
НА КОНТРОЛІ «УК». Учора у приймаючих містах запущено
годинники, які будуть вести зворотний відлік часу до початку
Євро-2012.  Наші кореспонденти поцікавилися, як йде
підготовка до чемпіонату в Києві, Донецьку, Харкові та Львові

ПРЯМА МОВА

ТАБЛО
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК

«Якщо українці
і надалі

працюватимуть
настільки ж

старанно 
та могутньо,

жодних проблем
не буде».

Президент Європейського футбольного Союзу
про стан підготовки до фінальної частини чемпіонату
Європи з футболу в Україні.

УЄФА розподілить
прибутки

ОФІЦІЙНО. 16 та 17 червня нинішнього року члени виконав-
чого комітету УЄФА під головуванням президента Мішеля Пла-
тіні зберуться втретє в цьому році в ньонському Будинку євро-
пейського футболу.

Його учасники визначать схеми розподілу прибутків між 
командами-учасницями Євро-2012, сформують комітети УЄФА
та експертних комісій на 2011–13 роки, затвердять регламент
чемпіонатів Європи серед 17-річних і 19-річних юнаків і дівчат
на сезон-2011/12, а також назвуть володарів спеціальної наго-
роди УЄФА за досягнення в масовому футболі. Наступне зіб-
рання виконавчого комітету УЄФА пройде 22 та 23 вересня в
кіпрському Лімассолі.

Валерій РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

11листопада нинішнього ро-
ку на НСК «Олімпійський»

заплановано проведення това-
риської зустрічі між збірними
України та Німеччини. У тому,
що реконструкція головної
спортивної арени країни йде за

планом, за рік до початку май-
бутнього футбольного свята
могли на влас ні очі переконати-
ся майже півсотні журналістів
провідних видань Західної Єв-
ропи — учасників прес-туру,
організованого УЄФА. Особли-
во вразила наших гостей філіг-
ранна робота монтажників, які
на висоті тридцяти метрів мон-

тують вантову систему даху
стадіону.

Ввечері того ж дня в столич-
ній мерії з журналістами зус-
трілися генеральний секретар
УЄФА Джанні Інфантіно, віце-
прем’єр-міністр України Борис
Колесніков, президент Федера-
ції футболу Григорій Суркіс,
голова Київської міської дер-

жавної адміністрації Олек-
сандр Попов та директор турні-
ру в Україні Маркіян Лубків-
ський.

Джанні Інфантіно висловив
припущення, що незабаром Ук-
раїні та Польщі буде відведена
почесна сторінка у футбольному
літописі Старого Світу. Адже са-
ме вони першими прийматимуть

фінал континентальної першості
на теренах Центральної та Схід-
ної Європи.

— Півтора року тому проект
наражався на серйозні небезпе-
ки, — наголосив один з очільни-
ків європейського
футболу, який розпо-
чав медіа-захід приві-
танням українською. 

Завдяки Євро змінюється Україна
ПРЕЗЕНТАЦІЯ. У столиці підбили проміжні підсумки підготовки до футбольного турніру

89% українців
схвалюють проведення Євро-2012

в Україні. Такі дані наводить компанія
з маркетингових та соціальних

досліджень Gfk Ukraine, яка на початку
цього року провела опитування серед

українського населення.

Мішель Платіні: 

Уболівальники чекають свята на нашій футбольній вулиці

Рік до старту: час пішов!
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З ПЕРШИХ ВУСТ

11Директор турніру 
УЄФА Євро-2012 
Маркіян Лубківський:
«Прагнемо показати 
нашу країну якнайкраще»

ЕКСКЛЮЗИВ

15 Чемпіон Англії і Шотландії,
володар Суперкубка Європи
Андрій Канчельскіс 
розповідає про свою 
яскраву ігрову кар’єру
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ПРОГНОЗИ

Валерій РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

«Ставка на стару гвар-
дію», «Опора на пере-

вірених бійців», «Вагоме
слово ветеранів», «Стара
гвардія гри не зіпсує». Та-
кими заголовками рясніли
газетні шпальти після по-
вернення Олега Блохіна на
тренерський місток україн-
ської дружини. Добре
знайомою дорогою потягну-
лися до Кончі-Заспи фут-
болісти, яких давненько
вже не бачили вболівальни-
ки в таборі національної
збірної — Сергій Назаренко
і В’ячеслав Шевчук, Сергій
Кравченко і Василь Кобін,
Андрій Воронін і Микола
Іщенко. Тільки травма за-
вадила прилетіти на трену-
вальний збір ще одному
учаснику чемпіонату світу-
2006 — дніпропетровцю
Андрію Русолу.

Товариська гра з Узбе-
кистаном начебто довела
невипадковість повернен-
ня перевірених бійців. На
стадіоні імені Валерія Ло-
бановського забитими м’я -
чами відзначилися 31-річ-
ний Андрій Воронін і Ана-
толій Тимощук, старший
за свого партнера на рік.
Причому форвард москов-
ського «Динамо» останній
раз святкував успіх в си-
ньо-жовтій формі три з по-
ловиною роки тому —
21 листопада 2007 р.

Але спеціалісти і журна-
лісти прекрасно розуміли:
справжнім тестом для но-
вого-старого тренерського
штабу стане наступна кон-
трольна зустріч з підопіч-
ними Лорана Блана. Фіас-
ко Франції на мундіалі-
2010 — це «досягнення»
колишнього наставника
«трикольорових» Раймона
Доменека, якого знамени-
тий форвард Ерік Кантона
назвав найгіршим трене-
ром країни з часів Людо-
вика XVI.

Свою справжню силу
Франк Рібері та його пар-
тнери продемонстрували,
коли нещодавно обіграли
на «Стад де Франс» бра-
зильців, а на лондонському
«Вемблі» грізних англійців.
От яка команда мала стати
лакмусовим папірцем для
підопічних Олега Блохіна

перед літніми канікулами.
Що ж ми побачили на
«Донбас Арені»?

Господарі поля більш-
менш достойно виглядали
на фоні другого складу
французів. Коли ж Лоран
Блан кинув у бій свої най-
кращі сили — Франка Рі-
бері з «Баварії» та Флора-
на Малуда з «Челсі», бар-
селонця Еріка Абідаля та
форварда мадридського
«Реала» Каріма Бензема,
наша оборона розпалася,
наче картковий будиночок.
Причому зірки обмежили-
ся тим, що «підносили сна-
ряди» своїм молодим пар-
тнерам. Двічі встиг розпи-
сатися в воротах П’ятова
дебютант збірної — 23-річ-
ний Марвін Мартен, який
вийшов на заміну за 14
хвилин до фінального
свистка. По разу відзначи-
лися 24-річний Кевін Га-
мейро та інший новачок —
25-річний Юнес Кабуль.

У нашій команді окрім
капітана Анатолія Тимо-
щука, Олега Гусєва та Рус-
лана Ротаня, добре слово і
сказати нікому. Схоже на
те, що в центрі оборони ми
не скоро знов побачимо па-
ру захисників Хачеріді —
Іщенко, кожен з яких
«привіз» по м’ячу у власні
ворота. Безпорадно вигля-
дав на незвичній для себе
позиції крайнього півза-

хисника Назаренко. Воро-
нін, якого журналісти на-
звали кращим гравцем
матчу з Узбекистаном,
розчинився на фоні більш
кваліфікованих суперни-
ків.

Олег Блохін хотів зняти
прокляття з «Донбас Аре -
ни», де наша дружина ще
жодного разу не перемага-
ла, а також вперше обіграти
одну з команд так званої
«великої п’ятірки» топ-
збірних Старого Світу. Не
склалося. У червні 2006 ро-
ку на світовій першості в
Німеччині його підопічні
розпочали фінальний тур-
нір з 0:4 з Іспанією, а закін-
чили — 0:3 проти Італії.
П’ять років по тому другому
складу «Скуадри Адзурри»
ми поступилися в Києві —
0:2, а від французів уперше
в історії пропустили в рід-
них стінах чотири м’ячі.

Хоч би як прихильно
ставився наставник до ге-
роїв минулих футбольних
звитяг, їхній час минає. Ра-
кицький і Коноплянка, Яр-
моленко і Кравець, Гармаш
і Зозуля — наші надії не
тільки на чемпіонаті Євро-
пи серед молодіжних ко-
манд, що стартує най-
ближчої суботи в Данії. Без
цих талановитих хлопців
нам важко буде розрахову-
вати на щось серйозне і на
домашньому Євро-2012. 

(Закінчення. 
Початок на стор. 9)

— Сьогодні завдяки від-
даності команди, яка

відповідає за підго-
товку цієї грандіоз-
ної події, усі сумні-
ви зникли. Але до-

рога була непрос-
тою. Найголовні-
ше — ми вийшли
на фінішну пря-

му. Стадіони будуються, ае-
ропорти, тренувальні бази,
готелі, залізничні станції
впорядковуються. Завдяки
Євро Україна змінюється, і
ми бачимо, що українське
суспільство чекає на модер-
нізацію країни. Впевнений:
за результатами фінального
турніру континентальної
першості країна отримає за-
служене визнання на мапі
світу.

На переконання Джанні Ін-
фантіно, той факт, що УЄФА
отримав понад 12 мільйонів
запитів на квитки чемпіона-
ту, свідчить про високу заці-
кавленість українців, аби
тур нір пройшов на найвищо-
му рівні. 

— 95% об’єктів, що пов’я -
зані з підготовкою до фут-
больного свята, здадуть в
експлуатацію до кінця ни-
нішнього року, — пообіцяв у

свою чергу віце-премєр мі-
ністр–міністр інф ра струк -
тури Борис Колесніков. —
Немає жодних сумнівів у то-
му, що ми вкладемося в ці
терміни, — зазначив урядо-
вець.

За словами віце-прем’єра,
витрати на будівництво ста-
діонів у Києві та Львові зага-
лом не перевищать $ 700-750
млн. У травні 2012 року пла-
нується спеціально запроси-

ти журналістів на зустріч,
щоб звітувати про загальний
кошторис. Згідно з проектни-
ми розрахунками, на НСК
«Олімпійському», де 1 липня
наступного року відбудеться
фінальний матч XIV чемпіо-
нату Європи, буде передба-
чено 63,5 тисячі місць, які да-
дуть можливість вболіваль-
никам зі всіма зручностями
спостерігати за цим грандіоз-
ним дійством.

Урок французької 
для Олега Блохіна
СПАРИНГ. Принизливий розгром у рідних стінах
змушує наставника збірної України серйозно замислитися
над кадровим резервом

Завдяки Євро змінюється Україна
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девіч та його партнери 
вперше пропустили вдома чотири м’ячі

Курс на Скандинавію
Віктор МаЛиЙ для «Урядового кур’єра»

оФіЦіЙно. Головний тренер молодіжної збірної України Па-
вло Яковенко оприлюднив заявку на фінальну частину чемпіо-
нату Європи-2011, що пройде з 11 по 25 червня в данських міс-
тах Ольборг, Орхус, Хернінг та Віборг. До неї ввійшли сім гравців
із досвідом виступів у національній команді країни, включно з
капітаном «молодіжки» Тарасом Степаненком, який пропустив
перший тиждень навчально-тренувального збору через травму.
— Тарас — надзвичайно важлива фігура для нас, його від-

сутність була б для команди дуже відчутною, — зазначив голов-
ний тренер. — Сподіваємося, він встигне ввійти в форму до
старту турніру.
Принаймні трьох виконавців зі списку Яковенка можна вважа-

ти основними гравцями національної команди — Андрія Ярмолен-
ка з київського «Динамо», дніпропетровця Євгена Коноплянку та
одноклубника Степаненка — Ярослава Ракицького з «Шахтаря».
Крім них досвід виступів у першій збірній мають динамівці Артем
Кравець та Роман Зозуля, донецький «металург» Микола Моро-
зюк, свого часу викликалися до головної команди й голкіпери —
Антон Каніболоцький із «Дніпра» та динамівець Денис Бойко.
Потрапив до заявки також один із лідерів львівських «Кар-

пат» Олег Голодюк, який пропустив кілька останніх матчів клубу
в чемпіонаті через травмування. Загалом до збірної ввійшли 23
гравці з десяти українських клубів. 
Нагадаю, що в груповому раунді Україні протистоятимуть Ан-

глія, Іспанія та Чехія. Матчем з останньою 12 червня підопічні
Яковенка й розпочнуть виступи в Данії. 

Срна у символічній
збірній Ліги чемпіонів

Віктор КаЛініЧ для «Урядового кур’єра»

ВідЗнаКа. Європейський  союз  фут-
больних асоціацій визначив сим-
волічну збірну Ліги чемпіонів УЄ-
ФА сезону 2010/11 років.
До її складу увійшли воротар Ед-

він ван дер Сар («Манчестер Юнайтед»),
захисники — Даріо Срна  («Шахтар»), Же-
рард  Піке («Барселона»),  Неманья  Відіч
(«Манчестер Юнайтед»), Марсело («Реал»),
Месут Єзил («Реал»), Андрес Іньєста («Бар-
селона»),  Райан  Гіггз  («Манчестер  Юнай-
тед»),  Гарет  Бейл  («Тоттенхэм»),  Ліонель
Мессі  («Барселона»)  і  Рауль  Гонсалес
(«Шальке»).
Фіналісти найпрестижнішого турніру Ста-

рого Світу — «Манчестер Юнайтед» та «Бар-
селона» представлені у символічній збірній

трьома футболістами, «Реал» — двома, з «Шахтаря», «Тоттен-
хема» і «Шальке» до неї ввійшли по одному гравцю.
— У дев’яти матчах капітан «Шахтаря», що тяжіє до атаки,

роздав партнерам п’ять результативних передач. Це другий по-
казник у турнірі, — відзначає офіційний сайт УЄФА. — Щоб зро-
зуміти, наскільки велика його заслуга у виході гірників у чверть-
фінал, цієї цифри цілком достатньо.
Номінальний правий захисник, здатний зіграти і в середині по-

ля, взяв участь у всіх матчах донеччан, окрім одного. Травма
стегна не дала змоги хорватському легіонеру гірників зіграти ли-
ше у повторному чвертьфінальному поєдинку з «Барселоною».

Пряма мова

олег БЛохін, 
головний тренер збірної України:

«Я не знаю, плакати після такого резуль-
тату  чи  сміятися.  За  свою  тренерську
кар’єру ще жодного разу не програвав матч
за три хвилини з рахунком — 1:4. На фоні
французських футболістів проявився рівень
наших виконавців. Наостанок я сказав хлопцям: вітаю, ви у від-
пустці. Однак не ображайтесь, якщо я когось більше до збірної
не викличу.
При всьому цьому я не відмовлюся, якщо саме Франція опи-

ниться в нашій групі на чемпіонаті Європи».
Лоран БЛан, 
головний тренер збірної Франції:
«Сьогодні я відчуваю подвійне задоволен-

ня від здобутої перемоги. Ми провели дуже
гарний перший  тайм. А в другому,  хоча й
пропустили  гол,  швидко  переломили  хід
матчу.  Приємно,  що  з  найкращого  боку
проявили себе наші молоді  гравці,  проде-
монструвавши чудову самовіддачу та майс-

терність. Гадаю, після цього матчу деякі більш досвідчені вико-
навці добряче задумаються. 
Щодо суперника, то, думаю, на Євро-2012 збірна України ви-

глядатиме інакше».

Заявка молодіжної Збірної України
Воротарі: Антон Каніболоцький («Дніпро»), Денис Бойко

(«Динамо»), Дмитро Непогодов («Металург» Д).
ЗахисниКи: Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький (обидва

—  «Шахтар»),  Богдан  Бутко  («Волинь»),  Олексій  Курилов,
Олександр Матвєєв, Євген Селін («Ворскла»), Темур Парцванія
(«Динамо»), Артем Путівцев («Іллічівець»).

ПіВЗахисниКи: Тарас  Степаненко,  Віталій  Віценець
(«Шахтар»),  Денис  Гармаш  («Динамо»),  Євген  Коноплянка
(«Дніпро»),  Максим  Білий  («Зоря»),  Володимир  Чеснаков
(«Ворскла»),  Валерій Федорчук  («Кривбас»), Олег  Голодюк
(«Карпати»), Микола Морозюк («Металург»). 

наПадниКи: Андрій Ярмоленко, Артем Кравець, Роман Зо-
зуля (усі з «Динамо»).

Борис Колесніков 
залишається оптимістом
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Ущоденнику нашого співроз-
мовника протягом дня зус-

трічаються записи про заходи,
територіально розкидані від
Харкова до Львова. П’ючи вра-
нішню каву у Києві, він часто за-
вершує робочий день за сімсот
кілометрів від столиці — в До-
нецьку. З цього й починаємо
нашу розмову.

Пане Маркіяне,  настає відпо-
відальна пора — до старту Євро-
2012 — рік. З цієї нагоди МОК
проводить низку заходів  у кіль-
кох українських містах. Хоті-
лося б докладно ознайомити
наших читачів з деякими з них,
адже не всі  любителі футболу
живуть  у зоні досяжності, щоб
безпосередньо  взяти участь. 
— Рік до початку турніру — це
своєрідний рубікон, переходу
якого УЄФА традиційно приді-
ляє особливу увагу. Відзначення
цієї символічної дати у календарі
передтурнірних заходів — це на-
года вкотре нагадати про набли-
ження чемпіонату. Тому, розмір-
ковуючи над програмою заходів,
Місцевий організаційний комі-
тет, УЄФА і міста-господарі ке-
рувалися єдиним прагненням
створити неперевершену атмос-
феру футбольного свята, учас-
никами якого ми всі будемо вже
за рік — 8 червня 2012 року.
Саме до цієї дати МОК з містами
підготував святкове оформлення
прапорами, банерами і щитами з
символікою Євро-2012. 

Ви вже, переконаний, також
бачили таку соціальну рекламу
на вулицях Києва, а найближчим
часом вона з’явиться на заліз-
ничних вокзалах, в аеропортах, у
центральних частинах усіх чоти-
рьох міст. Вчора у Києві і Львові
запустили годинники зворотного
відліку, які нагадуватимуть про
те, що вже за рік ці міста зустрі-
чатимуть всю Європу у себе
вдома. Це була ініціатива міст,
яку з натхненням підтримав і
МОК, адже годинник, який пока-
зуватиме жителям Львова і
Києва та їхнім гостям, скільки
днів, годин і хвилин залишається
до початку чемпіонату, створить
атмосферу передчуття того
прекрасного футбольного свята,
над організацією якого ми пра-
цюємо.

Якщо пригадуєте, минулого
року на честь відзначення двох
років до старту МОК проініцію-
вав у всіх містах-господарях
Євро-2012 висадження клумб із
символікою турніру. Це була
прекрасна акція, і було щоразу
приємно спостерігати, як ту-
ристи фотографуються на фоні
Євро-клумб. Тому міста вирі-
шили їх відновити, і донеччани,
львів’яни і харків’яни, гості цих
міст, зможуть милуватися квіт-
ковими клумбами із символікою
турніру і цього літа. 

Всі заходи у містах пройшли
поряд із першим міжнародним
медіа-туром, який УЄФА також
організував саме до цієї дати. Про-
тягом 5-7 червня 50 журналістів з
провідних європейських видань

разом з представниками УЄФА,
яку очолив операційний директор
UEFA Events S.A. Мартін Каллен,
і колегами з МОК відвідали Львів,
Донецьк, Харків і Київ. 

Також був свідком української
частини програми, коли проїхав
нашими містами разом з європей-
ськими медійниками, і маю ска-
зати, що це була унікальна нагода
зробити промоцію приймаючих
країн. Журналісти відвідали всі
ключові об’єкти Євро — стадіони,
аеропорти, територію майбутніх

фан-зон, тренувальні бази, а мі-
ські голови Львова, Харкова, До-
нецька і голова КМДА особисто
презентували для медіа-делегації
свої міста і спілкувалися з пред-
ставниками європейських видань.
Ми прилетіли 5 червня до Львова
звідки розпочався тур, і до 8 чер-
вня встигли ознайомитися з чо-
тирма українськими містами-гос-
подарями. Цей короткий візит
підсумували на прес-конференції
на честь року до старту, на яку, до
речі, прилетів і Генеральний сек-
ретар УЄФА Джанні Інфантіно. 

Переконаний, що всі учасники
делегації залишали Україну з
приємними враженнями і про
країну, і про наших людей, адже
багато з них побували тут
вперше, і перед візитом їхні очі-
кування були неоднозначними.
До речі, делегація полетіла до
Польщі, де наші польські колеги
покажуть свої приймаючі міста.
Не маю сумнівів, що польська

програма журналістам так само
сподобається і вони передадуть
свої приємні враження європей-
ським читачам. 

Хоч би скільки заходів про-
водилось до початку турніру,
однак головною для уболіваль-
ників є змога  побачити самі
матчі. А для цього,  як відомо,
потрібно заздалегідь подбати
про квитки. 31 травня завер-
шився  термін викупу замовле-
них раніше через Інтернет пере-
пусток на стадіон. Чи всі ба-
жаючі змогли вчасно викупити
свої квитки?
— УЄФА має неабиякий досвід
розгляду заявок на квитки і до-
сить добре знає, як важливо
створити всі необхідні умови,
щоб квиток таки дістався своєму
власнику. Тому, за оцінками
УЄФА, процес викупу проходить
зазвичай у кілька етапів. Цього
разу вболівальники, котрим по-
щастило виграти квиткову лоте-
рею, також мали нагоду спла-

тити за перепустки на стадіон
протягом чотирьох спроб. Тобто
якщо з якихось причин перша
спроба оплати була невдалою,
УЄФА повідомляв про наступну
дату оплати, і так чотири рази.
Було багато випадків, коли після
кількох незадовільних спроб
сплатити карткою платнику про-
понували здійснити банківський
переказ. Кожен випадок розгля-
дався індивідуально і знаходи-
лися максимально зручні і при-
йнятні рішення для оплати.

Наступним кроком стане пе-
репродаж квитків тими,  хто з
якихось причин не зможе   вико-
ристати свій шанс побувати на
тому чи тому матчі. Як відбува-
тиметься ця відносно нова про-
цедура?
— У липні УЄФА відкриє портал
з перепродажу квитків, через
який можна буде здати свої
квитки за номінальною вартістю.

Всі, хто зареєстрований на сайті
УЄФА, зможуть через цей по-
ртал купити здані квитки. До речі,
зареєструватися на квитковому
порталі можна й зараз. Проте ба-
гато хто говорить про можливість
обміну квитків. Хотів би попере-
дити читачів, що такої опції квит-
ковий портал не надаватиме. Свої
квитки можна буде здати, а ті, які
з’являться, купити. Звичайно,
якщо заявок на квитки знову буде
багато, доведеться проводити ло-
терею. Але всі деталі роботи цього
порталу ми дізнаємося трохи зго-
дом від УЄФА. 

Не менш  важливий момент в
підготовці до ЧЄ — робота з убо-
лівальниками. На жаль,  наші
фанати поки що не мають імуні-
тету проти хамської поведінки
на трибунах. Як ви оцінюєте не-
щодавній  інцидент з побиттям
стюартів на одному зі столичних
стадіонів і що ще треба зробити
нам всім,  щоб  гідно виглядати
перед світом?
— Дуже прикро, що у нас відбу-
ваються такі інциденти. Це не-
прийнятно для жодної цивілізо-
ваної країни, а надто для тієї, що
за рік збирається приймати у
себе Євро. Я мав нагоду бачити
матчі на багатьох стадіонах Єв-
ропи і світу, бо завжди любив
футбол і ту атмосферу, яка панує
на стадіонах. Проте мені щоразу
болить, коли я потрапляю на
матчі в Україні і бачу, наскільки
нашим уболівальникам ще бра-
кує тієї культури, тих традицій
підтримки своїх команд. Органі-
зація вболівальницького руху —
це величезна робота, яка в Ук-
раїни ще попереду. 

Готовий особисто докласти зу-
силь, щоб вплинути на культуру
вболівання на наших стадіонах,
покласти початок цивілізованим
традиціям поведінки на матчах.
Розумію, що це величезна робота,
але з чогось треба починати. Дуже
хотілось би, щоб Євро залишило
нам у спадок і цивільну поведінку
на стадіонах, щоб наші уболіваль-
ники навчилися у європейських
гостей, як треба підтримувати
гравців своїх збірних. Більше
того, я вже маю певні плани, як це
реалізувати, але хай це поки що
залишиться таємницею.

Нині набирає обертів  волон-
терський рух.   Хто вони,  ці до-
бровільні помічники,  які допо-
магатимуть в офіційних зонах
турніру?
— Це один з найактуальніших
проектів МОК сьогодні, бо при-
йом заявок від потенційних до-
бровольців розпочнеться на сайті
УЄФА вже наступного тижня,
14 червня. МОК готує з цієї на-
годи окремий захід. А майбутнім
волонтером УЄФА може стати
кожен. Достатньо мати 18 років
на 1 березня наступного року і
вільно володіти англійською. Це
єдині вимоги. Звичайно, перевага
надаватиметься тим кандидатам,

у кого справді горітимуть очі ба-
жанням допомогти. 

Минулого чемпіонату серед до-
бровольців були і літні люди, най-
старшому 79, але це не завадило
цій людині працювати на рівні з
усіма і сумлінно виконувати свої
обов’язки. УЄФА дуже ретельно
ставиться до відбору своїх волон-
терів, бо це такі самі співорганіза-
тори турніру, як і працівники
МОК. Цього разу планується на-
брати майже 6 000 добровольців
на дві країни, і вони працювати-
муть за 20-ма напрямками — від
водіїв до спеціалістів з інформа-
ційних технологій. Вже зараз ба-
чимо величезну зацікавленість
до роботи волонтером серед
наших молодих людей. Тому маю
надію, що турнір покладе поча-
ток і розвитку спортивного во-
лонтерства в Україні.

Нинішнє життя неможливо
уявити без  піару. Окрім зворот-
ного відліку до Євро за рік до по-
чатку турніру і старту волонтер-
ського проекту,  чого ще слід очі-
кувати найближчим часом від
повноправного представника
УЄФА у нашій країні — очолю-
ваного  вами  Місцевого оргкомі-
тету?
— Наступною такою подією буде
жеребкування, яке відбудеться у
Києві  2 грудня.  Організація
цього заходу буде для нас своє-
рідним тестом, який покаже, на-
скільки ми готові до проведення
європершості. Приїдуть пред-
ставники всіх асоціацій-членів
УЄФА, спонсорів турніру, саму
подію транслюватимуть на всіх
континентах і ми маємо забезпе-
чити її проведення на найви-
щому рівні.

Ми прагнемо, щоб всі наші за-
ходи у рамках промоції турніру
підкреслювали ту унікальну на-
году, яку ми отримали, здобувши
право провести його на своїх те-
ренах. Це неабиякий шанс не
лише побачити одне з наймас-
штабніших спортивних дійств
планети у себе вдома, але й пока-
зати нашу чудову країну з най-
кращого боку. Було б дуже гірко,
якби ми цим не скористалися,
адже від того, як ми проведемо
цей турнір, як приймемо гостей,
як проявимо себе, залежатиме
майбутнє країни. 

А для цього треба, щоб кожен з
нас доклав особисто зусиль у
створення цієї приємної, непов-
торної і гостинної атмосфери.
Тому кожен наш захід спрямова-
ний на те, щоб донести, що до
футбольного фестивалю під на-
звою Євро причетний кожен з
нас, всі без винятку. Що більше
ми це усвідомлюватимемо, що
більше очікуватимемо цього
свята, пишатимемося цією наго-
дою, то більше матимемо шансів
отримати  у спадок від УЄФА
Євро-2012 європейські стандарти
життя, до яких так давно йдемо.

Оксана ГОЛОВКО,  
«Урядовий кур’єр»
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«За рік зустрічатимемо Європу у себе вдома»

Директор турніру УЄФА 
Євро-2012, керівник місцевого

організаційного комітету 
«ЄВРО 2012 Україна», 
Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ

Досьє «УК» 
Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ. Народився 2 вересня 1971 року у Львові. Освіта

вища. У 1993 році закінчив філологічний факультет Львівського державного
університету ім. Івана Франка за фахом «Слов’янські мови і література».

Зробив кар’єру в Міністерстві закордонних справ від аташе управління Єв-
ропи та Америки, згодом начальника прес-служби, речника МЗС і заступ-
ника державного секретаря до Надзвичайного і Повноважного Посла Ук-
раїни в Хорватії і Боснії та Герцеговині (за сумісництвом).

З 12.2005 по 12.2006 — радник Президента України — керівник Головної
служби гуманітарної політики у Секретаріаті Президента України.

У 2009 році призначений директором турніру УЄФА Євро-2012 в Україні,
керівником Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна».

Державний службовець 3-го рангу. 
Одружений, виховує сина і доньку.

Талісмани Євро-2012 Славко і Славек вже прописалися в Україні
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Інна КОСЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Що менше часу зали-
шається до початку

Євро, то більше уваги орга-
нізації чемпіонату приділяє
київська влада, готуючи
місто до цієї події. Кияни
вже можуть оцінити зусил-
ля міської адміністрації. 

60 мільйонів —
на фасади 

Якби не Євро, то ремонту
низки фасадів будинків у
центрі столиці довелось би
чекати ще довго. До фут-
больного чемпіонату у пів-
тора кілометровій зоні за-
планували впорядкувати
фасади та прибудинкові те-
риторії майже 360 будинків
у Голосіївському, Печер-
ському та Шевченківському
районах. На це виділять 60
млн грн, а всі роботи плану-
ють закінчити до жовтня.
Нині завершено роботи з
капітального ремонту трьох
фасадів.

Цікаво, що родзинкою та-
кого оновлення стануть гра-
фіті — кольорові зображен-
ня Києва на стінах будинків
у півторакілометровій зоні

навколо НСК «Олімпій-
ський».

Парасоль
для «Олімпійського»

Накриття над «Олімпій-
ським» стане найбільшим в
Європі. Такий розмах взяли
архітектори, готуючи НСК
до чемпіонату. Навіс над
трибунами, що накривати-
ме 100% глядацьких місць,
стане унікальним архітек-
турним елементом оновле-
ного «Олімпійського». Мем-
бранна система покриття
запроектована у вигляді
тентової конструкції зі спе-
ціальними елементами у
вигляді парасольок. Загаль-
на площа покриття навісу
над трибунами складе май-
же 48 тис. м2. 

До речі, тут бюджет міста
заощадить на прибиранні.
Завдяки особливому хіміч-
ному складу мембрана са-
моочищається: будь-який
бруд змивається під час до-
щу. Покриття не потребує
спеціального обслуговуван-
ня і зберігає високу прозо-
рість протягом всього термі-
ну експлуатації. В Україні
таку технологію застосують
уперше.

Мораторій
на рекламу

20 травня набуло чинності
розпорядження КМДА що-
до встановлення мораторію
на прийом заяв про надання
дозволів на розміщення зов-
нішньої реклами та видачу
дозволів на її розміщення у
центральній частині міста, а
також на основних магістра-
лях Києва. Мораторій діє до
1 вересня 2011 року.

— Київ, як приймаюче
місто УЄФА Євро-2012, має
виглядати по-європейськи
охайно. А зовнішня реклама,
як невід’ємна складова мі-
ського середовища, повинна
гармонійно вписуватися в
ландшафтно-архітектурні
та історико-культурні особ-
ливості міста. Таким чином,
нашим основним завданням
є уніфікувати за розміром,
кольором, формою рекламні
конструкції та скоротити їх-
ню кількість, — наголосила
начальник Головного управ-
ління з питань реклами
Людмила Денисюк. 

Для пішоходів
і велосипедистів

До Євро-2012 року кияни
отримають ще один подару-
нок — оновлену набережну
Дніпра та 10-кілометровий
пішохідний туристичний
маршрут з велосипедними
доріжками. 

На Контрактовій площі
з’являться тимчасові паві-

льйони, на Поштовій площі
— оглядові вежі. На Арсе-
нальній площі створять ди-
зайнерський парк, який
планують зробити вистав-
ковим майданчиком, на яко-
му, окрім іншого, зможуть
показати свою майстерність
дизайнери меблів, які пра-
цюють у новаторському
стилі. І хтозна, може, змо-
жуть так зацікавити іно-
земних гостей своїми роз-
робками, що наші меблі на-
будуть неабиякої популяр-
ності в зарубіжжі. 

Європейську площу під
час чемпіонату УЄФА
звіль нять від транспорту і
влаштують там зону ху-
дожніх інсталяцій. Вздовж
10-кілометрового пішохід-
ного маршруту буде розби-
то велосипедні доріжки за-
вширшки 6 м, а ще — ство-
рено умови для пересуван-
ня людей з особливими по-
требами.

Транспорт і дороги — од-
не з найболючіших місць
столиці. Втім, тут київська
влада теж вирішила не під-
качати. На поточний ремонт
доріг у 2011 році планується
спрямувати понад 92 млн
грн. До кінця цього року за-
плановано ввести в екс-
плуатацію станцію метро
«Виставковий центр».Згідно
з дорученням Президента
України, ПАТ «Київметро-
буд» продовжуватиме бу-
дівництво Куренівсько-
Червоноармійської лінії від
станції «Виставковий
центр» до Одеської площі. 

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

Ці цифри — 3,2,1 — тра-
диційно передують

будь-якому старту. Зараз у
Донецьку вони мають сим-
волічне значення. «3» — три
сотні тисяч вболівальників
чекають у місті. «2» — саме
таку кількість днів, що за-
лишились до старту чемпіо-
нату Європи з футболу, по-
казує встановлений тут
таймер зворотного підра-
хунку часу. «1» — у місті
вже урочисто зустріли най-
першого гостя-уболівальни-
ка, яким став житель сусід-
ньої Росії. Йому подарували
сувеніри із символікою Єв-
ро-2012 та Донеччини і за-
пропонували екскурсію на
одну з місцевих шахт. 

Не таке страшне
довкілля, 
як ним лякали

До розімлілого від спеки
Донецька гості почали при-
бувати залізницею, відре-
монтованими автошляхами і
через «повітряні ворота», що
виблискують проти червне-
вого сонця, немов нова копій-
ка. Втім, сучасний міжнарод-
ний аеропорт справді став до
ладу нещодавно і вважається
одним із тих нових об’єктів,
які готувалися «під Євро».

«Проблемними момента-
ми у нас деякий час були

відсутність сучасного аеро-
порту і замала кількість го-
тельних номерів для прийо-
му цільової групи УЄФА та
вболівальників, — розпові-
дав рік тому голова Донець-
кої облдержадміністрації
Анатолій Близнюк. — Та ко-
ли Кабмін ліквідував фінан-
сові проблеми, ми нарешті
позбулися «хвостів», що ви-
никли через нестачу коштів.
Роботи відтоді велися швид-
кими темпами, і вже ніхто
не сумнівався, що ці об’єкти
ми підготуємо вчасно».

Так і сталося. Рівно за рік
до початку Євро-2012 новий

термінал аеропорту «До-
нецьк» був практично гото-
вий. У намічені терміни зве-
ли навігаційно-диспетчер-
ський пункт, розпочали тес-

тування та сертифікацію
злітно-посадкової смуги з
параметрами 4000 на 60
метрів і наприкінці 2011-го
«повітряні ворота» ввели в
експлуатацію. Відтоді тут за
будь-якої погоди приземля-
ються літаки внутрішніх та
міжнародних рейсів, якими
до міста вже прибувають
учасники та гості Євро-2012.

— Донецьк — промислове
місто з непростою екологією,
тому перед поїздкою дехто
навіть радив мені прихопити
сюди щось на кшталт проти-
газу, — усміхається Фрідріх
Райнер, який приїхав із Ні-

меччини. — Я вже бачив ту-
тешні гори-терикони і завод-
ські труби, але довкілля, ви-
являється, не таке страшне,
як ним лякали. (Ще до трав-

ня 2012 р., як і обіцяла міська
влада, Донецький металур-
гійний завод вивів з експлуа-
тації чотири мартенівські
печі і кількість шкідливих
викидів у атмосферу значно
зменшилася. — Авт). А ста-
діон — це взагалі супер!

А от турист із Великобри-
танії Пітер Сіл, який саме
знімав на камеру види на
Кальміус, зізнався, що за
день перебування в місті
традиційне «Вау!» повторю-
вав не один раз. «Я спеціаль-
но прибув за пару днів до
футболу, аби краще ознайо-
митися з краєм, — каже він.
— Хочу поїхати до вашої…
(заглядає до путівника) ці-
єї… «Донецької Швейцарії»
та у заповідник «Хомутов-
ський степ», але і в Донець-
ку побачив багато цікавого. 

«Йома-йо!», або
«А чого це мене?..»

Належно оцінивши сервіс
нових аеропорту та заліз-
ничного вокзального ком-
плексу чи номерів у новоз-
будованих готелях, гості на-
самперед навперебій відзна-

чають гостинність донеччан.
Утім, приїжджі не прихову-
ють: до кінця ще не розібра-
лися з деякими місцевими
реаліями. Приміром, дехто
бідкаєтья, що не може, бідо-
лаха, відшукати в словниках
перекладу назви місцевого
ресторану «Йома-йо!» 

І саме ймовірні навколо-
мовні перипетії підштов-
хнули до невеличкого екс-
перименту, проведеного
тиждень тому. Повторивши
кілька завчених фраз із різ-
них європейських мов, пі-

шов до місць масового скуп-
чення зарубіжних туристів.

— Бон жур! Коман сава?
(французькою мовою «До-
бридень. Як справи?») — за-
питав у касирки на заліз-
ничному вокзалі.

Вона недовірливо подиви-
лася на мене, не зовсім упев-
нено промовила: «Єс...». А по-
гортавши товстий зошит,
уже впевненіше вимовила:
«Welcome to Donetsk!..» («Лас-
каво просимо до Донецька»). 

— Вас? («Що?») — пере-
йшов я на німецьку.

— Здрастє! Чого це ме-
не?..— аж обурилася. — Та
щас, щас! — кинула зошит і
схопилася за телефон: «Зай-
ди! Тут таке щось меле!..»

Прибула через пару хви-
лин молодичка відразу так
сипонула запитаннями ан-
глійською й французькою
мовами, що я зі своєю вимо-
вою не наважився відпові-
дати і вирішив покаятись.

Наступною «жертвою»
обираю міліціонера. Резуль-
тат аналогічний. Без мовної
підмоги правоохоронець так

і не зміг поспілкуватися зі
мною.

Далі буде
Утім, найголовніше, що у

червні 2012 року іноземні
гості, за їхніми ж словами,
не відчувають мовного
бар’єра. Адже в місті зазда-
легідь подбали про дорогов-
кази й дорожні знаки, вико-
нані українською та англій-
ською мовами. Ще у 2011-му
всерйоз взялися за навчан-
ня іноземної мови місцевого
персоналу обслуги. На кур-
сах англійську опановували
працівники аеропорту, за-
лізничного вокзалу, авто-
вокзалу, а також готелів,
ресторанів та кафе. Переки-
нутись двома-трьома еле-
ментарними фразами та
відповісти на запитання за-
рубіжних гостей навчилися
й кондуктори міського
транспорту. Також іноземну
мову вивчали правоохорон-
ці — понад 1,5 тисячі офіце-
рів у разі необхідності тепер
можуть на практиці проде-
монструвати свої знання.

…Звичайно, сьогоднішній
невеличкий екскурс у чер-
вень 2012 року потребує
продовження. До нього варто
вдатися рівно за рік. І потім
порівняти, наскільки уявна
подорож збігатиметься зі
справжнім репортажем,
зробленим за кілька днів  до
початку  матчів   Євро-2012.

Оксана МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр» 

Щоденні дані моніто-
рингу виконання ро-

біт на головних об’єктах під-
готовки до проведення мат-
чів футбольного єврочем-
піонату у Львові — оптиміс-
тичні. До початку турніру
залишився рік, а основні
об’єкти — спортивна арена
та Міжнародний аеропорт
«Львів» уже вийшли на фі-
нішну пряму.

Готові приймати
аеробуси

У тризмінному режимі
працюють будівельні брига-
ди на злітно-посадковій
смузі: роботи з реконструк-
ції цієї частини виконано на
70 %. На цій ділянці буді-
вельники вже укладають
верхній шар «важкого» бе-
тону. Для цього застосову-
ють єдиний в Україні бетон-
но-укладальний комплекс,
аналогічні якому працюють
в європейських будівельних
компаніях. Виконують цю
роботу 40 висококваліфіко-
ваних спеціалістів, які
пройшли відповідне на-
вчання в Німеччині.

Під час реконструкції
злітно-посадкової смуги
для зміцнення її конструк-
тиву використовують най-
сучасніші матеріали, пові-
домили в Дирекції з будів-
ництва об’єктів до Євро-
2012 у Львові. Завдяки тех-
нічним параметрам новоз-

будованої злітної смуги
Міжнародний аеропорт
«Львів» зможе приймати
сучасні авіалайнери, навіть
й найпотужніший нині Air-
bus А 380 з 555 пасажирами
на борту та літаки класу Bo-
eing 767. Відтак повітряні
ворота західного регіону

відкриють для цілого світу
Львів і Україну.

На спорудженні нового
терміналу аеропорту буді-
вельники після завершення
монтажу скляних фасадних
конструкцій взялися за оз-
доблювальні роботи, про-
кладають інженерні комуні-
кації. Термінал оснащений
за останнім словом техніки,
комфортний для пасажирів

— з просторими галереями,
панорамними ліфтами, а
взимку затишний і теплий
— підлоги будуть з підігрі-
вом. 

Управлятиме
автоматика

На головній спортивній
арені — львівському стадіо-

ні будівельники почали об-
лаштовувати футбольне по-
ле. У найближчі дні на арені
змонтують системи дрена-
жу, підігріву та поливу. Усі-
ма системами, розповіли
фахівці, управлятиме авто-
матика задля злагодженого
функціонування. Загалом
земляні роботи виконано на
98%. Упродовж чотирьох
наступних місяців будівель-
ники встановлюватимуть
місця для тренерів та запас-
них гравців. Змонтують та-
кож 18 приставних метале-
вих сходів, аби під час про-
ведення різноманітних за-
ходів можна було потрапи-
ти на футбольне поле з гля-
дацьких трибун.  

Щоб встигнути підготува-
ти головну спортивну арену,
враховуючи чималі обсяги
робіт та обмежений час, ух-
валено рішення залучити
додаткову кількість робітни-
ків. Уже сьогодні на об’єкті
— майже 1200 працівників. 

Світлана ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Нові фінансові ін’єкції з
державної скарбниці, як

похвалився після чергової
сесії міськради Харківський
міський голова Геннадій
Кернес, вирішили розділити
«по-братськи»: 30 млн напра-
вити в область, 27 — в місто.

— Нам також відомо, що
була прийнята постанова Ка-
бінету Міністрів, — сказав
Геннадій Кернес, — про виді-
лення додатково 38 млн грн
на ремонт і приведення в на-
лежний стан доріг у Харкові. 

Така приємна звістка про
впорядкування об’єктів ву-
лично-дорожньої мережі
Харкова не може, звісно, не
радувати всіх жителів мега-
полісу, які хоч і не вважа-
ють себе затятими вболі-
вальниками, проте вірять,
що всі набуті до великих
футбольних перегонів на-
дбання слугуватимуть їм
ще десятиліттями. 

Знаки... на фанері
Місто й справді за останні

роки помітно благоустро-
юється, чепурнішає, європеї-
зується. І харків’яни стоїчно
терплять усі незручності,
пов’язані із частковим чи по-
вним закриттям на ремонт
головних «футбольних» ма-
гістралей. Проте, на думку
багатьох автолюбителів, їхні
негаразди із простоюванням
у заторах можна було б знач-
но мінімізувати, якби розто-
ропніше працювали дорожні
служби. Та й взаємодія уп-
равління ДАІ в Харківській

області з органами місцевого
самоврядування мала б від-
буватися не на папері, а на
ділі. Адже не таких вже й ве-
ликих матеріальних витрат
та людських ресурсів потре-
бує вчасне й у належному
місці встановлення знаків
про проведення ремонтних
робіт на дорозі. На жаль, за-
мість них за традицією, яка
давно прижилася у Харкові,
дорожники виставляють сво-
їх працівників з прапорцями
біля ремонтних майданчиків.  

— Повертаєш, приміром з
вулиці 50 років ВЛКСМ на
Героїв Сталінграда, розра-
хувавши, що до Одеської до-
берешся за 10-15 хвилин, а
через 300-400 м натикаєшся
на цілий парк працюючої до-
рожньо-ремонтної техніки
перед якою дядько в касці зі
смугастою паличкою завер-
тає весь транспортний потік
на бокову вуличку, або ж на-
зад. Тут уже обирати не до-
водиться, бо розвернутися в
протилежному напрямку не
має можливості через підпи-
раючий потік автівок тож
мусиш звертати у вкрай роз-
биту, перехняблену ямами
вуличку, ризикуючи зали-
шити в одній із вибоїн колесо
чи шмат бампера, — ділить-
ся водій Ланоса Олександр.

Його емоції зрозумілі, ос-
кільки такі ситуації спітка-
ють харківських водіїв ледь
не щодня. 

Це ж який 
конфуз буде!

У мешканців одного з най-
більших у Харкові житло-

вих масивів — Основи, куди
служби таксі вже давно нео-
хоче подають свої авто за
викликами, свій головний
біль. Так, вулицями Харків-
ська — Достоєвського, прак-
тично єдиними, що ведуть
до основ’янського житлово-
го масиву з проспекту Гага-
ріна, пробитися можна ли-
ше технікою, випущеною
заводом імені Малишева.
Кращого танкового полігону
для випробувань бойових
машин на прохідність і міц-
ність годі й шукати. 

— Якось мені довелося
загостюватися до пізнього
вечора у дітей, і вони викли-
кали таксі, — розповідає
старенька мешканка вулиці
Харківської Марія Мики-
тівна, — так водій довіз ме-
не лише до Одеської, а далі
— майже від проспекту Га-
гаріна порадив іти пішки,
мотивувавши це тим, що ре-
монт його автомобіля, якщо
він проїде вулицею Харків-
ською, обійдеться в круг-
леньку суму. «Тобі, бабцю, її
не відшкодувати, отож ви-
бач», — сказав. По своєму
він правий, — гірко зітхає,
пригадуючи свою нічну
пригоду, Марія Микитівна. 

— Наша вулиця, як діря-
ве решето, — вся вкрита
ямами, а проспект Гагаріна,
що в 10-ти хвилинах їзди,

хороший і вже вкотре ре-
конструюється, бо йде до
аеропорту, куди прибува-
тимуть гості на чемпіонат.
От я і думаю, а що коли
хтось із тих гостей зверне
на нашу вулицю, бо до Ок-
ружної, до речі, теж зроб-
лену під Європу, тут чи не
найкоротша дорога, це ж
який конфуз буде!

Так, у словах старенької
жінки є сиром’ятна правда. І
чи не доведеться працівни-
кам дорожньої служби ра-
зом з ДАІ в останні хвилини
виставляти дорожні знаки
«З магістралі не звертати!»

Про конфуз, звісно ж, за-
мовчиться, бо він, як ве-
деться, трапляється завжди
несподівано…

Перший матч восени — 
за будь-якої погоди
РЕКОНСТРУКЦІЯ. Спортивна арена та міжнародний аеропорт
мають бути готові за кілька місяців

ЛЬвів

ДонеЦЬК

300000вболівальників,
за попередніми підрахунками, відвідають
Донецьк під час проведення в місті матчів 
Євро-2012.
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З магістралі не звертати?
ДОРОГИ. Отримані з Держбюджету 
57 млн грн місцева влада планує 
витратити на ремонт шляхів

ХарКів

пряма мова
Андрій САДОВий, 
міський голова Львова:

— Немає жодних підстав сумніватися, що ро-
боти на цих об’єктах будуть завершені вчасно.
Новий термінал та подовжену злітно-посадкову
смугу міжнародного аеропорту «Львів» здадуть
за графіком. На робочій зустрічі, проведеній

спільно з головою Львівської облдержадміністрації Михайлом
Цимбалюком, та за участі служб, які працюватимуть в аеропорту,
— прикордонної, митної та санітарної, узгоджено всі проблемні пи-
тання. Можна сказати — розставлено крапки над «і», адже за мі-
сяці, що залишилися до здачі аеропорту, треба зробити ще багато,
аби забезпечити ефективне функціонування цього об’єкта. Роботи
виконуються за планом, будівельники вкладаються в терміни. 

До речі
За даними КП «Шляхрем-

буд», на день здачі матеріалу
до друку у прибиранні вулич-
но-дорожньої мережі Харкова
було задіяно 170 одиниць тех-
ніки вдень і 48 — вночі. Магіс-
тралі міста приводили до ладу
135 осіб. 23 травня було укла-
дено 46,28 т асфальтобетону і
вивезено 346,0 куб. м сміття.
Наприкінці травня ямковий
ремонт робили на бул. Проф-
спілковому, вул. Рилєєва, вул.
Ткаченківській, вул. П’ятихат-
ській.

Коментар

Обійдемося 
без халтури
Віктор КОРЖ, 
народний депутат України:

— У Києві колосальний обсяг робіт. Вони йдуть за графіком, і
думаю, будуть виконані, але це вимагає колосальних зусиль. Го-
ловною складністю є згаяні щонайменше півтора року на прове-
дення нікому не потрібних повторних конкурсів, відміни раніше
прийнятих рішень тощо. А на відрізку в чотири роки прогаяли пів-
тора — це немало. А з урахуванням того, що є процеси, які не мож-
на пришвидшувати, є високотехнологічні рішення — це, звичайно,
втрата страшна. І сьогодні владі доводиться викручуватися, аби
здолати колосальне відставання.

Не можу не згадати Олімпійські ігри в Афінах, які пройшли ус-
пішно, але ми були свідками того, як дещо дофарбовували вже
тоді, коли йшли змагання. Переконаний, що нас така доля не спіт-
кає. Чесно кажучи, не впевнений, що удасться НСК «Олімпій-
ський» завершити в жовтні, навіть у листопаді, але до весни він
буде готовий. Там колосальний обсяг опорядкувальних, внутріш-
ніх робіт, прокладення комунікацій тощо. Основні інженерні робо-
ти, безсумнівно, будуть виконані, але з урахуванням величезної
вартості і значущості цього об’єкта робити халтуру ніхто не буде.

Донецьк мріє здивувати гостей Євро не лише стадіоном, а й європейським сервісом

На будівництві стадіону у Львові триває справжній штурм
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Все буде 
на столичному
рівні!

Київ

Компетентно
Олександр ПОПОВ, 

голова КМДА: 
— До кінця року плануємо здати в експлуата-

цію низку першочергових інфраструктурних
об’єктів. Зокрема, наразі активно триває будів-
ництво під’їзної автомобільної дороги від про-
спекту Червонозоряного поблизу вулиці Кіро-
воградської до аеропорту «Київ». Триває і спорудження Подільсько-
го мостового переходу. Серед найважливіших об’єктів також можна
відзначити продовження реконструкції транспортної розв’язки біля
станції метро «Дніпро». В цьому році є всі можливості виконати пер-
шу чергу реконструкції — збудувати естакаду лівоповоротного з’їз-
ду з мосту «Метро» у бік мосту ім. Патона, що значно поліпшить рух
транспорту на цій розв’язці. Ведеться будівництво транспортної
розв’язки і на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе. Во-
сени маємо ввести в дію прогонову будову естакади. 

Все буде 
на столичному
рівні!

ІНФРАСТРУКТУРА. Оцінку міській владі за підготовку 
до чемпіонату поставлять не лише вболівальники

Дихайте глибше — ви у Донецьку
НА СТАРТ! Як шахтарський край зустрічає учасників 
та гостей чемпіонату Європи з футболу

Дихайте глибше — ви у Донецьку
НА СТАРТ! Як шахтарський край зустрічає учасників 
та гостей чемпіонату Європи з футболу

А на цій ділянці з танковим «полігоном» покінчено
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БЕЗПЕКА

Андрій ГАЛАЙ,  
кандидат 

юридичних наук
для «Урядового кур’єра»

Одним з страхів, що дес-
труктивно впливає на

будь-яке суспільство, є
ксенофобія. На жаль, бага-
тьом українцям ще далеко
до високоморального, гу-

манного ставлення до на-
цменшин, які мешкають на
території країни. 

Що непокоїть
іноземців?

Зарубіжні гості вислов-
люють занепокоєння, що в
Україні спостерігаються
прояви крайнього ступеня
неповаги до принципів
міжнародного добросусід-
ства. Зокрема,  відкрито

продається продукція ксе-
нофобного спрямування (на
курортах, в сувенірних ма-
газинах, на центральних
площах великих міст), при-
вселюдно виголошуються
ксенофобські  гасла. Чи
варто нагадувати, що ці
факти можуть негативно
вплинути на проведення
ЧЄ з футболу в Україні в
2012 році, а також на оцін-
ку заявки на проведення
Зимових Олімпійських Ігор
у Карпатах у 2022 році. 

У суспільстві діють не-
формальні групи, що роз-
палюють міжрасову, між-
релігійну ненависть. Існу-
ють статистичні дані, наве-
дені Міністерством внут-

рішніх справ: в Україні
приблизно півтори тисячі
скінхедів. Із них до п’яти-
сот — у Києві, по 40 — у
Львові та Миколаєві, 18 —
у Севастополі, 15 — у Чер-
касах. Кількість злочинів
проти іноземців щороку
зростає. 

Таким чином, відбува-
ється нарощування дес-

труктивних процесів у сус-
пільстві, існують підвали-
ни для зіткнень на політич-
ному, соціальному, націо-
нальному та релігійному
ґрунті. Держава, у якій
представники національ-
них меншин складають
22% населення, а за ре-
зультатами соціологічних
опитувань 75% респонден-
тів оцінюють етнічну си-
туацію як напружену та
конфліктну, мусить подба-
ти про  зменшення ксено-

фобних настроїв. Але, му-
симо визнати,  протидії ан-
тизаконних вчинків проти
іноземців поки що приділя-
ється недостатньо уваги.
Зокрема,   практично від-
сутні спеціальні розробки і
програми для інформуван-
ня населення про кращі
практики у сфері толеран-
тного співіснування. 

Почнемо 
з правової освіти

У подолання ксенофобії
важливу роль відіграють
недержавні українські та
міжнародні організації.
Так, навчально-тренінго-

вий центр юридичної клі-
нічної освіти Національної
академії внутрішніх справ,
який автор має честь очо-
лювати,  спільно з іншими
організаціями реалізовує
відповідний проект. Він
спрямований на подолання
браку якісних програм
правової освіти у цій сфері,
забезпечення кваліфікова-

ної правової допомоги жер-
твам міжетнічної ненавис-
ті. Проект розрахований на
створення підґрунтя для
активної діяльності юри-
дичних клінік та інших ор-
ганізацій (переважно тих,
які працюють з молоддю) у
напрямі протидії ксенофо-
бії, підвищення рівня толе-
рантності, доброзичливості
у відносинах як між окре-
мими людьми, так і етніч-
ними, релігійними, мовни-
ми групами, навіть націями.

Прикметна деталь. Пер-
ші зустрічі курсантів ака-
демії під керівництвом про-
фесійних юристів та психо-
логів з особами, що скар-
жаться на ксенофобні пра-
вопорушення, показали по-
ширені проблеми україн-
ського суспільства. Пред-
ставники національних

меншин, іноземні студенти
київських вишів зазнача-
ють, що потерпають від
словесних образ та бру-
тального поводження у
громадських місцях, нама-
гаються зайвий раз не з’яв-
лятися на вулиці. Приватні
підприємці, представники
неєвропеоїдної раси  вка-
зують на дискримінаційне

ставлення при реєстрації
чи проведенні контрольних
перевірок. Скаржаться і на
дії правоохоронців: «Мілі-
ціонер зупинив біля інсти-
туту і півгодини не відпус-
кав, вимагаючи пред’явити
паспорт, а не студентський
квиток». Інший випадок.
Громадянина курдської на-
ціональності у метро поча-
ли ображати скінхеди.
Втручання працівника мі-
ліції дозволило запобігти
негативному розвитку по-
дій. Але правопорушників
міліціонер відпустив, а по-
терпілий вимушений був
переховуватися у відділку.  

Іноземні студенти одного
з київських вишів диву-
ються поясненням психо-
лога, що агресія з боку ти-
тульного населення викли-
кана страхом, адже вони

лише приїхали здобути ос-
віту і повернуться додому. 

При наданні юридичної
допомоги основними про-
блемами, з якими дово-
диться стикатися, є юри-
дична необізнаність іно-
земних громадян. Вони
просто не знають, що ро-
бити під час подібних по-
рушень, куди можна звер-
нутися за захистом, як до-
вести факт звернень до
правоохоронних органів
чи відмову у наданні пра-
вової допомоги. При цьому
в абсолютній більшості ви-
падків злочини на ґрунті
ксенофобії за національ-
ною чи расовою ознакою
кваліфікуються правоохо-
ронними органами не за
спеціальною статтею 161
Кримінального кодексу,
яка стосується саме пору-
шень рівноправності гро-
мадян залежно від їх расо-
вої, національної належ-
ності або ставлення до ре-
лігії, а за іншими (хуліган-
ство, тілесні ушкодження).

Знати 
і захищати 
свої права

Ми проводимо системні
інтерактивні заняття тре-
нінгового комплексу «Прак-
тичне право: на запобігання
ксенофобії» для київської
молоді. Правова просвіта
дає можливість уникнути
поширення в суспільстві
ксенофобії найменш ви-
тратним та найбільш ефек-
тивним шляхом — відвер-
нути її. Адже ксенофобія
бере свій початок з страхів,
домислів та заснованих на
них (часто необгрунтова-
них) стереотипів. Щоб не
стати їхньою «жертвою»,
треба критично мислити,
бути обізнаним. Запропоно-

вана інформація правового
та психологічного характе-
ру дозволяє учасникам
сформувати власну свідому
позицію, здобути знання та
навички щодо захисту своїх
прав у разі їх порушення.
Стане у пригоді слухачам і
інформація щодо способів
розв’язання конфліктів на
ґрунті ксенофобії. 

Апробація занять прово-
диться також з курсанта-
ми Національної академії
внутрішніх справ. Ознай-
омлюючись докладніше з
існуючими прогалинами у
законодавстві щодо питань
національної, расової, ре-
лігійної нетерпимості, дис-
кримінації, проблемами з
застосуванням певних
норм закону, вони мають
змогу згодом застосувати
здобуті знання у практич-
ній роботі.  Крім того, така
інформація уможливить
підвищення  професійної
культури та етики міліцей-
ської поведінки серед май-
бутніх правоохоронців.

Проект буде корисним і
працівникам органів внут-
рішніх справ, які сьогодні
готуються працювати  на
заходах Євро-2012. Вони
мають бути обізнані з про-
блематикою ксенофобії,
особливостями її правового
врегулювання. Це сприя-
тиме професійному вико-
нанню прямих обов’язків,
уникненню штампів та сте-
реотипів під час професій-
ної діяльності.

Гадаю, реалізація таких
проектів допоможе підго-
тувати українців до зустрі-
чі з численними гостями
Євро,  коректного сприй-
няття представників усіх
рас та націй, а  в підсумку
— створити толерантні-
ший та доброзичливий
внутрішній мікроклімат
країни. 

Микола ГУЛеВИЧ
для «Урядового кур’єра»

КонТАКТИ. Чергова робоча зустріч
постійної європейської групи експертів з
футбольної безпеки «Think Tank» відбу-
лася на базі Міністерства внутрішніх
справ України.  Протягом двох днів 20
експертів із 12 країн Європи обговорюва-
ли окремі аспекти забезпечення безпеки
та правопорядку під час проведення фут-
больних матчів загалом та фінальних ігор
Євро-2012 — зокрема. 

Учасники зустрічі  заслухали та проа-
налізували доповіді української та по-
льської сторін щодо стану підготовки
правоохоронних органів країн-господарів

майбутнього чемпіонату до його прове-
дення. Україну представляв відділ з пи-
тань безпеки міжнародних масових захо-
дів Укрбюро Інтерполу. Значну увагу було
приділено питанню обміну поліцейською
інформацією щодо «проблемних уболі-
вальників».

— Важливо розуміти, що дані про фут-
больних хуліганів та проблемних уболі-
вальників, — це особлива категорія ін-
формації, — підкреслив керівник Націо-
нального інформаційного центру з пи-
тань спортивних заходів Італії Роберто
Мазуччі, — і з ними необхідно поводити-
ся дуже обережно.

Це, а також інші питання поліцейської
співпраці та інформаційної підтримки

плануються для включення до меморан-
думів про взаєморозуміння, що будуть
укладатися між міністерствами внутріш-
ніх справ країн-учасниць Євро-2012.

— Необхідно чітко зафіксувати у мемо-
рандумах усі аспекти отримання та вико-
ристання інформації, — зазначила напри-
кінці зустрічі представник Національного
футбольного інформаційного пункту Рес-
публіки Польща Малгожата Поплавська,
— а також визначити канали обміну конк-
ретними даними для оптимізації взаємодії
між правоохоронними органами.

У рамках зустрічі експерти також відві-
дали футбольний матч української Пре -
м’єр-ліги  на стадіоні ім. В. Лобановського
у Києві.

Футбольні пристрасті 
без національної ворожнечі
ПРОЕКТ. Юридичні клініки можуть протидіяти проявам ксенофобії

Ксенофобія  бере свій початок зі страхів,
домислів та заснованих на них (часто-
густо  необгрунтованих) стереотипів. 
Щоб не стати їхньою жертвою, треба
критично мислити, бути обізнаним.

Як зарадити «проблемним» вболівальникам

ДоВІДКА «УК»

КСенофо� Бія — від грецького «xenos» — чужий, сторонній
і «phobos» — страх,  ворожість і нетерпимість до осіб іншої віри,
культури, національності, до іноземців, представників інших ре-
гіонів, а також до чогось незнайомого, чужого, незвичного.
Вперше зустрічається у словнику Вебстера, виданому 1841 р.
у США. У словнику ксенофобія — це «страх або ненависть до
незнайомців, чи іноземців, або до того, що дивне або чуже».
Літературне значення слова передбачає, що ксенофоби — це
люди, які не люблять усіх чужинців, їхню «інакшість». Такі ви-
значення показують, що головним об’єктом ксенофобії завжди
були незнайомці або чужинці. 
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Вбивство наприкінці минулого року вболівальника московського «Спартака» особами кавказької національності
спричинило справжній сплеск ксенофобії.  Криваву бійню у центрі російської столиці досі з острахом згадують
москвичі та гості Білокам’яної...
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ЕКСКЛЮЗИВ

Фінальний турнір дев’ятого
чемпіонату Європи з футбо-

лу пройшов у Швеції з 10 по 26
червня 1992 року. До нього по-
трапили вісім команд — пере-
можці семи відбірних груп і шве-
ди на правах господарів змаган-
ня.

Головним сюрпризом стало
чемпіонство збірної Данії, адже її
гравці дізналися про свою участь
у турнірі лише за кілька днів до
початку вирішального етапу єв-
ропейської першості. Данія, яка
посіла у відбірній групі друге міс-
це, замінила переможця своєї
групи Югославію, яку відлучили
від чемпіонату континенту з по-
літичих причин. Так ми ще раз
переконалися в сумнівності ви-
слову про те, що спорт поза полі-
тикою.

Розмовляємо про той турнір з
його учасником —  заслуженим
майстром спорту Росії, чемпіо-
ном Англії і Шотландії, а нині
тренером футбольного клубу
«Уфа» Андрієм Канчельскісом.
Він, до речі, був єдиним гравцем
збірної, який провів усі матчі
циклу Євро-1992 і без замін.

Ваш дебют у збірній СРСР був
доволі незвичним: тодішній її
тренер Валерій Лобановський
випустив вас на поле на 90-й хви-
лині товариської зустрічі проти
команди Польщі,  який грався в
Лодзі 23 серпня 1989 року…
— Напередодні я виступив за мо-
лодіжну команду країни. А на-
ступного дня кільком нашим
футболістам — мені, Сергію
Кир’якову, Ігорю Коливанову —
сказали, що треба допомогти го-
ловній команді країни, яка вия-
вилася недоукомплектованою.
Усі троє зіграли проти поляків.
Сергій навіть забив один з двох
переможних голів. Ну а
мені, хоч і вийшов на
поле під фіналь-
ний свисток, все-
таки було приємно
з’явитися пе-

ред трибунами у футболці з на-
писом «СРСР». 

Після того ви майже рік її не
надягали. Не поїхали і на чем-
піонат світу 1990 року. Чи не бу-
ла це помста тренера на ваш пе-
рехід з київського «Динамо» до
«Шахтаря»?
— Аж ніяк. Валерію Васильовичу
таке і уявитися не могло. Я про-
довжував грати за молодіжку,
яка, до речі, 1990 року стала чем-
піоном Європи. А тренер, можли-
во, вважав, що нам, юним, ще за-
рано виходити за головну коман-
ду країни у такому відповідаль-
ному турнірі, як світова першість. 

Наприкінці літа 1990 року
збірну очолив Анатолій Бишо-
вець,  який повернув вас до ко-
манди і в подальшому завжди
довіряв вам. Було в цьому лише
професійне чи також щось у
плані людських стосунків?
— Тільки  професійне. Я з радіс-
тю прийняв запрошення цього
фахівця, який незадовго до того
привів нашу збірну на олімпій-
ську вершину.

Нова мітла по-новому мете…
— Ясна річ, були серйозні корек-
тиви. І кадрові, і тактичні, і щодо
стилю гри. Команда стала грати
за схемою 3+5+2 (у Валерія Ло-
бановського було 4+4+2).

За жеребом до нашої відбір-
ної групи потрапили Італія —
бронзовий призер щойно завер-
шеного того року ЧС,  а також
Угорщина,  з якою завжди не-
легко було грати. Як оцінювали
свої шанси?
— Сьогодні вже не секрет, що пе-
ред Анатолієм Бишовцем було
поставлене стратегічне завдання
готувати команду до чемпіонату
світу 1994 року. Звичайно, у нас
були амбіції, хотілося перемага-
ти і в Європі. Були впевнені, що
можна успішно грати і з італій-
цями, і з угорцями. Отак і здобу-

ли першість у відборі, хо-
ча багато хто,

кому було ві-
доме страте-

гічне завдання збірної, дивував-
ся цьому.

У першій кваліфікаційній грі
ви відкрили рахунок голам збір-
ної в цьому турнірі. А рівно че-
рез 14 місяців забили останній
гол,  який закріпив нашу пере-
могу в підгрупі. Пам’ятаєте,  як
це було?
— Перший гол був у ворота нор-
вежців на стадіоні в Лужниках за
підтримки 90 тисяч уболівальни-
ків. Від тієї гри, яка закінчилася
за рахунку 2:0, залишились добрі
враження. Успішний старт на-
дихнув команду. А останній гол,
що влетів у сітку кіпріотів, зро-
бив мене кращим бомбардиром
збірної в тому турнірі.

Обидві найвідповідальніші
ігри з італійцями завершилися
нульовими нічиїми. Після матчу
в Римі одна місцева газета вийш-

ла із заголовком «Спасибі,  Про-
тасов!» За що дякували Олегові?
— За те, що не забив із дуже
зручної позиції. Якби ми в тому
матчі виграли (а ігрова перевага
була за нами), то шанси в італій-
ців на перемогу в турнірі були б
примарними. Потім на гру в Мос-
кві вони вийшли з величезним
бажанням взяти гору. Матч був
дуже нервозним, та бажаного ре-
зультату гостям не приніс.

Того успішного для збірної
1991 року ви поїхали з «Шахта-
ря» до іменитого клубу «Ман-
честер Юнайтед». Рушила на
Захід і низка інших наших про-
відних  футболістів. Чи відбило-
ся це якось на грі збірної?

— Жодним чином не відбилося.
Усі і надалі грали за головну ко-
манду країни. Це тепер деякі ро-
сіяни не хочуть їхати зі своїх за-
рубіжних клубів на матчі збірної.

У нас до цього було інше ставлен-
ня: вважали за щастя захищати
спортивну честь держави.

Що означав для вас переїзд
на Британські острови?
— Для мене це була важлива по-
дія — долучитися до великого
клубу зі славними традиціями і
великими амбіціями. Уже в пер-
ший рік моєї кар’єри в «Манчес-
тері» (хоча ми не виграли чемпіо-
нат, поступившись першістю
«Лідсу») було видно, що рано чи
пізно перемагатимемо. Що і під-
твердилося в наступні роки. Бу-
ли і чемпіонами, і володарями
кубка, і робили дубль.  

У тому чемпіонаті Європи ви
починали грати за СРСР,  а на
фінал у Швецію вже їхали як
представники СНД. Чи позначи-
лися на стані команди політичні
потрясіння того часу?
— Коли чуєш гімн своєї країни,
бачиш в небі її прапор, народжу-
ється відповідне трепетне почут-
тя. Ми виросли на цьому. Коли
приїхали на фінал, нічого такого
не було. Така вже нам випала до-
ля. А грати було треба. І розпоча-
ли непогано нічиїми з сильними
командами ФРН і Нідерландів.

А після того шок у матчі про-
ти шотландців…
— За весь цикл Євро-1992 ми про-
грали лише одну гру, саме цю,
найважливішу, яка виключила
команду з боротьби за медалі. Та,

можна сказати, винні самі: недоо-
цінили суперника, та й удача від-
вернулася від нас. Два фатальні
рикошети — і вже рахунок 0:2. Як
ніколи, допускали багато  техніч-
ного браку. Перебудуватися по
ходу гри було над звичайно важко.

Що привело до золота Да-
нію?
— На гравців тієї команди ніщо не
тиснуло, вони були розкуті, їм ус-
міхалася і фортуна. Сприяла ус-
піху відмінна гра голкіпера Пете-
ра Шмейхеля, братів Лаудрупів.

Ваш спортивний стаж як
гравця становить 20 років. Як
вдалося тримати себе в потріб-
ній формі?
— Поїхав за кордон і дізнався,
що є правильне харчування і
правильний спосіб життя. От і
все. У нас такого культу, на жаль,
немає. До того ж, і стан здоров’я
співвітчизників набагато гірший,
ніж 25-30 років тому. Відрізня-
ється і ставлення футболістів до
своєї професії. За кордоном ро-
зуміють, що чим больше спор-
тсмен гратиме, тим вищий його
імідж, відповідно і заробіток. На-
ші часто-густо лінуються, не
працюють як слід на тренуван-
нях. А жити хочусь, як у Європі.
Так само собою не буває.

Україна готується прийняти
Євро-2012 і,  ясна річ,  розрахо-
вує,   якщо не перемогти,  то по-
сісти в турнірі високе місце. На-
решті вирішене питання з голов-
ним тренером збірної. Чи зможе,
на вашу думку,  забезпечити та-
кий результат Олег Блохін?
— Блохін, на жаль, не грає. Ба-
гато залежить від того, в якому
стані приведе він команду до ви-
рішальних матчів. Усе можливе.
Головне, щоб було бажання  і від-
повідна віддача у наших футбо-
лістів. 

Тобто є шанс?
— Шанс завжди є, треба вміти
ним скористатися. Все має збіг-
тися — і ставлення футболістів
до гри, і бажання, і успіх.

Нещодавно ви очолили фут-
больний клуб «Уфа»,  який ус-
пішно стартував у другому диві-
зіоні чемпіонату Росії в зоні
Урал—Поволжя. Вітаємо вас з
успішним дебютом.
— Дякую.

А хотіли б ви продовжити
тренерську кар’єру на Батьків-
щині?
— А чому б ні? Охоче попрацю-
вав би з якимось амбітним укра-
їнським клубом.

Георгій КОСИХ,  
«Урядовий кур’єр»
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«Шанс завжди є, 
треба вміти ним скористатися»

Заслужений майстер  спорту Росії,
чемпіон Англії і Шотландії,

володар Суперкубка Європи
Андрій КАНЧЕЛЬСКІС

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ-1992. ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
ПівФінАли
21 червня 
Швеція — Німеччина — 2:3,  Стокгольм, стадіон  «Росунда» 
Голи —  Брулін, 65 (пенальті), К.Андерссон, 90 —  Гесслер, 11, Рідле, 59, 89
22 червня 
Данія — Нідерланди — 2:2  (по пенальті 5:4),  Гетеборг, стадіон «Уллеві»
Голи — Г.Ларсен, 6, 33 — Бергкамп, 24, Райкаард, 86
ФінАл
26 червня 
Данія — Німеччина — 2:0, Гетеборг, стадіон «Уллеві»  
Голи — Єнсен, 19, Вільфорт, 79
СиМволіЧнА збірнА турніру
Петер Шмайхель (Данія), Жослен Англома (Франція), Юрген Коллер

(ФРН), Лоран Блан (Франція), Андреас Бреме (ФРГ), Рууд Гулліт (Нідерлан-
ди), Штефан Еффенберг, Томас Гесслер (обидва — ФРН), Бріан Лаудруп
(Данія), Денніс Бергкамп, Марко ван Бастен (обидва —  Нідерланди).

«Канчельскіс прийшов у наш клуб на зорі одного 
з найзнаменніших періодів його історії. І не просто провів

у ньому кілька вдалих сезонів, а й дуже швидко став
одним з улюбленців уболівальників. Ризикну припустити,
що його дивовижну гру, а також  хет-трик у матчі з
«Манчестер Сіті» на стадіоні «Олд Траффорд» 1994 року
вони запам’ятають надовго й неодмінно розкажуть про це

наступним поколінням шанувальників клубу». 

Карен ШУТБОЛТ, 
прес-службa «Манчестер

Юнайтед», від імені керівництва
клубу (газета «Спорт-експрес»)

Гравець «Манчестер Юнайтед» Андрій Канчельскіс випереджає
Френка Сінклейра з «Челсі» у тріумфальному для манкуніанців фіналі
Кубка Англії 1994 року
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На початку травня гру-
зинська поліція пові-

домила про розкриття та-
ємних оборудок футболіс-
тів з тоталізаторами. А вже
за тиждень Федерація
футболу Грузії довічно
дискваліфікувала п’ять
гравців команд  «Самтре-
дія», «Байя» та «Віт Джор-
джія», у тому числі двох
їхніх капітанів. Вони за-
здалегідь домовлялися про
рахунок матчів, при цьому
винагорода футболістів
становила 12-15 тис. дола-
рів за гру.

Заробіток
на «договірняку»

Знаючи заздалегідь  ре-
зультат наступного  фут-
больного поєдинку, можна
непогано заробити в бук-
мекерській конторі. Тому
попит на таку інформацію
є. А якщо є попит, то є і
пропозиція.  У брудному
бізнесі народилася профе-
сія під назвою «капер» (від
англійського слова сapper
—  спільник, партнер в
азартних іграх). Це люди-
на, яка «передбачає»  ре-
зультат змагання і може
поділитися, ясна річ, за
певну плату таким знан-
ням. Воно не падає згори як
манна небесна, а видобува-
ється в кулуарах футболь-
ного світу, де організують-
ся договірні матчі. 

Найчастіше вони прово-
дяться наприкінці сезонів.
Якщо, скажімо, перед ос-
танніми турами одна з ко-
манд уже вирішила тур-
нірне завдання на поточ-
ний рік, а другій конче по-
трібні очки, то тут і з’явля-
ється сприятливий грунт
для організації «договірня-
ка». Як відступні команда,
якій гарантується перемо-
га, може запропонувати не
тільки гроші, а й провести
трансфер одного зі своїх
гравців за мінімальну суму
зговірливому супернику. А
може бути й такий роз-
клад: у цьому сезоні виграє
команда А, а в наступному
— в обох матчах гору візь-
ме команда Б. 

Сценаріїв організації до-
говірних матчів не так ба-
гато. Ось  три найчастіших: 

—  якщо клубу А до зарі-
зу потрібні очки в най-
ближчому матчі з клубом
Б, і результат цієї гри
практично не впливає на
турнірне становище клубу
Б, то керівництво першого
виходить на колег з друго-
го і домовляються про від-
ступні;

— якщо  домовитись не
вдається, то керівники
клубу А схиляють до здачі
матчу кількох гравців ко-
манди Б;

— договірний матч орга-
нізовують самі футболісти
для виграшу на ставках у
букмекерських конторах. 

Справа капера — дізна-
тися про заплановане і ви-
гідно продати таку інфор-
мацію. Читаємо  на одному
з російських сайтів в Ін-
тернеті: «Наступний дого-
вірний матч відбудеться 26
травня 2011 року. Оплата
приймається до 18.00 за
московським часом». І та-
ких сайтів у віртуальному
просторі — хоч греблю га-
ти. Спокушають: «Ми про-
фесійна команда, яка спе-
ціалізується на продажу

інформації про договірні
матчі у футболі, тенісі та
хокеї. Щоб заробити, вам
слід купувати в нас інфор-
мацію і робити ставку на
вказану команду. Щотиж-
ня до нас надходять 5-6 та-
ких матчів. Це справді ви-
сокоякісна інформація з
перевірених джерел». 

На одному з сайтів пові-
домляється: за офіційними
даними, договірних матчів
у світі близько 20%.

Справжній шок
для тифозі 

Одним із найбучніших
виявився корупційний
скандал 2006 року в італій-
ському футболі, в якому
були замішані клуби-гран-
ди — «Ювентус», «Фіорен-
тина», «Мілан», «Лаціо».
На підставі записів теле-
фонного прослуховування,
які з’явилися в ЗМІ,  ко-
манди звинуватили в ку-

півлі ігор і змові, був вияв-
лений тісний зв’язок між
керівниками клубів і суд-
дями.  Футбольна влада
країни найсуворіше пока-
рала туринців, яких пере-
вели з серії А в серію В, по-
збавили чемпіонського ти-
тулу і права виступати в
Лізі чемпіонів. Усі учасни-
ки скандалу зазнали істот-
них очкових втрат. На 4,5
року відсторонили від суд-
дівства одного з арбітрів.
Подали у відставку прези-
дент і перший віце-прези-
дент федерації футболу
Італії.

А в останні дні травня
земельний суд у Бохумі
виніс вирок у справі трьох
хорватів, які постійно про-
живали в Німеччині і орга-
нізовували договірні матчі.

Газета «Більд» цитує дер-
жавного обвинувача на
процесі Андреаса Рахман-
на: «Вони купували ре-
зультат матчів і виявили
себе ворогами спорту. Жа-
доба грошей була їхнім мо-
тивом. Особливо це сто-
сується вас, пане Сапіна
(ватажок кримінальної
групи — Ред.). Якщо мож-
на так висловитися, ви гра-
ли в лізі чемпіонів махіна-
цій зі ставками». 

За шість років злочинці
організували щонайменше
47 договірних матчів у
нижчих лігах Німеччини,
інших європейських краї-
нах і навіть у Лізі чемпіонів
і кваліфікації чемпіонату
світу. Як повідомляє «Ні-
мецька хвиля», у другому
дивізіоні чемпіонату Бель-
гії вони зібрали цілу коман -
ду зі слухняних гравців,
яка показувала наперед
визначені результати. Ба-
риш верховоди за весь пе-
ріод брудного бізнесу ста-

новить приблизно 3,5 млн
євро. Тепер двоє учасників
групи «загриміли» за грати
на п’ять з половиною років.

Вирізати 
ракову пухлину
з тіла футболу

Кілька років тому одразу
в трьох провідних британ-
ських газетах — «Фай-
неншл таймс», «Гардіан»
та «Індепендент» — з’яви-
лася стаття «Букмекери
б’ють на сполох». Автор
публікації передбачав по-
вний крах букмекерських
контор через договірні
матчі. Згідно зі статисти-
кою, на початку 2008 року
щотижня банкрутувала
одна контора, тобто кож-
ний тур якого-небудь диві-
зіону Англії тягне за собою
закриття однієї з них.

Ясна річ, з таким ганеб-
ним явищем рішуче бо-
реться футбольна влада.
Коментуючи рішення Кон-
трольно-дисциплінарної
інстанції УЄФА щодо замі-
шаних у «договірняках»
арбітрів міжнародної кате-
горії, Мішель Платіні звер-
нувся по допомогу до всієї
футбольної спільноти  у
протидії корупції на зеле-
них газонах. «Будь-який
схоплений за руку футбо-
ліст ніколи більше не гра-
тиме у футбол. Замішаний
в корупції арбітр більше
ніколи не судитиме. Прези-
дент чи тренер, які пору-
шують футбольний закон,
ніколи не керуватимуть
клубом», — застеріг прези-
дент УЄФА.

Запроваджено систему
виявлення зловживань
при грі на тоталізаторі. За
її допомогою проводиться
моніторинг приблизно 30
тис. матчів, зокрема всіх
ігор, що проводяться під
егідою УЄФА, а також по-
єдинків двох найвищих
дивізіонів та національ-
них кубків усіх 53 асоціа-
цій, які є членами цього
союзу.

За словами генсека УЄ-
ФА Джанні Інфантіно, сис-
тема контролює ринок ста-
вок по всьому світу 24 го-
дини на добу, сім днів на
тиждень, 365 днів на рік.
«Ми жорстко каратимемо
тих, хто маніпулює ре-
зультатами матчів. Ми
співпрацюємо з поліцією,
щоб переконатися: така
кримінальна діяльність не
залишається без реакції з
її боку. Ми маємо намір ви-
різати цю ракову пухлину
з тіла футболу до того, як
вона розростеться. Це важ-
ко, але ми готові», — наго-
лосив Джанні Інфантіно. 

Капери проти fair play
КРИМІНАЛ. Футбольна галявина — не поле для брудного бізнесу

Відповідальні за випуск Володимир ДЕХТЯРЕНКО, Георгій КОСИХ і Валерій РЕКУНОВ, «Урядовий кур’єр»

«Стань волонтером
Євро-2012!»

ЗАКЛИК. Чинний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі ра-
дить українцям і полякам долучитись до волонтерського руху
Євро-2012, який стартує 14 червня.

«Я знаю, що багато людей очікують дива від Євро-2012. Од-
нак йому не статися, якщо кожен із нас не зробить свій внесок
в організацію футбольного свята, — наголосив посол волонтер-
ської програми Євро-2012 в Україні. — Я закликаю нашу мо-
лодь приєднатися до руху волонтерів Євро-2012. Разом пока-
жімо всьому світові справжню Україну — прекрасну країну з
гостинними і добрими людьми».

Понад 5500 волонтерів надаватимуть підтримку працівникам
УЄФА у 20 напрямках діяльності під час роботи на різних офі-
ційних об’єктах Євро-2012, включаючи стадіони, аеропорти й
готелі. Добровольцям, які стануть частиною найбільшої спор-
тивної події в історії України та Польщі, докладно розкажуть про
все, що відбувається за лаштунками свята.

Кандидати зможуть подавати заявки на участь у волонтер-
ській програмі з 14 червня через сайт UEFA.com. Окрім моти-
вації, надійності та вміння працювати в колективі, до власників
відібраних заявок висувають й інші вимоги: вони мають бути по-
внолітніми станом на 1 березня 2012 р. та вільно володіти ан-
глійською мовою. Із претендентами, які пройдуть цей етап від-
бору, у восьми приймаючих містах у період між вереснем і лис-
топадом будуть проведені співбесіди, про результати яких буде
сповіщено до кінця грудня.

Чи допоможуть
адміністративні
важелі

ЗАХОДИ ВЛАДИ. Генеральний прокурор Польщі Анджей Се-
ремет вніс пропозиції щодо протидії футбольному хуліганству.
Серед них, зокрема, заборона уболівальникам закривати мас-
ками обличчя на стадіонах, довічна заборона відвідувати спор-
тивні арени за повторне правопорушення і покарання не тільки
хуліганів, а й організаторів спортивних заходів.

Заборона маскування дасть змогу ідентифікувати порушни-
ків громадського порядку. «На сьогодні це найбільша проблема
для органів правосуддя», — вважає А. Серемет. А введення до-
вічної заборони на відвідування стадіонів у разі повторного вчи-
нення злочину мало б позитивний вплив на поведінку багатьох
уболівальників. 

Генпрокурор підтримує закладену в спецзаконі про безпеку
Євро-2012 урядову ініціативу щодо покарання за пронесення
небезпечних предметів на спортивні події. Він визнав, що дії ху-
ліганів на стадіоні в Бидгощі третього травня після фінального
матчу за кубок Польщі між командами «Легія» і «Лех» негатив-
но впливають на імідж Польщі в Європі.

Про загрозу футбольного хуліганства для авторитету Польщі
та організації Євро-2012 зробив голосну заяву і керівник Ради
Міністрів країни Дональд Туск. Після закритої зустрічі з чинов-
никами Міністерства внутрішніх справ, керівництвом 16 фут-
больних команд найвищого дивізіону країни  та польської фе-
дерації футболу  він оголосив рішучу і послідовну боротьбу дер-
жави з цим явищем. 

Керівник уряду повідомив, що влада і далі застосовуватиме
адміністративні важелі впливу на хуліганів, зокрема вимагатиме
проведення матчів при порожніх трибунах. Він додав, що це сто-
сується не лише футболу, а й інших спортивних дисциплин, по-
відомляє Укрінформ. 

Про футбол з гумором

Тренер команди-аутсайдера відповідає на запитання журна-
ліста про шанси команди залишитися в першій лізі: 

— Для нас можливі два варіанти — найгірший і малоймовір-
ний.

***
Президент футбольного клубу: 
— Від сьогодні припиняємо заняття з теорії. 

— Чому? 
— Наші футболісти стали надто довго замислюватися перед

тим, як ударити по м’ячу.

***
Закінчилися нарешті переговори Девіда Бекхема і ярослав-

ського «Шинника». Бекхем досі не може зрозуміти, як ці пере-
говори взагалі могли початися.

Цього разу жест Віталія означає «волонтери»

Такий футбол нам не потрібен!
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Догрався!


