’ячi у ворота збiрної Лiх-
тенштейну, а срiбнi призе-
ри турнiру в ПАР голлан-
дцi п’ять разiв засмучува-
ли голкiпера з Сан-Мари-
но. Тож можна на сто вiд-
соткiв погодитися з дум-
кою американської газети,
що «матчi мiж «дрiбнотою»
мiжнародного футболу i
провiдними командами є
марнуванням часу».

Уже сьогоднi можна з
упевненiстю стверджува-
ти, що, скажiмо, таблицю
групи «В» замкне Андорра,
групи «С» — Фарерськi ос-
трови, групи «Е» — вже
згадана команда Сан-Ма-
рино, у групах «F» та «I»
останнiми будуть вiдповiд-
но Мальта i Лiхтенштейн.
Найдосвiдченiша з цiєї п’я-
тiрки — збiрна Мальти. Ре-
зультати її мiжнародних
матчiв фiксуються з 1957 р.
Вiдтодi i до сьогоднi коман-
да провела 324 матчi. У них
здобуто 33 перемоги пере-
важно в товариських зус-
трiчах з командами Азiї та
Африки. Лише два успiхи в
рамках європейських чем-
пiонатiв. Одна з наймолод-

ших на континентi — ко-
манда Андорри (член УЄ-
ФА з 1995 р). На її рахунку
94 гри, з них лише три пе-
ремоги. Приблизно такi са-
мi «досягнення» у решти
аутсайдерiв. Тож цiлком
логiчно ставити запитання:
«Чи конче потрiбно трiум-
фаторам останнього чемпi-
онату свiту iспанцям їхати
в Лiхтенштейн?»

До речi, у вiдборi до
Чемпiонату свiту - 2010,
нагадує в своїй публiкацiї
The Wall Street Journal, у
70 iграх команди, якi пере-
бували на той час нижче
сотого мiсця в рейтингу
ФIФА, зустрiчалися зi
збiрними з перших чо-
тирьох десяткiв. «Маль-
ки», пише газета, здобули
двi перемоги, 10 разiв зiг-
рали внiчию i програли 58
матчiв, забили 29 мячiв i
пропустили в свої ворота
184. Бiльшiсть зустрiчей
була схожа на тренувальнi
iгри. Деякi, наприклад, пе-
ремога Польщi над Сан-
Марино з рахунком 10:0,
нагадували iншу вправу -
iз забивання голiв.

Такi iгри з мало цiкавою
зливою голiв дали привiд
багатьом футбольним фа-
хiвцям закликати до перег-
ляду правил турнiру, аби

забезпечити бiльш спра-
ведливе суперництво та
уникнути проведення без-
змiстовних iгор. «Цi коман-
ди з низiв рейтингу мають
довести свою значимiсть, -
вважає тренер англiйсько-
го клуба «Toттенгем Гот-
спур» Гаррi Реднапп. - Для
них потрiбно проводити ок-
реме попереднє змагання.
Їм не слiд просто так гаран-
тувати мiсце в групових
етапах турнiрiв свiтового
класу». Солiдарний зi своїм
колегою i наставник «Арсе-
налу» Арсен Венгер: «Роз-
мiри квалiфiкацiйних груп
тiшать нацiональну гор-
дiсть країн, якi мають пра-
во голосу в ФIФА. Однак на
рiвнi гри це аж нiяк не поз-
начається i, як наслiдок, ми
спостерiгаємо провал в
якостi».

Прихильники реформу-
вання органiзацiї вiдбiрної
фази наводять резоннi ар-
гументи: за винятком Пiв-
денної Америки всi iншi
регiональнi футбольнi фе-
дерацiї перед великими
мiжнародними турнiрами
проводять у той чи iнший
спосiб попереднi змагання
перед вiдбiрними iграми,
аби вiдсiяти явних слаба-
кiв. Не треба за резонами
навiть ходити на далекi

континенти —згадаймо,
скiльки попереднiх сит
мають пройти навiть не
найслабшi команди, аби
потрапити до групових
турнiрiв Лiги чемпiонiв i
Лiги Європи?

Проте за хором при-
хильникiв радикальних
реформ у цiй сферi можна
почути й iншу думку. Мов-
ляв, позбавивши аутсай-
дерiв зустрiчей з грандами
сучасного футболу, ми не
залишаємо їм шансiв пе-
рейняти досвiд останнiх i
вийти на вищий iгровий
рiвень. Послухаємо ко-
лишнього гравця збiрної
Англiї Джона Барнса. Вiн
каже, що тi хлопчики для
биття, з якими йому дово-
дилося грати 20 рокiв то-
му, завдяки регулярним
зустрiчам з найсильнiши-
ми командами Європи ста-
ли провiдними футболь-
ними командами конти-
ненту. «Погляньте на Гре-
цiю, —закликає нинiшнiй
посол заявки Англiї на
проведення чемпiонату
свiту 2018 року. — Коли я
грав з ними, ми забивали
їм по п’ять, шiсть, сiм м’я-
чiв. Однак вiдтодi греки
стали чемпiонами Європи.
А що за весь цей час виг-
рала Англiя?» 
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×è íå íàéáiëüøå âòîìèëèñÿ ïîëÿêè ó çóñòði÷i âiäáiðíîãî òóðíiðó äî ×Ñ-2010 
iç Ñàí-Ìàðèíî âiä ñâÿòêóâàííÿ êîæíîãî ç äåñÿòè ãîëiâ, çàáèòèõ ó âîðîòà ñóïåðíèêiâ

$300 млн залишаться 
у Польщi

ÏÐÎÃÍÎÇ. Ïîëüùà çàðîáèòü íà âáîëiâàëüíèêàõ, ÿêi ïðè¿-
äóòü íà ìàò÷i ªâðî-2012, îðiºíòîâíî $300 ìëí (850 ìëí çëî-
òèõ). Ç íèõ ïîíàä ïîëîâèíó îòðèìàþòü ïðèéìàþ÷i ìiñòà. Íàé-
áiëüøå çàðîáèòü Âàðøàâà.

Òàêi ïiäðàõóíêè çðîáèëè åêñïåðòè ôiíàíñîâîãî ïîðòàëó Mo-
ney. pl, ãðóíòóþ÷èñü íà çàòâåðäæåíîìó â Ìiíñüêó êàëåíäàði ìàò-
÷iâ i ðîçðàõóíêàõ Ñïiëêè «PL.2012», ÿêà êîîðäèíóº â Ïîëüùi çà-
õîäè ç ïiäãîòîâêè äî êîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìïiîíàòó. Åêñïåðòè
âèõîäèëè ç òîãî, ùî çàòâåðäæåíèé ðîçêëàä ìàò÷iâ çðîáèâ öåí-
òðîì óâàãè Âàðøàâó i Âðîöëàâ, äå ãðàòèìå ïîëüñüêà çáiðíà.

Î÷iêóºòüñÿ, ùî ìàò÷i ªâðî-2012 íà ñòàäiîíàõ ó Ïîëüùi äè-
âèòèìóòüñÿ 700 òèñ. óáîëiâàëüíèêiâ, ç íèõ ùîíàéìåíøå 400
òèñ. — iíîçåìöi. Ìàò÷i â ôàí-çîíàõ ïîäèâëÿòüñÿ 2,2 ìëí ãëÿ-
äà÷iâ, ïîâiäîìëÿº Iíôîðìàöiéíèé öåíòð «Óêðà¿íà-2012».

Íàøi ñóñiäè ïiäðàõóâàëè: ùîäíÿ âáîëiâàëüíèêè âèòðà÷àòèìóòü
âiä $40 äî $500. Íàéáiëüøó ÷àñòèíó äîõîäiâ ïðèíåñóòü íå VIP-
ïåðñîíè, à çâè÷àéíi ïðèõèëüíèêè ïîïóëÿðíî¿ ãðè ç âèòðàòàìè
$200 íà äåíü. Äëÿ ïîðiâíÿííÿ: íèíi òóðèñòè, çãiäíî ç äîñëiäæåí-
íÿì, ó ñåðåäíüîìó çàëèøàþòü ó Ïîëüùi ïðèáëèçíî $300 çà äîáó.

Íàéáiëüøå, äî $65 ìëí, óáîëiâàëüíèêè âèòðàòÿòü ó Âàðøàâi,
äå âiäáóäóòüñÿ âiäêðèòòÿ ÷åìïiîíàòó, äâà ìàò÷i ãðóïè À, ÷âåð-
òüôiíàë i ïiâôiíàë. Ãäàíñüê, äå, êðiì òðüîõ ìàò÷iâ ãðóïè Ñ, çàï-
ëàíîâàíèé ÷âåðòüôiíàë, çàðîáèòü ïîíàä $40 ìëí. Òðîõè áiëü-
øå $30 ìëí îäåðæàòü Ïîçíàíü i Âðîöëàâ, äå ãðàòèìóòü ïî òðè
ãðóïîâi ìàò÷i.

ПРO ФУТБOЛ З ГУМOРOМ
Çàâåðøóºòüñÿ ìàò÷ Íiìå÷÷èíà — Ñàóäiâñüêà Àðàâiÿ. Ðàõó-

íîê 8:0. Àðàáñüêèé øåéõ íàõèëÿºòüñÿ äî âåñåëîãî áþðãåðà,
ÿêèé ñèäèòü ïîðó÷:

— Ñêàæiòü, áóäü ëàñêà, ñêiëüêè êîøòóâàâ ó Íiìå÷÷èíi áåíçèí
ïiâòîðè ãîäèíè òîìó?

***

Çóáíèé ëiêàð çâåðòàºòüñÿ äî ïàöiºíòà, ùî ñèäèòü ó êpiñëi:
— Òiëüêè-íî ïî÷íó ñâåpäëèòè âàì çóá, êpè÷iòü, áóäü ëàñêà,

ãîëîñíiøå.
— Íàâiùî?!
— Òàì, ó ïðèéìàëüíi, öiëèé íàòîâï õâîðèõ, à çà äåñÿòü õâè-

ëèí ïî÷èíàºòüñÿ ìàò÷ íà êóáîê ç ôóòáîëó.

Закулiснi оборудки 
неприпустимi

ÆÎÂÒÀ ÊÀÐÒÊÀ. Ìiæíà-
ðîäíà ôåäåðàöiÿ ôóòáîëó
íàãàäàëà êðà¿íàì, ùî áåðóòü
ó÷àñòü ó òåíäåðàõ íà ïðàâî
ïðîâåäåííÿ ÷åìïiîíàòiâ ñâiòó
ç ôóòáîëó â 2018 i 2022 ðîêàõ
ïðî òå, ùî ¿ì çàáîðîíåíî óê-
ëàäàòè óãîäè ç iíøèìè êðà¿-
íàìè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ãî-
ëîñiâ íà ñâîþ ïiäòðèìêó.

ÔIÔÀ âèñëîâèëà ñâîþ
ñòóðáîâàíiñòü ó çâ’ÿçêó ç ÷óò-
êàìè ïðî òå, ùî îäíà ç êðà¿í,
ÿêà ïîäàëà çàÿâêó íà ïðîâå-
äåííÿ ×Ñ-2018 ðîêó, óêëàëà
óãîäó ïðî íàäàííÿ âçàºìíèõ
ïîñëóã ïðè ãîëîñóâàííi ç êðà-
¿íîþ, ùî âèáîðþº òàêå ñàìå
ïðàâî íà 2022 ðiê, ïèøå The
Guardian.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ãåíåðàëü-
íèé ñåêðåòàð ÔIÔÀ Äæåðîì
Âàëêå ïîâiäîìèâ iíôîðìà-
ãåíòñòâó Bloomberg òàêå:
«×åðåç íàø êîìiòåò ç åòèêè
ìè ðîçiøëåìî âiäïîâiäíi ìå-
ìîðàíäóìè ç íàãàäóâàííÿì
ïðî ïðàâèëà ÔIÔÀ. Ùîäî

ïðîâåäåííÿ ÷åìïiîíàòiâ ìèðó
2018 é 2022 ðîêiâ õîäèòü ÷è-
ìàëî ÷óòîê i ïëiòîê, îäíàê ÿ
ââàæàþ, ùî ìè åôåêòèâíî
âiäñëiäêîâóºìî òå, ùî áóëî
çðîáëåíî äåâ’ÿòüìà ïðåòåí-
äåíòàìè íà ïðîâåäåííÿ ÷åì-
ïiîíàòiâ. Ó õîäi ÷åðãîâîãî çà-
ñiäàííÿ â æîâòíi ìè òàêîæ
ïîâòîðíî ïîiíôîðìóºìî ÷ëå-
íiâ âèêîíêîìó ÔIÔÀ ïðî òàêi
÷óòêè i ¿õíþ âiäïîâiäàëüíiñòü ó
çâ’ÿçêó ç öèì».

Ó òåíäåði íà ïðàâî ïðîâå-
äåííÿ ×Ñ-2018 áåðóòü ó÷àñòü
Àíãëiÿ, Ðîñiÿ, Iñïàíiÿ/Ïîðòó-
ãàëiÿ, Íiäåðëàíäè/Áåëüãiÿ òà
ÑØÀ. Ïðè öüîìó ÑØÀ ìî-
æóòü âèéòè çi ñêëàäó êðà¿í-
ïðåòåíäåíòiâ ïåðåä çàïëàíî-
âàíèì íà 2 ãðóäíÿ öüîãî ðîêó
ãîëîñóâàííÿì äëÿ òîãî, ùîá
óñi ñèëè êèíóòè íà áîðîòüáó
çà ïðàâî ïðîâåäåííÿ ×Ñ-
2022. Çà íüîãî ñïåðå÷àþòüñÿ
Êàòàð, Àâñòðàëiÿ, ßïîíiÿ i
Ïiâäåííà Êîðåÿ, íàãàäóº The
Guardian.

Коли злива голiв — не свято
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВIДБIР. Чи конче треба чемпiонам свiту 
iспанцям їхати в Лiхтенштейн?

Âiäïîâiäàëüíi çà âèïóñê Âîëîäèìèð ÄÅÕÒßÐÅÍÊO, Ãåîðãié ÊOÑÈÕ i Âàëåðié ÐÅÊÓÍOÂ

Iнна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

13-14-рiчнi рiвненськi хлопча-
ки шлiфують французьку

вимову: «Шерше ля Франс...» (шу-
кайте Францiю). Це — майбутнi
волонтери для Євро-2012: адже
саме французька — офiцiйна мова
УЄФА. 

— Хлопчикiв такого вiку, звiсно,
дуже цiкавить спорт i зокрема
футбол. Але, здається, їх не менше
привабила французька та можли-
вiсть супроводжувати гостей Євро-
2012 пiд час екскурсiй туристични-
ми маршрутами, що пролягають

нашим гостинним краєм, — гово-
рить директор рiвненської громад-
ської органiзацiї «Французький
альянс» Надiя Чумак. —Тому ми й
дiйшли думки поєднати, приємне з
корисним: природнi iнтереси дiтей
з належним вивченням французь-
кої. А ще тут, в альянсi, проводимо
експрес-заняття для всiх охочих. I
знаєте, iнтерес до вивчення фран-
цузької мови та культури щороку
зростає. Принаймнi, сьогоднi вiко-
вий дiапазон наших «студентiв» —
вiд 3 до 50 рокiв.

— Нинi в Рiвному — справжня
французька осiнь, — додає аташе
з питань спiвробiтництва Посоль-

ства Францiї в Українi Елiзабет
дю Брей де Понбрiан. — Я вперше
в цьому мiстi, але побачила тут ма-
ленький шматочок Францiї i го-
ловне — вiдчула його. Нинi Рiвне
має унiкальний шанс не лише го-
тувати волонтерiв до Євро, а й до-
лучитися до наших освiтнiх прог-
рам, якi передбачають навчання у
Францiї. 

А на тих, хто без проблем знайде
Францiю (правильно вiдповiсть на
запитання анкети) i не лише у Рiв-
ному, а й в iнших дев’яти мiстах
України, що мають «французькi
альянси», чекає головний приз —
захоплива подорож до Парижа.

Шерше ля Франс у... Рiвному
ПРИЄМНЕ З КОРИСНИМ. Французька допоможе не лише стати
волонтером Євро-2012, а й побувати в Парижi

Ô
îò

î 
ç 

ñà
éò

à 
ex

ci
tin

gp
ol

an
d.

 ñ
om

Ãäàíñüê ìàº íàìið çàðîáèòè íà ªâðî-2012 $40 ìëí


