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ХАРКIВ ЗДИВУЄ
НАЙБIЛЬШОЮ ФАН-ЗОНОЮ
ТА УКРАЇНСЬКИМ
ДIСНЕЙЛЕНДОМ

ВOСЬМИНIГ 
ПOМЕР — 
ХAЙ ЖИВЕ 
ВOСЬМИНIГ!

До зустрiчi в Українi!

Презентацiя у Брюсселi
ÐÓÁIÆ. Óêðà¿íà ïîäîëàëà âiäñòàâàííÿ â ïiäãîòîâöi äî ªâðî-

2012 i áóäå ãîòîâîþ ââåñòè â äiþ ãîëîâíi iíôðàñòðóêòóðíi òà
ñïîðòèâíi îá’ºêòè âæå ó ñåðïíi 2011 ðîêó. Ïðî öå ó âiâòîðîê â
Áðþññåëi çàÿâèâ ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ìîëîäi òà ñïîðòó
Ðàâiëü Ñàôióëëií ïiä ÷àñ âiäêðèòòÿ ïðåçåíòàöi¿ ªâðî-2012 ó
ªâðîïåéñüêîìó Ïàðëàìåíòi.

«2010 ðiê äëÿ íàñ áóâ «ãàðÿ÷èì» ó ïëàíi ïiäãîòîâêè äî ªâðî-
2012. Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî âñÿ êðà¿íà, áóäiâåëüíèêè, óðÿä i Ïðå-
çèäåíò çðîáèëè óñå ìîæëèâå, ùîá ïèòàííÿ, áóòè ÷åìïiîíàòó
ªâðîïè â Óêðà¿íi ÷è íi, áóëî îñòàòî÷íî çíÿòî», — çàçíà÷èâ óðÿ-
äîâåöü.

Âií çàóâàæèâ, ùî 500 äíiâ, ÿêi çàëèøèëèñÿ äî ïðîâåäåííÿ
÷åìïiîíàòó, — öå ñâîºðiäíèé ðóáiæ, êîëè Óêðà¿íà ÷iòêî âèçíà-
÷èëà âëàñíó ñòðàòåãiþ ùîäî ïiäãîòîâêè i ÷iòêî ðîçóìiº, êîëè i
ùî ìàº áóòè çðîáëåíî. Óæå ââåäåíî â äiþ êiëüêà àâiàöiéíèõ
òåðìiíàëiâ òà iíøèõ iíôðàñòðóêòóðíèõ îá’ºêòiâ ó ìiñòàõ, äå âiä-
áóäóòüñÿ ìàò÷i.

Президент Союзу
європейських фут-

больних асоцiацiй вiд-
значив, що Польща та
Україна досягли суттє-
вих успiхiв у пiдготовцi
до чемпiонату Європи
2012 року. За словами
пана Платiнi, великого
поступу обидвi країни
досягли за останнiй
рiк:

«Упродовж останнього
року ми спостерiгаємо
величезний прогрес,
зокрема були введенi в
експлуатацiю новi стадi-
они та термiнали в аеро-
портах. Темпи робiт да-
ють змогу УЄФА почу-
ватися дуже впевненим
щодо готовностi усiєї
необхiдної iнфраструк-
тури».

За 500 днiв до старту
фiнальної частини кон-
тинентальної першостi
президент УЄФА нага-
дав, що зараз кожен
день на рахунку:

«500 днiв можуть зда-
ватися тривалим про-
мiжком часу, однак для
подiї такого розмаху
важливий кожен день.
Тож ми збираємось про-

довжувати нашу плiдну
спiвпрацю з урядами
країн, що прийматимуть
чемпiонат, з мiстами-
господарями та мiсцеви-
ми органiзацiйними ко-
мiтетами, щоб забезпе-
чити проведення грандi-
озного та незабутнього
турнiру в Українi та
Польщi», — наголосив
Мiшель Платiнi.

стор. 12−13

Çà ïðîãíîçàìè, 2012 ðîêó äî Óêðà¿íè ïðè¿äå ùîíàéìåíøå 800 òèñ. òóðèñòiâ.
Ùîá ïðèãîñòèòè öþ àðìiþ ìàíäðiâíèêiâ ÿñêðàâèìè âðàæåííÿìè, ñàìîãî áîðùó áóäå çàìàëî...

32000000грн
отримає цього року Донецьк 

з державного бюджету на придбання
медичного обладнання в рамках

пiдготовки i проведення фiнальної
частини чемпiонату Європи з футболу. 

ПРОМОЦIЯ. «Урядовий кур’єр» поцiкавився, 
як готується до європейського футбольного свята 
вiтчизняна туристична галузь

ТAБЛO

«Сьогоднi я вiрю,

що фiнальний матч

Україна — Польща 

в Києвi може бути 

не лише мрiєю».

Голова МОК «Євро−2012 Польща», вiце−президент
Польського футбольного Союзу про перспективи фiналу
Україна — Польща континентальної першостi 2012 року

AДAМ ОЛЬКОВИЧ:

стор. 1100

МИСЛИВЕЦЬ 
ЗА ГОЛАМИ 
НА 
РОЗДОРIЖЖI

Мiшель Платiнi:
«Ми спостерiгаємо величезний прогрес»
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ПРOГНOЗИ

Валерiй РЕКУНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Гравцi та тренери клубiв
української Прем’єр-

лiги головним героєм ми-
нулого сезону назвали во-
ротаря донецького «Шах-
таря» i нацiональної збiр-
ної Андрiя Пятова. За пiд-
сумками одного з журна-
лiстських референдумiв
звання переможця вибо-
ров пiвзахисник «Днiпра»
Євген Коноплянка.

Якщо оцiнювати рiк, що
минув, крiзь призму нацi-
ональної збiрної, то, на на-
шу думку, найяскравiше
враження залишив ко-
лишнiй київський динамi-
вець, який минулого сезо-
ну захищав кольори мос-
ковського «Локомотива».

Газзаєв 
чи Алiєв?

Не варто
зайвий раз
нагадувати обставини, якi
змусили талановитого
футболiста змiнити схили
Днiпра на береги Москви-
рiки. Якщо називати речi
своїми iменами, торiк Алi-
єва буквально вичавив з
динамiвського клубу його
не надто далекоглядний
наставник Валерiй Газза-
єв. Зараз уже можна пiд-
вести промiжнi пiдсумки
заочного суперництва бун-
тiвного пiвзахисника i зас-
луженого тренера Росiї.

Валерiй Георгiйович,
який обiцяв протягом
трьох рокiв привезти до
Києва Кубок європей-
ських чемпiонiв, не подо-
лав навiть квалiфiкацiю
найпрестижнiших змагань
Старого Свiту. Пiсля цього,
набравши одне очко з шес-
ти можливих на стартi

групового турнiру Лiги Єв-
ропи, Газзаєв залишив ук-
раїнську столицю.

Провальнi пiвтора роки
в Кончi-Заспi кардиналь-
ним чином вплинули на
подальший життєвий
шлях 56-рiчного спецiа-
лiста. Вихованець осетин-
ського футболу змiнив
тренерську лаву на адмi-
нiстративне крiсло — обiй-
няв посаду президента

«Аланiї» з Владикавказу,
яка минулого сезону виле-
тiла з Прем’єр-лiги до пер-
шого росiйського дивiзiо-
ну. Тренуватиме команду
з Пiвнiчної Осетiї син Ва-
лерiя Георгiйовича — Во-
лодимир.

Його колишнiй пiдопiч-
ний став найрезультатив-
нiшим гравцем росiйської
першостi за системою «гол
плюс пас». Дебютант

Прем’єр-лiги сусiдньої
країни залишив позаду
таких зiрок, як португа-
лець Даннi («Зенiт»), бра-
зильцi Веллiтон («Спар-
так») i Вагнер Лав (ЦСКА),
провiдних виконавцiв но-
воспечених чемпiонiв кра-
їни i нацiональної збiрної
— Олександра Кержакова
та Володимира Бистрова.

У чемпiонатi Росiї-2010
Олександр Алiєв забив 14

м’ячiв i вiддав шiсть ре-
зультативних передач. Вiн
на один бал випередив
кращого бомбардира тур-
нiру — московського спар-
такiвця Веллiтона, на ра-
хунку якого 19 точних пос-
трiлiв, але жодного гольо-
вого пасу.

— Насамперед хочу вiд-
значити майстерне вико-
нання Алiєвим штрафних
ударiв, — пiдкреслює ко-
лишнiй пiвзахисник «Ман-
честер Юнайтед» i збiрної
Союзу, вихованець кiро-
воградського футболу Ан-
дрiй Канчельскiс. — Без
цих вiртуозних пострiлiв
минулого сезону столич-
ним «залiзничникам» було
б зовсiм сутужно. Але у

хавбека збiрної Ук-
раїни виста-

чає й iнших
п о з и т и в н и х

якостей. Вiн вiдмiнно воло-
дiє передачами на середнi
та дальнi вiдстанi, у нього
непоганий дриблiнг. Має
справжнiй чоловiчий ха-
рактер: дебютуючи у но-
вому чемпiонатi, вiн одра-
зу став лiдером «Локомо-
тива».

Ще вагомiшими вигля-
дають показники футбо-
лiста, якому за тиждень
виповниться 26 рокiв, у
складi нацiональної збiр-
ної. У дев’яти товариських
зустрiчах минулого року
синьо-жовта дружина 16
разiв вражала чужi воро-
та. П’ять разiв змушував
суперникiв починати з
центра поля гравець пiд
восьмим номером. Для по-
рiвняння: по два м’ячi на
рахунку київського дина-
мiвця Андрiя Шевченка та
Євгена Коноплянки з
«Днiпра».

Кожен iз голiв Алiєва
можна переглядати у вiде-
озапису не один раз. У
Львовi болiльники ошеле-
шено зойкнули, коли
Олександр наважився на
удар метрiв з 35-и. Воро-
тар гостей Лобонц встиг
лише торкнутися рукою
м’яча, який влетiв у сiтку.
Цей гол-красень допомiг
синьо-жовтим перемогти
збiрну Румунiї — 3:2. У
серпнi на полi «Донбас
Арени» на гарматний пос-
трiл пiвзахисника зi
штрафного не зумiв зреа-
гувати голкiпер голлан-
дцiв Ворм — 1:1. А кращим
голом року журналiсти
визнали дивний за красою

футбольний етюд у до-
машнiй зустрiчi Україна
— Чилi. Обiгравшись з
партнером, Алiєв завер-
шив атаку блискучим дiа-
гональним ударом у даль-
ню «дев’ятку».

Головний
трансфер
мiжсезоння

Запитання, яке на по-
чатку року не сходить зi
сторiнок численних спор-
тивних видань: чи повер-
неться Олександр Алiєв до
київського «Динамо»?

— Я хочу грати пiд ору-
дою Юрiя Сьомiна, в яко-
му б клубi вiн не працю-
вав, — зiзнався наш ге-
рой журналiстам. — За-
раз у мене дiючий кон-
тракт iз московським
«Локомотивом», який я
зобов’язаний виконувати.
Але якщо клуби знайдуть
мiж собою спiльну мову,
iз задоволенням поверну-
ся до Києва. Проте вмов-
ляти кого-небудь вiдпус-
тити мене з «Локо» не
збираюся.

З чого слiд виходити,
оцiнюючи цю суперечливу
ситуацiю? Коли президент
«Локомотива» Ольга Смо-
родська говорить, що за-
раз Олександр коштує вiд
9 до 11 млн євро, а не 8, як
рiк тому, вона як прода-
вець «грає» на пiдвищен-
ня. Коли власник динамiв-
ського клубу Iгор Суркiс
наголошує на тому, що
Алiєв навiть пiсля пiдпи-
сання нового контракту не
матиме права виступати
нинiшньої весни за киян у
Лiзi Європи, вiн грає на
зниження цiни.

Найважливiше iнше —
старий-новий керманич
киян мрiє поновити у
складi бiло-блакитних
ударну зв’язку Мiлев-
ський — Алiєв. Саме за ча-
сiв Юрiя Сьомiна технiч-
ний хавбек з гарматним
ударом став ключовою фi-
гурою динамiвцiв. Коли вiн
виявився непотрiбним ки-
янам, навколо нього буду-
валася гра московських
«залiзничникiв».

Прогноз «Урядового
кур’єра» звучить для убо-
лiвальникiв українського
вiце-чемпiона оптимiстич-
но: другу половину сезону
Алiєв почне у київському
клубi.

Îëåã ÁËÎÕIÍ, 
êðàùèé ôóòáîëiñò ªâðîïè 1975 ðîêó

«ßê äëÿ äåáþòàíòà ÷åìïiîíàòó Ðîñi¿
Àëiºâ âèãëÿäàâ âiäìiííî. Íà ñòàðòi ïåð-
øîñòi âií ñòàâ ñïðàâæíiì ðÿòóâàëüíèêîì
«Ëîêîìîòèâà». Öiêàâî ïîäèâèòèñÿ, ÷èì
ïiâçàõèñíèê âiäçíà÷èòüñÿ â íîâîìó ñåçîíi. Àäæå ãîëîâíà îçíà-
êà ìàéñòåðíîñòi — ñòàáiëüíiñòü. Íåîáõiäíî çiãðàòè íà âèñîêî-
ìó ðiâíi õî÷à á ï’ÿòü-øiñòü ðîêiâ. À îò êîëè âií îòðèìàº çàïðî-
øåííÿ âiä ìàäðèäñüêîãî «Ðåàëà» àáî «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»,
ìîæíà áóäå ãîâîðèòè ïðî òå, ùî Îëåêñàíäð ïåðåðiñ ðiâåíü ðî-
ñiéñüêîãî ÷è óêðà¿íñüêîãî ÷åìïiîíàòiâ».

Âiêòîð ËÅÎÍÅÍÊÎ, 
êîëèøíié ôîðâàðä êè¿âñüêîãî

«Äèíàìî» i çáiðíî¿ Óêðà¿íè

«Îñòàííiì ÷àñîì ðàç ó ðàç äîâîäèòü-
ñÿ ÷óòè, ùî ãðàâöåâi ïîòðiáåí ÷àñ äëÿ
àäàïòàöi¿ ó íîâîìó êëóái. Ñàøêî ïåðå-
êîíëèâî ñïðîñòóâàâ öþ òåçó: âîðîòàði ñóïåðíèêiâ òàê i íå çóìi-
ëè ðîçãàäàòè ñåêðåò éîãî ìîãóòíiõ ïîñòðiëiâ. Áóäó óâàæíî ñòå-
æèòè çà éîãî âèñòóïàìè íàâåñíi — ÷è çìîæå ãðàâåöü âòðèìà-
òèñÿ íà öié âèñîòi? ßêùî Àëiºâ ïîâåðíåòüñÿ äî Êèºâà, òåæ áó-
äå íåïîãàíî».

Â’ÿ÷åñëàâ ÃÐÎÇÍÈÉ,
çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè i Ðîñi¿

«Òîðiê ó Ðîñi¿ áàãàòî ãîâîðèëè ïðî
Àëiºâà. Îäíi ââàæàþòü éîãî âåëèêèì
ãðàâöåì, iíøi ïåðåêîíàíi: óäàðè çi
øòðàôíèõ — éîãî ºäèíà çáðîÿ. Ìóøó
âèçíàòè, ùî öåé ôóòáîëiñò çäàòåí âiääàòè òî÷íèé ïàñ ó áóäü-
ÿêó òî÷êó ïîëÿ ç çàïëþùåíèìè î÷èìà. Õî÷ó ïiäêðåñëèòè: êî-

æåí òàëàíò ìàº çíàéòè ñâîãî òðåíåðà. Çãàäàéòå, ÿê âiäìiííî
âèãëÿäàâ ôðàíöóçüêèé ôîðâàðä Àíði â Àðñåíà Âåíãåðà â «Àð-
ñåíàëi». À ïåðåéøîâ äî «Áàðñåëîíè» — i çãàñ. Àðãåíòèíåöü
Äîìiíãåñ ó Êóðáàíà Áåðäèºâà â «Ðóáiíi» âèçíàâàâñÿ êðàùèì
ôóòáîëiñòîì Ðîñi¿. À ó ñêëàäi «Çåíiòà» îïèíèâñÿ íà ëàâi çàïàñ-
íèõ. Äëÿ Àëiºâà íàäçâè÷àéíî âàæëèâà äîâiðà íàñòàâíèêà. À
Þðié Ñüîìií, ÿê íiõòî iíøèé, óìiº çíàõîäèòè iíäèâiäóàëüíèé
ïiäõiä äî ÿñêðàâèõ îñîáèñòîñòåé».

Àðòåì ÌIËÅÂÑÜÊÈÉ, 
íàïàäàþ÷èé êè¿âñüêîãî «Äèíàìî» 

i çáiðíî¿ Óêðà¿íè

«Íå âàðòî çàáóâàòè, ùî ìèíóëîãî ðî-
êó «Ëîêîìîòèâ» ïåðåæèâàâ íå íàéêðàùi
÷àñè. Ó ïåðøié ïîëîâèíi ñåçîíó Àëiºâ
ïðàêòè÷íî ñàì òÿãíóâ çà ñîáîþ êîìàíäó. Ïiäñóìêîâå ï’ÿòå ìiñ-
öå i ïóòiâêà ó Ëiãó ªâðîïè — öå éîãî çàñëóãà. Âàðòî ëèøå ïiä-
ðàõóâàòè, ñêiëüêè î÷îê ïðèíåñëè ñòîëè÷íîìó êëóáó ðåçóëüòà-
òèâíi óäàðè ïiâçàõèñíèêà. Iñíóº ôóòáîëüíà àêñiîìà: âîðîòàð —
ïîëîâèíà êîìàíäè. ß á âèñëîâèâñÿ iíàêøå: Àëiºâ — ïîëîâèíà
«Ëîêîìîòèâà».

Þðié ÊÀËÈÒÂÈÍÖÅÂ, 
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâíîãî

òðåíåðà çáiðíî¿ Óêðà¿íè

«Àëiºâèì ÿ íå áóäó çàäîâîëåíèé íiêî-
ëè. Öåé ôóòáîëiñò âìiº ðîáèòè íà ïîëi
âñå, âîëîäiº ôåíîìåíàëüíèì ïîòåíöià-
ëîì. Àëå ðåàëiçîâóº éîãî, ì’ÿêî êàæó÷è, äàëåêî íå ïîâíiñòþ. Ìè
ðàçîì iç Ñàøêîì ÷àñòî îáãîâîðþºìî öþ òåìó. Òèì áiëüøå, ùî
ìåíi áëèçüêà íå òiëüêè éîãî ïîçèöiÿ íà ïîëi, à é íîìåð íà ìàé-
öi. Âèêîíàííÿ øòðàôíèõ óäàðiâ — öå ÷óäîâî. ßêùî âií âiääàâà-
òèìå ùå òðè-÷îòèðè ãîëüîâi ïåðåäà÷i ïðîòÿãîì ìàò÷ó, ïðåòåí-
çié äî ãðàâöÿ íå áóäå».

Мисливець за голами на роздорiжжi
ЛАУРЕАТ. За версiєю «Урядового кур’єра» кращим футболiстом 2010 року 
у складi збiрної України став Олександр Алiєв

ТАБЛО

Çáiðíà Óêðà¿íè ó ñåçîíi-2010
25 òðàâíÿ. Óêðà¿íà — Ëèòâà — 4:0 (Àëiºâ, 10, 18, Øåâ÷åíêî,

69, ç ïåíàëüòi, 79)
29 òðàâíÿ. Óêðà¿íà — Ðóìóíiÿ — 3:2 (Àëiºâ, 15, Êîíîïëÿíêà,

75, Êiâó, 78, àâòîãîë — Òîìàø, 54, Íiêóëàº, 63)
2 ÷åðâíÿ. Íîðâåãiÿ — Óêðà¿íà — 0:1 (Çîçóëÿ, 78)
11 ñåðïíÿ. Óêðà¿íà — Íiäåðëàíäè — 1:1 (Àëiºâ, 75 — Ëåíñ, 73)
4 âåðåñíÿ. Ïîëüùà — Óêðà¿íà — 1:1 (ªëåíü, 42 — Ñåëåç-

íüîâ, 90)
7 âåðåñíÿ. Óêðà¿íà — ×èëi — 2:1 (Ðàêèöüêèé, 36, Àëiºâ, 65

— Iñëà, 87)
8 æîâòíÿ. Óêðà¿íà — Êàíàäà — 2:2 (Ìiëåâñüêèé, 59, Òèìî-

ùóê, 80 — Äæåêñîí, 12, Õàò÷iñîí, 29)
11 æîâòíÿ. Áðàçèëiÿ — Óêðà¿íà — 2:0 (Äàíiåëü Àëâåñ, 25,

Ïàòó, 64)
17 ëèñòîïàäà. Øâåéöàðiÿ — Óêðà¿íà — 2:2 (Ôðàé, 40, 62 — ßð-

ìîëåíêî, 47, Êîíîïëÿíêà, 75)

ПРЯМA МOВA

Îëåêñàíäð ÀËIªÂ. Íàðîäèâñÿ 3 ëþòîãî
1985 ð. â Õàáàðîâñüêó.

Ïiâçàõèñíèê ìîñêîâñüêîãî «Ëîêîìîòèâà» i
çáiðíî¿ Óêðà¿íè.

Ñðiáíèé ïðèçåð ìîëîäiæíîãî ÷åìïiîíàòó
ªâðîïè-2006 (U-21), áðîíçîâèé ïðèçåð ªâ-
ðî-2004 (U-19). Âîëîäàð «Áðîíçîâî¿ áóòñè»
÷åìïiîíàòó ñâiòó ñåðåä þíiîðiâ-2005. Çà
þíàöüêi çáiðíi ïðîâiâ 79 ìàò÷iâ, çàáèâ 42
ì’ÿ÷i.

×åìïiîí Óêðà¿íè ó ñêëàäi êè¿âñüêîãî
«Äèíàìî», âîëîäàð Êóáêà Óêðà¿íè-2007.

Ó ñêëàäi ìîñêîâñüêîãî «Ëîêîìîòèâà»
äåáþòóâàâ 14 áåðåçíÿ ìèíóëîãî ðîêó â
ìàò÷i ç êàçàíñüêèì «Ðóáiíîì». Ó íàñòóï-

íié ãði ïðîòè êëóáó «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» Àëiºâ
çàáèâ ïåðøi äâà ì’ÿ÷i ó ñêëàäi «çàëiçíè÷íè-
êiâ» (ãîñïîäàði ïåðåìîãëè — 3:0).

Êðàùèé ôóòáîëiñò ÷åìïiîíàòó Ðîñi¿-2010
çà ñèñòåìîþ «ãîë ïëþñ ïàñ» (14 ì’ÿ÷iâ i øiñòü
ðåçóëüòàòèâíèõ ïåðåäà÷).

Äåáþò ó ñêëàäi çáiðíî¿ Óêðà¿íè — 6
âåðåñíÿ 2008 ð. (ïîºäèíîê âiä-

áiðíîãî öèêëó ÷åìïiîíàòó ñâi-
òó-2010 ïðîòè Áiëîðóñi).

25 òðàâíÿ 2010 ð. âiä-
êðèâ ðàõóíîê ãîëàì ó
ñêëàäi íàöiîíàëüíî¿ äðó-
æèíè, äâi÷i âðàçèâøè âî-
ðîòà çáiðíî¿ Ëèòâè.

ДОСЬЄ «УК»
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За визнанням вiтчизняних i
зарубiжних експертiв, сьо-

годнi Харкiв демонструє най-
кращу пiдготовку до фiнальної
частини Євро-2012 порiвняно з
iншими українськими мiстами.
Як столиця Слобожанщини зби-
рається утримати високу план-
ку, якi завдання ставить перед
собою мiська влада на найближ-
чi пiвтора року, що залишилися
до старту євротурнiру, — у бесi-
дi кореспондента «Урядового
кур’єра» з мiським головою Ген-
надiєм КЕРНЕСOМ.

Геннадiю Адольфовичу, за-
вершився ще один непростий
рiк пiдготовки Харкова до Єв-
ро-2012. Якi його головнi пiд-
сумки? 
— Головним завданням минуло-
го року було, перш за все, вико-
нання в повному обсязi умов до-
говору мiж УЄФА i нашим мiс-
том. Основна увага придiлялася
пiдготовцi iнфраструктури чем-
пiонату. Ми успiшно презенту-
вали Харкiв на першому жереб-
куваннi у Варшавi, влiтку пока-
зали свiту i харкiв’янам логотип
приймаючого мiста, а нещодавно
презентували у Харковi талiс-
мани УЄФА Євро-2012.

Важливо, що в 2010 роцi ми
перейшли вiд концептуальних
розробок до конкретної роботи
за всiма напрямками. Всi питан-
ня, пов’язанi з пiдготовкою до
турнiру, пiд пильною увагою
мiської ради, обласної держав-
ної адмiнiстрацiї, обласної ради,
створено єдиний органiзацiйний
комiтет.

Як фiнансувалися головнi
об’єкти: що брала на себе дер-
жава, а що мiсто?
— За весь перiод пiдготовки мiс-
та до турнiру на першому мiсцi
за обсягом фiнансування — дер-
жавний бюджет, потiм —мiсь-
кий i обласний. У 2010 роцi цi
пропорцiї збереглися: 555 млн
грн дала держава, з мiського
бюджету Харкова видiлено май-
же 200 млн, з обласного — 37
млн грн.

Практично все освоєно, за ви-
нятком 13,5 млн грн державної
пiдтримки на будiвництво мет-
ро, якi надiйшли торiк наприкiн-
цi грудня. Вони, безсумнiвно, бу-
дуть використанi за призначен-
ням. Окрiм запланованого фi-
нансування з мiського бюджету,
в нинiшньому роцi Харкiвська
мiська рада надала преференцiї
11 суб’єктам господарської дi-
яльностi, об’єкти яких задiянi в
пiдготовцi мiста до Євро-2012.

Що стосується фiнансових
планiв на поточний рiк, ми нап-
равили свої пропозицiї Нацiо-
нальному агентству з питань Єв-
ро-2012 на загальну суму
1588,88 млн грн, запланованих у
Державнiй програмi на поточний
рiк i з врахуванням недофiнан-
сування за 2010 рiк. Кошти пi-
дуть, передусiм, на стадiон i ае-

ропорт, оновлення тролейбусiв i
трамваїв, будiвництво нової
станцiї метро «Проспект Пере-
моги», закупiвлю дiагностичного
устаткування для медичних
закладiв, реставрацiю i ремонт
об’єктiв культури.

На нарадi в столицi, де ви бу-
ли присутнi разом з iншими ке-
рiвниками приймаючих мiст,
Мартiн Каллен висунув низку
вимог до харкiвського стадiону
«Металiст». Що належить зро-
бити ще, якi термiни для цього
визначенi?

— Стадiон «Металiст» — голов-
ний об’єкт мiста до Євро-2012, i
його реконструкцiя майже за-
вершена, усуваються зауважен-
ня вiд експертiв УЄФА. Так, сьо-
годнi йде модернiзацiя системи
енергозабезпечення, благоус-
трiй примiщень пiвденної, пiв-
нiчної i схiдної трибун. Мiжна-
родними консультантами роз-
робляється план управлiння
стадiоном у день матчу. «Сило-
вики» мiста i областi так само го-
туються працювати в нових
умовах. Уже навеснi запрацює
програма з пiдготовки стюардiв.
Ще однiєю важливою ланкою в
пiдготовцi стадiону буде ство-
рення медiа-центру.

За вимогами УЄФА в стадiону
має бути єдиний оператор, який
цiлiсно вiдповiдатиме за органi-
зацiю життєдiяльностi об’єкта,
проведення матчiв i безпеку лю-
дей. Ним стане футбольний клуб
«Металiст», який має великий
досвiд органiзацiї матчiв, у тому
числi i мiжнародного рiвня.

Рiшенням сесiї мiської ради в
2011 роцi на завершення рекон-
струкцiї стадiону iз мiського
бюджету будуть видiленi кошти
у розмiрi 15,7 млн грн. Таким чи-
ном, усi проблемнi питання з ре-
конструкцiї «Металiста» будуть
вирiшенi, що дасть змогу ввести
його в експлуатацiю вiдповiдно
до вимог УЄФА до червня 2011
року.

А як iдуть справи на ще од-
ному головному об’єктi Євро-
2012 — Мiжнародному аеропор-
ту?
— Аеродромний комплекс,
який будується коштом держа-
ви, готовий на третину. На 99
вiдсоткiв виконанi роботи по пе-
ронах. Все йде до того, що до
кiнця року аеропорт буде гото-
вий до прийняття найбiльших
лайнерiв.

Харкiв’ян, звiсно, цiкавить,
чи встигне мiсто привести в по-
рядок дороги, адже до прове-
дення чемпiонату залишилося
не так й вже багато часу?

— Основна увага придiляється
протокольним маршрутам руху
гостей i учасникiв чемпiонату.
Нам потрiбно виконати роботи з
будiвництва, реконструкцiї i ка-
пiтального ремонту на дорогах
мiста загальною протяжнiстю
200 км. Кошти для цього перед-
баченi i в мiському, i в державно-
му бюджетах.

Хочу запитати про готелi.
Саме вони були нарiжним каме-
нем проблем попереднiми рока-
ми пiдготовки Харкова до Євро-
2012. А як зараз?
— Все йде за планом. Бiльше
п’ятдесяти готелiв готують на-
явнi номери, дев’ять — розши-
рюються, а ще 12 — на стадiї
будiвництва. Основна вимога
УЄФА до нас — це майже три
тисячi мiсць обумовленої «зiр-
ковостi» для так званої цiльо-
вої групи, i вона буде забезпе-
чена обов’язково. Власники 43
готелiв уже пiдписали догово-
ри з компанiєю-оператором

щодо розмiщення цiльових
груп УЄФА на загальну кiль-
кiсть 2587 номерiв, а це — 94
вiдсотки вiд потреби. Дефiцит
номерного фонду, що стано-
вить 178 номерiв, буде усуне-
ний за рахунок об’єктiв, якi га-
рантовано закiнчать усi роботи
в цьому роцi.

Яким транспортом уболi-
вальники з iнших приймаючих
мiст добиратимуться до Харко-
ва?
— Основний пасажиропотiк убо-
лiвальникiв з Харкова пiд час
проведення Євро-2012 ляже на
львiвський напрям, тому що три
матчi групи Б пройдуть у столи-
цi i Львовi. Таким чином, уболi-

вальники зiткнуться з пробле-
мою подолання вiдстанi в 870 км.
Уже сьогоднi 2200 пасажирiв
можуть скористатися щоденни-
ми послугами шести пар поїздiв,
витративши на дорогу в серед-
ньому 18-20 годин. На жаль, на
сьогоднi пряме автобусне i авiа-
цiйне сполучення вiдсутнi. Але в
2012 роцi пiсля того, як Мiжна-
родний аеропорт «Харкiв» почне
працювати на повну силу, пла-
нуються регулярнi i чартернi
рейси. Хочу звернути вашу ува-
гу, що пiд час чемпiонату кiль-
кiсть чартерних рейсiв безпосе-
редньо залежатиме вiд кiлькостi
уболiвальникiв, якi приїдуть в
Україну. Бiльшою мiрою питан-
ня органiзацiї чартерних авiапе-
ревезень вiдноситиметься без-
посередньо до УЄФА, а саме до
акредитованої ними туристич-
ної компанiї.

Стосовно київського напряму,
на сьогоднiшнiй день курсують
одинадцять пар поїздiв i один
швидкий поїзд пiдвищеної ком-

фортностi, а з центрального ав-
товокзалу мiста вирушають 14
комфортабельних рейсових ав-
тобусiв. Таким чином, щоденно
близько 5 тисяч людей можуть
потрапити в столицю України,
провiвши в дорозi не бiльше 8 го-
дин.

Найближчим приймаючим
мiстом в географiчному планi є
Донецьк. Туди ходять шiсть пар
потягiв i сiм автобусiв.

Безумовно, пiд час Євро-2012
кiлькiсть поїздiв i автобусiв на
всiх напрямках буде збiльшена.
Нинi фахiвцi проводять розра-
хунки оптимальної кiлькостi
щоденних рейсiв. Ще одним
важливим кроком до полiпшен-
ня якостi перевезення пасажи-
рiв стане впровадження висо-
кошвидкiсного руху потягiв. У
зв’язку з цим керiвництво залiз-
ницi купило 10 високошвидкiс-
них поїздiв, якi повнiстю вiдпо-
вiдають європейським стандар-
там i зможуть розвивати швид-
кiсть до 160 км/год, що дасть
змогу долати вiдстань вiд Хар-
кова до Києва за 3,5 години.

На чому, окрiм метро, пере-
суватимуться гостi турнiру i
харкiв’яни у самому мiстi?
— Мiська рада розробляє кон-
цепцiю транспортного забезпе-
чення вболiвальникiв пiд час
проведення Євро-2012. Вона пе-
редбачає створення єдиного
центру з контролю над паса-
жирськими перевезеннями,
впровадження єдиного квитка,
органiзацiю роботи так званих
буферних зон i курсування
«шатл-бусiв» (автобусiв великої
мiсткостi) мiж основними iн-
фраструктурними об’єктами
турнiру. Для цього ми вже купи-
ли 16 нових автобусiв великої
мiсткостi. Заплановано придбан-
ня у цьому роцi ще 11 подiбних
автобусiв i 97 тролейбусiв.

Чим перша столиця збира-
ється здивувати учасникiв i гос-
тей Євро-2012?
— Перш за все, — найбiльшою
фан-зоною, яка буде розташо-
вана на центральнiй площi мiс-
та — майданi Свободи. На нiй
зможуть перебувати до 75 ти-
сяч уболiвальникiв одночасно.
Фан-зона працюватиме з 8 чер-
вня по 1 липня 2012 року
включно. Окрiм трансляцiї фут-
больних матчiв, там будуть про-
ходити концертнi шоу-програ-
ми, серед яких вирiзнятиметься
програма до днiв вiдкриття i
закриття фiналу Євро-2012.
Вже на повну потужнiсть йдуть
роботи над центром розваг у
Центральному парку культури
i вiдпочинку iм. М. Горького. Це
буде справжнiй український
Дiснейленд, з найбiльшим (55
метрiв) колесом огляду, «аме-
риканськими гiрками», ком-
плексом для любителiв екстре-
мальних видiв спорту та iнши-
ми розвагами. Вiн вiдкриється
до 1 червня 2012 року.

Свiтлана ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
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Харкiвський 
мiський голова 

Геннадiй КЕРНЕС

ДOСЬЄ «УК»

Ãåííàäié ÊÅÐÍÅÑ. Íàðîäèâñÿ â Õàðêîâi 27 ÷åðâíÿ 1959 ð. Çàêií÷èâ Íà-
öiîíàëüíó þðèäè÷íó àêàäåìiþ iì. ßðîñëàâà Ìóäðîãî çà ôàõîì «ïðàâîçíàâ-
ñòâî» i Õàðêiâñüêèé äåðæàâíèé åêîíîìi÷íèé óíiâåðñèòåò çà ôàõîì «äåð-
æàâíà ñëóæáà». Ìàãiñòð äåðæàâíî¿ ñëóæáè. Ìàº íàãîðîäè i ïî÷åñíi çâàííÿ.
Ó æîâòíi 2010 ðîêó îáðàíèé Õàðêiâñüêèì ìiñüêèì ãîëîâîþ.

Õàðêiâñüêèé ìiñüêèé ãîëîâà Ãåííàäié Êåðíåñ  
âiòàº ïðåçèäåíòà ÓªÔÀ Ìiøåëÿ Ïëàòiíi íà Ñëîáîæàíñüêié çåìëi
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«Харкiв здивує найбiльшою фан-зоною 
та українським Дiснейлендом»



Оксана МЕЛЬНИК, 
«Урядовий кур’єр»

- УЛьвовi вболiваль-
ники пiд час прове-

дення чемпiонату з футбо-
лу Євро-2012 не нудьгува-
тимуть, — запевнив зас-
тупник начальника управ-
лiння культури та туризму
Львiвської облдержадмiнiс-
трацiї Адрiан Клiщ. — Лю-
бителi мандрiвок зможуть
вибирати будь-який iз 192
маршрутiв на Львiвщинi з
екскурсiйною програмою
вiд 3 годин до тижневої по-
їздки. До їхньої уваги та-
кож низка фольклорно-
мистецьких iмпрез — рiз-
ножанрова фестивальна
програма. Для молодих
прихильникiв активного
вiдпочинку розроблено 16
маршрутiв велосипедних
турiв та пiших мандрiвок.

Гостевi, однак, не просто
вибрати один з маршрутiв,
бо кожен цiкавий. А для то-
го, аби вибирали не кота в
мiшку, а саме той, який за-
цiкавить, фахiвцi пiдготува-
ли добре iлюстрований дво-
мовний (українською та ан-
глiйською) каталог «Львiв-
щина туристична запро-
шує» та об’єднали iсторико-
культурно-мистецько-лан-
дшафтнi пам’ятки областi у
14 туристичних маршрутiв,

два з яких ознайомлюють з
курортно-рекреацiйним по-
тенцiалом Карпатського ре-
гiону.

Найпопулярнiшим за
кiлькiстю вiдвiдувачiв є ту-
ристичний маршрут «Зам-
ки Львiвщини». Туристичнi
фiрми пропонують дво- чи
п’ятиденну екскурсiю зам-
ками, ознайомлення з їх ек-
спозицiями та оглядом збе-

режених залишкiв замко-
вих мурiв. Вартi уваги й ма-
ленькi мiста, якi входять до
згаданого маршруту, — ко-
ролiвське мiсто Жовква, де
є низка унiкальних архi-
тектурних пам’яток, зокре-
ма й сакральних.

Вiзитiвкою Карпатського
краю є унiкальнi пам’ятки
матерiальної i духовної
культури Галичини — де-

рев’янi церкви з їх непов-
торним архiтектурним сти-
лем та особливою енергети-
кою й аурою. Й двох днiв не
вистачить, щоб, розпочав-
ши цей тур iз екскурсiї до
Музею народної архiтекту-
ри i побуту у Львовi, куди
переїхала iз села Кривка
Туркiвського району одна з
найгарнiших i найдавнiших
церков Бойкiвщини, об’їз-

дити майже всi райони об-
ластi, адже духовнi святинi
рiзних регiонiв рiзняться за
архiтектурною пластикою
та об’ємно-композицiйним
рiшенням.

Зазирнути у славну ми-
нувшину закликають мар-
шрути «Срiбне кiльце
Львiвщини», «Княжа доба
Галицько-Волинської дер-
жави», «На Урицькi скелi
до давньоруської фортецi
Тустань», «Золоте кiльце
Бойкiвщини». Втiм, слав-
нозвiсна Галичина не лише
архiтектурною спадщиною,
а й такими велетами духу,
як Маркiян Шашкевич та
Iван Франко: поїздка на
батькiвщину фiлософiв i
поетiв допоможе вiдкрити
для себе iнтелектуальний
потенцiал краю.

— Одначе, це ще не оста-
точнi туристичнi маршрути
для гостей, — каже Адрiан
Клiщ, — що ближче до тур-
нiру, то вiдповiдно збiль-
шуватиметься й кiлькiсть
пропозицiй, з’являтимуть-
ся новi маршрути, напов-
нюватимуться новим змiс-
том уже дiючi.

Любителi мандрiвок
зможуть вибирати будь-
який iз 192 маршрутiв з
екскурсiйною програмою
вiд кiлькох годин до тиж-
невої поїздки. 
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Чи враховувався при
розробцi маршрутiв

стан об’єктiв культурної
спадщини? Якi рекламнi за-
ходи плануються для того,
щоб проiнформувати потен-
цiйного туриста про прина-
ди країни? Цi запитання ми
адресували заступниковi
голови Держтуризмкурор-
тiв Дмитру ЗАРУБI.

— Вiдомо, що пiдготовка
до проведення фiнальної
частини чемпiонату Європи
2012 року з футболу стає ка-
талiзатором для подальшого
розвитку вiтчизняної турис-
тичної галузi. Це унiкальний
шанс заявити про Україну,
як про яскраву туристичну
державу, шанс для розвитку
всiєї туристичної iнфрас-
труктури з високим рiвнем
якостi послуг. Водночас

йдеться про збiльшення над-
ходжень до бюджетiв усiх
рiвнiв, створення робочих
мiсць, наповнення новим
змiстом екскурсiйної дiяль-
ностi, — зазначив Дмитро
Васильович. — Нинi спiльно
зi структурними пiдроздiла-
ми з питань туризму i курор-
тiв облдержадмiнiстрацiй
приймаючих мiст Києва, До-
нецька, Львова, Харкова
Держтуризмкурортiв завер-
шила розробку понад 100 ос-
новних тематичних напрям-
кiв туристично-екскурсiй-
них маршрутiв з урахуван-
ням сучасних реалiй. Їхнiй
перелiк затверджено рiшен-
ням колегiї Мiнкультури.

Зокрема, учасникам та
гостям Євро-2012 пропону-
ються туристсько-екскур-
сiйнi напрямки, що за тема-
тикою охоплюють визначнi
мiсця, пам’ятки iсторiї,
культури, архiтектури та
природи, а також пов’язанi
з життям i дiяльнiстю ви-
датних людей держави.

Для зручностi, маршрути
екскурсiй та текстова час-
тина розроблена таким чи-
ном, щоб були врахованi ос-
новнi iсторичнi, нацiональ-
нi, культурнi цiнностi укра-
їнського народу, якi розта-
шованi поблизу головних
транспортних магiстралей
мiж мiстами — учасниками

чемпiонату або носили б ра-
дiальний характер з почат-
ком i закiнченням екскурсiї
в одному мiсцi, термiном не
бiльше 10-12 годин. А саме:
одноденнi (вiд 3 до 12 годин)
та дводеннi маршрути за
побажанням туристiв. При
цьому тематичнi напрями
маршрутiв пропонуються з
урахуванням сучасного ро-
зумiння найважливiших вiх
iсторичного та культурного
життя українського народу
та прiоритетних напрямiв
державного розвитку в
сферi туризму i курортiв.

Програмою передбаченi
також ремонт та реставра-
цiя об’єктiв культурної
спадщини — об’єктiв пока-
зу, якi ввiйшли до основних
тематичних напрямкiв ту-
ристично-екскурсiйних
маршрутiв.

Для просування нацiо-
нального турпродукту на
свiтовому ринку торiк наша
країна брала активну
участь у мiжнародних ту-
ристичних заходах у Вар-
шавi, Токiо, Астанi, Позна-
нi, Санкт-Петербурзi, Лон-
донi, Барселонi.

Поширюється iнформацiя
про туристичний потенцiал
країни i на внутрiшньому
ринку. Скажiмо, в аеропорту
«Бориспiль» та Київському
метрополiтенi демонстру-

ється 30-секундний вiдеоро-
лик соцiального характеру
пiд назвою «Зустрiнемося в
Українi», який презентує
можливостi для вiдпочинку
в Українi, її культуру, мис-
тецтво, туристичну й iнвес-
тицiйну привабливiсть.

«Працюють» на пропаган-
ду нацiонального туристич-
ного продукту i прес-тури.
Так, у жовтнi в Києвi працю-
вали знiмальнi групи росiй-
ського державного феде-
рального телеканалу «Росiя-
2» та пiзнавального телека-
налу «Моя планета», якi вiд-
зняли i запустили в ротацiю
на росiйських телеканалах
30-хвилинний фiльм про
столицю нашої держави —
Київ. Нещодавно для пред-
ставникiв вiтчизняних та за-
рубiжних ЗМI у Львiвськiй
та Чернiвецькiй областях
вiдбувся прес-тур «Гiрсько-
лижнi курорти України».

У рамках пiдготовки до
проведення фiнальної час-
тини чемпiонату Європи
2012 року з футболу видано
путiвник по Києву та Київ-
ськiй областi (українською
та англiйською мовами) та
календар туристичних по-
дiй на 2011 рiк (українською
та росiйською мовами).

Наталя БОРОДЮК,
«Урядовий кур’єр»

Ìiñòî Ëåâà ïðèâàáëþº òóðèñòiâ ç óñiõ óñþä...

Наталя МIЩИНСЬКА
для «Урядового кур’єра»

Зрозумiло, гостi чемпiо-
нату не матимуть змо-

ги навiть за великого ба-
жання ознайомитися з усi-
ма ними. Тож разом iз ком-
плексним багатоденним
туристичним маршрутом
«Золоте сузiр’я Київщи-
ни» їм пропонуються тури
вихiдного дня — всього 10
маршрутiв, а також науко-
во-пiзнавальнi — «Давнi-
ми кордонами Русi» i по-
над 200 туристично-ек-
скурсiйних — мiсцевого
значення.

Скажiмо, тур «Музейна
скарбниця Київщини»,
який розрахований на де-
в’ять академiчних годин,
включає вiдвiдання музеїв
Г. Сковороди, В. Заболотно-
го, трипiльської культури,
народної архiтектури i по-
буту середньої Надднiп-
рянщини.

Лише на годину довше
триває ще один тур —
«Козацькими шляхами
Київщини», але вiн складе-

ний так, що туристи мати-
муть змогу оглянути експо-
нати Бiлоцеркiвського кра-
єзнавчого музею, вiдвiдати
село Мазепинцi, де був ро-
динний маєток Iвана Мазе-
пи, а нинi знаходиться ме-
морiальний комплекс,
присвячений гетьману та
українському козацтву,
церкву Св. Миколая. Нас-
тупна зупинка — у мiстi
Фастовi, яке пов’язане з
iменем ще одного україн-
ського героя тiєї доби — Се-
меном Палiєм.

Ясна рiч, протягом туру
вихiдного дня неможливо
оглянути всi «Визначнi
мiсця київського Порос-
ся», однак його насичена
програма дає певне уяв-
лення про iсторичне та
природне багатство нашої
землi. Зазвичай iноземцi iз
задоволенням вiдвiдують
вiдомий дендропарк
«Олександрiя», що в Бiлiй
Церквi, дедалi частiше
пролягають їхнi шляхи в
село Пархомiвка Володар-
ського району, де дивує
фресками Рерiха Покров-

ська церква. Цей маршрут
також пропонує помилу-
ватися iншими культови-
ми спорудами — Преобра-
женським собором, спо-
рудженим у 1839 роцi,
церквою Св. Марiї Магда-
лини, костелом Св. Iоанна
Хрестителя.

Словом, iноземнi вболi-
вальники матимуть змогу
обрати саме той маршрут,
який зацiкавить їх най-
бiльше.

Окрiм того, в областi
нараховується 32 зони роз-
ваг i вiдпочинку, серед яких
Центр культури та iсторiї
«Парк Київська Русь», Са-
диба-музей старожитнос-
тей i етнографiї «Хата Сав-
ки», кiнноспортивнi ком-
плекси, сноуборд-парки,
тенiснi та гольф-клуби то-
що. У рамках пiдготовки до
Євро-2012 ведеться актив-
на робота щодо їх рекон-
струкцiї, модернiзацiї та
переоснащення вiдповiдно
до свiтових стандартiв,
планується збудувати пев-
ну кiлькiсть зон для розваг
та вiдпочинку.

На вихiднi... 
у козацьку добу
СПАДЩИНА. Туристичної привабливостi 
столичнiй областi надають майже 6 тисяч 
iсторико-культурних пам’яток

Слiдами Сковороди,
Шевченка i Пушкiна

Уболiвальникiв 
«озброять» путiвниками

Не зволiкай — 
Донецьк для себе вiдкривай!

До зустрiчi в Українi!
КОМЕНТАР. Держслужбою туризму i курортiв розроблено попереднiй
перелiк туристичних маршрутiв для вболiвальникiв Євро-2012

Галичина презентує минувшину
ЛЬВIВ. Вiзитiвкою Карпатського краю є унiкальнi дерев’янi церкви 
з їх особливою енергетикою

ªâäîêiÿ ÒÞÒÞÍÍÈÊ,
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÌÀÐØÐÓÒÈ. Ïðî¿æäæàþ÷è òåðèòîðiºþ ×åðíiãiâùèíè â íàï-
ðÿìêó äî Êèºâà, ãðiõ áóëî á íå ñêîðèñòàòèñÿ íàãîäîþ ðîçäèâè-
òèñÿ ïîïóòíî ìiñöåâi ïàì’ÿòêè iñòîði¿ òà êóëüòóðè. Òàêèõ òóðèñ-
òè÷íèõ ìàðøðóòiâ â îáëàñòi áàãàòî. Ãîñòÿì ªâðî-2012 ñïîäîáà-
ºòüñÿ, ïðèìiðîì, ïî¿çäêà ÷åðåç Íiæèí.

Òèì ÷àñîì ïî÷àòè çíàéîìñòâî ç Ñiâåðñüêèì êðàºì âàðòî ç ñàìî-
ãî ×åðíiãîâà, ÿêèé ïåðøèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñ-
ïóáëiêè Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé íàçèâàâ «óêðà¿íñüêîþ Ðàâåííîþ».

— Íà ×åðíiãiâùèíi çáåðåãëàñÿ òðåòèíà óñiõ âiò÷èçíÿíèõ ïàì’ÿ-
òîê äîìîíãîëüñüêîãî ïåðiîäó, — ðîçïîâiäàº íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî
óïðàâëiííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó i îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè îá-
ëäåðæàäìiíiñòðàöi¿ Ñåðãié Ìîéñiºíêî. — À â ñàìîìó îáëàñíîìó
öåíòði ìîæíà ïîáà÷èòè òàêi âèçíà÷íi ïàì’ÿòêè, ÿê íàéäàâíiøèé â
ªâðîïi äiþ÷èé ïðàâîñëàâíèé õðàì — Ñïàñüêèé ñîáîð, óñèïàëü-
íèöþ ÷åðíiãiâñüêèõ êíÿçiâ — Áîðèñîãëiáñüêèé ñîáîð, ªëåöüêèé i
Òðî¿öüêî-Iëëiíñüêèé ìîíàñòèði, êîìïëåêñ Àíòîíiºâèõ ïå÷åð, Ï’ÿò-
íèöüêó öåðêâó. Òóò çáåðiãñÿ ïåðøèé ñâiòñüêèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
Ëiâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè — ×åðíiãiâñüêèé êîëåãióì (ÕVII ñò.).

Íå ìåíø âðàæàþ÷îþ áóäå çóïèíêà â ìiñòi Íiæèí, ÿêå âïåðøå
çãàäóºòüñÿ â ëiòîïèñi «Ïîâiñòü ìèíóëèõ ëiò» ó 1078 ðîöi. Òóò äiº ºäè-
íèé ó ñâiòi ìóçåé ïîøòè «Ïîøòîâà ñòàíöiÿ», äå ó ñâié ÷àñ çóïèíÿ-
ëèñÿ Ãðèãîðié Ñêîâîðîäà, Òàðàñ Øåâ÷åíêî, Îëåêñàíäð Ïóøêií òà
áàãàòî iíøèõ äiÿ÷iâ êóëüòóðè. Çáåðåãëîñÿ ïðèìiùåííÿ ñòàðîâèííî¿
àïòåêè (ÕVIII ñò.), ìiñòî ïðèêðàøàþòü 14 öåðêîâ. Ó êîëèøíié Ãiìíà-
çi¿ âèùèõ íàóê êíÿçÿ Áåçáîðîäüêà (íèíi öå — Íiæèíñüêèé ïåäàãî-
ãi÷íèé óíiâåðñèòåò iì. Ì. Ãîãîëÿ) äiº ÷óäîâà êàðòèííà ãàëåðåÿ.

Çà 5 êì âiä àâòîäîðîãè Êè¿â—Ñóìè íà îêîëèöi ñåëà Ñîêèðèí-
öi ðîçòàøîâàíèé Ñîêèðèíñüêèé ïàëàöîâî-ïàðêîâèé êîìïëåêñ.
Òóò, ó ìàºòêó Ãàëàãàíiâ, ñâîãî ÷àñó ïîáóâàëè Òàðàñ Øåâ÷åíêî,
Ìèêîëà Ëèñåíêî, Ïàíòåëåéìîí Êóëiø, Îñòàï Âåðåñàé.

Ïîçà ñóìíiâîì, ïîäîðîæ ÷åðåç ÷åðíiãiâñüêèé êðàé áóäå íåçà-
áóòíüîþ, àäæå äëÿ çðó÷íîñòåé

òóðèñòiâ íà êîæíîìó ìàð-
øðóòi º êàôå, ðåñòî-

ðàíè òà ãîòåëi.

Ïàâëî ÊÓÙ,
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÁÐÅÍÄ. Ãîòóþ÷èñü äî ïðî-
âåäåííÿ âëiòêó 2012 ðîêó
ìàò÷iâ ôiíàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìïiîíàòó ªâðîïè ç ôóòáî-
ëó, Äîíåöüê âñå àêòèâíiøå
ðåêëàìóº ñâîþ òóðèñòè÷íó
ïðèâàáëèâiñòü. Ñàìå äëÿ ïî-
ïóëÿðèçàöi¿ øàõòàðñüêî¿ ñòî-
ëèöi ñåðåä ãîñòåé òóò i âçÿëè-
ñÿ çà ñòâîðåííÿ âëàñíîãî òó-
ðèñòè÷íîãî áðåíäó. I õî÷à äî
ªâðî-2012 öÿ iíiöiàòèâà íå
ìàº ïðÿìîãî âiäíîøåííÿ, ëî-
ãîòèï òà ñëîãàí Äîíåöüêà àê-
òèâíî âèêîðèñòîâóâàòèìóòü
íà ñóâåíiðíié ïðîäóêöi¿, âèãî-
òîâëåíié äëÿ òóðèñòiâ, ÿêi

ïðè¿äóòü íà ôóòáîëüíå äié-
ñòâî.

Êîíêóðñ íà êðàùèé ñëîãàí
ðîçïî÷àâñÿ ùå òîðiê ó âåðåñ-
íi i íåâäîâçi êîíêóðñíà êîìiñiÿ
âèçíà÷èëà òðè íàéâäàëiøi
âàðiàíòè. À çãîäîì äîíå÷÷à-
íè, ÿêi âçÿëè ó÷àñòü ó ãîëîñó-
âàííi, çðîáèëè ñâié âèáið íà
êîðèñòü ñëîâîñïîëó÷åííÿ:
«Open your mind — open
Donetsk!» («Âiäêðèé ñâié ðî-
çóì — âiäêðèé Äîíåöüê!».
Öåé âàðiàíò ìiñòÿíàì ìiñòà
ïðèïàâ äî äóøi áiëüøå, íiæ
çàïðîïîíîâàíi ñëîãàíè: «ßê-
ùî äåñü i º ôóòáîëüíèé ðàé —
òî öå íàø Äîíåöüêèé êðàé» i
«Äîíåöüê — àðåíà äîáëåñòi
òà ñëàâè».

Ñèìâîëiçóâàòè ìiñòî áóäå
÷åðâîíèé äiàìàíò, ùî ìàº âiä-
ðàçó êiëüêà çíà÷åíü. Ïðèìi-
ðîì, ëiòåðà «Ä», ó ôîðìi ÿêî¿
âií âèêîíàíèé, çâiñíî, íàãàäóº
ïðî íàçâó ìiñòà. À ùå òóò º i
ñòèëiçîâàíà òðîÿíäà — ñèìâîë
Äîíåöüêà, i êîëið ïàëàþ÷îãî
âóãiëëÿ, ùî íàãàäóº ïðî ïðî-
ìèñëîâó ñïåöèôiêó êðàþ, i
êàðòà ìiñòà, i òðèêóòíi ôîðìè
— íàòÿê íà òóòåøíi òåðèêîíè, i
âåëèêå ñåðöå, âiäêðèòå ãîñòÿì.

Îòæå, íîâèé òóðèñòè÷íèé
áðåíä, çîáðàæåííÿ êîòðîãî
ç’ÿâèòüñÿ íà ñóâåíiðíié ïðî-
äóêöi¿, íåâäîâçi çìîæóòü
ïðèäáàòè i îöiíèòè òóðèñòè,
íà ÿêèõ íàñàìïåðåä i ðîçðà-
õîâàíà öÿ ñèìâîëiêà.

Iãîð ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÎ
äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ. Ïiäãîòó-
âàòè ñåðiþ ïóòiâíèêiâ «Óêðà¿-
íà iäåíòè÷íà» ïîñòàâèëè ñîái
çà ìåòó íàóêîâöi êàôåäðè
êðà¿íîçíàâñòâà i òóðèçìó
Êè¿âñüêîãî íàöiîíàëüíîãî
óíiâåðñèòåòó iì. Ò. Øåâ÷åíêà
òà Iíñòèòóòó äîñëiäæåíü
äiàñïîðè. Íåïåðåñi÷íiñòü
öüîãî ïðîåêòó ïîëÿãàº â
òîìó, ùî âïåðøå â iñòîði¿
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè ãîòó-
þòüñÿ äî âèäàííÿ îá’ºäíàíi
iäåºþ óíiêàëüíîñòi 27 äîâiä-
íèêiâ, ÿêi îêðåìî ðîçïîâiäà-
òèìóòü ïðî Óêðà¿íó, ÀÐÊ, îá-

ëàñòi òà ñòîëèöþ îäèíàä-
öÿòüìà ìîâàìè.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ïiñëÿ
âèõîäó âèäàííÿ éîãî îòðèìà-
þòü äèïëîìàòè÷íi ìiñi¿ iíøèõ
äåðæàâ, ïðåäñòàâíèöòâà ìiæ-
íàðîäíèõ îðãàíiçàöié òà iíî-
çåìíèõ ôiðì, ïðîâiäíi âiò÷èç-
íÿíi òóðîïåðàòîðè, àâiàêîì-
ïàíi¿, àåðîïîðòè ïåðåäîâñiì ó
ìiñòàõ ïðîâåäåííÿ ôiíàëüíî¿
÷àñòèíè ªâðî-2012. Àäðåñàòè
â iíøèõ êðà¿íàõ — ãëàâè äåð-
æàâ, óðÿäè òà ïàðëàìåíòè,
ìiæíàðîäíi îðãàíiçàöi¿, ïî-
ñîëüñòâà Óêðà¿íè, ïðîâiäíi çà-
ñîáè ìàñîâî¿ iíôîðìàöi¿ òà
òóðîïåðàòîðè, à òàêîæ óêðà¿í-
ñüêi ãðîìàäè.

Ìåòà ïðîåêòó — ÿêîìîãà
ðàíiøå òà ïîâíiøå îçíàéîìè-
òè øèðîêèé çàðóáiæíèé çàãàë
iç ïåðåäîâñiì íå âiäîìèìè éî-
ìó ïðèíàäàìè Óêðà¿íè äëÿ òî-
ãî, ùîá 2012 ðiê ïðèâiâ ó íàøó
êðà¿íó íå ëèøå ôóòáîëüíèõ
óáîëiâàëüíèêiâ. Íèíi âæå çiá-
ðàíî çíà÷íó êiëüêiñòü iíôîð-
ìàöi¿, ïðîòå ÷èìàëî ìàòåðià-
ëiâ ïîòðåáóþòü ïåðåâiðêè ñó-
÷àñíîãî ñòàíó îá’ºêòiâ, ïðî ÿêi
éòèìåòüñÿ â ïóòiâíèêàõ.

Çâàæàþ÷è íà öå, íàóêîâöi
çâåðíóëèñÿ äî âiöå-ïðåì’ºðà
Á. Êîëåñíiêîâà ç âiäïîâiäíèì
ïðîõàííÿì. Óðÿä äîðó÷èâ ìiñ-
öåâié âëàäi íàäàòè ïîòðiáíó
äîïîìîãó òâîðöÿì ïóòiâíèêiâ.

У Європу — на «Полiському трамваї»
НЕЗВИЧАЙНА ЗАЛIЗНИЦЯ. Рiвненський «поїздок» на своєму вузькоколiйному маршрутi долає 30 мостiв i переправу

Iнна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

105кiлометрiв — така
протяжнiсть най-

довшої в Європi вузькоко-
лiйки «Антонiвка — Зарiч-
не», що з’єднує два найвiд-
даленiших полiських райо-
ни Рiвненщини —Володи-
мирецький та Зарiчнен-
ський. Саме цей екзотич-
ний туристичний маршрут
область запропонує вболi-
вальникам Євро-2012.

Вузькоколiйка веде свою
iсторiю з 1905 року, коли її
збудували як промисловий
об’єкт. Вiдтодi рух поїздiв
практично не припинявся: в
Першу свiтову везли боєп-
рипаси до укрiплень Треть-
ої ударної армiї, що розта-
шувалася над Стиром, за
Польщi — переважно лiс.
Лише Друга свiтова не пош-
кодувала цю залiзницю,
яку, щоправда, швидко вiд-
будували, оцiнивши її стра-
тегiчне для Рiвненського
Полiсся значення. Паса-
жирською колiя, ширина
якої наполовину вужча вiд
звичайної, стала в 1955 роцi.
Вiдтодi на цiй унiкальнiй
залiзницi постiйно горить
зелене свiтло.

Полiт над гнiздом
«кукушки»

Щодня, о сьомiй ранку,
маленький, схожий на iг-
рашковий, «поїздок» (саме
так, або ще «кукушкою» на-

зивають його мiсцевi жите-
лi) з чотирма вагонами ви-
рушає з Антонiвки до За-
рiчного. Вузькоколiйка ря-
тувала небагатий полiський
люд у всi часи: в радянськi,
коли автобус мiж населени-
ми пунктами ходив раз на
тиждень, та й у нинiшнi, ко-
ли маршруток начебто й
вистачає, але проїзд у них
щоразу повзе вгору.

На «кукушцi» — дешево,
а, головне, надiйно. Не ка-
жу — швидко, бо своїх 105
кiлометрiв вона долає за
чотири години, маючи 15
зупинок. Кiнцева — станцiя
Зарiчне — за якихось 10 кi-
лометрiв вiд бiлоруського
кордону. Полiт над гнiздом
«кукушка» здiйснює через
унiкальний дерев’яний мiст
у селi Млинок з дерев’яни-
ми пiдпорами, що споруд-
женi ще у 1908 роцi: тут по-
їздок похитується i спо-
вiльнює i без того нешвид-
кий хiд. На його шляху —
ще 30 менших мостiв та по-
ромна переправа в тому ж
таки Млинку. Якби не цей
пором, кажуть мiсцевi, їм
довелося б щоразу долати
щонайменше 50 кiлометрiв
в об’їзд.

— Якщо ви їдете, скажi-
мо, в першому вагонi, то пiд
час зупинки встигнете наз-
бирати грибiв чи ягiд i сiсти
з ними в останнiй вагон, —
напiвжартома сказав якось
голова правлiння Володи-
мирецької райспоживспiл-
ки Володимир Романов. —

На шляху поїзда — ще й
унiкальнi глiцериновi озе-
ра Воронки та Нобель, у
яких можна встигнути ску-
патися.

Iноземцi 
визнали маршрут 
туристичним

Уже кiлька рокiв поспiль
найпопулярнiшi пасажири
«поїздка» — iноземнi ту-
ристи: поляки, нiмцi, ав-
стрiйцi, канадiйцi, якi з за-

доволенням мiняють свiй
комфорт на нашi старi ва-
гони, столiтнi рейки та не-
забутнiй драйв! I нiяк не
можуть звикнути, що дрова
в наших полiських лiсах
можна брати задарма: зде-
бiльшого везуть iз собою
купленi в’язочки, щоб роз-
вести вогнище...

Спiльний проект Володи-
мирецької та Зарiчненської
районних рад пiд умовною
назвою «Полiський трам-
вай» став переможцем Все-
українського конкурсу

проектiв та програм роз-
витку мiсцевого самов-
рядування в 2008 ро-
цi: тобто, в контек-
стi Євро-2012 тут
спрацювали на ви-
передження. Його
кошторисна вар-
тiсть — 730 тис.
грн: тож торiк пiв-
мiльйона надiйшло
з державного, решта —
кошти мiсцевих бюджетiв.

Саме з цього проекту ма-
ють намiр хоч трохи розба-
гатiти територiальнi грома-

ди двох небагатих районiв,
якi не мають анi газу, анi
добрих дорiг. Бо якщо полi-
щуки споконвiку возять
свої працьовитi руки по свi-
тах, чому б не знайти їм гiд-
не застосування на своїй
батькiвщинi? Природна
рекреацiйна зона тут фак-
тично iснує — от тiльки вiд-
повiдної iнфраструктури
немає.

— Головна фiшка проек-
ту — облаштування агроса-
диб, мiсць вiдпочинку, ори-
гiнальних дитячих майдан-
чикiв, якi зможуть задо-
вольнити прихильникiв зе-
леного туризму та екстре-
мального вiдпочинку. Адже
неподалiк залiзницi проля-
гає автомобiльна траса мiж-
народного значення Київ —
Варшава, яка,
поза сум-

нiвом, сприятиме притоку
туристiв, — розставляє ак-
центи голова Володими-
рецької райдержадмiнiс-
трацiї Володимир Ткачук.
— За кошти проекту ми
створили сайти, видали
рекламну продукцiю, пiдго-
тували й провели в Анто-
нiвцi фестиваль «Буршти-
новий шлях», вiдкрили там
музей єдиної в Європi дiю-
чої вузькоколiйної залiзни-
цi. Вже незабаром в Анто-
нiвцi з’являться й доволi
своєрiднi готельнi номери
— це будуть вагони-готелi:
такого, запевняю вас, ту-
ристи не побачать бiльше
нiде! Головна мета, яку ста-
вимо, — дати можливiсть
гостям вiдчути свою при-
четнiсть до всього, що у нас
є, вiдчути себе «на рiвних»
iз жителями Полiсся.

На маршрутi «Полiсь-
кого трамвая» 15 зупи-
нок i кожну поспiша-
ють оригiнально об-

лаштувати. Скажiмо,
у Володимирцi буде
невеликий бурштино-

вий музей пiд вiд-
критим небом, а в но-
вiй церквi Каноничiв

— бурштиновий iко-
ностас. До цього про-

екту вже долучився
приватний капiтал.
Тобто, полiський
трамвай курсува-

тиме ще й бурштиновим
шляхом: адже у Володими-
рецькому районi пролягає
бурштиноносна зона.

Âóçüêîêîëiéêà âiäêðèâàº øèðîêi òóðèñòè÷íi ïåðñïåêòèâè ïåðåä Ðiâíåíñüêèì Ïîëiññÿì
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Ìàêåò ìóçåþ 
«Ïîøòîâà ñòàíöiÿ»

Ãîòåëü íà êîëåñàõ?
A ÷îì áè é íi!
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НA КOНТРOЛI «УК»

Оксана МЕЛЬНИК, 
«Урядовий кур’єр»

Довго запрягали,
швидко їдуть

П’ятiрка за виконану
роботу, на яку оцiнив стан
пiдготовки Львiвщини пiд
час наради, проведеної у
Львовi наприкiнцi минуло-
го року, вiце-прем’єр-мi-
нiстр—мiнiстр iнфрас-
труктури України Борис
Колеснiков, — це аванс,
вважають у Львовi.

Нинiшня примхлива зи-
ма не стала великою пе-
рервою для будiвельникiв.
На спорудженнi стадiону,
за словами генерального
директора ДП «Дирекцiя з
будiвництва об’єктiв до
Євро-2012 у Львовi» Воло-
димира Шадрiна, викона-
но понад 46% будiвельних
робiт. Практично закiнче-
но бетоннi роботи, на 99%
завершено перший ярус
трибун i на 63% — другий
ярус, тривають роботи з
iнженерного оснащення
стадiону.

Понад третину будi-
вельних робiт виконано i
на спорудженнi нового
термiналу Мiжнародного
аеропорту «Львiв», зокре-
ма завершенi бетоннi ро-
боти, встановлено покрiв-
лю, засклено третину при-
мiщення аеровокзального
комплексу, облаштовують
iнженернi комунiкацiї.
Працюють будiвельники i
на iншому вiдповiдально-
му об’єктi — реконструк-
цiї злiтно-посадкової сму-
ги, яка пiсля подовження
матиме 3,5 км i зможе
приймати трансатлантич-
нi лайнери i виконуватиме
прямi рейси зi Львова до
Канади та США. Найпо-
тужнiшi повiтрянi ворота

захiдного регiону України
щогодини прийматимуть i
вiдправлятимуть до 2 тис.
пасажирiв.

Згiдно з програмою пiд-
готовки до євротурнiру
впорядковуються трену-
вальнi бази. Реконструю-
ється спорткомплекс
«Скiф», фiнансування
якого розпочато минулого
року i йде за графiком вiд-
повiдно до бюджету. Крiм
того, планується провести
реконструкцiю львiвських
стадiонiв «Сокiл» i «Украї-
на», ведуться також робо-
ти у Дрогобичi, Моршинi
та Трускавцi з пiдготовки
додаткових тренувальних
баз. До ладу їх доводять за
рахунок мiсцевих бюдже-
тiв.

Утiм, до головної фут-
больної подiї континенту
необхiдно не лише збуду-
вати сучасний стадiон,
створити вiдповiдну до-
рожньо-транспортну iн-
фраструктуру, забезпечи-

ти належнi умови прожи-
вання, а й, як добрим гос-
подарям, презентувати
гостям свiй край. Усi зу-
силля вартi того, бо вдало
пiдготовлений i проведе-

ний чемпiонат з футболу
Євро-2012, за словами Бо-
риса Колеснiкова, це наш
серйозний аргумент, який

Україна зможе долучити
до подання у МОК заявки
на право стати мiсцем про-
ведення зимових Oлiмпiй-
ських iгор 2022 року.

Дороги нашої
тривоги

Утiм, як i наприкiнцi
осенi, ситуацiя з пiдготов-
кою автомобiльних шляхiв
прикордонної Львiвщини
до проведення чемпiонату
залишається вкрай заг-
розливою. Зимовий перiод,
звiсно, позитивних змiн не
принiс. Натомiсть, наче
рентгеном, висвiтлив най-
болючiшi мiсця: разом зi
снiгом з автошляхiв зiй-
шов асфальт i магiстралi
перетворилися на смуги з
перешкодами, вкритими
суцiльними вибоїнами. То-
му минулий рiк дорожни-
ки вважають змарнованим
— жодного пункту з прог-
рами не виконано, зреш-
тою, через вiдсутнiсть фi-
нансування й саму програ-
му довелося суттєво урiза-
ти, залишивши лише тi
транспортнi артерiї, що
з’єднують Львiв з мiжна-

родними пунктами про-
пуску на українсько-поль-
ському кордонi. На картi
автомобiльних дорiг
Львiвщини має з’явитися
лише одна нова автомагiс-

траль Львiв — Краковець.
Решту iснуючих шляхiв
реконструюватимуть, що,
однак, не сприятиме збiль-

шенню потоку автотран-
спорту.

На порядку денному за-
лишається питання безпе-
ки учасникiв дорожнього
руху, передовсiм перехо-
жих, адже мiжнароднi ав-
томагiстралi проходять го-
ловними вулицями чис-
ленних населених пунктiв.
Аби дороги стали безпеч-
ними для пасажирiв, необ-
хiдно, вважає Борис Ко-
леснiков, споруджувати
критi склянi переходи.

Тепер дорожники, що
називається, моляться,
аби не була затяжною зи-
ма i пiдряднi органiзацiї

змогли з настанням тепла
одразу взятися за онов-
лення вкрай занедбаних
автошляхiв Львiвщини.

Натомiсть не так багато
оптимiзму у водiїв. Кожна
поїздка — серйозний ри-
зик i випробування для
тих, хто сiдає за кермо. У
жахливому станi дороги до
Кракiвця, Шегинь, Рави-
Руської, Самбора, iнших
райцентрiв областi. Та як-
що автошляхи, що йдуть
до українсько-польського
кордону, ремонтувати-
муть, то дороги до райцен-
трiв, зокрема до Золочева,

через якi проходить траса
на Тернопiль, на жаль, не
мають особливої перспек-
тиви. Зима ще не закiнчи-
лася, а Тернопiльська тра-
са вже перетворилась на
суцiльне бездорiжжя. Її,
щоправда, взялися термi-
ново рятувати, та такого
латання, переконанi самi
дорожники, вистачить не
надовго. Не потрапила ця
дорога й до перелiку тих,
що ремонтуватимуть до
Євро-2012, а в Тернополi,
до речi, має оселитися од-
на з команд — учасниць
турнiру. Залишається здо-
гадуватися, як почувати-

муться на футбольному
полi гравцi команди пiсля
двогодинного «раллi» тра-
сою Тернопiль — Львiв.

«Сiм’я» УЄФА
оселиться 
у «Леополiсi»

Якщо за темпами пiдго-
товки головних об’єктiв до
турнiру Львiв дещо вiд-
стає вiд iнших мiст, то не
бракує на його адресу ком-
плiментiв за наявну i доб-
ре розвинену готельну
базу.

— Готелi Львiвщини хоч
зараз готовi забезпечити
учасникiв та гостей чемпi-
онату, — повiдомив дирек-
тор департаменту Євро-
2012 Львiвської мiської
ради Олег Засадний. — До
прийому гостей пiдготов-
лено 1368 чотиризiркових i
втричi бiльше, нiж перед-
бачено вимогами УЄФА,
тризiркових (671 номер).

Бракує хiба що п’ятизiр-
кових номерiв — у готель-
них комплексах Львова
таких 790, а потрiбно 1020.
Однак iз розмiщенням гос-
тей у фешенебельнi номе-
ри проблем не буде. Кiлька
сотень таких апартаментiв
пропонують оздоровницi
Трускавця. Скористають-
ся i готельними базами су-
сiднiх обласних центрiв,
зокрема Тернополя та
Ужгорода.

Утiм, господарi Львова
розраховують, що до по-
чатку головної футбольної
подiї континенту гостинно
вiдчинять дверi ще кiлька
розкiшних готельних ком-
плексiв, якi споруджують у
центральнiй частинi мiста.

На стадiї завершення
друга черга готелю «Лео-
полiс» (наприкiнцi мину-
лого року його визнали
найкращим готелем Укра-
їни i вручили найвищу ту-
ристичну нагороду World
Travel Awards), в апарта-
ментах якого на час чемпi-
онату розмiститься мiнi-
штаб-квартира УЄФА.

Загалом до кiнця 2011
року Львiв матиме вiдпо-
вiдно до вимог УЄФА необ-
хiдну кiлькiсть готельних
номерiв для прийому гос-
тей Євро-2012. На час чем-
пiонату проблему житла,
насамперед недорогого,

допоможуть вирiшити i
хостели, яких наразi у
Львовi трохи бiльше де-
сятка. Та їх мережа в мiстi
розширюватиметься: дос-
тупнi за цiною лiжко-мiсця
набувають популярностi
серед студентської молодi i
туристичних груп. Прий-
матимуть гостей i в гурто-
житках Львiвських ВНЗ.

Загалом, за словами ди-
ректора департаменту
Євро-2012 мiської ради
Олега Засадного, Львiв
зможе прийняти до 400
тис. гостей.
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2,8 млрд грн
передбачено програмою
пiдготовки та проведення
фiнальної частини чемпiо-
нату Європи на капiтальний
ремонт дорiг загального
користування на територiї
Львiвщини

Íîâèé àåðîâîêçàë âiäïîâiäàòèìå âèìîãàì íàéâèáàãëèâiøèõ ïàñàæèðiâ

Карпатський прорив
ПЛАНИ. Нинiшнiй рiк має стати ключовим у пiдготовцi Львiвщини до Євро-2012

Ïîçà ñóìíiâîì, âæå ó âåðåñíi 2011 ðîêó
íà íîâîìó ëüâiâñüêîìó ñòàäiîíi áóäå
çiãðàíî ïåðøèé ìàò÷.

Äî êiíöÿ 2011 ðîêó Ëüâiâ âiäïîâiäíî äî
âèìîã ÓªÔÀ ìàòèìå íåîáõiäíó êiëüêiñòü
ãîòåëüíèõ íîìåðiâ äëÿ ïðèéîìó ãîñòåé
ªâðî−2012.

Íà áóäiâíèöòâi íîâîãî ñòàäiîíó ðîáîòà êèïèòü öiëîäîáîâî

ПРЯМA МOВA

Ìèõàéëî ÖÈÌÁÀËÞÊ, 
ãîëîâà Ëüâiâñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿:

— Ãîëîâíèé ïiäñóìîê âèêîíàíèõ óï-
ðîäîâæ ìèíóëîãî ðîêó ðîáiò ç ïiäãîòîâ-
êè îá’ºêòiâ iíôðàñòðóêòóðè äî ºâðî÷åì-
ïiîíàòó: ñüîãîäíi âæå íåìàº æîäíèõ
ñóìíiâiâ, ÿêèõ íå áðàêóâàëî íà ïî÷àòêó ðîêó, ñòîñîâíî òîãî, ÷è
âñòèãíå Ëüâiâùèíà ïiäãîòóâàòèñÿ äî ªâðî-2012. ßêùî â 2008
ðîöi óðÿä âèäiëèâ 244 ìëí ãðí íà âñi îá’ºêòè äî ÷åìïiîíàòó, òî
ç êâiòíÿ ìèíóëîãî ðîêó — ïîíàä 2 ìëðä. Ìè íå òiëüêè íàçäîã-
íàëè âñi ãðàôiêè áóäiâåëüíèõ ðîáiò, à é áà÷èìî ïåðñïåêòèâó ¿õ
çàâåðøåííÿ ó 2011 ðîöi.
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Чемпiонат Європи з футболу
1980 року проходив за змi-

неною формулою. Вперше до фi-
нального турнiру потрапляли не
чотири, як ранiше, а вiсiм ко-
манд. Вони утворювали двi гру-
пи, в яких кожна четвiрка в од-
ноколовому турнiрi визначала
найсильнiших. Переможцi зус-
трiлися в матчi за «золото», а тi,
хто посiв другi мiсця, розiграли
«бронзу». Вперше збiрна країни
— органiзатор фiналу (того року
це була Iталiя) потрапляла до вi-
сiмки без вiдбору.

Ще одна (сумна для нас) подiя
трапилась уперше в iсторiї конти-
нентальних турнiрiв: наша збiрна
не змогла подолати суперникiв по
вiдбiрнiй групi (ними були Грецiя,
Угорщина, Фiнляндiя — далеко
не гранди європейського футбо-
лу), бiльше того, примудрилася
посiсти в нiй останнiй рядок i ви-
була з подальшої боротьби за ти-
тул, яким вона першою заволодi-
ла 1960 року. Про перипетiї того
чемпiонату розмовляємо з одним
iз тодiшнiх лiдерiв збiрної СРСР i
московського «Спартака», заслу-
женим майстром спорту Росiї
Юрiєм ГАВРИЛОВИМ.

Певно, згадувати тi подiї
вам, Юрiю Васильовичу, не ду-
же приємно. I все-таки, в чому
причини провалу: криза вiтчиз-
няного футболу тiєї пори, по-
милки керiвництва, збiг обста-
вин чи щось iнше?
— Ясна рiч, причина тут не одна.
Почали вiдбiрний турнiр, пере-
мiгши в Тбiлiсi збiрну Грецiї. Як
пiзнiше з’ясувалося, ця перемога
виявилася останньою. Пiсля
кiлькох невдалих виступiв поча-
лося перетасовування складу. На
кожен наступний матч виходила
значно оновлена команда. Часу
на налагодження командних дiй,
взаєморозумiння мiж гравцями i
ланками практично не було.

Якi iгри стали, на вашу думку,
фатальними для збiрної СРСР?
— Це два нiчийнi матчi з фiнами,
в яких наша команда мала велику
iгрову перевагу, однак не змогла
реалiзувати безлiч можливостей
для взяття ворiт суперника.

Пiсля поразки у вирiшаль-
ному гостьовому матчi вiд гре-
кiв Костянтин Бєсков, начебто
спересердя, вигукнув: «Де ж ха-
рактер?»
— Характер може показати ко-
лектив, зiграний у багатьох тур-
нiрах i конкретних ситуацiях.
Тодi ж такої команди не було. I
не могло бути. За шiсть квалiфi-
кацiйних iгор у складi збiрної
виступили майже чотири десят-
ки футболiстiв.

Тасували не тiльки гравцiв.
За нашою «доброю» традицiєю,
це стосувалося i тренерiв. На по-
чатку вiдбiрного турнiру керував
збiрною Микита Симонян, а за-
кiнчував Костянтин Бєсков. Нев-
же люди, вiдповiдальнi за розви-

ток вiтчизняного футболу, не ро-
зумiли, що успiху досягають у
країнах, де очолюють збiрнi бага-
то рокiв однi й тi самi фахiвцi?
— Справдi, в нас усе залежало
вiд керiвництва.

Ви маєте на увазi чиновни-
кiв вiд спорту?
— Безумовно, всi вони хотiли
швидко досягти результатiв i до-
повiсти нагору про «свої» досяг-
нення. А швидко не виходить.
Команди створюються не за рiк i
не за два. Цi горе-керманичi в
цьому не дуже розбиралися, та,

на жаль, доля справжнiх спецiа-
лiстiв футболу перебувала в їхнiх
руках. От вони й переставляли їх,
наче пiшакiв на шаховiй дошцi. I
досi не можу збагнути рiшень, якi
приймалися щодо того чи iншого
футбольного наставника. Тiльки
почав збирати команду, одного
разу оступився — i у вiдставку.

На думку багатьох iсторикiв
футболу, Євро-1980 видався не
дуже цiкавим. Зауважують обе-
режну гру багатьох команд,
низьку результативнiсть, брак
iнтересу вболiвальникiв навiть
до матчiв фiнального турнiру.
Справедливо?
— Докори справедливi. На нуднi
матчi люди не йдуть. Якщо голи
вимучуються, а не забиваються
внаслiдок яскравих комбiнацiй,
якщо команди не демонструють
рiвня, належного для континен-
тальної першостi, то такий футбол
не додасть цiй грi шанувальникiв.

I все-таки серед фiналiстiв
були i зiрковi гравцi, i яскравi

команди, як, наприклад, пере-
можцi турнiру — команда ФРН.
— Захiдна Нiмеччина завжди хо-
дила у фаворитах на будь-яких
змаганнях. По праву стали вони
чемпiонами континенту i того ра-
зу. Не випадково шестеро з них
увiйшли до складу символiчної
збiрної фiнального турнiру. До ре-
чi, наприкiнцi 1979 року, коли на-
ша збiрна вже втратила можли-
вiсть посперечатися за звання
чемпiона континенту, ми зустрi-
лися в Тбiлiсi з нiмцями у това-
риському матчi. Вiльнi вiд яки-
хось жорстких завдань, ми змага-
лися на полi майже на рiвних з ав-
торитетними гостями. Та все-таки
на кожному мiсцi їхнiй викона-
вець був, хоч i ненабагато, а силь-
нiшим. Я вже не кажу про iдеаль-
ну зiгранiсть тiєї команди. Зако-
номiрним був i результат — 1:3.

1980 рiк запам’ятався i та-
кою видатною подiєю, як мос-
ковська Олiмпiада. Прихильни-
ки футболу сподiвалися, що вже
в рiдних стiнах «золото» олiм-

пiйського турнiру буде нашим.
Проте були гiрко розчарованi: у
пiвфiналi — поразка вiд коман-
ди НДР. Повтор ситуацiї Монре-
аль-1976. Нервували, перегорi-
ли, недооцiнили суперника чи
знову фатальне невезiння?
— Гадаю, вiдiграла роль психоло-
гiя, важкий тягар вiдповiдальнос-
тi за результат. Уявiть собi: кiль-
ка днiв поспiль в команду прихо-
дили керiвники рiзних рангiв i
нагнiтали обстановку. Нагадува-
ли, зокрема, що наша країна пе-
ремогла Нiмеччину у вiйнi, тому
ми в будь-який спосiб зобов’язанi
подолати нiмцiв i на футбольному
полi. I, вочевидь, перестаралися.
Ми виходили на газон скутими, зi
страхом помилитися. Однiєї з по-
милок, яка виявилася фаталь-
ною, уникнути не вдалось. Мали
силу-силенну можливостей заби-
ти, та врятуватися не змогли.
Отак усе й вийшло.

За пiвтора мiсяця до того
злощасного матчу наша коман-
да здобула одну з найяскравi-

ших перемог у своїй iсторiї, по-
долавши (та ще й на «Марака-
нi») збiрну Бразилiї — триразо-
вих чемпiонiв свiту. Чим най-
бiльше запам’яталася та зус-
трiч?
— Були буквально ошелешенi
обстановкою, в якiй проходила
гра. Якщо на «Лужники» прихо-
дило 80 — максимум 100 тисяч
глядачiв, то той матч зiбрав двiс-
тi тисяч експансивних бразиль-
ських уболiвальникiв. У чашi
неймовiрний гамiр, рвуться пе-
тарди, злiтають ракети — навiть

уявити було важко, як за таких
умов можна грати.

Не тiльки зiграли, а й пере-
могли!
— Скажу вiдверто, допомiг щас-
ливий випадок. Бразильцi вже
вели 1:0, i невдовзi в нашi ворота
призначили пенальтi. До м’яча
пiдiйшов Зiко. Якби вiн забив, то
ми «залетiли» б штук на п’ять —
шiсть. Проте славетний форвард
схибив, а ми зрозумiли, що й
проти цiєї видатної дружини
можна встояти. Допомогло й те,
що господарi всiєю командою
йшли вперед, нехтуючи захис-
ними функцiями. Ми органiзува-
ли контратаку, i Федiр Черенков
зрiвняв рахунок. Потiм одержа-
ли право на кутовий. Сергiй
Шавло подав, його тезка Сергiй
Андреєв пiшов на м’яч, хтось iз
бразильцiв, намагаючись зава-
дити нашому нападнику, пiд-
штовхнув його. У результатi
м’яч потрапив Андреєву в пле-
че, а вiд нього у ворота. Так ми
вийшли вперед. Ясна рiч, королi

футболу не могли змиритися з
таким поворотом гри i влашту-
вали справжнiй штурм наших
ворiт. Проте ми вистояли.

Пощастило!
— Ну колись i нам має щастити!

Костянтину Бєскову припи-
сують слова: «Якщо не знаєш,
що робити з м’ячем, вiддай його
Гаврилову». Звiдки вони пiшли?
— Це трапилось пiд час одного з
розборiв зiграного напередоднi
матчу «Спартака». Дивимося вi-
деозапис. М’яч потрапляє до за-
хисника Володимира Сочнова, i
той зволiкає з розвитком атаки.
Бєсков зупиняє плiвку на стоп-
кадрi: «Володю, ми ж кажемо про
те, що треба якнайшвидше доста-
вити м’яч на чужу половину поля,
а ти вже зробив чотири торкан-
ня». Той у вiдповiдь: «Так немає
кому вiддати». Бєсков дивиться на
монiтор, бачить мене в центрi по-
ля, хоч i в оточеннi кiлькох супер-
никiв, i вимовляє ту фразу, яку ви
навели. Потiм вона пiшла гуляти
свiтом з рiзними коментарями.

Мабуть, вiн мав на увазi ва-
ше вмiння бачити поле?
— Можливо, проте не можу цьо-
го стверджувати.

Нинi ви, Юрiю Васильовичу,
лiцензований футбольний
агент. Кому, як не вам знати, чи
багата наша земля на таланови-
тих гравцiв? Наскiльки виправ-
дане масове залучення в нашi
клуби легiонерiв?
— Моя позицiя у цiй справi —
допомагати нашим талантам (а
їх у нас не бракує) знайти себе у
футболi. Багато гравцiв з потен-
цiалом незатребуванi. Люди пе-
ретворили футбол iз спортивно-
го видовища на бiзнес, засiб за-
робляння грошей. Я прагну пе-
реконувати i тренерiв, i тих са-
мих агентiв (яких, до речi, розве-
лося бiльше, нiж футболiстiв):
залучайте наших хлопцiв, не
привозьте з далеких країв та-
ких, якi не кращi за них, не га-
няйтеся за комiсiйними з кон-
трактiв легiонерiв, а робiть щось
на благо вiтчизняного футболу.

Чи до снаги українцям або
росiянам виграти Євро-2012?
— Чому нi? Шанс завжди є. Бага-
то прикладiв наводити не буду —
згадаймо лише 1992 рiк, коли дан-
цi, якi не пройшли квалiфiкацiї до
континентального фiналу, потра-
пили до нього замiсть виключеної
з турнiру Югославiї вiдповiдно до
санкцiй Ради Безпеки OOН, вжи-
тих до цiєї країни. I що ж? Скан-
динави виграли золотi медалi. Ту
команду пам’ятають досi.

I ми зможемо, якщо зiрки бу-
дуть до нас прихильнi, якщо на
той момент зберемо найкращих
у команду.

Георгiй КОСИХ,
«Урядовий кур’єр»
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Заслужений майстер спорту
Росiї, призер Олiмпiади−1980 

Юрiй ГАВРИЛОВ

Þðiÿ Ãàâðèëîâà çàâæäè ñóïðîâîäæóâàâ «åñêîðò» çàõèñíèêiâ

«Зможемо, якщо зiрки 
будуть до нас прихильнi»

×ÅÌÏIOÍAÒ ªÂÐOÏÈ — 1980. ÔIÍAËÜÍÈÉ ÒÓÐÍIÐ

Ìàò÷ çà òðåòº ìiñöå, 
21 ÷åðâíÿ 1980 ð.
×åõîñëîâà÷÷èíà — Iòàëiÿ 1:1 (9:8 —
ïåíàëüòi), ñòàäiîí «Ñàí Ïàîëî», Íå-
àïîëü
Ãîëè — Þðêåìèê, 54 — Ãðàöiàíi, 73
Ôiíàë, 22 ÷åðâíÿ 1980 ð.
Áåëüãiÿ — ÔÐÍ 1:2, ñòàäiîí «Îëiì-
ïiéñüêèé», Ðèì

Ãîëè — Âàí äåð Åéêåí, 75 (ïåíàëü-
òi) — Ãðóáåø, 10, 88
Ñèìâîëi÷íà çáiðíà òóðíiðó
Ä. Äçîôô, Ê. Äæåíòiëå (îáèäâà —
Iòàëiÿ), Ê.-Ã. Ôåðñòåð (ÔÐÍ), Ã. Øè-
ðåà (Iòàëiÿ), Ã.-Ï. Áðèãåëü (ÔÐÍ), 
ß. Êóëåìàíñ (Áåëüãiÿ), Ì. Òàðäåëëi
(Iòàëiÿ), Á. Øóñòåð, Ã. Ìþëëåð, 
Ê.-Ã. Ðóììåíiããå, Ã. Ãðóáåø (óñi — ÔÐÍ)
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ТAЙМ-AУТ

Георгiй КОСИХ,
«Урядовий кур’єр»

Пiд час запеклих
футбольних поєдин-

кiв недавнього чемпi-
онату свiту з фут-
болу в ПАР неспо-
дiвано зiйшла зiр-
ка незвичайного
спортивного про-
вiсника. Ним став
мешканець океа-
нарiю Sea Life у
нiмецькому мiстi
Обергаузенi —
восьминiг Пауль.
Справдi генiаль-
ним можна наз-
вати його досяг-
нення в цiй галузi:
вiсiм разiв йому про-
понували дати свiй
прогноз на матчi мун-
дiалю, i жодного разу
вiн не помилився!

Як це практично ро-
билося? В акварiум, де
мешкав Пауль, стави-
ли двi посудини з
їжею, до яких прикрiп-
ляли нацiональнi пра-
пори команд-супер-
ниць. Та, до якої мо-
люск припливав пер-
шим, i визначала пере-
можця наступної гри.

Бездоганна «робота»
Пауля була пов’язана з
ризиком для його життя.
Так, пiсля провiщеної ним
перемоги нiмцiв над Ар-
гентиною пiвденноамери-
канськi фани пообiцяли
кинути восьминога в окрiп.
Ще реальнiшою виглядала
погроза нiмецьких уболi-
вальникiв, коли їхня збiр-
на у пiвфiналi була побита
iспанцями. Тодi дехто з
них звинуватив Пауля,
який учергове дав пра-
вильний прогноз, у дер-
жавнiй зрадi i зажадав
страти молюска. Адмiнiс-
трацiя океанарiю змушена
була найняти для нього
охоронця. Коли пiренейцi
знову-таки прогнозовано
виграли мундiаль, iспан-
ський прем’єр-мiнiстр Хо-
се Луїс Сапатеро пообiцяв
надiслати в Обергаузен цi-
лу команду, яка б охороня-
ла восьминога, а жителi
мiстечка Карбаллiно наз-
вали його почесним грома-
дянином. Зi звiсткою про
це до Нiмеччини прибув
сам мер мiстечка Карлос
Монтес.

Останнiй 
прогноз

Невдовзi по закiнченнi
чемпiонату емоцiї навко-
ло Пауля вщухли, i вiн
втiшався здобутою сла-
вою: бiля його акварiума
завжди було велелюдно. I
«роботи» стало набагато
менше. «Пауль iде у вiд-
ставку, тепер вiн робити-
ме лише те, що йому по-
добається найбiльше —
грати з дресирувальни-
ками та розважати дiтей,
якi приходять подивити-
ся на нього», — оголосили
в Sea Life. Та тривало це
недовго. У нiч на 26 жов-
тня життя восьминога
обiрвалося. Вiн пiшов у
небуття не через дiї не-
давнiх зловмисникiв, а
природною смертю. З цiєї
нагоди в океанарiї покла-
ли книгу спiвчуттiв, яка
досi поповнюється запи-
сами вiдвiдувачiв. Реш-
тки Пауля кремували, i
урна з прахом стане п’є-
десталом його пам’ятни-
ка. Разом з ним на спецi-

ально створенiй виставцi
експонуватимуть пода-
рунки, якi надсилали
оракулу з усього свiту.
Серед них — копiя фут-
больного Кубка свiту, по-
судини, за допомогою
яких вiн робив прогнози,
показуватимуть фiльм
про нього.

Волею iспанських теле-
вiзiйникiв Паулю через мi-
сяць пiсля смертi довелося
зробити ще одне пророку-
вання. Напередоднi цен-
тральної зустрiчi Лiги —
«Барселона» — «Реал» на
федеральному каналi La
Sexta вирiшили заздале-
гiдь дiзнатися про її ре-
зультат, викликавши... дух
восьминога. Для цього в
акварiум, куди були вмi-
щенi портрети наставни-
кiв команд Гвардiоли та
Моурiньйо, занурили упа-
ковку консервiв «Восьми-
нiг Пауль». Предмет довго
не хотiв iти на дно, але
врештi-решт затонув на
боцi каталонського трене-
ра. I цього разу Пауль вга-
дав.

Новий оракул 
родом iз Монпельє

На час смертi Пауля,
який походив з Великоб-

ританiї, в карантинi
обергаузенського оке-

анарiю вже був
двомiсячний вось-
минiг, якого при-
везли з фран-
цузького Серед-
земномор’я. На
жаль, двом iс-
тотам не дове-
лося зустрiти-
ся, аби Пауль
мiг чогось нав-
чити юного

родича. Ос-
таннiй, який

дiстав iм’я
Пауль Другий,

зайняв акварiум
свого попередника

3 листопада. Ста-
лося це у присут-
ностi чималого за-
гону представникiв
ЗМI. Чи виправдає
в майбутньому та-
ку увагу новосе-
лець Sea Life, ска-
зати важко. «Ми ще
маємо перевiрити,
чи є в нього дар

провiсника», — сказала
журналiстам Таня Мун-
цiг, прес-секретар океа-
нарiю, який перетворився
за останнi мiсяцi на
справжнiй паломницький
центр.

***
Минулого четверга, че-

рез три мiсяцi пiсля смертi
знаменитого восьминога, в
Обергаузенi вiдбулося ве-
лелюдне вiдкриття його
меморiалу. 

У центрi композицiї –
футбольний м’яч, який
складається з нацiональ-
них прапорiв країн – учас-
ниць чемпiонату свiту з
футболу в ПАР. На м’ячi,
як на тронi, сидить незви-
чайний оракул. Крiзь скло
усерединi сфери можна
побачити урну з його пра-
хом. Доповнює меморiал
колаж з газетних статей з
рiзних країн свiту як
свiдчення великого iнтере-
су до Пауля. 

А поруч завзято перети-
нає в усi боки акварiум йо-
го наступник. Чи буде вiн
гiдним свого попередника,
покаже час.

VIPи резервують мiсця
ÑÅÐÂIÑ. Íà ñòàäiîíi ó Âðîöëàâi, äå âiäáóâàòèìóòüñÿ ìàò÷i

ôiíàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012, ðîçïî÷àëè ïðîäàâàòè ìiñöÿ äëÿ
VIP-êëiºíòiâ, ïîâiäîìëÿº Óêðiíôîðì. Îïåðàòîð ñòàäiîíó ïðî-
ïîíóº ïîòåíöiéíèì ãëÿäà÷àì òðè êàòåãîði¿ ìiñöü: «çîëîòi» (362
ìiñöÿ), «ñðiáíi» (475), «áðîíçîâi» (752). Â óñiõ òðüîõ êàòåãîðiÿõ
âëàñíèêè åëiòíèõ ìiñöü ìàòèìóòü îêðåìèé âõiä íà ñòàäiîí äëÿ
ãîñòåé VIP-çîíè, âèøóêàíi íàïî¿ i ìåíþ â áiçíåñ-êëóái, ïðàâî
ðîçìiñòèòè ëîãîòèï ôiðìè íà ñòiíi äëÿ ñïîíñîðiâ, ìiñöÿ äëÿ
ïàðêóâàííÿ àâòîìîáiëiâ. Ði÷íà âàðòiñòü ðåçåðâóâàíÿ áiçíåñ-
ìiñöü ñòàíîâèòü: «çîëîòîãî» — $2200, «ñðiáíîãî» — $1800,
«áðîíçîâîãî» — $1600. Çà iíôîðìàöiºþ ïðåäñòàâíèêà êîìïà-
íi¿-îïåðàòîðà, ïåðøi äâà ìiñöÿ íàéïðåñòèæíiøî¿ êàòåãîði¿ íà
ñòàäiîíi ïðîäàíî êiëüêà äíiâ òîìó íà áëàãîäiéíîìó áàëó ó
Âðîöëàâi çà ïîíàä $27 òèñÿ÷.

ПРO ФУТБOЛ З ГУМOРOМ

— Ïàíå òðåíåð, ìié ëiêàð ñêàçàâ, ùî ÿ íå ìîæó ãðàòè ó ôóòáîë.
— Òîái íå ïîòðiáíî áóëî õîäèòè äî ëiêàðÿ. ß é ñàì ìiã òîái öå
ñêàçàòè.

***
Íà ôóòáîëüíîìó ìàò÷i îäèí óáîëiâàëüíèê âîëàâ áåçïåðåñòàí-
êó. Ïiñëÿ ãðè âií ïðîõðèïiâ ñóñiäîâi:
— ß, çäàºòüñÿ, âòðàòèâ ãîëîñ.
— Ïîøóêàéòå éîãî â ìåíå ó âóõàõ, — ðàäèòü éîìó ñóñiä.

***
×îðòè çàïðîïîíóâàëè àíãåëàì çiãðàòè ó ôóòáîë.
— Ìè çãîäíi, — âiäïîâiëè àíãåëè. — Òèì áiëüøå, ùî íàéêðàùi
ãðàâöi ó íàñ...
— Ìîæëèâî, — íå ñòàëè ñïåðå÷àòèñÿ ÷îðòè, — çàòå âñi ñóääi íàøi...

До Євро готуються
вченi собаки

Îëüãà ËÎÁÀÐ×ÓÊ,
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÁÅÇÏÅÊA. Êiíîëîãi÷íèé öåíòð ïðè ÓÌÂÑ Iâàíî-Ôðàíêiâ-
ñüêî¿ îáëàñòi âiäîìèé òèì, ùî òóò óïåðøå â íàøié äåðæàâi çà-
ëó÷èëè äî ïîøóêó íàðêîòèêiâ ïðåäñòàâíèêiâ áîéîâî¿ ïîðîäè -
ïiòáóëiâ i âèõîâàëè íàéáiëüøå ñîáàê, ÿêi âèÿâëÿþòü âèáóõiâêó.
Öå ñàìå òi ñïåöiàëiçàöii, ÿêi áóäóòü ïîòðiáíi ïiä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ªâðî-2012. Ïiäãîòîâêó äî öiº¿ ïîäi¿ ïðèêàðïàòöi ïî÷àëè ùå òðè
ðîêè òîìó.

Íèíi ó öåíòði ç 30 ñîáàêàìè ïðàöþþòü 13 òðåíåðiâ. Çà ñëî-
âàìè éîãî íà÷àëüíèêà Ðóñëàíà Òðåòÿêà, ¿õíi âèõîâàíöi äîáðå
ïðîÿâèëè ñåáå ùå ïiä ÷àñ âèêîíàííÿ ìèðîòâîð÷î¿ ìiñi¿ â Êîñî-
âi: æîäíîãî çáîþ. Êiëüêà ðîêiâ íà Áàëêàíàõ ïðîâiâ ñàì êåðiâ-
íèê i éîãî êîëåãè Îëåêñàíäð Óñîëüöåâ, Ëþáîìèð Äóò÷àê, Âî-
ëîäèìèð Ñòðóñiíñüêèé. Ç íiìåöüêèìè âiâ÷àðêàìè øóêàëè íàð-
êîòèêè òà âèáóõiâêó íàñòiëüêè ðåçóëüòàòèâíî, ùî âñiõ íàãîðî-
äèëè ìåäàëÿìè ÎÎÍ. Óñïiøíî ñïðàâèëèñÿ â÷åíi ñîáàêè ç Ïðè-
êàðïàòòÿ i ç çàâäàííÿì, ïîñòàâëåíèì ïåðåä íèìè ïiä ÷àñ âiçè-
òó â Óêðà¿íó Ïàïè Ðèìñüêîãî Iâàíà-Ïàâëà II.

Êîæíó âiâ÷àðêó, ñïàíiºëÿ ÷è ïiòáóëÿ, âiäiáðàíèõ íà ñëóæáó, ç
øåñòèìiñÿ÷íîãî âiêó âiäïîâiäíî äî ¿õíüîãî õàðàêòåðó ïðèçíà-
÷àþòü íà ðiçíi íàâ÷àëüíi êóðñè. Äëÿ ïîøóêó âèáóõiâêè íàéêðà-
ùå ïiäõîäÿòü ñîáàêè-ôëåãìàòèêè: òóò çàéâèé ðóõ ÷è çâóê ìî-
æå ñòàòè äåòîíàòîðîì. A ÷îòèðèëàïèõ õîëåðèêiâ ñïåöiàëiçóþòü
íà âèÿâëåííÿ íàðêîòèêiâ.

Òðåíóâàííÿ ïåñèêiâ, ðîçïîâiäàº Ð. Òðåòÿê, ïî÷èíàºòüñÿ, ÿê ó
ôóòáîëi, ç ãðè ç ì’ÿ÷åì. Öåé ïðåäìåò ç äàâíiõ-äàâåí çàñòîñî-
âóþòü ÿê äîáðèé ñòèìóë äëÿ ïðàöi é àêòèâíîãî âiäïî÷èíêó. Ç
íèì àñîöiþºòüñÿ ó òâàðèí i çàïàõ ïðåäìåòà, ÿêèé øóêàþòü. Äî
ðå÷i, ñåðåä âèõîâàíöiâ öåíòðó º òàêi, ùî áåðóòü ñëiä, çàëèøå-
íèé íàâiòü ñiì ãîäèí òîìó.

Äëÿ ñâî¿õ ïiäîïi÷íèõ Ð. Òðåòÿê ðîçðîáèâ òðåíóâàëüíó ãàðìà-
òó, ÿêà âèñòðiëþº ì’ÿ÷ íà ïåâíó äèñòàíöiþ. Ôiðìîâà êîøòóº
áëèçüêî òèñÿ÷i äîëàðiâ, ñîáiâàðòiñòü ñâîº¿ — òèñÿ÷à ãðèâåíü. ¯¿
çàëþáêè êóïóþòü êîëåãè ç iíøèõ êiíîëîãi÷íèõ öåíòðiâ, îöiíèëè
é ïðèâàòíi ëþáèòåëi-êiíîëîãè, à ïðèêàðïàòñüêîìó öåíòðó - íå-
ïîãàíà ôiíàíñîâà ïiäìîãà.

Восьминiг помер — 
хай живе восьминiг!
ЗАМIНА. У знаменитого оракула Пауля з’явився юний наступник
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Хулiганiв судитимуть на стадiонах
ØÂÈÄÊÀ ÔÅÌIÄÀ. Ïiä ÷àñ

ôiíàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìïiîíàòó
ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó
õóëiãàíiâ ó Ïîëüùi ñóäèòèìóòü
íà ìiñöi. Ñïiâîðãàíiçàòîðè
ïåðøîñòi ñïîäiâàþòüñÿ, ùî öå
äîïîìîæå âòðèìàòè ïiä êîí-
òðîëåì ïðîáëåìó íàñèëüñòâà
íà ñòàäiîíàõ, ïèøå Deutsche
Welle.

Çi ñõèëüíèìè äî ïðîòèï-
ðàâíèõ äié ôóòáîëüíèìè ôà-
íàòàìè ïîëüñüêà þñòèöiÿ öå-

ðåìîíèòèñÿ íå çáèðàºòüñÿ.
Ïðîöåñè çàòðèìàíèì ðîçáè-
øàêàì âëàøòîâóâàòèìóòü
ìàëî íå íà ñòàäiîíàõ. ßê ïî-
âiäîìèëî íiìåöüêå iíôîðìà-
öiéíå àãåíòñòâî DPA ç ïîñè-
ëàííÿì íà ìiíiñòðà þñòèöi¿
Ïîëüùi Êøèøòîôà Êâÿòêîâ-
ñüêîãî, òðàíñïîðòóâàííÿ äî
ñóäiâ íå çíàäîáèòüñÿ, îñêiëü-
êè ñóääi îãîëîøóâàòèìóòü
âèðîêè çà äîïîìîãîþ ïðÿìèõ
âiäåîâêëþ÷åíü.

Çà ñëîâàìè ìiíiñòðà, ïðî-
ïîçèöi¿ ùîäî âíåñåííÿ âiäïî-
âiäíèõ çìií äî çàêîíîäàâñòâà
íåçàáàðîì ïðåäñòàâëÿòü íà
ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó.

Ïðî ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè
ïiä ÷àñ ªâðî-2012 iøëîñÿ íå-
ùîäàâíî ïiä ÷àñ çóñòði÷i Ê.
Êâÿòêîâñüêîãî ç éîãî óêðà¿í-
ñüêèì êîëåãîþ Îëåêñàíäðîì
Ëàâðèíîâè÷åì, ÿêèé çàóâà-
æèâ, ùî îáèäâi êðà¿íè ïëàíó-
þòü çàáåçïå÷èòè «íàäçâè-

÷àéíî áëèçüêi àáî îäíàêîâi»
ïiäõîäè â ðåàëiçàöi¿ ïîâíîâà-
æåíü ïðàâîîõîðîííèõ ñëóæá,
ïîòðiáíèõ äëÿ îáñëóãîâóâàí-
íÿ ïåðøîñòi.

Îñîáëèâó óâàãó ïðîáëåìi
õóëiãàíñòâà Ïîëüùà ïðèäiëÿº
íåäàðåìíî. Òîðiê ó íèçöi ìiñò
âíàñëiäîê ïðîÿâó íàñèëüñòâà
ôóòáîëüíèõ ôàíàòiâ çàçíàëè
ïîðàíåíü äåñÿòêè ïîëiöåé-
ñüêèõ, áóëè ïîøêîäæåíi
ñïîðòèâíi ñïîðóäè.

Âiäïîâiäàëüíi çà âèïóñê Âîëîäèìèð ÄÅÕÒßÐÅÍÊO, Ãåîðãié ÊOÑÈÕ i Âàëåðié ÐÅÊÓÍOÂ

Óìiííÿ ïðèõîäèòü ïiñëÿ íàïðóæåíèõ òðåíóâàíü

Ïàóëü çàñëóæèâ íà ìåìîðiàë


