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ДAРИНЧИН
М’ЯЧ НA
ПOШТOВOМУ
КOНВЕРТI

Фан-сектор — 
у зонi особливої уваги

Першi чотири квитки
— безкоштовно

ÍÀÃÎÐÎÄÀ. Ïåðøèì âëàñíèêîì êâèòêiâ íà ìàò÷i ªâðî-2012
ñòàëà óêðà¿íêà, ÿêà ìåøêàº ó Êè¿âñüêié îáëàñòi. Âîíà ñòàëà ïå-
ðåìîæíèöåþ êîìï’þòåðíî¿ ëîòåðå¿ ñåðåä óáîëiâàëüíèêiâ, ÿêi
çàðåºñòðóâàëèñÿ íà ñàéòi ÓªÔÀ. Öÿ øàíóâàëüíèöÿ ôóòáîëó
áåçêîøòîâíî îòðèìàº 4 êâèòêè íà ïåðøèé ìàò÷ òóðíiðó çà
ó÷àñòþ çáiðíî¿ Óêðà¿íè, ùî âiäáóäåòüñÿ 11 ÷åðâíÿ íàñòóïíîãî
ðîêó â Êèºâi.

Êâèòêè ïåðåìîæíèöi íà óðî÷èñòié öåðåìîíi¿ 1 áåðåçíÿ âðó-
÷èòü ïðåçèäåíò ÔÔÓ Ãðèãîðié Ñóðêiñ. Íàãàäàºìî, ùî äëÿ ïî-
äàííÿ çàÿâêè íà ïðèäáàííÿ êâèòêiâ ïîòðiáíî äî êiíöÿ ëþòîãî
çàðåºñòðóâàòèñÿ íà êâèòêîâîìó ïîðòàëi ñàéòà ÓªÔÀ.

Валерiй РЕКУНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Найкращого гравця Старого
Свiту нагородять «Золотою

футболкою». Про це заявив пре-
зидент Європейського футболь-
ного союзу Мiшель Платiнi. На
думку француза, об’єднання

двох нагород — «Золотого м’яча»
i призу найкращого футболiста
ФIФА — призвело до того, що
Європа залишилася єдиним кон-
тинентом, який не нагороджує
гравця № 1 за пiдсумками року.

Нагадаю, свого часу заснований
французьким виданням France
Football приз вручався найкращо-

му футболiсту Європи, згодом —
найкращому футболiсту, що грає на
нашому континентi. Таким чином
визначався найсильнiший гравець
планети, адже не секрет, що найяс-
кравiшi футбольнi зiрки сяють саме
у Старому Свiтi. Згодом було вирi-
шено об’єднати «Золотий м’яч» i
приз найкращого за версiєю ФIФА.

Європейську традицiю з визна-
чення найсильнiшого УЄФА вiдро-
дить разом з Асоцiацiєю європей-
ської спортивної преси. Володаря
«Золотої футболки» визначать
журналiсти країн, що входять в УЄ-
ФА — по одному вiд кожної. Повi-
домляється, що футболка буде зо-
лотою. Iндивiдуальнi призи, що

вручалися щорiчно, — найкращому
воротарю, захиснику, пiвзахиснику
i нападаючому вирiшили скасувати. 

Футболiста № 1 назвуть напри-
кiнцi серпня в Монако, де щорiч-
но жеребкуванням єврокубкiв i
матчем за Суперкубок УЄФА вiд-
кривається новий клубний фут-
больний сезон.

Âiò÷èçíÿíi âáîëiâàëüíèêè äîñòàòíüî «ïîòðåíóâàëè» ïðàâîîõîðîíöiâ, ùîá òi ó âñåîçáðîºííi çóñòðiëè çàêîðäîííèõ ôàíiâ

2,39 млн грн
влада Києва витратить на промоцiю

столицi України до Євро-2012. Така сума
зазначена в оновленiй Мiськiй цiльовiй

програмi з пiдготовки до чемпiонату, змiни
до якої нещодавно затвердила Київрада

ТAБЛO

«Сьогоднi у нас iснує
єдина команда, яка

робить все можливе,
щоб провести

фiнальний турнiр 
на високому рiвнi.

Впевнений:
чемпiонат Європи

буде успiшним».
Президент НОК України, один з друзiв Євро−2012, 
про пiдготовку до майбутнього футбольного свята

СЕРГIЙ БУБКA:

стор. 1100

УНIВЕРСAЛЬНИЙ
СOЛДAТ IДЕ
НA РЕКOРД

Хто гратиме у «Золотiй футболцi»?
ВIДЗНАКА. УЄФА повертається до практики нагородження кращого футболiста Європи 
за пiдсумками року
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БЕЗПЕКА. «Урядовий кур’єр» поцiкавився, як правоохоронцi 
будуть забезпечувати громадський порядок 
пiд час матчiв Євро-2012
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ПРOГНOЗИ

Валерiй РЕКУНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

11жовтня минулого ро-
ку 31-рiчний гравець

мюнхенської «Баварiї» та
нацiональної команди по-
долав знаменний рубiж. В
англiйському мiстi Дербi
вiн вивiв синьо-жовту
дружину на товариську
зустрiч з бразильцями з
капiтанською пов’язкою.
Гра проти п’ятиразових
чемпiонiв свiту стала со-
тою для Анатолiя у фут-
болцi головної команди
країни. Пiсля двох лютне-
вих спарингiв на Кiпрi ви-
хованець волинського
футболу очолив список
гвардiйцiв — зараз за його
плечима 103 поєдинки у
складi збiрної. На три мен-
ше у його товариша по
командi Андрiя Шевченка.
Третiй у цiй блискучiй ко-
гортi — воротар київсько-
го «Динамо» Олександр
Шовковський.

22-рiчний 
капiтан

Азами гри Анатолiй ово-
лодiв у Луцьку, займаю-
чись у групi Володимира
Байсаровича. Пiсля закiн-
чення Київського спортiн-
тернату повернувся до
рiдного мiста. У складi
«Волинi» талановитий
юнак дебютував 10 верес-
ня 1995 року в матчi проти
«Кременя» з Кременчука.
Три роки потому молодого
форварда запросили до
Донецька. Пiвсезону вiн
провiв за другу команду
«Шахтаря». А коли закiн-
чив кар’єру опорний пiв-
захисник помаранчево-
чорних Сергiй Ковальов,
його мiсце у центрi поля
зайняв Тимощук. Пiд час
передсезонного збору в Iс-
панiї перший тренер-iно-
земець в iсторiї клубу Не-
вiо Скала довiрив 22-рiч-
ному гравцевi капiтанську
пов’язку, з якою багато ро-
кiв виходив на поле цен-
тральний захисник Сергiй
Попов.

Iталiйський Маестро не
помилився. У сезонi-2002
футболiсти i тренери усiх
клубiв вищої лiги назвали
капiтана гiрникiв найкра-
щим футболiстом року.
Вперше у традицiйному
опитуваннi популярної
спортивної газети лауреа-
том став гравець, орiєнто-
ваний на оборону. Спецiа-
лiсти назвали Тимощука
унiверсальним солдатом.
Вiн вирiзняється нечува-
ною працездатнiстю, вмiн-
ням однаково успiшно дiя-
ти на будь-якiй дiлянцi по-
ля. Сьогоднi без цього ха-

ризматичного виконавця
неможливо уявити укра-
їнську збiрну.

Не випадково вiн єдиний
у нашiй дружинi, хто торiк
провiв усi дев’ять кон-
трольних поєдинкiв, почи-
наючи з травневої перемо-
ги над Литвою i закiнчую-
чи виїзною нiчиєю в Жене-
вi проти швейцарцiв. Пiд
час фiнального турнiру
чемпiонату свiту-2006 у
Нiмеччинi Тимощук зiграв
без замiн усi п’ять зустрi-
чей.

— За всю свою тренер-
ську кар’єру я жодного ра-

зу не зустрiчав гравця,
здатного так швидко вiд-
новлюватися пiсля най-
важчого матчу, — зiзна-
вався свого часу тренер
Вiктор Прокопенко, пiд
керiвництвом якого гiрни-
ки вперше в iсторiї проби-
лися у груповий турнiр Лi-
ги чемпiонiв.

Лицар без страху
та докору

На початку 2007 року
28-рiчний капiтан пома-
ранчево-чорних перехо-
дить до пiтерського «Зенi-

та». Вже в перший свiй се-
зон у росiйськiй Прем’єр-
лiзi вiн стає чемпiоном
країни i володарем Кубка
Росiї. 2008 рiк став най-
пам’ятнiшим у кар’єрi
гравця пiд сорок четвер-
тим номером: разом з пар-
тнерами вiн виграє два
престижних трофеї — Ку-
бок УЄФА та Суперкубок
Європи. I в травневому фi-
налi з шотландським
«Глазго Рейнджер», i у

серпнi в Монако — проти
клубного короля конти-
ненту «Манчестер Юнай-
тед» — українець був на
полi одним з найбiльш по-
мiтних.

У нинiшньому столiттi
бiльшого успiху досягав
лише один український
виконавець. У сезонi-2003
форвард «Мiлана» Андрiй
Шевченко здобув спочат-
ку Кубок чемпiонiв, а зго-
дом i Суперкубок Старого
Свiту.

— Тимощук — професi-
онал, яких ще треба пошу-
кати, — не один раз повто-
рював наставник пiтерцiв
Дiк Адвокат. — До нього в
мене нiколи не виникало
претензiй. Допоки я зали-
шатимуся головним тре-
нером «Зенiта», капiтаном
буде саме вiн.

Нагадаю, що свого часу
Адвокат вiдiбрав капiтан-
ську пов’язку в улюбленця
мiсцевої публiки Андрiя
Аршавiна i передав її ук-
раїнцю.

— Коли я починав
кар’єру, мрiяв, щоб ко-

лись досягти рiвня нацiо-
нальної команди, — зiз-
нався Тимощук журна-
лiстам пiсля закiнчення
товариського матчу Бра-
зилiя — Україна. —Сьо-
годнi розумiю: 100 матчiв
за збiрну — це iсторична
позначка в кар’єрi будь-
якого футболiста. Зараз
наше найважливiше зав-
дання — добре пiдготува-
тись до домашнього чем-
пiонату Європи-2012.

— В астрономiї є таке
поняття — подвiйна зiр-
ка, — зазначив у привi-
таннi ювiляру президент
Федерацiї футболу Гри-
горiй Суркiс. — 8 жовтня
минулого року сотий
матч за збiрну вiдiграв
Андрiй Шевченко. За три
днi знаменного рубежу
досяг Тимощук — справ-
жнiй боєць, лицар без
страху та докору, який у
скрутний момент завжди
поведе партнерiв за со-
бою.

До сказаного можна до-
дати лише одне. Досвiд
континентальних фiналь-
них турнiрiв показує: спо-
дiватися на успiх у бороть-
бi з кращими збiрними
Старого Свiту неможливо
без яскраво виражених лi-
дерiв. Таких, як голлан-
дець Веслi Снайдер, iспан-
цi Хавi та Iньєста, нiмець
Бастiан Швайнштайгер.
Таким ключовим виконав-
цем середини поля коман-
ди господарiв улiтку нас-
тупного року має стати
Анатолiй Тимощук.

Þðié ÊÀËÈÒÂÈÍÖÅÂ, 
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 

ãîëîâíîãî òðåíåðà çáiðíî¿ Óêðà¿íè 

«Ñâîãî ÷àñó ÿ âèêëèêàâ Òèìîùóêà äî
çáiðíî¿ ïîïðè òå, ùî â íüîãî ïðàêòè÷íî
íå áóëî iãðîâî¿ ïðàêòèêè. Äîñèòü ïîäè-
âèòèñÿ, ÿê âií ïðàöþº íà òðåíóâàëüíèõ çáîðàõ — â íüîãî ç-ïiä
íiã ëåòÿòü iñêðè. Íàø òðåíåðñüêèé øòàá ïðåêðàñíî ðîçóìiâ:
Àíàòîëié âèãëÿäàº íà ïîëi äóæå ïðèñòîéíî, íàâiòü íå ãðàþ÷è ó
ìþíõåíñüêié «Áàâàði¿». Ëåãêî óÿâèòè, ÿêó ãðó âií çìîæå ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè, êîëè, íàðåøòi, çóìiº âèáîðîòè ìiñöå â îñíîâíîìó
ñêëàäi ãðàíäà Áóíäåñëiãè. Ñïðàâæíié ëiäåð ó æèòòi, âií äîñòîé-
íî âèòðèìàâ ñêëàäíå âèïðîáóâàííÿ — ñüîãîäíi 31-ði÷íèé
ôóòáîëiñò îäèí ç òèõ, õòî âèçíà÷àº òàêòè÷íå îáëè÷÷ÿ êîìàíäè
Ëó¿ âàí Ãàëà».

Iâiöà ÎËI×, 
ôîðâàðä «Áàâàði¿» òà çáiðíî¿ Õîðâàòi¿

«Ó ñêëàäi ìîñêîâñüêîãî ÖÑÊÀ ÿ ïðî-
âiâ òðè ç ïîëîâèíîþ ðîêè. I ïîâiðòå, ùå
æîäíîãî ðàçó íå çóñòði÷àâ ãðàâöÿ ç êî-
ëèøíüîãî Ñîþçó, â ÿêîãî áóëî íàñòiëüêè
ïðîôåñiéíå ñòàâëåííÿ äî ôóòáîëó. Íà âñi ñòî âiäñîòêiâ âií
âèêëàäàâñÿ íà òðåíóâàííÿõ i ïiñëÿ òîãî, ÿê ïåðåéøîâ ç ïiòåð-
ñüêîãî «Çåíiòà» äî «Áàâàði¿». Âðåøòi-ðåøò òðåíåð äàâ éîìó
øàíñ, i óêðà¿íåöü íèì ñêîðèñòàâñÿ. Òèìîùóê — ìié äðóã. Òèì
áiëüø ïðèºìíî ñïîñòåðiãàòè, ÿê çðîñòàº éîãî àâòîðèòåò â îä-
íîìó ç íàéòèòóëîâàíiøèõ êëóáiâ ªâðîïè».

Íåâiî ÑÊÀËÀ, 
åêñ-òðåíåð 

«Ïàðìè», «Áîðóññi¿», «Øàõòàðÿ»

«Êîëè ÿ î÷îëèâ êëóá ç Äîíåöüêà,
îäðàçó æ çðîáèâ Òèìîùóêà êàïiòàíîì
êîìàíäè, íåçâàæàþ÷è íà éîãî ìîëî-
äèé âiê. Óæå ïiä ÷àñ ïåðøîãî òðåíóâàëüíîãî çáîðó âiä÷óâ:
öåé îïîðíèé ïiâçàõèñíèê áóäå ñïðàâæíiì ëiäåðîì. Òîìó íå
äóæå çäèâóâàâñÿ, êîëè ïî÷óâ, ùî «Çåíiò» ïðèäáàâ öüîãî
ãðàâöÿ çà àñòðîíîìi÷íó ñóìó — äâàäöÿòü ìiëüéîíiâ äîëàðiâ.
Ïiòåðñüêèé êëóá íå ïðîãàäàâ — ôóòáîëiñò òàêîãî ðiâíÿ çäà-
òåí äîïîìîãòè áóäü-ÿêîìó êëóáó çäiéñíèòè ìîãóòíié ðèâîê 
ó ñâîºìó ðîçâèòêó».

Àíäðié ÂÎÐÎÍIÍ, 
ôîðâàðä ìîñêîâñüêîãî «Äèíàìî»

«Ðàçîì ç Òîëåþ ìè ãðàëè íà ÷åìïiî-
íàòi ñâiòó â Íiìå÷÷èíi. Íà òðåíóâàëüíèõ
çáîðàõ íàöiîíàëüíî¿ çáiðíî¿ ñiì ðîêiâ
æèëè â îäíié êiìíàòi. Òîìó â ìåíå íå áó-
ëî æîäíèõ ñóìíiâiâ ó òîìó, ùî Òèìîùóê ñòàíå öiííèì ïðèäáàí-
íÿì äëÿ «Áàâàði¿». Íà òðåíóâàííÿõ éîãî ìàëî õòî çäàòåí îáiã-
ðàòè îäèí â îäèí. Íåïîñòóïëèâiñòü ó äâîáîðñòâi — íàéñèëüíi-
øà ðèñà éîãî õàðàêòåðó. Çàâäÿêè ôåíîìåíàëüíié âèòðèâàëîñ-
òi âií íi íà ìèòü íå âèêëþ÷àºòüñÿ ç ãðè. Ó «Øàõòàði» Àíàòîëiÿ
ïåðåâåëè ç íàïàäó äî ñåðåäèíè ïîëÿ. Öå áóëî íàïðî÷óä âäàëå
ðiøåííÿ. Êðiì òîãî, âií ñïðàâæíié ïðîôåñiîíàë, à òàêîæ íàä-
çâè÷àéíî âåñåëà ëþäèíà».

Унiверсальний солдат iде на рекорд
ЛАУРЕАТ. Пiвзахисник Анатолiй Тимощук вийшов у лiдери за кiлькiстю матчiв за збiрну України

ПРЯМA МOВA

Àíàòîëié ÒÈÌOÙÓÊ. Íàðîäèâñÿ 30 áåðåçíÿ 1979 ðîêó â
Ëóöüêó. Çðiñò — 181 ñì, âàãà — 70 êã.

Âèõîâàíåöü ôóòáîëüíî¿ øêîëè ëóöüêî¿ «Âîëèíi» òà Êè¿â-
ñüêîãî ñïîðòiíòåðíàòó. Çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó. ×âåðòüôi-
íàëiñò ÷åìïiîíàòó ñâiòó-2006 ó Íiìå÷÷èíi.

Âèñòóïàâ çà êîìàíäè «Âîëèíü» (Ëóöüê), «Øàõòàð» (Äî-
íåöüê), «Çåíiò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

×åìïiîí Óêðà¿íè 2002, 2005 i 2006 ðîêiâ. Âîëîäàð Êóáêà Óê-
ðà¿íè 2001, 2002 i 2004 ðîêiâ.

Ó ñêëàäi «Øàõòàðÿ» ïðîâiâ 227 ìàò÷iâ. Çàáèâ 32 ì’ÿ÷i.
×åìïiîí Ðîñi¿-2007 ó ñêëàäi «Çåíiòà», âèçíàíèé êðà-

ùèì ãðàâöåì ðîñiéñüêî¿ Ïðåì’ºð-ëiãè. Âîëîäàð
Ñóïåðêóáêà Ðîñi¿, âîëîäàð Êóáêà ÓªÔÀ i Ñóïåð-

êóáêà ÓªÔÀ-2008.
Äåáþòóâàâ ó çáiðíié 26 áåðåçíÿ
2000 ðîêó (Óêðà¿íà — Áîëãàðiÿ —
1:0) Ðåêîðäñìåí çáiðíî¿ çà êiëü-
êiñòþ ïðîâåäåíèõ ìàò÷iâ — 103.

16 ðàçiâ âèâîäèâ ïàðòíåðiâ íà ïî-
ëå ç êàïiòàíñüêîþ ïîâ’ÿçêîþ. 

Ç ëèïíÿ 2009 ðîêó çàõèùàº êîëüîðè ìþíõåíñüêî¿ «Áàâàði¿».

Aíàòîëié Òèìîùóê âìiº «ïðîáèòè» i íå òàêi çàõèñíi ðåäóòè

ДОСЬЄ «УК»
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Рекордсмени збiрної України

×Ñ ×ª ÒÌ Óñüîãî

Анатолiй Тимощук 37 19 47 103

Андрiй Шевченко 45 26 29 100

Олександр Шовковський 32 25 31 88

Сергiй Ребров 28 18 29 75

Андрiй Гусiн 26 19 26 71

Андрiй Воробей 25 16 27 68

Андрiй Несмачний 26 14 27 67

Андрiй Воронiн 21 19 24 64

Владислав Ващук 24 14 25 63

Олег Гусєв 22 16 24 62

Олександр Головко 24 17 17 58

Сергiй Попов 10 17 27 54

Олег Лужний 19 24 9 52
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Перший Нацiональний канал
— ексклюзивний володар

прав на трансляцiю матчiв Євро-
2012. Без сумнiву, така подiя, як
чемпiонат континенту, опинить-
ся в центрi уваги всiх українцiв.
Для вiтчизняних телевiзiйникiв
цей турнiр — унiкальна можли-
вiсть залучити до свого ефiру
мiльйони глядачiв, пiдвищити
рейтинг i отримати безцiнний
досвiд висвiтлення подiй подiб-
ного рiвня. Про те, як Перший
Нацiональний готується до євро-
пейської першостi, кореспон-
денту Iнформцентру «Україна-
2012» розповiдає заступник ге-
нерального директора НТКУ
Михайло Метревелi.

Яким буде наш ефiр пiд час
фiнальної частини Євро?
— Ми маємо ексклюзивнi права
на трансляцiю турнiру, тому
Перший Нацiональний придi-
лить чемпiонату особливу увагу.
У нас плануються проекти, в
рамках яких ми поговоримо про
пiдготовку нацiональних команд
до майбутнього футбольного
свята. Звичайно ж, першочерго-
ва увага буде прикута до гравцiв

i тренерiв української збiрної.
Нашi журналiсти також розпо-
вiдатимуть про готовнiсть iн-
фраструктури приймаючих мiст
в Українi i в Польщi.

Найгарячiша пора почнеться в
червнi наступного року. За попе-
реднiми пiдрахунками, наскрiз-
ний ефiр на нашому каналi на
шiстдесят-сiмдесят вiдсоткiв бу-
де присвячений чемпiонату. По-
кажемо не лише матчi, а й усе, що
вiдбуватиметься довкола нього.

Будь-якому вболiвальнику
буде цiкаво дiзнатися якомога
бiльше про визначну подiю у
спортивному життi країни. Що
нас очiкує у передачах Першого
Нацiонального?
— Робоча назва проекту, кон-
цепцiю якого ми зараз доопра-
цьовуємо, — «Євроток». Почина-
ючи з березня наступного року
глядачi матимуть змогу знайо-
митися з блоком оперативних i
цiкавих новин про пiдготовку до
фiнальних поєдинкiв. Плануємо
запрошувати у нашу студiю
футболiстiв, тренерiв, друзiв
Євро та урядовцiв, вiд яких за-
лежить доля турнiру.

У прямому ефiрi маємо намiр
транслювати церемонiю вiд-
криття нових футбольних арен в
Українi i Польщi. Зараз домов-
ляємося з польськими колегами
про майбутнi прямi телемости
мiж нашими країнами. У реалi-
зацiї цього проекту значною мi-
рою розраховуємо на пiдтримку
спонсорiв.

«Зворотний вiдлiк» — таку
назву матиме нова щоденна
програма, яка вийде в ефiр орi-
єнтовно за мiсяць до старту чем-
пiонату. Можливо, покажемо ар-
хiвнi матчi за прикладом того, як
ми це робили напередоднi мундi-
алю в ПАР. Нагадаю, тодi у нас
була ретроспектива найвiдомi-
ших iгор свiтових першостей по-
чинаючи з 1966 року. Тим самим
ми, так би мовити, «пiдiгрiємо»
ситуацiю напередоднi змагань
найкращих збiрних Старого Свi-
ту, пригадаємо всi фiнальнi мат-
чi чемпiонатiв Європи.

Ближче до старту турнiру
трансформуються i деякi iсную-
чi проекти — «Свiт спорту» i
«Футбольний код». Можлива та-
кож велика оглядова спортивна
програма — додатковий спецiа-
лiзований проект для висвiтлен-
ня європейської першостi.

У телевiзiйному «господар-
ствi» багато проблем. Що, на ва-
шу думку, слiд зробити в першу
чергу?
— На високому рiвнi висвiтлю-
вати мiжнародну подiю такого
рiвня неможливо без технiчного
переоснащення Першого Нацiо-
нального. Маємо на метi придба-
ти двi пересувнi телевiзiйнi
станцiї формату HD — ультра-

сучасних, кращих в країнi, якi
забезпечать не лише трансля-
цiю, а i випуск нових програм.
Термiн виробництва ПТС — де-
вять-десять мiсяцiв, ще пiвроку
треба на «обкатку». У тому разi,
якщо ми вчасно їх отримаємо i
протестуємо, у нас з’являться
непоганi шанси виграти тендер
УЄФА i транслювати матчi, якi
вiдбуватимуться у Києвi, Львовi,
Донецьку i Харковi.

Найважливiший напрям —
творчий. Нам конче потрiбно за-
лучити до спiвпрацi високопро-
фесiйних коментаторiв. Можли-
во, вони працюватимуть у дуетi
з вiдомими футбольними фахiв-
цями. Подiбний досвiд у нас вже
був у циклi програм «Африкан-
ськi пристрастi». Кого саме зап-
росимо? Поки що всi таємницi
розкривати зарано.

Яку промокампанiю Пер-
ший Нацiональний планує ор-
ганiзувати найближчим часом?
— На нашому каналi транслю-
ватимуться iмiджевi ролики Ук-
раїни, чемпiонату Європи, а та-
кож Першого Нацiонального як
офiцiйного транслятора Євро-
2012. Уболiвальники мають
звикнути до того, що Перший
Нацiональний — офiцiйний до-

машнiй вiсник Євро-2012 в Ук-
раїнi. Це наш головний бренд i
месидж. Нацiональне агентство
з питань пiдготовки та прове-
дення в Українi фiнальної час-
тини ЧЄ-2012 зараз розробляє
промокампанiю, яка популяри-
зуватиме турнiр i Україну як йо-
го господарку.

НТКУ буде єдиним трансля-
тором футбольного свята?
— Як я вже казав, Перший На-
цiональний — ексклюзивний во-
лодар прав на трансляцiю мат-
чiв. У нас в контрактi передбаче-
на можливiсть сублiцензування.
Але ми такого завдання перед
собою не ставимо i готуємося до
ексклюзивної трансляцiї.

Фiнальна частина чемпiонату
Європи з футболу в нашiй країнi
настiльки грандiозна емоцiйна
подiя, що за нею слiдкуватиме
не лише футбольна аудиторiя, а
й уся країна. Я сам фанат футбо-
лу i чекаю його з нетерпiнням.
Моєму синовi зараз тiльки три
роки, але, сподiваюся, вiн зi
мною на власнi очi побачить най-
кращих чарiвникiв шкiряного
м’яча Старого Свiту.

Анастасiя НIКОЛАЄВА
для «Урядового кур’єра»

УК

УКУК

УК
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Олег САВЧУК 
для «Урядового кур’єра»

Усерединi лютого вболi-
вальники дiзналися,

скiльки грошей потрiбно
буде витратити, щоб на
власнi очi побачити гру
найкращих футболiстiв
Старого Свiту. Цiни варiю-
ються вiд 300 до 6000 гри-
вень. Пiд час формування
цiн була врахована купi-
вельна спроможнiсть мiс-
цевих жителiв. Тож най-
дешевшi квитки коштува-
тимуть удвiчi менше, нiж
на Євро-2008 у Швейцарiї
та Австрiї. Тим паче, квит-
ки третьої категорiї на фi-
нальний матч коштувати-
муть усього 500 гривень.
До речi, жителi України
зможуть платити в мiсце-
вiй валютi за допомогою
кредитної картки або бан-
кiвського переказу всере-
динi країни.

Як ми вже повiдомляли,
реалiзацiя квиткiв прово-
дитиметься виключно на
сайтi UEFA. com з 1 берез-
ня до опiвночi 31 березня.
У тому разi, якщо попит
перевищить пропозицiю,
коректно поданi заявки на
придбання квиткiв будуть
вибранi за допомогою ло-
тереї. Всi, хто подавав за-

явки, в будь-який момент
зможуть дiзнатися на
квитковому порталi про
свiй статус за допомогою
облiкового запису.

У продаж надiйдуть три
категорiї перепусток:

— квитки на якусь кон-
кретну гру;

— комплект квиткiв «Ра-
зом iз командою» на групо-
вий етап дасть змогу вболi-
вальникам вiдвiдати всi
матчi своєї улюбленої
команди на груповому ета-
пi або у ходi всього турнiру;

— комплект квиткiв
«Мiй стадiон» у ходi гру-
пового етапу дасть змогу
вболiвальникам вiдвiдати
всi матчi, якi вiдбуваються
на якомусь конкретному
стадiонi, у ходi групового
етапу, а також раунду
плей-оф.

Для обмiну ваучерiв на
реальнi квитки на матчi
Євро-2012 Європейський
футбольний союз планує
залучити одну з провiдних
свiтових компанiй з дис-
трибуцiї.

— Компанiя-партнер
поки не визначена, але це
буде щось подiбне до PHL,
TNT чи iншої мобiльної
компанiї, що спецiалiзу-
ється на розповсюдженнi,
— пояснив журналiстам

менеджер з продажу
квиткiв УЄФА Райнер Бе-
рак.

За його словами, компа-
нiя-партнер розмiстить
мережу кiоскiв у масових
мiсцях, близьких до стадi-
ону, в яких вiдбуватиметь-
ся обмiн ваучерiв на квит-
ки. Щодо iндивiдуальних
квиткiв вiдбуватиметься

звичайний обмiн. Для
квиткiв «Разом з коман-
дою» уболiвальникам у
конвертi з квитком вида-
ватимуть ваучер на нас-
тупну гру улюбленої
команди.

— Якщо команда прохо-
дить далi за турнiрною сiт-
кою, ви обмiнюєте його на
квиток уже в iншому мiстi,

де проходитиме матч.
Якщо ж нi — вболiваль-

нику будуть компенсованi
кошти з боку УЄФА, — по-
яснив Райнер Берак.

Нагадаю, що комплект
«Разом з командою» на
груповi матчi передбачає
максимальну кiлькiсть
квиткiв в однiй заявцi — 4.
Уболiвальник може обра-

ти лише одну команду i не
може замовити комплект
квиткiв iнших категорiй.

Портал з продажу квит-
кiв Євро-2012 доступний
шiстьма мовами — україн-
ською, польською, росiй-
ською, англiйською, нi-
мецькою, французькою.

Вибравши зручний варi-
ант i натиснувши кнопку
«Створити облiковий за-
пис», ви потрапляєте на
власне форму реєстрацiї
майбутнього замовника.

Замовником квитка
можна стати, лише набув-
ши повнолiття. Крiм того,
всi занесенi особистi данi
(номер паспорта, дата на-
родження, мiсце прожи-
вання тощо) повиннi вiдпо-
вiдати дiйсностi. Якщо ж
ви спробуєте схитрувати,
неодмiнно опинитесь у
числi «вiдмовникiв». Ска-
жiмо, на минулiй конти-
нентальнiй першостi в Ав-
стрiї та Швейцарiї УЄФА
вiдхилив близько двох
мiльйонiв заявок.

Слiд обов’язково за-
пам’ятати особистий но-
мер, що буде присвоєний
вам програмою. Саме за
його допомогою та вказа-
ного вами пароля ви змо-
жете входити у роздiл за-
мовлення квиткiв-2012.

Заступник 
генерального директора НТКУ 

Михайло МЕТРЕВЕЛI

ДOСЬЄ «УК»
Ìèõàéëî ÌÅÒÐÅÂÅËI. Íàðîäèâñÿ 11 ÷åðâíÿ 1969 ðîêó â Ìàêi¿âöi Äî-

íåöüêî¿ îáëàñòi.
Âèïóñêíèê Äîíåöüêî¿ íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ óïðàâëiííÿ.
Ïðàöþâàâ øåô-ðåäàêòîðîì âiääiëó ñïîðòó ÒÐÊ «Óêðà¿íà», êåðiâíèêîì

ïðîäàêøí-ñòóäi¿ «Ñïîðò ÒÂ».
Àâòîð, ïðîäþñåð òà âåäó÷èé ïðîãðàìè «Ôóòáîë â ëèöàõ».
Ç áåðåçíÿ 2010 ðîêó — çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÍÒÊÓ ç ïèòàíü

ªâðî-2012.

«Перший Нацiональний 
має стати вiсником Євро-2012»

Як потрапити на футбольне свято?
ПОДIЯ. УЄФА оприлюднив цiни квиткiв на матчi фiнальної стадiї чемпiонату Європи
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НA КOНТРOЛI «УК»

Що й казати, киянам з
євротурнiром по-

щастило. Справа не лише в
тому, що цей чемпiонат —
додаткова можливiсть за-
явити про себе свiтовi, по-
казати свою гостиннiсть i
вмiння приймати на на-
лежному рiвнi такi мас-
штабнi змагання. Пiсля
футбольного форуму горо-
дянам залишиться хороша
мiська iнфраструктура,
яку нинi облаштовують
ударними темпами.

Не профiнансуєш
— не поїдеш

Якби не чемпiонат, бага-
то з того, що зараз посиле-
ними темпами робиться,
довелося б ще довго чека-
ти. Насамперед через брак
коштiв. До Євро-2012 їх
видiляють не шкодуючи.

За словами заступника
голови Київської мiської
державної адмiнiстрацiї

Руслана Крамаренка, не-
малi витрати на пiдготовку

до фiналу футбольного
чемпiонату передбаченi i в
мiському, i в державному
бюджетах.

Одним iз важливих нап-
рямкiв вкладення коштiв є
розвиток транспортної iн-
фраструктури столицi, а
вiдтак — полiпшення
транспортного обслугову-
вання мешканцiв i гостей
мiста пiд час Євро-2012.
Безумовно, тут розгуляти-
ся є де. Адже Київ, в якому
постiйно зростає кiлькiсть
жителiв, уже ледь-ледь
справляється з пасажиро-
потоками на транспортi, а
люди постiйно нарiкають
на якiсть послуг з переве-
зення. А що буде, коли до
столицi приїде велика

кiлькiсть спортсменiв, вбо-
лiвальникiв та iнших, кому
належить обслуговувати
команди, i тих, кому прос-
то не хочеться пропустити
представницький форум?
Утiм, столична влада пе-
реконана, що з цiєю проб-
лемою вдасться впорати-
ся. Та ще й лiквiдувати
транспортнi затори на ав-
томагiстралях столицi.

Об’єкти, на якi видiля-
тимуть кошти цього року:

— триватиме будiвниц-
тво Куренiвсько-Червоно-
армiйської лiнiї метропо-
лiтену,  а  саме  —  зведен-
ня станцiї «Виставковий
центр»;

— триватиме будiвниц-
тво Подiльського мостово-

го переходу через Днiпро.
Мостовий перехiд розван-
тажить вiд автотранспор-
ту Московський мiст та
дасть змогу прокласти на
ньому Подiльсько-Воскре-
сенську лiнiю метрополi-
тену;

— завершення будiв-
ництва тролейбусної лiнiї
вiд Амурської площi до

вул. В. Касiяна, яка забез-
печить пiдвезення грома-
дян до нових станцiй метро;

— реалiзацiя проекту
«Мiська електричка». Вве-
дення руху електропоїздiв
навколо мiста сприятиме
покращенню транспортно-
го сполучення мiж лiвобе-
режною та правобереж-
ною частинами мiста.

Урамках пiдготовки до
Євро-2012 цього року

столична влада заплану-
вала низку заходiв з об-
лаштування та благоус-
трою мiського простору
1,5-кiлометрової зони нав-
коло НСК «Олiмпiйський».

Почекаємо 
до травня

Якою буде схема розта-
шування туристично-iн-
формацiйних центрiв та
малих архiтектурних форм
у центральнiй частинi мiс-
та, що продаватимуть пре-
су, сувенiрну продукцiю,
квiти? Про це ми дiзнаємо-
ся на початку лiта. Головне
управлiння мiстобудуван-
ня, архiтектури та дизайну
мiського середовища має
розробити вiдповiдний про-
ект. Першу чергу робiт iз
благоустрою та озеленення
1,5-кiлометрової зони пла-
нують завершити до Дня
Києва, тобто до 28 травня.

Пощастить i мешканцям
будинкiв, якi потрапляють
в цю пiвторакiлометрову

зону. Вони можуть розра-
ховувати на те, що їхнi бу-
динки матимуть естетич-
ний вигляд. Адже фасади
вiдремонтують, пофарбу-
ють i, звичайно, зроблять
вiдповiдне декорування. З
коштами проблем не по-
винно бути — передбача-
ється на ремонт цих фаса-
дiв спрямувати 60 млн грн.
Головне управлiння жит-
лового господарства має
створити паспорти фасадiв.

— Бiльшiсть будинкiв у
центрi столицi мають власнi
iсторичнi фасади. Тi будiвлi,
якi є пам’ятками архiтекту-
ри, матимуть первiсний
оновлений вигляд. А от для
сучасних будинкiв буде
розроблений єдиний вигляд
фасадiв, — пояснив заступ-
ник голови КМДА з питань
пiдготовки Києва до Євро-
2012 Анатолiй Голубченко.

Покажчики
заговорять
англiйською

Заплановано розробити
єдиний зразок макета бу-

динкових покажчикiв iз
назвою вулиць та номерiв
будинкiв з обов’язковим
дублюванням усiх напи-
сiв латинськими лiтера-
ми. За словами Анатолiя
Голубченка, цi покажчи-
ки, а також вказiвники на
автошляхах будуть замi-
ненi не лише в межах пiв-
торакiлометрової зони
навколо НСК «Олiмпiй-
ський», а й скрiзь у мiстi,
щоб туристи могли вiльно
орiєнтуватися в столицi.
А їх буде немало — за
прогнозами фахiвцiв, на
час проведення фiналь-
ного матчу очiкується вiд
90 до 150 тис. вболiваль-
никiв.

Як повiдомив Анатолiй
Голубченко, згiдно iз роз-
робленою Концепцiєю
приймаючого мiста, турис-
там-вболiвальникам буде
запропонований єдиний
квиток на матчi Євро в
столицi, у вартiсть якого
також входитиме прожи-
вання в готелi та вiдвiду-
вання бажаних туристич-
них маршрутiв.

— Ми плануємо розро-
бити єдиний зразок про-
їзного квитка, який мати-
ме єдину цiну та буде дiй-
сним у будь-якому видi
громадського транспорту,
— зауважив посадовець i
додав, що в центрi мiста,
на вокзалах та в мiсцях
скупчення людей ство-
рять туристичнi центри,
де гостi зможуть отрима-
ти всю необхiдну для себе
iнформацiю.

До речi, незайве було б
пiсля проведення Євро-
2012 такi iнформацiйнi
центри залишити — не
тiльки для гостей-iнозем-
цiв. А й для наших спiв-
вiтчизникiв, якi приїз-
дять до Києва. «Мiськдо-
вiдки», що iснувала за ра-
дянських часiв, нинi не-
має, а нетутешнiй людинi,
яка зiйшла з потяга чи ав-
тобуса в столицi i не знає,
як дiстатися до потрiбно-
го об’єкта, i перехожi не
завжди допоможуть: нинi
у мiстi навiть не всi корiн-
нi кияни вiльно орiєнту-
ються.

Де переночувати 
вболiвальнику?

ÑÅÐÂIÑ. Äëÿ ðîçìiùåííÿ âáîëiâàëüíèêiâ çàïëàíîâàíî çàäi-
ÿòè âñi ìîæëèâi çàñîáè ÿê ó Êèºâi, òàê i â ðàäióñi 70 êì íàâêîëî
ñòîëèöi.

Ìiñòî ìàº çàáåçïå÷èòè æèòëîì êîìàíäè ÓªÔÀ, îáñëóãîâóþ-
÷èé ïåðñîíàë, îôiöiéíèõ ñïîíñîðiâ òà ïðåäñòàâíèêiâ îôiöiéíèõ
çàñîáiâ ìàñîâî¿ iíôîðìàöi¿. Ïðè çàãàëüíié ïîòðåái 7300 íîìåðiâ
ñüîãîäíi äëÿ íèõ âæå çàðåçåðâîâàíî ïîíàä 6200. Ó öüîìó ðîöi
ðåçåðâóâàííÿ íîìåðíîãî ôîíäó â ãîòåëÿõ ìiñòà òà ïåðåäìiñòÿ, ÿê
ðîçðàõîâóþòü ôàõiâöi, áóäå ïîâíiñòþ çàâåðøåíå. Äî êiíöÿ ðîêó
áóäå ââåäåíî â åêñïëóàòàöiþ âiñiì ãîòåëiâ iç ìàéæå 1,5 òèñ. íî-
ìåðiâ. Ï’ÿòü ãîòåëiâ âæå çáóäîâàíi i ìàþòü çîâíiøíº îçäîáëåííÿ.

Îêðiì ó÷àñíèêiâ ÷åìïiîíàòó, ìîæíà ðîçìiñòèòè 83155 âáîëi-
âàëüíèêiâ ó ãîòåëÿõ i íîìåðàõ ðiçíèõ ðiâíiâ êîìôîðòíîñòi. Áå-
çóìîâíî, öüîãî çàìàëî. Òîæ ñàìå äëÿ ãîñòåé ªâðî-2012 ó ñòî-
ëèöi áóäóºòüñÿ 19 ãîòåëiâ ïîòóæíiñòþ ìàéæå 4 òèñ. íîìåðiâ, à
ùå ðåêîíñòðóþþòüñÿ òà ïåðåîñíàùóþòüñÿ ðiçíi çàêëàäè, äå
çìîæóòü ïðîæèâàòè ùå ïîíàä 3 òèñ. ãîñòåé.

Íà îñíîâi êîíêóðñíîãî âiäáîðó âèçíà÷àòèìóòü òóðîïåðàòîðà,
ÿêèé áåçïîñåðåäíüî îïiêóâàòèìåòüñÿ âáîëiâàëüíèêàìè. Òóðîïå-
ðàòîð ìàº ðîçðîáèòè ñèñòåìó «îí-ëàéí»-áðîíþâàííÿ ìiñöü ó
ãîòåëÿõ òà íàäàâàòè ïîâíèé êîìïëåêñ ïîñëóã ç îðãàíiçàöi¿ ðîç-
ìiùåííÿ, ïåðåâåçåííÿ òà òóðèñòè÷íîãî ñóïðîâîäó ãîñòÿì ìiñòà.

— Ðîçìiùåííÿ âáîëiâàëüíèêiâ òà ãîñòåé âçÿòî ïiä êîíòðîëü
ÊÌÄÀ. Ïåðåêîíàíèé, äî ñòàðòó ÷åìïiîíàòó ìè ìàòèìåìî çíà÷-
íî áiëüøó êiëüêiñòü ãîòåëüíèõ íîìåðiâ, íiæ âèçíà÷åíî âèìîãà-
ìè ÓªÔÀ. Ìîæó çàïåâíèòè, ùî íàïðèêiíöi 2011 ðîêó ãîòåëüíà
iíôðàñòðóêòóðà Êèºâà áóäå ãîòîâà íà 90%, — ïiäñóìîâóº ãîëî-
âà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Маршрутки поступляться громадському транспорту
ГРОШI. До Євро-2012 столиця отримає вагому пiдтримку з державного бюджету

Мiсто примiряє 
європейський фасад
ПРОЕКТИ. У столицi облаштовують фан-зону i будують готелi 

Îëåêñàíäð ÏÎÏÎÂ, 
ãîëîâà ÊÌÄÀ, ãîëîâà êîîðäèíàöiéíî¿

ðàäè ç ïèòàíü ïiäãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ 
â ñòîëèöi ôiíàëó ªâðî-2012

— Iç çàäîâîëåííÿì ñêàæó, ùî ó 2011
ðîöi Êè¿â îòðèìàº çíà÷íó êiëüêiñòü ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Öå áóäóòü i òðî-
ëåéáóñè, i àâòîáóñè, i íîâi ëîêîìîòèâè
ìåòðîïîëiòåíó... Àäæå ìè ãîòóºìîñÿ äî ªâðî-2012. Íà ñüîãîä-
íi âæå ïiäïèñàíi äîãîâîðè, íàâiòü ïðîôiíàíñîâàíî íèçêó êîí-
òðàêòiâ ùîäî çàëó÷åííÿ ñó÷àñíîãî ðóõîìîãî ñêëàäó. Öå äàñòü
ìîæëèâiñòü çìåíøèòè êiëüêiñòü ìàðøðóòíèõ òàêñi, à ñèñòåìó
íàäàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã çðîáèòè åôåêòèâíiøîþ i äîñòóï-
íiøîþ äëÿ êèÿí.

Ùå îäíå âàæëèâå çàâäàííÿ, ÿêå ìè ìàºìî ðåàëiçóâàòè â
öüîìó ðîöi, — ïðîåêò àâòîìàòè÷íîãî ðåãóëþâàííÿ òðàíñïîð-
òíîãî ðóõó â Êèºâi. Âií çìåíøèòü çàòîðè íà âóëèöÿõ ñòîëèöi i
äàñòü ìîæëèâiñòü åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ðóõîìèé ñêëàä
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

ª ïëàíè ùîäî âèäiëåííÿ íà íèçöi ðåêîíñòðóéîâàíèõ âóëèöü
îêðåìèõ ñìóã äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Íàïðèêëàä, ó ïëà-
íàõ íà öåé ðiê — ðåêîíñòðóþâàòè òàêèì ÷èíîì âóëèöþ Ãîðüêî-
ãî, ïðîñïåêò Áàæàíà, ÷àñòêîâî ïðîñïåêò Ïåðåìîãè... Ñàìå òóò
ìîæåìî âèäiëèòè îêðåìi ñìóãè äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Àëå çàãàëîì çðîáèòè ïî ìiñòó íàì ïðîñòî íå äîçâîëÿº ñüîãîä-
íiøíÿ iíôðàñòðóêòóðà.

Ùå îäíå ïèòàííÿ, ùî öiêàâèòü êèÿí, — îáëàøòóâàííÿ âåëîñè-
ïåäíèõ äîðiæîê. Íàïðÿìó ç ªâðî-2012 âîíî íå ïîâ’ÿçàíå, àëå ìè
ïðàãíåìî íàäàòè Êèºâó âèãëÿäó ºâðîïåéñüêî¿ ñòîëèöi, à â áàãà-
òüîõ ìiñòàõ ªâðîïè âåëîäîðiæêè ñòàëè çâè÷íèì ÿâèùåì. Òàê-îò,
òîðiê óæå çáóäóâàëè ïðèáëèçíî 17 êì òàêèõ äîðiæîê. Ó öüîìó ðî-
öi ïðîäîâæèìî òàêó ðîáîòó. Ïðèáëèçíî 20 ìëí ãðí áóäå âêëàäåíî
íà îáëàøòóâàííÿ âåëîäîðiæîê, âîíè âæå íàâiòü çàïðîåêòîâàíi.

ДОВIДКА «УК»
Çà óãîäîþ ìiæ Êèºâîì òà ªâðîïåéñüêèì ñîþçîì ôóòáîëüíèõ

àñîöiàöié (ÓªÔÀ) âiä 2 òðàâíÿ 2007 ð. ïðî ïðîâåäåííÿ ìàò÷iâ
ôiíàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìïiîíàòó ªâðî-2012 ð. ç ôóòáîëó Êè¿âñüêà
ìiñüêà âëàäà âçÿëà çîáîâ’ÿçàííÿ ðîçðîáèòè òà âïðîâàäèòè
åôåêòèâíó êîíöåïöiþ óïðàâëiííÿ äîðîæíiì ðóõîì i ìiñüêèì
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì ïiä ÷àñ ªâðî-2012. Áàçîâà ñèñòåìà
ïåðåäáà÷àº: óïðàâëiííÿ òðàíñïîðòîì ó ðåæèìi àâòîìàòè÷íîãî
àäàïòèâíîãî êåðóâàííÿ ç ïðiîðèòåòîì ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó; óïðàâëiííÿ êåðîâàíèìè äîðîæíiìè çíàêàìè òà iíôîðìàöié-
íèìè òàáëî; âiäåîíàãëÿä çà äîðîæíiì ðóõîì. Ðîáîòè çi ñòâîðåí-
íÿ ÀÑÓÒ ó Êèºâi áóëè ðîçïî÷àòi â 2007 ð. Âïðîâàäæåííÿ ÀÑÓÒ
äàñòü çìîãó: ïiäâèùèòè øâèäêiñòü ðóõó íà 15-20%; çìåíøèòè
çàòðèìêó òðàíñïîðòíèõ çàñîáiâ íà 20-30%; çìåíøèòè çàòðèì-
êó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íà 18-20%; çíèçèòè âèòðàòè ïàëü-
íîãî íà 10-12%; ïîêðàùèòè åêîëîãi÷íèé ñòàí çà ðàõóíîê çìåí-
øåííÿ âèêèäiâ âiäïðàöüîâàíèõ ãàçiâ âiä òðàíñïîðòíèõ çàñîáiâ
äî 13-18%; çìåíøèòè êiëüêiñòü ÄÒÏ íà 10-15%.

ДОВIДКА «УК»
Íà ïåðiîä ïiäãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿íi ôiíàëüíî¿ ÷àñ-

òèíè ÷åìïiîíàòó ïðè ñòîëè÷íié àäìiíiñòðàöi¿ íà ãðîìàäñüêèõ çà-
ñàäàõ äiÿòèìå Êè¿âñüêèé ìiñüêèé öåíòð ç ïèòàíü áåçïåêè òà
ïðàâîïîðÿäêó. Ãîëîâíà ìåòà ñòâîðåííÿ Öåíòðó — ñïðèÿííÿ îï-
òèìiçàöi¿ âçàºìîäi¿ ïðàâîîõîðîííèõ, iíøèõ îðãàíiâ äåðæàâíî¿
âëàäè òà ìiñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ óçãîäæå-
íîñòi ¿õíüî¿ äiÿëüíîñòi ó ïiäãîòîâöi òà ïðîâåäåííi ôiíàëüíî¿ ÷àñ-
òèíè ÷åìïiîíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó.

Ñòîðiíêó ïiäãîòóâàëà Iííà ÊÎÑßÍ×ÓÊ, «Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ª íàäiÿ, ùî äî ªâðî êèÿí ïîçáàâëÿòü çàòîðiâ
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Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Наприкiнцi сiчня, коли
до старту Євро-2012

залишалося ще 500 днiв,
мiський голова Донецька
Олександр Лук’янченко
запевнив, що мiсто буде
готовим приймати учасни-
кiв та гостей чемпiонату
Європи з футболу вже в
нинiшньому роцi. А на по-
чатку 2012-го донеччанам
залишиться тiльки завер-
шити запланованi роботи
на об’єктах мiської iн-
фраструктури. На чому
грунтується така впевне-
нiсть?

Яке фiнансування,
такi й темпи

«У нас є стабiльне дер-
жавне фiнансування, —
розкриває «секрет» завид-
них темпiв пiдготовки
Олександр Лук’янченко.
— Ми щомiсяця отримує-
мо кошти, сьогоднi не ви-
никає жодних питань,
пов’язаних iз видiленням
грошей на тi чи iншi об’єк-
ти. Розраховуємо, що за
державними програмами
пiдготовки до Євро-2012 в
цьому роцi на фiнансуван-
ня пускових об’єктiв отри-
маємо в цiлому 2 мiльярди
100 мiльйонiв гривень. Га-
даю, це вiдбудеться протя-
гом першого кварталу по-
точного року».

Витрачати грошi, певна
рiч, є куди, бо тiльки за-
гальна вартiсть модернiза-
цiї тутешнього аеропорту
потребує солiдної суми —
майже 4,5 мiльярда гри-
вень. Тим бiльше, що саме
«повiтрянi ворота» довго
вважалися одним iз най-
проблемнiших об’єктiв
мiської iнфраструктури.

Що маємо нинi? Вже на-
веснi розпочнеться серти-
фiкацiя диспетчерської
вишки та злiтно-посадко-
вої смуги, куди влiтку має
здiйснити посадку перший
лiтак з пасажирами. Нап-
рикiнцi року заплановано
ввести в експлуатацiю но-
вий термiнал та стоянки
для лiтакiв, а до лiта 2012-
го мiжнародний аеропорт
«Донецьк» зможе щогоди-
ни обслуговувати 3 тисячi
100 пасажирiв.

Триває i реконструкцiя
залiзничного вокзалу, де
нарештi розв’язали заста-
рiлу проблему — вантажнi
поїзди вже не курсувати-
муть поряд iз пасажир-
ськими. Причому пiсля за-
вершення всiх запланова-
них робiт пасажирiв об-
слуговуватимуть вiдразу
два вокзали: мiжмiський
та примiський. А щоб втi-

лити все задумане в життя
i створити сучасний вок-
зальний комплекс, дове-
деться витратити 750
мiльйонiв гривень.

Житло: 
вiд хмарочоса 
до намету

Досi в мiстi переконанi,
що готелi для учасникiв та
гостей Євро-2012 вдасться
пiдготувати навiть трохи

ранiше попередньо
визначеного термiну.

Зрештою, новобудови-
хмарочоси, що в минулому
роцi виросли в централь-
нiй частинi мiста (наприк-
лад, друга черга готелю
«Вiкторiя»), пiдтверджу-
ють ударнi темпи робiт.
Мiська влада запевняє —
14 нових готелiв будуть до
послуг постояльцiв вже в
цьому роцi, а ще 4 здадуть
в експлуатацiю в 2012-му.
Примiром, у травнi нинiш-
нього року вiдбудеться
вiдкриття готелю «Шах-
тар», що зовсiм поряд iз
«Донбас Ареною». У при-
мiщеннi, яке багато рокiв

перебувало в непривабли-
вому станi, облаштували
420 комфортних номерiв,
тут будуть дiяти прес-
центр, басейн, SPA-ком-
плекс та ресторан. Усього
у новозбудованих та ре-
конструйованих готелях
зарезервують майже 1800
номерiв усiх рiвнiв ком-
фортностi, а ще 2005 номе-
рiв запропонують для гос-
тей мiста у нинi дiючих го-
телях. Тобто донеччани,
готуючись приймати
близько 300 тисяч уболi-
вальникiв, виконують ви-
моги УЄФА на певну кiль-
кiсть готельних номерiв
для проведення вже не
тiльки групових матчiв
чемпiонату Європи, а й
чвертьфiналу та пiвфiна-
лу.

Крiм того, розселяти
прибулих будуть i в вiдре-
монтованих студентських

гуртожитках, де готують
10 тисяч мiсць. А ще до-
неччани виношують намi-
ри зведення кемпiнгiв та
фан-таборiв, якi зможуть
прийняти до 8-10 тисяч
постояльцiв. Зараз цей
проект ще в роботi: триває
обговорення iдей та вибiр
iнвесторiв, якi реалiзову-
ватимуть задумане.

Екскурсiя... 
на терикон

Мiська влада чiтко виз-
начилася з розташуван-
ням фан-зони для вболi-
вальникiв. Уже розпочали-
ся роботи в парку iменi
Щербакова поблизу ко-
лишньої домашньої арени
гiрникiв —стадiону «Шах-
тар», де, до речi, височiє
терикон, який свого часу
виконував роль додаткової
трибуни для вболiвальни-
кiв. Пiднявшись на вiдвал
породи, прихильники
«Шахтаря» могли згори
спостерiгати за перебiгом
футбольного матчу i пiд-
тримувати свою улюблену
команду. А нинi гостi мiста,
цiлком iмовiрно, теж мо-

жуть сходити на екскурсiю
в цей екзотичний «сектор»,
де колись вирували вболi-
вальницькi пристрастi.

Безперечно, годi й дума-
ти, що у фан-зонi в парку
можна буде побачити до-
роговказ, який пiдказува-
тиме, як краще видертися
на терикон. Але всi iншi
подiбнi вказiвники та до-
рожнi знаки, виконанi ук-
раїнською та англiйською
мовами, з’являться
обов’язково. Кошти на цi
роботи заздалегiдь перед-
бачили в мiсцевих бюдже-
тах, i працiвники кому-
нальних служб уже почи-
нають установлювати дво-
мовнi знаки.

Також в обласному цен-
трi серйозно переймають-
ся i навчанням iноземної
мови персоналу сфери об-
слуги. В 2011 роцi на кур-
сах англiйську опановува-
тимуть працiвники готе-
лiв, ресторанiв, кафе, кон-
дуктори мiського громад-
ського транспорту, касири
аеропорту, автовокзалу та
залiзничного вокзалу.

Однiєю з особливостей
мiсцевої пiдготовки стане
й те, що гостей та учасни-
кiв чемпiонату зустрiчати-
ме й вiдносно полiпшене
довкiлля. До лiта 2012 року
Донецький металургiйний
завод проведе замiну мар-
тенiвського виробництва
на електросталеплавильнi
печi i завдяки цьому знач-
но зменшиться кiлькiсть
викидiв шкiдливих речо-
вин у атмосферу. Питання
про зупинку мартенiв, якi
завдають великої шкоди
довкiллю, порушувалося
неодноразово, i ось нареш-
тi цю проблему почали
розв’язувати. «З керiвниц-
твом ДМЗ уже досягнуто
чiткої домовленостi про
виведення з експлуатацiї
чотирьох мартенiвських
печей до 1 травня 2012 ро-
ку, — пiдтвердив задума-
не мiський голова Олек-
сандр Лук’янченко. — За-
раз над цим працюють двi
експертнi групи заводчан,
мiської ради та виконкому
i повним ходом iде пiдго-
товка до реконструкцiї».

Дороги 
викликають
тривогу

Попри запевнення про
виконання накреслених
робiт у строки, в мiстi не

приховують, що досить
проблемним моментом
вважається пiдготовка до-
рожнього господарства
всього регiону. До 2012 ро-
ку заплановано ввести в
експлуатацiю 53 кому-
нальнi дороги, якi зараз
будують та реконструю-
ють. Найважливiшими се-
ред усiх об’єктiв вважа-
ються об’їзна кiльцева до-
рога навколо Донецька та
шляхи на стратегiчних
напрямках: на «київсько-
му» — пiвнiчний захiд, та

«росiйському» — пiвдень i
схiд.

А у перелiку внутрiшнiх
дорiг насамперед поперед-
ньо визначенi тi, якими пе-
ресуватимуться учасники
та гостi Євро-2012. Неваж-
ко здогадатися, тут вирi-
шили подбати про тран-
спортнi розв’язки бiля
«Донбас Арени» та магiс-
тралi в центрi мiста. Зок-
рема, вже приступили до
комплексної реконструк-
цiї та оновлення бульвару
Шевченка, проспекту Iл-
лiча та ще низки вулиць,
бульварiв i площ. Отож за-
кономiрно, що тiльки з
мiського бюджету Донець-
ка на пiдготовку дорiг у
поточному роцi видiлять
415 мiльйонiв гривень. А
266,5 мiльйона гривень ви-
рiшено витратити на ре-

конструкцiю трамвайно-
тролейбусних паркiв.

За сто днiв 
до свята

Нагадувати про набли-
ження Євро-2012 в До-
нецьку перiодично будуть
не тiльки введенi в ек-
сплуатацiю новi об’єкти, а
й масштабнi заходи, що
популяризуватимуть фут-
больне свято. Отже, 5
травня вiдбудеться акцiя
«400 днiв до старту», в ходi
якої чотири сотнi мiсцевих
студентiв, одягнувши
футболки з логотипом
чемпiонату, вишикуються
у виглядi цифри 400.

Рiвно за рiк до початку
змагань — 8-9 червня —
заплановано провести
турнiр серед ветеранiв
футболу команд україн-
ських мiст-господарiв Єв-
ро-2012. Вiдбудуться чо-
тири поєдинки, в яких по-
мiряються силами вiдомi
футболiсти-ветерани з
Києва, Харкова, Львова та
Донецька. 13 серпня зап-
лановано провести кон-
курс графiтi «300 днiв до
старту» (є намiр привер-
нути увагу до турнiру
творчої молодi Донбасу). У
жовтнi-листопадi до До-
нецька прибуде «Трофi
Тур». В небо мiста пiднi-
меться повiтряна куля у
формi Кубка чемпiонату, а
гостями стануть представ-
ники УЄФА, футбольнi та
естраднi «зiрки» Європи.
Донеччанам також пре-
зентують i Кубок чемпiо-
нату Європи з футболу. А
вже 29 лютого наступного
року, за 100 днiв до почат-
ку чемпiонату, в Донецьку
врочисто запустять тай-
мер зворотного пiдрахун-
ку часу, який залишився
до старту.

Äî ëiòà 2012 ðîêó Äîíåöüêèé
ìåòàëóðãiéíèé çàâîä ïðîâåäå çàìiíó
ìàðòåíiâñüêîãî âèðîáíèöòâà íà åëåêòðî−
ñòàëåïëàâèëüíi ïå÷i. Çàâäÿêè öüîìó
çíà÷íî çìåíøèòüñÿ êiëüêiñòü âèêèäiâ
øêiäëèâèõ ðå÷îâèí ó àòìîñôåðó.

Îëåêñàíäð ËÓÊ’ßÍ×ÅÍÊO, 
ìiñüêèé ãîëîâà Äîíåöüêà

Íà ñüîãîäíiøíié äåíü ðîáîòè íà ãî-
ëîâíèõ iíôðàñòðóêòóðíèõ îá’ºêàõ ìiñòà
äî ªâðî-2012 éäóòü ïîâíèì õîäîì.
Çîêðåìà, öå îá’ºêòè äîíåöüêîãî àåðî-
ïîðòó, ÿêi ìè ïîâèííi ââåñòè â åêñïëóà-
òàöiþ â 2011 ðîöi: çëiòíî-ïîñàäêîâà
ñìóãà, ìiæíàðîäíèé òåðìiíàë òà íàâiãàöiéíî-äèñïåò÷åðñüêèé
ïóíêò. Âñi iíøi îá’ºêòè, òîáòî ïåðîíè òà ðóëþâàëüíi äîðiæêè,
áóäóòü ãîòîâi â ïåðøîìó êâàðòàëi 2012 ðîêó. Â 2011 ðîöi òàêîæ
çàïëàíîâàíî ïiäãîòóâàòè ãîëîâíi îá’ºêòè çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó,
äå òðèâàº ðåêîíñòðóêöiÿ, à íà îêðåìèõ äîïîìiæíèõ îá’ºêòàõ
ðîáîòè áóäóòü çàâåðøåíi íà ïî÷àòêó 2012-ãî.

КОМПЕТЕНТНО

2,1 млрд грн
отримає Донецьк цього
року на фiнансування
пускових об’єктiв 
у рамках державних
програм пiдготовки 
до Євро−2012.

Донецьк прощається з мартенами
ДИХАЙТЕ ГЛИБШЕ! Готуючись зустрiчати гостей Євро-2012, у мiстi взялися за екологiю 
i закривають шкiдливе виробництво
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БЕЗПЕКA

Забезпечення порядку та спо-
кою громадян на час прове-

дення заходiв Євро-2012 є базо-
вою вимогою УЄФА. Про те, як
готуються до європейського свя-
та футболу вiтчизнянi право-
охоронцi, «Урядовому кур’єру»
розповiв перший заступник на-
чальника Департаменту громад-
ської безпеки МВС України Во-
лодимир Салiмський.

Володимире Миколайовичу,
ви є керiвником Робочої групи
Мiнiстерства внутрiшнiх справ
з питань пiдготовки до Євро.
Над чим зараз працює мiлiцiя?
— Умовно основнi напрямки дi-
яльностi органiв внутрiшнiх
справ при пiдготовцi до турнiру
можна подiлити на такi: законо-
давче врегулювання, вдоскона-
лення роботи мiлiцiї в охоронi
громадського порядку, навчання
особового складу, матерiально-
технiчне забезпечення.

Як ведеться удосконалення
законодавчої бази? Чи є напра-
цювання у цьому напрямку?
— Це надзвичайно важливо не
тiльки для Євро-2012, а й для
проведення в подальшому подiб-
них заходiв в Українi. МВС уп-
родовж багатьох рокiв намага-
ється врегулювати питання що-
до забезпечення громадського
порядку пiд час проведення ма-
сових заходiв, у тому числi —
спортивних. Сподiваємося, що
цьому допоможе проведення в
нашiй державi фiнальної части-
ни європейського футбольного
турнiру, причому позитивнi змi-
ни вже вiдбуваються.

Зокрема, хотiв би вiдзначити
прийняття Верховною Радою
Закону «Про ратифiкацiю Кон-
венцiї про захист осiб у зв’язку з
автоматизованою обробкою пер-
сональних даних та Додаткового
протоколу до Конвенцiї про за-
хист осiб у зв’язку з автоматизо-
ваною обробкою персональних
даних стосовно органiв нагляду
та транскордонних потокiв да-
них», який набрав чинностi з 1
сiчня цього року. Одночасно з
ним набрав чинностi Закон Ук-
раїни «Про захист персональних
даних», що дає змогу говорити

про створення умов для дiєвого
захисту персональних даних як
громадян нашої держави, так i
iноземних гостей.

Нинi на розглядi в парламентi
перебуває законопроект «Про
внесення змiн до Кодексу Украї-
ни про адмiнiстративнi правопо-
рушення щодо вiдповiдальностi
за порушення громадського по-
рядку пiд час спортивних захо-

дiв». Метою ще одного законоп-
роекту, який наразi теж перебу-
ває на розглядi у парламентi, є
запобiгання порушенням гро-
мадського порядку пiд час масо-
вих спортивних заходiв та роз-
подiл повноважень мiж суб’єк-
тами, вiдповiдальними за прове-
дення в Українi фiнальної час-
тини європейського футбольного
чемпiонату. Наше мiнiстерство
надало свої пропозицiї до цього
законопроекту, вони були пiд-
триманi i врахованi при його
розробцi.

Якi заходи безпеки будуть
вживатися при охоронi громад-

ського порядку? Чи є в україн-
ських правоохоронцiв на озбро-
єннi якiсь ноу-хау?
— У жовтнi-листопадi 2010 року
за участю представникiв мiсце-
вого органiзацiйного комiтету
Євро-2012 в Українi працiвники
правоохоронних вiдомств здiй-
снили iнспекцiйнi перевiрки
офiцiйних мiсць Євро-2012. До
таких вiднесенi 62 об’єкти у 13
областях України. Пiд час їх ог-
ляду вивчали питання дотри-

мання встановлених правил без-
пеки i правопорядку пiд час про-
ведення чемпiонату. За їхнiми
результатами розробленi попе-
реднi розрахунки сил i засобiв
мiлiцiї, згiдно з якими до заходiв
з охорони громадського порядку
загалом залучатиметься до 40
тис. правоохоронцiв, а в мiстах,
якi прийматимуть, — приблизно
18,3 тис. мiлiцiонерiв.

Вiдповiдно до Угоди про про-
ведення фiнального турнiру
чемпiонату Європи з футболу,
укладеної мiж УЄФА, Федера-
цiєю футболу України та Поль-
ською футбольною асоцiацiєю, в
усiх мiстах, де проходитимуть
матчi, визначенi межi прилеглої
територiї до стадiонiв для чiтко-
го розподiлу повноважень мiж
учасниками забезпечення без-
пеки та правопорядку. Органiза-
тори футбольних матчiв, влас-
ники або орендарi стадiонiв та
футбольнi клуби несуть безпо-
середню вiдповiдальнiсть за за-
безпечення громадського поряд-
ку на територiї стадiону, його
трибунах. Для цього долучають-
ся стюарди та працiвники при-
ватних охоронних структур. По-
ряд зi стадiонами у резервi пе-
ребуватимуть наряди мiлiцiї, якi
при виникненнi надзвичайної
подiї вiдповiдним чином реагу-
ватимуть.

Окрiм цього, у квiтнi 2011 року
планується розпочати стажу-
вання за програмою УЄФА пра-
цiвникiв МВС, якi вiдповiдають
за пiдготовку до Євро-2012. Пе-
редбачається, що вони коорди-

нуватимуть пiд час цього заходу
взаємодiю мiж службами безпе-
ки стадiонiв, на яких вiдбувати-
муться футбольнi матчi, та си-
лами органiв внутрiшнiх справ
на територiї спортивної споруди.

Рiшення про введення на три-
буни працiвникiв мiлiцiї в разi
виходу ситуацiї з-пiд контролю
стюарди прийматимуть пiсля
вiдповiдного письмового звер-
нення керiвника служби безпе-
ки стадiону. Таким чином, це
дасть змогу привести роботу iз
забезпечення охорони правопо-
рядку на стадiонах до європей-
ських норм i уникнути звинува-
чень у неправомiрному втручан-
нi силовикiв у спортивне життя.
Така система вже успiшно зап-
роваджена в Донецьку.

До речi, хто такi стюарди i
яку пiдготовку вони проходять?
— Стюард виконує роль з обслу-
говування масових заходiв i до-
помагає адмiнiстрацiї стадiону,
охороннiй структурi та мiлiцiї
забезпечувати громадський по-
рядок пiд час їх проведення.
Безпосередньо пiдготовкою стю-
ардiв, якi забезпечуватимуть
громадський порядок на трибу-
нах, займаються Мiнiстерство

освiти i науки, молодi та спорту
України разом iз мiсцевим орга-
нiзацiйним комiтетом Євро-2012.

Якi складностi можуть ви-
никнути при спiлкуваннi право-
охоронцiв iз радикально на-
лаштованими вболiвальника-
ми, так званими фанами?
— Резонанс можуть викликати
неадекватнi, невиваженi або
непрофесiйнi дiї працiвникiв мi-
лiцiї. Щоб до мiнiмуму звести та-
ку можливiсть, ми вiдпрацьову-
ємо тактику дiй особового скла-

ду в разi ймовiрних групових по-
рушень громадського порядку
вболiвальниками пiд час фут-
больного матчу. Особлива увага
наших працiвникiв придiляєть-
ся запобiганню можливим не-
правомiрним дiям радикально
налаштованих футбольних вбо-
лiвальникiв.

З якими проблемними мо-
ментами в рамках пiдготовки до
Євро стикаються українськi мi-
лiцiонери?
— На сьогоднi одна з головних
проблем — матерiально-технiч-
не забезпечення. Хотiлося б, аби
пiд час перебування в Українi
iноземнi уболiвальники побачи-
ли сучасне технiчне оснащення
працiвникiв мiлiцiї — наприк-
лад, таке, як у наших польських
сусiдiв. Але для цього потрiбне
вiдповiдне фiнансування.

Згiдно з Державною цiльовою
програмою пiдготовки та прове-
дення в Українi фiнальної час-
тини чемпiонату Європи 2012 р.
з футболу для МВС передбачено
кошти у сумi 325,9 млн грн, з
яких у 2011 р. на потреби мiлiцiї
має пiти 218 млн грн. Цi кошти
плануємо спрямувати переваж-
но на змiцнення матерiально-
технiчної бази та оснащення мi-
лiцiї сучасними технiчними за-

собами боротьби зi злочиннiстю,
першочергово —засобами зв’яз-
ку та службовим транспортом.
Однак iснує реальна проблема,
оскiльки в 2010 роцi запланованi
кошти ми не отримали.

На жаль, нiхто не застрахова-
ний вiд виникнення нестандар-
тної ситуацiї, коли iноземець за
вчинення кримiнально караного
дiяння або адмiнiстративного
правопорушення може бути
iзольованим на певний час. Чи не
буде соромно за умови його утри-
мання в спецiальних установах?
— Ми працюємо над приведен-
ням до мiжнародних стандартiв

iзоляторiв тимчасового утриман-
ня та примiщень чергових частин
тих органiв внутрiшнiх справ, на
територiї обслуговування яких
проводитимуться футбольнi зма-
гання. Спецiальнi установи на те-
риторiї Донецької та Харкiвської
областей вже їм вiдповiдають.
Однак потребують реконструкцiї
iзолятори тимчасового утриман-
ня мiст Києва та Борисполя (ос-
кiльки в ньому розташований
мiжнародний аеропорт). А от IТТ
у Львовi взагалi потрiбно зводити
з нуля. Все це, зрозумiло, перед-

бачає видiлення коштiв. Загальна
вартiсть робiт на цих об’єктах
складає до 27 млн грн.

Проведення турнiру такого
рiвня пов’язане з вiдвiдуванням
нашої країни великою кiлькiстю
iноземних громадян, що передба-
чає необхiднiсть спiлкування з
гостями доступною для них мо-
вою. Як просувається процес на-
лагодження взаєморозумiння
мiж вартовими правопорядку та
iноземними туристами?
— У мiстах, якi прийматимуть
гостей, бiльшiсть працiвникiв
таких пiдроздiлiв як патрульна
служба мiлiцiї, охорона метро-
полiтену, Державтоiнспекцiя
вивчають англiйську мову.

Науковi колективи вiдомчих
навчальних закладiв системи
МВС розробили довiдник з ан-
глiйської мови для працiвникiв
органiв внутрiшнiх справ за те-
матикою Євро-2012, а також по-
сiбники, дубльованi англiйською
та росiйською мовами. У них вi-
дображенi спецiальнi термiни та
абревiатури, що використову-
ються при органiзацiї та прове-
деннi мiжнародних спортивних
змагань, футбольна символiка,
належнiсть автомобiльних но-
мерних знакiв тiй чи iншiй краї-
нi тощо.

Серед ноу-хау, яке за iнiцiати-
вою вiце-прем’єр-мiнiстра Ук-
раїни Бориса Колеснiкова пла-
нується запровадити серед
представникiв правоохоронних
органiв (у тому числi — мiлiцiо-
нерiв), — це застосування при
спiлкуваннi з iноземцями голо-
сового перекладача. Гостевi дос-
татньо натиснути на екранi ком-
пактного приладу на зображен-
ня прапора своєї країни, i елек-
тронний помiчник моментально
допоможе йому поспiлкуватися
iз вартовим правопорядку од-
нiєю з 15 доступних iноземних
мов. Керiвництво МВС пiдтри-
мало цю iнiцiативу, прийняте рi-
шення про придбання майже ти-
сячi таких приладiв.

На квiтень заплановано коле-
гiю МВС, на якiй попередньо оцi-
нять стан готовностi українських
правоохоронцiв до Євро-2012.
Мiнiстерство має стратегiю робо-
ти на цi пiвтора року, що залиша-
ються до проведення чемпiонату.
Ми зробимо все вiд нас залежне,
аби на гiдному рiвнi забезпечити
охорону правопорядку та спокiй
громадян України та її гостей.

Микола ГУЛЕВИЧ
для «Урядового кур’єра»
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325,9млн грн
передбачено для МВС
згiдно з Державною
цiльовою програмою
пiдготовки та проведення 
в Українi фiнальної
частини Євро−2012.

«Поряд зi стадiонами у резервi 
перебуватимуть наряди мiлiцiї»

Îðãàíiçàòîðè ôóòáîëüíèõ ìàò÷iâ, âëàñíèêè 
àáî îðåíäàði ñòàäiîíiâ òà ôóòáîëüíi êëóáè íåñóòü
áåçïîñåðåäíþ âiäïîâiäàëüíiñòü çà çàáåçïå÷åííÿ
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íà òåðèòîði¿ ñòàäiîíó, 
éîãî òðèáóíàõ. 

Äî çàõîäiâ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó
çàãàëîì çàëó÷àòèìåòüñÿ äî 40 òèñ.
ïðàâîîõîðîíöiâ, à â ìiñòàõ, ÿêi ïðèéìàòèìóòü, —
ïðèáëèçíî 18,3 òèñ. ìiëiöiîíåðiâ.

Âiä íàäìiðó àêòèâíèõ ôàíiâ «çiðîê» çàõèñòèòü ìiëiöiÿ

Перший заступник начальника
Департаменту громадської

безпеки МВС України
Володимир САЛIМСЬКИЙ
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Дьюлу Грошича по праву на-
зивають революцiонером у

футболi — першим голкiпером,
який смiливо вiддалявся вiд
рамки ворiт. «У 15 рокiв, — зга-
дував вiн в одному з iнтерв’ю, —
я замислився: чому голкiпер нi-
коли не залишає свого воротар-
ського майданчика? Адже пра-
вила не забороняють йому грати
по всьому полю, нехай i не тор-
каючись м’яча руками. I я став
пiдстраховувати захисникiв,
любив далекi виходи. За мною
пiшли й iншi воротарi. Винай-
шов я ще одну рiч. Адже мене
прозвали Чорною Пантерою
тому, що завжди грав у чорному
светрi. До мене голкiпери рiдко
з’являлися на полi в такiй
формi».

Життя не балувало улюблен-
ця угорських уболiвальникiв.
Коли учасники «Золотої коман-
ди» розiйшлися по рiзних бага-
тих клубах, Дьюла Грошич, ма-
ючи контракт у Бразилiї, вирi-
шив усе-таки повернутися додо-
му. Правлячий у країнi режим
Ракошi оголосив його шпигуном.
Спортсмена заарештували,
щоправда, невдовзi випустили,
але 15 мiсяцiв забороняли навiть
з’являтися на спортивних спо-
рудах. Проте Грошич повернув-
ся на поле, ще двiчi захищав
ворота збiрної на чемпiонатах
свiту.

Четвертого лютого, у день 85-
рiччя, легендарний голкiпер
прийняв багато привiтань. Одне
з них було вiд «Урядового
кур’єра».

Шановний ювiляре! Україн-
ськi вболiвальники футболу ду-
же добре пам’ятають вас як
стража ворiт блискучої угор-
ської команди середини ХХ
столiття. Читачi «Урядового
кур’єра» щиро бажають вам
мiцного здоров’я i довгих рокiв
життя.
— Для мене честь почути привi-
тання вiд читачiв вашої газети.
Дуже дякую за те, що про мене
пам’ятають. Це справдi приємно.

Як сталося, що невелика
країна дала свiтовi одну з най-
кращих футбольних дружин?
— В iсторiї футболу рiдко
трапляється, що такi гравцi
свiтового рiвня, як Ференц
Пушкаш, Шандор Кочiш, Йо-
зеф Божик, Нандор Гiдегкутi,
майже однаковi за вiком, одно-
часно збираються в однiй
командi. Я вважаю, що в той
перiод гра цiєї четвiрки вирi-
шувала долю збiрної. Це були
футболiсти найвищого класу, i
команда багато чим завдячува-
ла саме їм.

Для збiрної Радянського Со-
юзу зустрiчi з угорцями завжди
були бажаними i дуже напру-
женими. Щонайменше нашi
команди зустрiчалися у 1950-х
роках близько десяти разiв. I
завжди переможця визначав не
бiльш як один гол.
— Справдi, пiд час наших зус-
трiчей не було багато голiв. У
першiй половинi 1950-х i ще дов-
гi роки пiзнiше не iснувало укра-

їнської збiрної, а була лише ра-
дянська. Однак українськi фут-
болiсти вiдiгравали в тiй командi
важливу роль. Зараз менi вже,
на жаль, важко пригадати їхнi
iмена.

Ми згадуємо тепер у нашiй
газетi про попереднi чемпiона-
ти Європи. Знаковим був, зви-
чайно, перший. Тодi в однiй
восьмiй фiналу команда СРСР
перемогла угорцiв i врештi ста-
ла першим континентальним
чемпiоном. Ви радiли за кого-
небудь з радянських колег?
— Я особисто мав добрi стосунки
з гравцями радянської збiрної.
Дружнi зв’язки ми пiдтримува-
ли протягом тривалого часу, на-
вiть пiсля закiнчення футболь-
ної кар’єри. Спогади про матчi,
якi ми разом грали, ще й досi
живуть у моїй пам’ятi. Я згадую
про них як про однi з найважчих
i водночас найзахопливiших. У
мене особисто були дружнi сто-
сунки з Левом Яшиним та ще з
кiлькома радянськими футбо-
лiстами. Отож залишились най-
теплiшi спогади про той час.

Київська воротарська шко-
ла вiдома у свiтовому футболi.
Чи говорять вам щось такi iме-
на голкiперiв як Олег Макаров,
Євген Рудаков, Вiктор Банни-
ков? А може, Андрiй Гавашi?
— Звичайно, я чув про цих гол-
кiперiв, навiть бачив їхню гру,
щоправда, здалеку, але в мене
склалося дуже добре враження
про їхню майстернiсть. 

Вам, звичайно, вiдомо, що
Україна разом з Польщею бу-
дуть господарями наступного
чемпiонату Європи з футболу.
Що ви хотiли б побажати нашiй
командi?
— Бажаю українськiй футболь-
нiй збiрнiй перемог на цих зма-
ганнях.

Наталiя ГЕРЕТА 
для «Урядового кур’єра»,

Будапешт
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Дьюла ГРОШИЧ, 
легенда угорського футболу

«Для мене честь почути привiтання 
вiд «Урядового кур’єра»

«Та ви що, я ж Масопуст!»
ЮВIЛЕЙ. Чехiя вшанувала свого «золотого» гравця

Äüþëà ÃÐÎØÈ×. Êðàùèé âîðîòàð â iñòîði¿ óãîðñüêîãî ôóòáîëó,
ïðåäñòàâíèê ëåãåíäàðíî¿ i íåïåðåìîæíî¿ íà ïî÷àòêó 1950-õ ðîêiâ
«Çîëîòî¿ êîìàíäè», îëiìïiéñüêèé ÷åìïiîí 1952-ãî, âîëîäàð Êóáêà
Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè 1953-ãî, âiöå-÷åìïiîí ñâiòó 1954-ãî, ÷îòèðè-
ðàçîâèé ÷åìïiîí ñâîº¿ êðà¿íè. Íàðîäèâñÿ 4 ëþòîãî 1926 ðîêó â ìiñ-
òi Äîðîã. Ôóòáîëüíó êàð’ºðó ðîçïî÷àâ ó ìiñöåâîìó îäíîéìåííîìó
êëóái. Íàéáiëüøå ìàò÷iâ çiãðàâ ó âiäîìèõ óãîðñüêèõ êîìàíäàõ «Ãîí-
âåä» (125) i «Òàòàáàíüÿ» (123). Ç 1947-ãî
ïî 1962 ðiê çàõèùàâ âîðîòà çáiðíî¿
Óãîðùèíè, çà ÿêó ïðîâiâ 86 iãîð.
Ó÷àñíèê òðüîõ ÷åìïiîíàòiâ ñâiòó. Ïiä
íîìåðîì 18 óâiéøîâ äî ÷èñëà êðà-
ùèõ ãîëêiïåðiâ ñâiòó.

ДОСЬЄ «УК»

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»

Восени 2003-го до свого
50-рiччя УЄФА звер-

нувся до нацiональних
асоцiацiй iз проханням
назвати кращого футбо-
лiста країни за останнi 50
рокiв. Чехи не сумнiвали-
ся: у них це Йозеф Масо-
пуст. А два тижнi тому
спортивна громадськiсть
вiдзначила 80-ту рiчницю
з дня народження волода-
ря «Золотого м’яча», кра-
щого футболiста Європи
1962 року, вiце-чемпiона
свiту, бронзового призера
першостi континенту, ба-
гаторазового чемпiона
своєї країни.

Масопуста видiляли не-
абиякi диригентськi здiб-
ностi, вмiння створити цi-
лу систему гри всiєї ко-
манди i нав’язати свою
тактику супернику. Вiн мiг

вiдпрацювати в за-
хистi i безпосе-
редньо загрожу-
вати чужим во-
ротам, вико-
ристовуючи
ф i р м о в и й
дриблiнг,
прозваний
фахiвця-
ми «слало-
мом Масо-
пуста».

61 раз
вдягав Йо-
зеф форму
збiрної Че-
хословаччи-
ни. Вершиною
в кар’єрi тiєї
команди був
ч и л i й с ь к и й
чемпiонат свi-
ту 1962 року.
Тiльки вона
змогла встояти
в груповому
турнiрi проти

бразильцiв i заслуже-
но дiйшла до фiна-

лу. У радянськiй
футбольнiй iсто-

рiографiї було
прийнято пи-
шатися найви-
щим досяг-
ненням вiт-
чизняної суд-
дiвської шко-

ли — «золотим
свистком» вiдо-

мого арбiтра Ми-
коли Латишева за

арбiтраж фiналу то-
го турнiру. Насправ-
дi пишатися не було
особливо чим — Ла-
тишев вiдсудив ук-
рай погано: спочатку
зарахував гол, заби-
тий бразильцем Зi-
то, який у тому епi-

зодi пiдiграв собi ру-
кою, а потiм не поста-
вив очевидний пе-
нальтi у ворота лати-

ноамериканцiв. Масопуст
був розлючений, заявив
привселюдно, що Латишев
«неправильно розумiє зав-
дання соцiалiзму».

Вiн був патрiотом своєї
країни. Не раз йому надхо-
дили пропозицiї пограти
за багатi захiдноєвропей-
ськi клуби, зокрема й за
мадридський «Реал». Го-
ворили, що зовсiм непога-
но було б побачити у дiї
дует Масопуст — Дi Сте-
фано — найкращу пару
форвардiв за всю iсторiю
свiтового футболу. Пропо-
нувалися великi долари,
але Масопуст не спокусив-
ся на них.

Вiдома ще одна спроба
«купити» знаменитого
футболiста. Це трапилося
пiзнiше, 1991 року, коли
вiн став одним з iнспекто-
рiв чеського чемпiонату,
але довго бути ним не змiг:
i здоров’я пiдводило, i по-

рядки в новому чемпiонатi
встановилися зовсiм «гни-
лi». Розповiдають, що за
пiдпис пiд протоколом
чергового «договiрняка»
йому запропонували п’ять
тисяч нiмецьких марок.
«Та ви що, я ж Масопуст!»
— «Тому й п’ятак, iншим
би три заплатили». Пiсля
такого дiалогу Йозеф пi-
шов з футболу назавжди.

На урочистостi з нагоди
ювiлею «золотого» гравця
Чехiї завiтали чимало ти-
тулованих гостей. Та най-
колоритнiшим з них був,
мабуть, легенда порту-
гальського футболу Ейсе-
бiо. «Для мене велике за-
доволення, що в цей зна-
менний день можу обняти
мого великого друга. Ба-
жаю йому багато-багато
рокiв життя!»

Звичайно, не обiйшлося
без спогадiв. Португалець
згадав, як у березнi 1963

року його «Бенфiка», пе-
ремiгши вдома у грi за Ку-
бок європейських чемпiо-
нiв команду Масопуста —
празьку «Дуклу», прибула
на матч-вiдповiдь до сто-
лицi Чехословаччини.
«Було снiжно i морозно,
але гра видалась гарячою,
— розповiв Ейсебiо. —
Незважаючи на сильний
тиск суперника, нам по-
щастило зберегти нулi на
табло. То був вiдмiнний
матч, який поглибив нашу
дружбу з Йозефом».

Привiтання ювiляровi
передали уславленi вете-
рани Альфредо Дi Стефа-
но i Уве Зеєлер. А король
футболу Пеле надiслав вi-
деозвернення, в якому,
зокрема, були такi слова:
«Йозеф Масопуст — один
з найкращих гравцiв в iс-
торiї нашої улюбленої гри
i приклад для всiх футбо-
лiстiв».

Éîçåô Ìàñî-
ïóñò — âîëîäàð
«Çîëîòîãî ì’ÿ-
÷à» (1962 ðiê)

Äüþëà Ãðîøè÷ ïåðåõîïëþº ì’ÿ÷, 
àäðåñîâàíèé íàïàäàþ÷îìó çáiðíî¿ Àíãëi¿ Ñòåíó Ìîðòåíñåíó

Ô
îò

î 
ç 

ñà
éò

ó 
fa

nn
et

.o
rg

Ô
îò

î 
ç 

ñà
éò

ó 
eu

ro
20

08
.u

ef
a.

co
m



16 www.ukurier.gov.ua ÓÐßÄOÂÈÉ ÊÓÐ’ªÐ

ТAЙМ-AУТ

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

Юна художниця Дар’я
Маркова з мiста

Кремiнна, що на Луган-
щинi, стала однiєю з пере-
можниць конкурсу «Укра-
їна — футбольна країна»,
який провело Українське
державне пiдприємство
поштового зв’язку «Укр-
пошта» у рамках пiдготов-
ки до фiнальної частини
чемпiонату Європи з фут-
болу 2012 року. На адресу
Укрпошти надiйшло 2467
малюнкiв з усiх куточкiв
України, а один навiть з
Угорщини. Кращi твори
будуть використанi як ес-
кiзи для серiї художнiх
конвертiв, що видавати-
муться протягом 2011 —
2012 рокiв. Як оголосило
журi, переможцями стали
автори восьми кращих ро-
бiт. Ще двадцять учасни-
кiв будуть нагородженi
заохочувальними приза-
ми. Серед них — однок-
ласниця Дар’ї Олена Гай-
даш.

— Коли ми довiдалися
про конкурс, стали разом
у класi обговорювати, що
можна було б намалювати.
Я попередила учнiв: ма-
люнкiв з футболiстами бу-
де багато, — згадує клас-
ний керiвник Даринки та
Оленки з Кремiнської ху-
дожньої школи Вiталiя
Метьолкiна. — Обидвi дiв-
чинки талановитi, мислять
оригiнально й пишуть са-
мобутньо, хоча Даринцi

тiльки-но виповнилося
тринадцять, а Оленка ли-
ше на два роки старша.
Саме вони й запропонува-
ли намалювати дiтей, що
грають у найулюбленiшу
хлоп’ячу гру. А Олена ви-
рiшила додати ще бiльше
колориту — обрала зимо-
вий варiант.

Обидвi дiвчинки з деся-
тилiтнього вiку вчаться в
художнiй школi. Про
Дар’ю кажуть, що вона ху-
дожниця у другому поко-
лiннi: мама Iрина теж ви-
пускниця цього спецiалi-
зованого закладу, i її ма-
люнки зберiгаються в ту-

тешнiх архiвах. Даринка
обiцяє вчитися далi. Та
вже сьогоднi її роботи
прикрашають стiни школи
i служать посiбником для
учнiв молодших класiв,
зазначає педагог. Так вий-
шло, що Вiталiя Микола-
ївна лише пiвроку тому
замiнила Даринцi першу
вчительку, ту саму, яка не
радила малювати «прин-
цесок», а вчила бачити й
вiдображати натуру в ака-
демiчнiй манерi.

Смiхотлива й бешкетна
Дар’я iнколи завдає своїй
вчительцi чимало клопоту:
в маленькому класi ранко-

вої змiни хоча й лише
п’ять учнiв, але дисциплi-
на має триматися протя-
гом усiх 2,5-3 годин занять.
Вiталiя Миколаївна — са-
ма студентка Луганського
нацiонального унiверсите-
ту iменi Т. Шевченка —
жарти учнiв «вiдфутбо-
лює» вмiло, а головне, ви-
рушаючи на чергову сесiю
до обласного центру, зав-
жди пам’ятає про своїх та-
лановитих вихованцiв.
Тож i Даринка Маркова, й
Оленка Гайдаш, i всi iншi
учнi забезпеченi найкра-
щими фарбами, пензлика-
ми й олiвцями.

Поляки виховають 
свого провiсника

Ãåîðãié ÊÎÑÈÕ, 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÏÀÓËÜ-3? Ìîäà íà âîñüìèíîãiâ-âiùóíiâ ïåðåòíóëà êîðäîí
Íiìå÷÷èíè. Çàâåñòè â ñåáå åêçîòè÷íó òâàðèíêó, ÿêà ìàº ïðîã-
íîçóâàòè ðåçóëüòàòè ìàò÷iâ íàñòóïíîãî ÷åìïiîíàòó ªâðîïè ç
ôóòáîëó, âèðiøèëè ïîëÿêè. Íà ïî÷àòêó ëþòîãî, ïîâiäîìèâ ñàéò
tochka.net ç ïîñèëàííÿì íà ðàäiî ZET, â àêâàðióìi Âàðøàâ-
ñüêîãî çîîïàðêó îñåëèâñÿ ïðåäñòàâíèê ãîëîâîíîãèõ, ÿêîãî
ïðèâåçëè iç Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àêâàðióìiñòà çîîïàðêó Ðàôàëà
Îêîíüñüêi, íîâîñåëåöü ïðàãíå ïðî âñÿê âèïàäîê òðèìàòèñÿ ïî-
äàëi âiä î÷åé öiêàâèõ âiäâiäóâà÷iâ i äî ðîëi çiðêè ªâðî-2012 éî-
ìó äîâåäåòüñÿ ùå çâèêàòè. Ïàì’ÿòàþ÷è ïðî íåáåçïåêó, íà ÿêó
íàðàæàâñÿ ñâî¿ìè ïðîãíîçàìè çíàìåíèòèé íiìåöüêèé âiùóí
Ïàóëü, íàøi ñóñiäè ñòàâëÿòü ïåðåä ñâî¿ì âèõîâàíöåì ñêðîìíi-
øå çàâäàííÿ — ïåðåäáà÷àòè òiëüêè ðåçóëüòàòè ìàò÷iâ çà ó÷àñ-
òþ ïîëüñüêî¿ êîìàíäè.

À òèì ÷àñîì óæå ïîêiéíèé Ïàóëü ïîñìåðòíî íàãîðîäæåíèé
áðèòàíñüêîþ ïðåìiºþ DAFTA Awards â íîìiíàöi¿ «Íàéíåçâè-
÷àéíiøà iñòîðiÿ, ïîâ’ÿçàíà ç òâàðèíîþ». Ó áîðîòüái çà íàãîðî-
äó ëåãåíäàðíèé âîñüìèíiã îáiéøîâ íàéïîòâîðíiøîãî ó ñâiòi ñî-
áàêó ïîðîäè ÷èõóàõóà, ãîðèëó ç îäíîãî àìåðèêàíñüêîãî çîî-
ïàðêó, ÿêà, ïiäiáðàâøè çàãóáëåíó êèìîñü iãðîâó êîíñîëü, ïå-
ðåòâîðèëàñÿ íà àçàðòíîãî ãðàâöÿ, òà ùå òðüîõ òâàðèí.

ПРO ФУТБOЛ З ГУМOРOМ
Íàïàäíèê ôóòáîëüíî¿ êîìàíäè çàïèòóº ñóääþ:
— ßê çâàòè âàøîãî ñîáàêó?
— Ó ìåíå íåìàº ñîáàêè!
— ßê?! Ñëiïèé i áåç ñîáàêè?!

***
— ×îìó òè óâåñü ÷àñ á’ºø ïîâç âîðîòà?
— ß öiëþñÿ ó âîðîòà, òà, î÷åâèäíî, ïîçíà÷àºòüñÿ îáåðòàííÿ

Çåìëi.

У Захiднiй пiвкулi
дивитимуться матчi
Євро-2012

ÒÅËÅÒÐÀÍÑËßÖI¯. Íà Ïiâíi÷íîàìåðèêàíñüêîìó êîíòèíåíòi
ìàò÷i ÷åìïiîíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó ïîêàçóâàòèìóòü äâi êîìïà-
íi¿. Öå ïåðåäáà÷åíî óãîäîþ, ïiäïèñàíîþ ÓªÔÀ òà òåëåêîìïà-
íiÿìè ESPN òà TSN.

ESPN ïîêàæå iãðè ªâðî-2012 òà ªâðî-2016 ó ÑØÀ â øèðî-
êîìó ôîðìàòi àíãëiéñüêîþ òà iñïàíñüêîþ ìîâàìè â ïðÿìîìó
åôiði. Òàêîæ ïåðåäáà÷åíèé ïîêàç îãëÿäiâ êðàùèõ ìîìåíòiâ óñiõ
ìàò÷iâ. TSN çàáåçïå÷èòü òðàíñëÿöiÿìè êàíàäöiâ àíãëiéñüêîþ
òà ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè.

ßê ïîâiäîìèëè ñàéòó sport.tochka.net â ÓªÔÀ, ïàêåò ïðàâ áó-
äå ðåàëiçîâàíèé òàêîæ íà iíòåðíåò-ñàéòàõ òà ìîáiëüíèõ ñåðâi-
ñàõ òåëåêîìïàíié. Öå äàñòü çìîãó âáîëiâàëüíèêàì Ïiâíi÷íî¿
Àìåðèêè ñòåæèòè çà òóðíiðàìè çà äîïîìîãîþ Iíòåðíåòó i íà
ìîáiëüíèõ ïëàòôîðìàõ.

«Ïiäïèñàíà óãîäà âiäîáðàæàº iíòåðåñ äî ôóòáîëó â öüîìó ðå-
ãiîíi i çíà÷åííÿ ªâðî, ÿê íàäáàííÿ âñüîãî ëþäñòâà», — íàãîëî-
ñèâ ìàðêåòèíãîâèé äèðåêòîð UEFA Events SA Ãi Ëîðåí Åïøòåéí.

Ó äîãîâîði ïåðåäáà÷åíi i òðàíñëÿöi¿ íà ÑØÀ òà Êàíàäó ìîëî-
äiæíèõ ÷åìïiîíàòiâ ªâðîïè, ÿêi âiäáóäóòüñÿ â çàçíà÷åíèé ïðî-
ìiæîê ÷àñó, à òàêîæ æiíî÷îãî ªâðî-2013.

Даринчин м’яч 
на поштовому конвертi
КОНКУРС. Малюнок дiвчинки iз Кремiнної стане надбанням
української фiлателiї

Уроки англiйської
YES! У Донецьку беруться навчати iноземнiй мовi працiвникiв
мiсцевої сфери обслуговування

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

Готуючись до прийому
гостей, якi приїдуть до

Донецька на матчi Євро-
2012, тут взялися навчати
мешканцiв шахтарської
столицi iноземної мови.
Щоправда, йдеться не про
всiх донеччан. Передусiм
це стосується персоналу
сфери обслуговування.
Зокрема протягом нинiш-
нього року на курсах ан-
глiйської мови навчати-
муться працiвники готе-
лiв, кафе, ресторанiв, а та-
кож кондуктори мiського
громадського транспорту,
касири аеропорту, залiз-
ничного вокзалу та авто-
вокзалу.

За словами начальника
управлiння з пiдготовки до
Євро-2012 мiської ради До-
нецька Сергiя Рєпiна, поки
що «курсанти» мають опа-
нувати таку собi програму
мiнiмум: тобто навчитися

спiлкуватися з вiдвiдува-
чами-iноземцями бодай на
побутовому рiвнi. «У кож-
ному ресторанi чи кафе по-
винен бути спiвробiтник,
який володiє англiйською
мовою i може зрозумiти,
що саме хоче клiєнт вiд
закладу», — каже вiн.

Для оплати цiєї навчаль-
ної програми мiська рада
планує залучати фiнансо-

вого партнера, однак на
яку суму доведеться роз-
кошелитися, поки що не
вiдомо. Так само тут ще не
пiдрахували точну кiль-
кiсть працiвникiв сфери
сервiсу, якi вивчатимуть
iноземну мову. Зате досте-
менно вiдомо, що пiд час
проведення в Донецьку
матчiв Євро-2012 обласно-
му центру знадобиться

близько трьох тисяч во-
лонтерiв. З урахуванням
досвiду проведення в регi-
онi юнацького Євро-2009
частину волонтерiв задiю-
ватимуть для прийому та
супроводу команд-учас-
ниць i почесних гостей.
Знайдеться робота i для iн-
ших добровiльних помiч-
никiв: вони працювати-
муть спiльно з правоохо-
ронцями, медиками та ря-
тувальниками. Пiдготовку
волонтерiв, якими влiтку
2012 року стануть студен-
ти з Донецька, Горлiвки та
Марiуполя, є намiр прово-
дити в Донецькому нацiо-
нальному унiверситетi та
Горлiвському державному
педагогiчному iнститутi
iноземних мов.

А в Донецькому юридич-
ному iнститутi офiцери-
правоохоронцi вже присту-
пили до навчання англiй-
ськiй на спецiальних кур-
сах. Уроки вiдвiдуватимуть
1,5 тисячi мiлiцiонерiв.

Âiäïîâiäàëüíi çà âèïóñê Âîëîäèìèð ÄÅÕÒßÐÅÍÊO, Ãåîðãié ÊOÑÈÕ i Âàëåðié ÐÅÊÓÍOÂ
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— Òè, Ïåòðåíêó, ùî ïîäóìàâ, êîëè ÿ ñêàçàâ, ùî
ïðèçíà÷àþ òåáå êàïiòàíîì?


