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Джаннi Iнфантiно:

«Ми впевненi, 
що Україна 

проведе 
фантастичний 

чемпiонат». 

Генеральний секретар УЄФА 
про пiдготовку до Євро-2012 в Українi.

ПРЯМA МOВA Наступна зупинка:
Польща — Україна
СПЕЦВIДРЯДЖЕННЯ. «Урядовий кур’єр» направив до Польщi свого
експерта, аби отримати ексклюзивну iнформацiю про те, 
як готуються до Євро-2012 нашi сусiди

Свiтлана ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Урамках пiдготовки Слобо-
жанщини до європейського

футбольного турнiру персонал
усiх об’єктiв, якi працюватимуть
з гостями та вболiвальниками з
iнших країн, проекзаменують на

знання iноземних мов. Про це пiд
час засiдання оргкомiтету з пiд-
готовки та проведення у Харковi
фiнальної частини Євро-2012
повiдомив його спiвголова,
очiльник Харкiвської облдер-
жадмiнiстрацiї Михайло Добкiн.

За його словами, спецiальнi
групи, якi говоритимуть вик-

лючно анлiйською або ж нiмець-
кою мовами, вiдвiдають не лише
аеропорт, залiзничний вокзал,
стадiон, ресторани, готелi, а й
заклади охорони здоров’я i таксi,
якi лiкуватимуть та возитимуть
уболiвальникiв. Мовнi ревiзори
на об’єктах перевiрок з’являти-
муться раптово, без поперед-

жень. Це, на думку Михайла
Добкiна, дасть змогу не лише ви-
явити справжнiй рiвень пiдго-
товки зi знання iноземних мов
приймаючого мiста, а й усунути
недолiки до того, як приїдуть з
перевiркою iнспектори УЄФА.

Лiнгвiстичнi «десанти» з’яв-
ляться на харкiвських об’єктах з

початку нинiшньої осенi. Вони, як
зазначив керiвник областi, моде-
люватимуть схему, за якої турис-
товi потрiбно отримати термiнову
допомогу. Ситуацiю буде набли-
жено максимально до реальної
обстановки, коли в Харкiв на чем-
пiонат з’їдуться тисячi iноземних
гостей та вболiвальникiв.

450 млн євро
має намiр видiлити Європейський 

банк реконструкцiї i розвитку 
на будiвництво автомобiльних 

пiд’їздiв до Києва у рамках 
пiдготовки до Євро-2012. 

Цей проект Рада директорiв банку 
розглядатиме 28 вересня.
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Англiйську я вивчив би тiльки за те...
СЕРВIС. Харкiвськi об’єкти Євро-2012 пiддадуть мовнiй ревiзiї

СПЕЦIAЛЬНИЙ ВИПУСК

стор. 1111 стор. 1155  стор. 1166

Анатолiй 
БИШОВЕЦЬ:
«Виграють команди, 
якi їдуть перемагати»

Польськi вболiвальники двома руками пiдтримали iдею проведення наступного європейського 
футбольного турнiру в Українi i Польщi

Вокзали по осенi рахують

ТРАНСПОРТ. Íà çàëiçíèöÿõ Óêðà¿íè òðèâàþòü ðîáîòè ç ðå-
ìîíòó òà ðåêîíñòðóêöi¿ 12 âîêçàëüíèõ êîìïëåêñiâ íà ñòàí-
öiÿõ Äîíåöüê, Êðàñíèé Ëèìàí, Ìóêà÷åâå, Âåñåëèíîâå, Ïåð-
âîìàéñüê, Áóãàç, Áåðåçíiãóâàòå, Ìîòîâèëiâêà, Êîíîòîï, Òà-
ðàñiâêà, Ñìîðîäåíå, Ðîêîâàíà. Çàêií÷èòè ¿õ, ïîâiäîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà Óêðçàëiçíèöi, ïëàíóþòü äî êiíöÿ îñåíi. Çäié-
ñíþþòüñÿ ðåìîíòíî-áóäiâåëüíi ðîáîòè íà áàãàòüîõ áóäiâ-
ëÿõ i ñïîðóäàõ, ïåðåäóñiì - íà íàïðÿìêàõ âïðîâàäæåííÿ
øâèäêiñíîãî ðóõó, ðîçìåæóâàííÿ ïàñàæèðñüêîãî òà âàí-
òàæíîãî ðóõó ïî¿çäiâ, çîêðåìà, íà íàïðÿìêàõ Êè¿â — Ïîë-
òàâà — Ëîçîâà — Äîíåöüê, Êðàñíîãðàä — Äíiïðîïåò-
ðîâñüê, Êè¿â — Æìåðèíêà — Êðàñíå —Ëüâiâ ó ðàìêàõ ïiä-
ãîòîâêè äî ªâðî-2012.

Луганськ 
чекає на Пеле

Сергiй ПАЛКIН: 
«Для «Шахтаря» 
завдання номер 
один — вийти 
з групи»
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ПРOГНOЗИ

Валерiй РЕКУНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Матчем мiж збiрними
Естонiї та Фарер-

ських островiв 11 серпня
розпочався вiдбiрний етап
наступної європейської
першостi. Решта учасни-
кiв квалiфiкацiйного тур-
нiру почне боротьбу за пу-
тiвки до України i Польщi
на початку вересня. Голов-
на увага спецiалiстiв i вбо-
лiвальникiв прикута до
лауреатiв нещодавньої
свiтової першостi в ПАР.

— Футболiстам вдалося
об’єднати весь народ i
здiйснити нашi мрiї. Спа-
сибi чемпiонам вiд iменi
всiєї Iспанiї. Спасибi за чу-
довий приклад для наслi-
дування i фантастичний
командний дух! — з таки-
ми словам подяки звер-
нувся до гравцiв нацiо-
нальної збiрної король Iс-
панiї Хуан Карлос пiсля
перемоги над голландцями
у фiналi чемпiонату свiту в
Пiвденнiй Африцi.

— Якщо ви демонструє-
те атакуючу гру, як це роб-
лять iспанцi, у вас завжди
бiльше шансiв на перемогу,
— вважає один iз найпопу-
лярнiших футболiстiв ми-
нулого столiття, срiбний
призер ЧС-1974 Йохан
Кройф. — Коли ви диви-
тесь на нацiональну збiрну,
ви бачите в нiй «Барсело-
ну» — Хавi, Iньєсту, Бус-
кетса i Педро — креатив-
них виконавцiв, якi хочуть
постiйно володiти м’ячем, а
коли втрачають його, то
включають серйозний пре-
синг. Зараз у розпоряд-
женнi Вiсенте дель Боске
прекрасне поколiння фут-
болiстiв, якi здатнi пiдко-
рити найвищi вершини.

3 вересня чемпiони Єв-
ропи та свiту розпочнуть
новий вiдбiрний цикл виїз-
ним матчем з Лiхтенштей-
ном. Фiналiст ЧС-2010 Нi-
дерланди також у гостях
зустрiнеться зi збiрною
Сан-Марино.

Вiдкриттям мундiалю
назвали спецiалiсти i жур-
налiсти збiрну Нiмеччини.

— Ми зробили висновки
з того, що з нами трапилося
на полях Пiвденної Афри-
ки, — заявив пiсля завер-
шення мундiалю головний
тренер бундестiм Йоахiм

Льов. — У нас є ядро коман-
ди — його складають моло-
дi виконавцi, якi знахо-
дяться на шляху станов-
лення. Iспанськi футболiс-
ти, яким ми поступилися в
пiвфiналi, грають плiч-о-
плiч уже три роки. А Томас
Мюллер та його партнери
лише шiсть тижнiв. У май-
бутньому, спираючись на
цих талановитих виконав-
цiв, ми зможемо дiяти вiль-
нiше. Наша збiрна здатна
демонструвати бiльш су-
часну i потужну гру.

З наставником важко не
погодитися. У Дурбанi
проти майбутнiх володарiв
Кубка свiту середнiй вiк
нiмецької команди скла-
дав менше 26 рокiв. Це
наймолодший склад три-
разових чемпiонiв свiту з
тих, якi грали у пiвфiна-

лах Кубка свiту за останнi
48 рокiв. Через перебiр
жовтих карток зустрiч з
iспанцями змушений був
пропустити 20-рiчний То-
мас Мюллер. Якби цього не
сталося, середнiй вiк пiдо-
пiчних Льова виявився б
ще молодшим.

Новий могутнiй iмпульс
грi бронзовим призерам
мундiалю додали юнi та-
ланти збiрної Нiмеччини,
якi в минулому роцi стали
переможцями чемпiонату
Європи серед молодiжних
команд. Ще одна гарна но-
вина для одного з потен-
цiйних фаворитiв майбут-
нього чемпiонату Європи в
Українi та Польщi. Нещо-
давно Йоахiм Льов на два
роки подовжив контракт з
нiмецькою футбольною
спiлкою. Таким чином, 50-

рiчний спецiалiст, пiд ору-
дою якого збiрна завоюва-
ла бронзовi медалi свiтової
першостi, очолюватиме
команду пiд час квалiфi-
кацiї до Євро-2012 i впро-
довж фiнального турнiру.
Адже мало хто сумнiва-
ється в тому, що Нiмеччи-
на стане переможцем гру-
пи А.

— У нашої дружини чу-
довi перспективи, — пiд-
креслив керманич збiрної.
— Вiдбiрковий турнiр Єв-
ро-2012 стане для нас сер-
йозним викликом.

3 вересня Нiмеччина, що
програла iспанцям i в пiв-
фiналi мундiалю, i в вирi-
шальному матчi Євро-
2008, розпочне гонку за
четвертим титулом чемпi-
она континенту в Брюсселi
матчем iз Бельгiєю.

Футбольний караван
зупинок не визнає
ЄВРОКАЛЕНДАР. Óñüîãî 6 ãðóï ïî øiñòü êîìàíä i ùå òðè
ãðóïè ïî ï’ÿòü. Äåâ’ÿòü ïåðåìîæöiâ ãðóï i îäíà íàéêðàùà
çáiðíà ñåðåä òèõ, õòî ïîñÿäå äðóãi ìiñöÿ, âèõîäÿòü ó ôiíàëü-
íèé òóðíið ªâðî-2012. Ðåøòà âiñiì çáiðíèõ, ÿêi çàéíÿëè äðóãi
ìiñöÿ â ñâî¿õ ãðóïàõ, ðîçiãðàþòü ÷îòèðè ïóòiâêè â Ïîëüùó i
Óêðà¿íó â ñòèêîâèõ ïîºäèíêàõ.

Ñïàðåíi ìàò÷i ïðîõîäèòèìóòü â ï’ÿòíèöþ òà âiâòîðîê, à íå â
ñóáîòó i ñåðåäó, ÿê ðàíiøå.

— Ìè âèðiøèëè çìiíèòè çâè÷íèé ãðàôiê êàëåíäàðÿ, —ïî-
âiäîìèâ ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ªâðîïåéñüêîãî ôóòáîëüíîãî
ñîþçó Äæîâàííi Iíôàíòiíî. — Òàêèì ÷èíîì, ÓªÔÀ ïiøîâ íà-
çóñòði÷ êëóáàì, ùî âiäïóñêàþòü ôóòáîëiñòiâ ó íàöiîíàëüíi êî-
ìàíäè. Âiäíèíi ãðàâöi ìàòèìóòü îäèí çàéâèé äåíü äëÿ âiäíîâ-
ëåííÿ ñèë íàïåðåäîäíi ÷åðãîâèõ çóñòði÷åé ñâî¿õ âíóòðiøíiõ
÷åìïiîíàòiâ.

3 âåðåñíÿ ðîçïî÷íóòü äîâãèé øëÿõ äî Âàðøàâè i Êèºâà âñi 13
ºâðîïåéñüêèõ êîìàíä-ó÷àñíèöü ÷åìïiîíàòó ñâiòó-2010, êðiì
Øâåéöàði¿ òà Äàíi¿. Âîíè äîëó÷àòüñÿ äî âiäáîðó ó âiâòîðîê —7 âå-
ðåñíÿ.

Група А
Íiìå÷÷èíà, Òóðå÷÷èíà, Àâñòðiÿ, Áåëüãiÿ, Êàçàõñòàí, Àçåðáàé-
äæàí. 3 âåðåñíÿ çóñòði÷àþòüñÿ: Êàçàõñòàí — Òóðå÷÷èíà, Áåëü-
ãiÿ —Íiìå÷÷èíà.

Група В
Ðîñiÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Iðëàíäiÿ, Ìàêåäîíiÿ, Âiðìåíiÿ, Àíäîððà.
3.09. Âiðìåíiÿ — Iðëàíäiÿ, Àíäîððà — Ðîñiÿ.

Група С
Iòàëiÿ, Ñåðáiÿ, Ïiâíi÷íà Iðëàíäiÿ, Ñëîâåíiÿ, Åñòîíiÿ, Ôàðåðñüêi
îñòðîâè. 
3.09. Ôàðåðñüêi îñòðîâè — Ñåðáiÿ, Åñòîíiÿ — Iòàëiÿ, Ñëîâåíiÿ —
Ïiâíi÷íà Iðëàíäiÿ.

Група D
Ôðàíöiÿ, Ðóìóíiÿ, Áîñíiÿ i Ãåðöåãîâèíà, Áiëîðóñü, Àëáàíiÿ,
Ëþêñåìáóðã. 
3.09. Ðóìóíiÿ — Àëáàíiÿ, Ëþêñåìáóðã — Áîñíiÿ i Ãåðöåãîâèíà,
Ôðàíöiÿ — Áiëîðóñü.

Група E
Íiäåðëàíäè, Øâåöiÿ, Ôiíëÿíäiÿ, Óãîðùèíà, Ìîëäîâà, Ñàí-
Ìàðèíî 
3.09. Ìîëäîâà — Ôiíëÿíäiÿ, Øâåöiÿ — Óãîðùèíà, Ñàí-Ìàðèíî
— Íiäåðëàíäè.

Група F
Õîðâàòiÿ, Ãðåöiÿ, Içðà¿ëü, Ëàòâiÿ, Ãðóçiÿ, Ìàëüòà. 
3.09. Ãðåöiÿ — Ãðóçiÿ, Ëàòâiÿ — Õîðâàòiÿ.

Група G
Àíãëiÿ, Øâåéöàðiÿ, Áîëãàðiÿ, Óåëüñ, ×îðíîãîðiÿ. 
3.09. ×îðíîãîðiÿ — Óåëüñ, Àíãëiÿ — Áîëãàðiÿ.

Група H
Ïîðòóãàëiÿ, Äàíiÿ, Íîðâåãiÿ, Êiïð, Iñëàíäiÿ. 
3.09. Iñëàíäiÿ — Íîðâåãiÿ, Ïîðòóãàëiÿ — Êiïð.

Група I
Iñïàíiÿ, ×åõiÿ, Øîòëàíäiÿ, Ëèòâà, Ëiõòåíøòåéí. 
3.09. Ëèòâà — Øîòëàíäiÿ, Ëiõòåíøòåéí — Iñïàíiÿ.

Кому довiряють 
букмекери
РЕЙТИНГ. Ó ïåðåìîãó òðióìôàòîðiâ àôðèêàíñüêîãî ìóíäiàëþ
âiðÿòü áóêìåêåðè, ÿêi äàþòü êîìàíäi Âiñåíòå äåëü Áîñêå êîå-
ôiöiºíò — 5.0.

Äðóãà ó ñïèñêó ïîòåíöiéíèõ ïðåòåíäåíòiâ íà òðîôåé —Íi-
ìå÷÷èíà (êîåôiöiºíò — 6.0).

Ôiíàëiñòè ñâiòîâî¿ ïåðøîñòi — ãîëëàíäöi â öüîìó ñâîºðiäíî-
ìó ðåéòèíãó ïîñiäàþòü òðåòº ìiñöå — 8.0. Äåùî ãiðøi øàíñè
åêñïåðòè âiääàþòü àíãëiéöÿì ïiä êåðiâíèöòâîì Ôàáiî Êàïåëëî
— 10. Çáiðíà Ôðàíöi¿, âiäòåïåð î÷îëþâàíà íîâèì òðåíåðîì
Ëîðàíîì Áëàíîì, çàìèêàº ÷iëüíó ï’ÿòiðêó — 1:11.

Ó êîìàíä Iòàëi¿ òà Ïîðòóãàëi¿ — êîåôiöiºíòè âiäïîâiäíî 12 òà
13. Íàãàäàþ, ùî áiëÿ êåðìà «Ñêóàäðè Àäçóððè» çíàìåíèòîãî
Ìàð÷åëëî Ëiïïi çìiíèâ êîëèøíié òðåíåð «Ôiîðåíòèíè» ×åçàðå
Ïðàíäåëëi. Ó ïiâôiíàëiñòà îñòàííüîãî ªâðî-2008 Ðîñi¿ êîåôiöi-
ºíò — 21. Ïîëiïøóâàòè ñâié ðåéòèíã íàøi ñóñiäè áóäóòü ïiä êå-
ðiâíèöòâîì iíøîãî ñïåöiàëiñòà ç Íiäåðëàíäiâ —Äiêà Àäâîêàòà.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ãîñïîäàðiâ òóðíiðó — çáiðíèõ Óêðà¿íè òà
Ïîëüùi, òî, íà ïåðåêîíàííÿ áóêìåêåðiâ, äîìàøíº ªâðî—2012,
ñêîðiø çà âñå, íå ñòàíå äëÿ íèõ ïåðåìîæíèì. Ïðè÷îìó áiëüøå
øàíñiâ ñåðåä îðãàíiçàòîðiâ, ÿê ââàæàþòü ôàõiâöi, ó ïîëÿêiâ —
êîåôiöiºíò — 1:34, òîäi ÿê â óêðà¿íöiâ — 1:40. Öå îçíà÷àº, ùî,
ïîñòàâèâøè 1000 ãðèâåíü íà ïåðåìîãó ïiäîïi÷íèõ Ìèðîíà
Ìàðêåâè÷à, ìîæíà âèãðàòè 40 òèñÿ÷.

Вiктор КАЛIНIЧ 
для «Урядового кур’єра»

Україна пiднялася 
на сходинку вище
ТАБЕЛЬ ПРО РАНГИ. Â îíîâëåíîìó ðåéòèíãó

Ìiæíàðîäíî¿ ôåäåðàöi¿ ôóòáîëüíèõ àñîöiàöié

íàöiîíàëüíà çáiðíà Óêðà¿íè ïiäíÿëàñÿ íà îäèí

ðÿäîê i ïîñiäàº 24-å ìiñöå. Òðiéêó íàéêðàùèõ

ñêëàëè äiþ÷i ÷åìïiîíè ñâiòó òà ªâðîïè — iñïàí-

öi, ôiíàëiñòè àôðèêàíñüêîãî ìóíäiàëþ — ãîë-

ëàíäöi, à òàêîæ ï’ÿòèðàçîâi âîëîäàði Êóáêà ñâi-

òó — áðàçèëüöi.

Ðåéòèíã ÔIÔÀ

№ країна рейтинг № країна рейтинг

1. Iñïàíiÿ 1883

2. Íiäåðëàíäè 1659

3 Áðàçèëiÿ 1524

4. Íiìå÷÷èíà 1464

5. Àðãåíòèíà 1288

6. Óðóãâàé 1152

7. Àíãëiÿ 1125

8. Ïîðòóãàëiÿ 1062

9. ªãèïåò 1053

10. ×èëi 988

11. Iòàëiÿ 982 

16. Ðîñiÿ 956

21. Ôðàíöiÿ 890

24. ÓÊÐÀ¯ÍÀ 870

...56. Ïîëüùà 547

...78. Áiëîðóñü 403

Iñïàíöi õîòiëè á ñâÿòêóâàòè ïåðåìîãó i íà ªâðî-2012

Хто долучиться 
до трiо грандiв?
ПЕРСПЕКТИВИ. На стартi нового вiдбiрного циклу Євро-2012 
головну увагу привертають лауреати африканського мундiалю
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З ПЕРШИХ ВУСТ

«Для «Шахтаря» завдання номер один —
вийти з групи»

Пiсля гучної перемоги в
Кубку УЄФА донецький
«Шахтар» готується пiд-
корювати новi футбольнi
вершини: незабаром чем-
пiон України розпочне бо-
ротьбу в груповому турнi-
рi Лiги чемпiонiв. Про пiд-
готовку команди до най-
важливiшого старту сезо-
ну та iншi моменти фут-
больного життя-буття по-
пулярного колективу чи-
тачам нашої газети розпо-
вiдає генеральний дирек-
тор ФК «Шахтар» Сергiй
Палкiн.

Сергiю Анатолiйовичу,
у вереснi «Шахтар» упер-
ше в своїй iсторiї розпоч-
не iгри вiдразу в групово-
му турнiрi Лiги чемпiонiв.
Як проходить пiдготовка
до євростарту i якi зав-
дання ставить перед со-
бою команда?
— Пiдготовка вiдбуваєть-
ся планомiрно i, скажемо
так, без вiдриву вiд матчiв
у нацiональнiй першостi.
Одним з етапiв пiдготовки
став i товариський матч з
iталiйською «Пармою».
Нашi «збiрники» роз’їха-
лись по своїх командах, i
ми вирiшили в цей час на-
дати iгрову практику тим
футболiстам, що залиши-
лися. Тобто є резонне ба-
жання подивитися на
гравцiв, якi не задiянi в
збiрних. I якщо й надалi
з’явиться можливiсть про-
вести подiбнi товариськi
матчi, обов’язково нею
скористаємось, аби спро-
бувати пiдвести футболiс-
тiв до старту в груповому
турнiрi у добрiй спортив-
нiй формi.

Ми всi вже пересвiдчи-
лись, що в єврокубках не-
має слабких суперникiв.
Навiть на попередньому
етапi деякi українськi
клуби не без труднощiв
пройшли далi. Нам, звiсно,
буде ще складнiше. «Шах-
тар» перебуває в другiй
«корзинi» i, зрозумiло, у
нас буде один дуже й дуже
серйозний суперник. Що-
до ще двох iнших команд,
то не думаю, що вони бу-
дуть набагато сильнiшi за
нас. Тому завдання номер
один — вийти з групи. Це
як мiнiмум. А далi намага-
тимемося пройти в турнiрi

якомога далi. Сьогоднi це
нас найбiльше хвилює, й
до цього ми прагнемо. Вi-
римо в свої сили i знаємо,
що можемо це зробити.

Одним iз моментiв пiд-
готовки до виступiв у Лiзi
чемпiонiв є й трансферна
полiтика клубу. Розкажiть,
будь ласка, про одне з най-
гучнiших останнiх прид-
бань — бразильського хор-
вата з лондонського «Арсе-
налу» Едуардо да Сiлву.

— Цього талановитого
футболiста ми хотiли мати
ще три роки тому, коли вiн
грав у загребському «Дина-
мо». Ми тодi зробили про-
позицiю, але отримали вiд-
мову, гравець перейшов до
«Арсеналу», i ця тема зак-
рилася. Та через рiк, коли
пiсля отриманої травми
Едуардо вiдновився й почав
грати, я особисто розмов-
ляв з президентом та гене-
ральним директором «Ар-
сеналу» про перехiд напад-
ника, проте вони знову вiд-
мовили в категоричнiй
формi. А ще через рiк ми
зробили вже третю спробу,
i вона нарештi увiнчалася
успiхом. Безсумнiвно, це
дуже серйозне придбання.
Насамперед важливо, що
завдяки зусиллям медикiв
у футболiста не залишило-
ся жодних наслiдкiв трав-
ми: в цьому можна перес-
вiдчитися за результатами
тестiв. Повторюю — сумнi-
вiв тут жодних.

У декого, можливо, ви-
никає питання: чому ж то-
дi «Арсенал» вiдпустив
цього гравця? Вiдповiдь
проста. Коли Едуардо от-
римав травму, не було вi-
домо, коли вiн вiдновиться
i чи вiдновиться взагалi.
Тому на його позицiю ку-
пили молодих футболiстiв,
яких готували пiвтора ро-
ку. I коли Едуардо вiдно-
вив кондицiї, цi хлопцi вже
були «на ходу». В цiй ситу-
ацiї вже сам футболiст мав
обирати: грати йому чи си-
дiти на лавi й виходити на
замiну. Вiн прийняв рi-
шення про перехiд до iн-
шого клубу, i «Арсенал»
пiшов йому назустрiч.
Отож ми придбали дуже
талановитого футболiста,
в якого величезнi перспек-
тиви.

Безперечно, ще одним
серйозним придбанням
стало й повернення в
команду з «Барселони»
Дмитра Чигринського,
який змiцнить обороннi
редути команди в тих же
матчах Лiги чемпiонiв. Чи
зможе вiн до старту євро-
турнiру вiдновити свої ко-
лишнi кондицiї надiйного
захисника?

— Справдi, Дмитро в
«Барселонi», на жаль, грав
не зовсiм стiльки, скiльки
йому потрiбно, тож пройде
якийсь час, доки спор-
тсмен поверне добру фор-
му. Для нас цей трансфер
—великий «плюс» i дуже
серйозне пiдсилення ко-
манди напередоднi Лiги
чемпiонiв. Хоч би що каза-
ли, а ми вчинили правиль-
но щодо повернення Чиг-
ринського до «Шахтаря».
Адже маємо дуже сильно-
го захисника та ще 10
мiльйонiв євро в кишенi
клубу. Без сумнiвiв, Дмит-
ро з його ставленням до
тренувань невдовзi отри-
має не залiзне, а навiть за-
лiзобетонне мiсце в основ-
ному складi й доведе усiм,
i «Барселонi» зокрема, що
там зробили помилку.

Чигринський — не
єдиний українець, який у
мiжсезоння перейшов до
«Шахтаря». Чи довго в
клубi придивлялися до
новобранцiв Тараса Сте-
паненка та Сергiя Крив-
цова, котрi виступали за
запорiзький «Металург»?
— За цими футболiстами,
особливо за Степаненком,
ми й справдi довго спосте-
рiгали. I навiть вели перего-
вори, та якось не складало-
ся. Проте потiм таки вдало-
ся домовитись iз запорiж-
цями. Задоволенi тим, що цi
футболiсти вже в нашому
колективi. Адже серйозну
зацiкавленiсть до них вод-
ночас виявляло й київське
«Динамо», i нам довелося
докласти чималих зусиль,

аби вiдбувся цей трансфер.
У хлопцiв є великi перспек-
тиви заграти в «Шахтарi»:
Степаненко вже перiодич-
но з’являється на полi, а
Кривцову для цього потрiб-
но трохи бiльше часу, бо не
треба забувати про дуже
серйозну конкуренцiю за
мiсце в основi. Обидва грав-
цi —наша вагома заявка на
майбутнє, хоча вже й сьо-
годнi вони здатнi змiцнити
команду.

Нещодавно клуб «пiд-
писав» нового селекцiоне-
ра з Португалiї. Розка-
жiть докладнiше i про це
придбання.

— На португальського спе-
цiалiста ми вийшли аж нiяк
не випадково. Зробивши
аналiз того, якi системи уп-
равлiння з точки зору скау-
тiв i самого футболу пiдхо-
дять пiд наш стиль, дiйшли
висновку на користь «Пор-
то». Це той варiант, коли во-
ни купують молодих фут-
болiстiв, дають їм час, аби тi
показали результат i сфор-
мували цiну на футбольно-
му ринку, i потiм продають
їх. Така ж концепцiя i в нас.
Так от, усi придбання, якi
робив «Порто», дуже сер-
йознi: на рiк вони заробля-
ли на трансферному ринку
по 45 мiльйонiв євро. А це
свiдчить про високий рiвень
роботи селекцiйної служби
клубу. I якщо проаналiзу-
вати трансферну полiтику
всiх європейських команд,
то «Порто» буде в трiйцi
найкращих. Зi скаутом Луї-
сом Гонсалесом, який доне-
давна працював у ФК
«Порто», я познайомився
понад два роки тому, коли
ми грали з «Бенфiкою». Ми

спостерiгали за його робо-
тою, багато разiв зустрiча-
лися i коли переконалися,
що це саме той фахiвець,
який нам потрiбен, пiдписа-
ли з ним контракт. I вже в
недалекому майбутньому
побачимо результати його
роботи.

Вже понад мiсяць в Ук-
раїнi працює куратор вiт-
чизняного суддiвського кор-
пусу, харизматичний iталi-
єць П’єрлуїджi Коллiна. На-
самперед, яке завдання, на
вашу думку, нинi стоїть пе-
ред вiдомим фахiвцем?
— Вiдразу скажу: запро-
шення згаданого куратора

— це правильний крок,
який потрiбно було зробити
ще бозна-коли. Бо те, що
вiдбувалося останнiми ро-
ками в нашому суддiвсько-
му корпусi, — це, даруйте,
просто вакханалiя. Не знаю,
яку ще треба знайти вiдста-
лу африканську країну, аби
порiвняти з рiвнем вiтчиз-
няного суддiвства. I я маю
на увазi не рiвень окремо
взятого суддi, а саму систе-
му, точнiше, її брак. Та ми
повиннi зрозумiти таку рiч.
Досвiдчений i авторитетний
Коллiна приїхав, буває на
матчах, спостерiгає за дiя-
ми арбiтрiв, i поки вiн при-
сутнiй — все вiдмiнно. Але
ж цей фахiвець не буде тут
вiчно. Тому йому потрiбно
так вибудувати систему,
щоб усе позитивне не зник-
ло вiдразу пiсля того, як у
фахiвця закiнчиться кон-
тракт i вiн поїде з України.
Це стратегiчне завдання —
допомогти створити систе-
му суддiвства, яка б ефек-
тивно працювала незалеж-
но вiд того, є куратор на ста-
дiонi чи немає його.

Сергiю Анатолiйовичу,
пiдготовку Донецька до
матчiв Євро-2012 важко
уявити без внеску ФК
«Шахтар»: до послуг учас-
никiв європейської пер-
шостi та вболiвальникiв —
новозбудований суперсу-
часний стадiон «Донбас
Арена», комфортна спор-
тивна база тощо. А який
вердикт щодо пiдготовки
мiської iнфраструктури, на
вашу думку, винесе пред-
ставницька делегацiя УЄ-
ФА, яка днями вiдвiдає До-
нецьк?

— Переконаний, анi до
стадiону, анi до бази нарi-
кань не буде. До нас приїз-
дили вже багато делегацiй,
у тому числi й на чолi з пре-
зидентом УЄФА Мiшелем
Платiнi, i жодних заува-
жень не було. Скажу ще та-
ке: важливiсть пiдготовки
стадiону до змагань не тiль-
ки в тому, щоб його збуду-
вати. Це тiльки пiвсправи.
Адже спортивну арену ще
потрiбно запустити в робо-
ту, оперувати нею. Згаданi
проблеми рiвнозначнi са-

мому спорудженню спор-
тивної арени. Бо треба пiд-
готувати обслуговуючий
персонал, провести тренiн-
ги. Тобто варто дуже сер-
йозно до цього пiдходити, i
ми саме цим i займаємось
на «Донбас Аренi».

А якi «плюси» й «мiну-
си» органiзацiї чемпiона-
ту свiту з футболу варто
врахувати з досвiду цьо-
горiчного футбольного
дiйства в ПАР?

— Серед «мiнусiв» — на-
самперед оте набридливе
гудiння дудок-вувузел. Гос-
подарi чемпiонату це дозво-
лили, бо вони в них вважа-
ються нацiональним симво-
лом. Але ж цей не зовсiм по-
зитивний приклад пiдтрим-
ки команд уже почав при-
живатись на стадiонах iн-
ших країн. I до нас уже ця
«пошесть» доходить, хоча
ми в Донецьку свого часу
дуже багато боролися, аби
позбутися дудок на нашому
стадiонi... Також, вважаю,
обов’язково потрiбно вра-
хувати i зробити правильнi
висновки з прорахункiв
стосовно безпеки вболi-
вальникiв, спортсменiв та
журналiстiв.

Щодо позитивних момен-
тiв, то слiд зазначити, що
господарi чемпiонату зро-
били серйознi iнвестицiї.
Iмпонує, як ретельно вони
поставились до логiстики
перевезення вболiвальни-
кiв. У них був навiть такий
пiдхiд: є тисячi мiсць для
паркувань —значить, з’я-
вилося рiшення про будiв-
ництво стадiону. А в наших
мiстах поки спостерiгаєть-
ся дещо iнше. У нас, в До-
нецьку, також ця проблема
iснує, i ми зараз спiльно з
мiською владою працюємо,
аби її зняти. Пiд «Донбас
Арену», що розрахована на
50 тисяч уболiвальникiв,
нам потрiбно 9 тисяч пар-
кувальних мiсць у радiусi
пiвтора кiлометра вiд стадi-
ону. Можливо, доведеться
спорудити кiлька багатопо-
верхових паркiнгiв, щоб
розвантажити мiсто та його
квартали.

У нас був такий варiант:
збудувавши стадiон, заас-
фальтувати навколишню
територiю, забезпечити
себе паркувальними мiс-
цями, раз i назавжди зак-
рити цю тему. Та прези-
дент клубу сказав, що на-
шому стадiону потрiбна
гарна «оправа». Тому ми
взялися облаштовувати
навколо шикарний парк,
хоча його утримання обхо-
диться в чималу копiйку
— мiльйон доларiв щороку.
I анiтрохи не шкодуємо, бо
всi зарубiжнi делегацiї, якi
до нас приїздять, не при-
ховують захвату i запев-
няють: нiколи не бачили,
щоб стадiон стояв посеред
парку. Спорудивши стадi-
он, аналогiв якому в Європi
ще треба пошукати, ми
зробимо все, щоб уболi-
вальники могли комфор-
тно почуватися не тiльки
на трибунах «Донбас Аре-
ни», а й дорогою сюди.
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9000 паркувальних мiсць в радiусi 
пiвтора кiлометра вiд стадiону потрiбно збудувати пiд 
«Донбас Арену», що розрахована на 50 тисяч уболiвальникiв
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Сергiй Палкiн
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2003 ð. Ç 2004 ðîêó — ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êëóáó. Äåïóòàò Äî-
íåöüêî¿ ìiñüêî¿ ðàäè, îáðàíèé çàñòóïíèêîì ãîëîâè Ïîñòiéíî¿ êî-
ìiñi¿ ç ìiæíàðîäíèõ çâ’ÿçêiâ, ó ñïðàâàõ êóëüòóðè, ðåëiãi¿ i ñïîðòó.

Êåðiâíèöòâî ÔÊ «Øàõòàð» íàìàãàºòüñÿ çàçèðíóòè 
ó äàëåêó ïåðñïåêòèâó
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Михайло РЕУЦЬКИЙ 
спецiально для 

«Урядового кур’єра»

Вiдгудiли пiвденноафрикан-
ськi вувузели, вболiвальники

Нiдерландiв примирились iз
програшем, шанувальники збiр-
ної Iспанiї протверезiли... А вже в
серпнi стартують першi вiдбiрко-
вi iгри чемпiонату Європи 2012
року. Вся увага футбольних гур-
манiв буде прикута до Польщi i
України. Саме тут пройдуть мат-
чi європейського турнiру з фут-
болу. До старту турнiру залиши-
лося менше двох рокiв. Часу на
розкачку вже не залишилося.
Отже, як справи у наших сусiдiв?

Там — дороги,
тут — стадiони

Вiд початку Польща мала
сильну iнфраструктуру. Україна
тодi могла похвалитися лише бу-
дiвництвом стадiонiв у Донецьку,
Харковi й Днiпропетровську. За
три роки, що промайнули пiсля
оголошення перемоги на конкур-
сi за право проведення Євро, по-
ляки доклали максимум зусиль,
щоб виправити цей перекiс.

Головний польський об’єкт Єв-
ро-2012 — варшавський стадiон
«Народовий», або Нацiональний,
— буде основною ареною на чем-
пiонатi. Вiн розташований неда-
леко вiд центру столицi в мальов-
ничiй парковiй зонi бiля Вiсли.
Тут планується провести першу
гру Євро-2012 й груповi матчi, а
також чвертьфiнал i пiвфiнал.

Бюджет будiвництва вражає.
Стадiон обiйдеться полякам не-
дешево — 1,252 млрд злотих —
це майже 400 млн доларiв. Для
порiвняння: стiльки ж само кош-
тувала Рiнату Ахметову «Донбас
Арена». До речi, за словами вiце-
президента проекту Роберта
Войташа, порiвнювати обидвi
арени некоректно. На його думку,
донецький стадiон — це клубна
власнiсть, «пiдiгнана» виключно
пiд футбол. А стадiон у Варшавi
будується за бюджетнi кошти й,
крiм футболу, зможе прийняти
шоу або концерт будь-якого сту-
пеня складностi. Причому навiть
за «нельотної» погоди. Дах спро-
ектований таким чином, що зда-
тен прикрити всю будову у разi
несприятливої погоди.

Aвтобанами
Польщi

Самi поляки вважають, що в
них дороги найгiршi серед усiх

країн ЄС. Скажу так: залежно вiд
того, з чим порiвнювати. Траси
Нiмеччини, Австрiї, Iталiї мають
вигляд набагато кращий, нiж
польськi, а от українськi дороги
(за поодинокими випадками) на-
вiть не бажаю порiвнювати, щоб
не засмучуватися. Загалом поль-
ськi дороги можна смiло назива-
ти європейськими. Дорожнє по-
лотно доглянуте, навiть якщо є
латки й нерiвностi, краєвид за
вiкном милує око. Автор цих ряд-
кiв, котрий намотав на колесах
автiвки дорогами Польщi понад 4
тисячi кiлометрiв, вочевидь
«убитих» дорiг не виявив. Дорож-
нi знаки й розмiтки чiткi, зрозу-
мiлi i справдi допомагають водiє-
вi читати дорогу як мапу.

Однак не все так райдужно, як
може здатися на перший погляд.
Поза населеними пунктами до-
роги в основному двосмуговi (од-
на в одну, друга в другу), часто
вони забитi хурами, якi не поспi-
шають поступитися смугою i з’ї-
хати на узбiччя (якi, до речi, до-
сить мiсткi, завширшки у пiв-
смуги й заасфальтованi). Щоп-
равда, варто зазначити — при
наближеннi до автiвки, що йде
спереду, в дев’яти випадках з
десяти вам поступляться доро-

гою, максимально притиснув-
шись праворуч, навiть якщо ви
ще не позначили своє бажання
зробити обгiн i не ввiмкнули «по-
воротник».

Швидкiсний режим на дорогах
(у населених пунктах 50 км/год.)
досить жорсткий, штрафи драко-
нiвськi, безлiч вiдео- й фотокамер
для фiксування швидкостi. Все
це, помножене на вузькiсть бiль-
шої частини дорiг, утихомирює
швидкiснi фантазiї водiїв. Тому
шлях iз Кракова у Варшаву —
близько 300 км — в автора цих
рядкiв зайняв 5 годин. Дорогою

трапляється багато мiстечок i сiл,
майже прилiплених одне до дру-
гого. Можливiсть обiгнати тран-
спорт, що йде спереду, зведена до
нуля: через кожнi кiлькасот мет-
рiв зустрiчнi потоки роздiляють
острiвцi безпеки з пiшохiдними
переходами й кишенями для по-
воротiв. Усi автiвки тягнуться
вервечкою, розганяючись до 70-
80 км/год. лише мiж населеними
пунктами. У такому разi ви покiр-
но плентаєтесь зi швидкiстю пе-
редньої хури.

Отже, при плануваннi поїздок
по Польщi слiд це враховувати,

намагатися уникати великих мiст
i за змогою їздити автобанами. У
країнi їх шiсть, частину з яких
активно будують пiд Євро-2012.

З Україною Польщу зв’язує ав-
тобан А4 протяжнiстю 670 км —
Єнджiховiце — Вроцлав — Ка-
товiце — Кракiв — Жешув —
Корчова. Уже побудовано бiльше
половини дороги. Саме вона на
кордонi з Україною переходить у
трасу Краковець — Львiв (i далi
на Київ) i готується прийняти на
себе основне навантаження пiд
час проведення Євро-2012.

У Познань i Варшаву, де прохо-
дитимуть матчi чемпiонату, веде
автобан А2 Швецко — Познань
— Лодзь — Варшава — Шедлце
— Кукурiки (620 км), який тяг-
неться iз заходу на схiд країни до
кордону з Бiлоруссю. Вже з’яви-
лись платнi вiдрiзки дороги, нап-
риклад, у районi Лодзi, тому що
будували їх на основi концесiї
мiсцевi польськi компанiї. Проїзд
вiдрiзком автобану завдовжки
150 км — Томишль — Познань—
Вжешня — Конiн — обiйдеться в
36 злотих (приблизно 90 грн). Ця
дiлянка автобану попередньо бу-
ла роздiлена на три частини, про-
ведено тендер на право будiвниц-
тва кожної з них. Компанiї - пере-
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ПАР проїхали. Наступна зупинка: 
СПЕЦВIДРЯДЖЕННЯ. «Урядовий кур’єр» вiдправив у Польщу свого експерта, щоб одержати 
ексклюзивну iнформацiю про пiдготовку до Євро-2012 

ВAРШAВA

Êiëüêiñòü ìiñöü — 55 000.

Oá'ºì ñòàäiîíó (çà âèíÿòêîì äàõó) — 1 000 000 êóá. ì

Ïîâíà ïëîùà âñiõ ñòàäiîííèõ ïðèìiùåíü — 204 000 êâ. ì

Ðîçìiðè äàõó — 240 õ 270 ì

Äîâæèíà íèæíüî¿ ãàëåðå¿ — 924 ì

Çàãàëüíà äîâæèíà ïðèëàâêiâ ó ïðîäîâîëü÷èõ êiîñêàõ — 443 ì

Âèñîòà ñïîðóäæåííÿ — 100 ì

Êiëüêiñòü ïàðêóâàëüíèõ ìiñöü — 1765

Êiëüêiñòü òóàëåòiâ — 965

Êiëüêiñòü ìiñöü äëÿ æóðíàëiñòiâ — 900

Êiëüêiñòü òóðíiêåòiâ — 106

Çàãàëüíà òåðèòîðiÿ — 18 ãà

Ïëîùà ïîâåðõíi äàõó — áëèçüêî 5 ãà

Êiëüêiñòü ðåñòîðàíiâ — 4

Àðåíó áóäóþòü 1000 ÷îëîâiê ó äâi çìiíè, ïî 500 ó êîæíié.

Ïðè áóäiâíèöòâi ôóíäàìåíòó âèêîðèñòàíî 15 òèñÿ÷ ïàëü.

Ïiñëÿ çàâåðøåííÿ áóäiâíèöòâà ñòàäiîí áóäå äîìàøíüîþ àðåíîþ äëÿ çáiðíî¿ Ïîëüùi.
Ïðîîáðàçîì ñòàäiîíó ñòàâ ïðîåêò çíàìåíèòî¿ «Êîìåðöáàíê-Àðåíè» ó Ôðàíêôóðòi-íà-Ìàéíi (Íiìå÷÷èíà).
Ñòàäiîí áóäå ï’ÿòèçiðêîâèì çà êëàñèôiêàöiºþ ÓªÔÀ. Ïîðÿä iç ñòàäiîíîì ïëàíóþòü çáóäóâàòè íîâó çàëiçíè÷íó
ñòàíöiþ «Ñòàäiîí», ãîòåëü, êîíãðåñ-õîë, êðèòèé ïëàâàëüíèé áàñåéí ç ìiñöÿìè äëÿ 4000 ãëÿäà÷iâ i àêâàïàðê, ñòàí-
öiþ ìåòðî. Òóò æå áóäå ïàðêóâàííÿ íà 12 òèñÿ÷ àâòîìîáiëiâ. Âiäêðèòòÿ — ëèïåíü 2011 ðîêó.

Âiäñòàíü ìiæ ïðèéìàþ÷èìè ìiñòàìè (ó êì)

Київ Харкiв Донецьк Львiв Варшава Познань Вроцлав Гданськ
Київ − 478 718 545 770 1068 1125 1142

Харкiв 478 − 300 1020 1243 1537 1602 1615

Донецьк 718 300 − 1188 1478 1770 1775 1850

Львiв 545 1020 1188 − 385 675 592 755

Варшава 770 1243 1478 385 − 325 364 351

Познань 1068 1537 1770 675 325 − 185 299

Вроцлав 1125 1602 1775 592 364 185 − 436

Гданськ 1142 1615 1850 755 351 299 436 −

ПРЯМА МОВА

«Ñòàäiîíè — öå, ìîæëèâî, îñòàííi ìiñöÿ, äå çáèðàºòüñÿ âåëèêà êiëüêiñòü
ëþäåé, ÿêi, ïîäiáíî ñòàðîäàâíiì ãðåêàì àáî ðèìëÿíàì, âiä÷óâàþòü ïðîñ-
òi ëþäñüêi åìîöi¿ çàâäÿêè ïðèãîëîìøëèâèì âèñòàâàì, ùî âiäáóâàþòüñÿ
òàì. Ìè ïðàãíåìî, ùîá íàø ñòàäiîí ñòàâ îäíèì ç òàêèõ ÷óäîâèõ i
óíiêàëüíèõ ìiñöü», — ïðèáëèçíî òàê ÿ çìiã ïåðåêëàñòè ç ïîëüñüêî¿ âiä-
ïîâiäü Ðîáåðòà Âîéòàøà íà çàïèòàííÿ ïðî òå, ÿê âií óÿâëÿº ñîái ìàéáóò-
íié ñòàäiîí.
Ïåðåæèâàííÿ ïîëÿêiâ ìîæíà çðîçóìiòè. Ñòàäiîí áóäóþòü íà ìiñöi íàïiâ-
ðîçâàëåíîãî «Ñòàäiîíó Äåñÿòèëiòòÿ», ÿêèé äîâãèé ÷àñ áóâ íàéáiëüøèì
ðèíêîì i ãîëîâíèì áîëåì äëÿ ìóíiöèïàëiòåòó ìiñòà. Ç îäíîãî áîêó, âií
ïðèíîñèâ ÷èìàëi ãðîøi â ñêàðáíèöþ Âàðøàâè, ç äðóãîãî — áóâ îäíiºþ ç
«ãàðÿ÷èõ» òî÷îê íà êðèìiíàëüíié êàðòi Âàðøàâè 90-õ ðîêiâ. Ïðî öåé ðè-
íîê íàâiòü íàïèñàíî äåòåêòèâíèé ðîìàí — «Ï’ÿòèé iíòåðíàöiîíàë» ßöåêà
Êiíãà.
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можцi одержали можливiсть по-
будувати дорогу iз правом на її
подальшу експлуатацiю. Вiдпо-
вiдно, i право на стягнення засобiв
за проїзд нею. Плата за перемi-
щення автобаном того коштує: ви
не встигнете помiтити, як пром-
читесь цi кiлометри. Якщо бракує
злотих, є вибiр: можна проїхати
паралельними дорогами. Вiдпо-
вiдно, вже не зi швидкiстю 130
км/год.

У Гданськ iз центральної Поль-
щi можна буде домчатися автос-
традою А1 Гданськ — Торун —
Лодзь — Честохова — Глiвiце —
Гожичскi, яка перетинає країну з
пiвночi на пiвдень до кордону iз
Чехiєю. Прикметно, що найпер-
ший вiдрiзок автобану прокладе-
ний ще в далекому 1978 роцi. За-
вершуючи розповiдь про дороги,
слiд нагадати, що лiтр 95-го бензи-
ну в Польщi коштує по-європей-
ськи, тобто дорожче, нiж у нас, —
4,6-4,7 злотого. Це близько 12 грн.

Познань: 
готовнiсть 
номер 1

I все-таки, на мiй погляд, зраз-
ково-показовим польським мiс-
том за прагненням прийняти Єв-
ро є не столиця, а стародавнє сим-
патичне мiсто Познань на заходi
країни.

Мiсцевий стадiон цiлком задо-
вольняв запити вболiвальникiв i
гравцiв мiської команди «Лех» до-
ти, доки стало вiдомо, що ця аре-
на може стати мiсцем iгор Євро.
Повiльний процес модернiзацiї
стадiон переживав з 2003 року,
але своє друге народження одер-
жав з початком його кардиналь-
ної реконструкцiї до чемпiонату
Європи. До речi, цим вiн схожий
на стадiон у Харковi. Бажання
харкiв’ян добудувати нарештi
четверту трибуну арени «Мета-
лiст» i зробити радикальну ре-
конструкцiю виникло тiльки пiс-
ля усвiдомлення того, що в Хар-
кова є шанс побачити Євро.

У вереснi минулого року менi
пощастило побувати на стадiонi в
Познанi й почути найдокладнiшу
розповiдь про проектування й бу-
дiвництво з вуст представникiв
мерiї мiста i компанiї Hydrobu-
dowa Polska SA, яка веде рекон-
струкцiю.

До речi, один з керiвникiв бу-
дiвництва, тактовно поцiкавив-
шись українськими успiхами в
дорозi до Євро (особливо його цi-
кавив київський стадiон), сказав,
що без України в Польщi не було

б Євро i що вони пам’ятають зу-
силля української сторони пiд час
боротьби за право проведення
чемпiонату.

Про темпи робiт у Познанi свiд-
чить хоча б такий факт. Пiдняв-
шись на одну iз трибун i оглядiв-
шись, я запитав у полякiв, коли ж
сюди повернеться футбол (тодi —
нагадаю, це було у вереснi 2009
року — клуб «Лех» змушений був
проводити свої домашнi iгри на
полi за 50 кiлометрiв вiд Познанi).
I одержав незворушну вiдповiдь:
«У листопадi». При цьому поле
було вкрите дорожнiми плитами,
по яких снувала важка будiвель-
на технiка.

Це буде багатофункцiональний
об’єкт, оскiльки, крiм футбольних
матчiв, тут проходитимуть рiзно-
манiтнi культурнi подiї. В зонi
стадiону розмiстяться ресторани,
офiси, магазини. На чотирьох
вкритих мембранним дахом три-
бунах установлено понад 43 тися-
чi крiсел. Але, згiдно з вимогами
безпеки УЄФА, на час Євро-2012
їх число буде обмежено до 41 ти-
сячi. Проектанти врахували еко-

логiчнi вимоги й установили пiд-
земнi резервуари для дощової во-
ди, яка використовуватиметься
для поливу газону. На стадiонi
змонтовано два найбiльшi в Поль-
щi гiгантськi телеекрани, кожний
площею 116 кв. метрiв.

Уже в серпнi стадiон у Познанi
стане першою повнiстю готовою
польською ареною футбольного
чемпiонату Європи 2012 року. А
20 вересня в рамках урочистого
вiдкриття стадiону вiдбудеться
концерт спiвака Стiнга.

Влада Познанi ретельно готує
не лише стадiон, а й модернiзує
всю мiську iнфраструктуру.
Стадiон має дуже вигiдне мiсце
розташування. Аеропорт за 2,2
км вiд стадiону — це 12 хвилин
їзди автобусом, залiзничний
вокзал — за 3,7 км — 11 хвилин
їзди трамваєм. Мiський центр
перебуває за 5 км — 16 хвилин
їзди трамваєм.

Передбачається, що пiд час Єв-
ро вони курсуватимуть з iнтерва-
лом в 2,5 хвилини. Пропускна
здатнiсть трамвайного сполучен-
ня — 10 800 пасажирiв за годину.

Автобуси прибуватимуть на
кiнцеву зупинку — стадiон —че-
рез кожнi 2 хвилини, перевозячи
8100 пасажирiв за годину. Зага-
лом же весь мiський транспорт
обслуговуватиме 18 900 пасажи-
рiв за годину.

Вдосконалено шлях до аерод-
рому Lawica, що за 7 км вiд цен-
тру, i збiльшено його пропускну
здатнiсть.

P. S. Щоразу, коли мої спiвроз-
мовники в Польщi дiзнавались,
що я спортивний журналiст iз
України, цiкавилися: «Як там
вашi стадiони? Устигаємо до Єв-
ро?» Я вiдповiдав уже звиклою
фразою: «Львiв будується, Київ
у процесi, Харкiв готовий, До-
нецьк готовий. Oтож усе в нас
вийде!» I справдi, адже немає
об’єктивних причин, якi могли б
зiрвати пiдготовку до Євро. Все в
нас вийде!

Польща—Україна Плюс безкоштовний 
Iнтернет
СЕРВIС. Ç ñåðïíÿ ó öåíòði Âàðøàâè, à òàêîæ ó êiëüêîõ ïåðåäìiñòÿõ ïî÷àâ
ïðàöþâàòè áåçêîøòîâíèé äîñòóï äî áåçäðîòîâîãî Iíòåðíåòó. Çîêðåìà, äîñ-
òóï äî ìåðåæi ç’ÿâèâñÿ â iñòîðè÷íié ÷àñòèíi ïîëüñüêî¿ ñòîëèöi — Ñòàðîìó
ìiñòi i ïåðåäìiñòÿõ, Êðàêiâñüêîìó i Ïîâiñëó.

Ïðîáíèé ïðîåêò äîñòóïó äî Iíòåðíåòó ñòàðòóâàâ ùå â òðàâíi, íà êiëüêîõ âóëè-
öÿõ ïîáëèçó öåíòðó ìiñòà, ïîâiäîìëÿº ñàéò PL.2012. Òåïåð ìiñöåâà âëàäà âèðiøè-
ëà ïðîâåñòè ôiíàëüíå òåñòóâàííÿ ïåðåäàâà÷iâ â ìåæàõ çîíè i âèçíà÷èòè çîâíiø-
íié âèãëÿä òàáëèöü ç iíôîðìàöiºþ â ìåðåæi áåçêîøòîâíîãî Iíòåðíåòó. Äëÿ ÷èñòî-
òè åêñïåðèìåíòó ïðîòÿãîì äâîõ òèæíiâ âëàäà ìiñòà ïðîïîíóº âñiì, ó êîãî º íîóò-
áóê ÷è íåòáóê, áåçêîøòîâíî ïiäêëþ÷àòèñü äî ìåðåæi i êîðèñòóâàòèñü Iíòåðíåòîì ó
Ñòàðîìó ìiñòi. Ïåðåäàâà÷i áóäóòü îõîïëþâàòè âåñü ðàéîí i ÷àñòèíó ïåðåäìiñòü.
Ñêîðèñòàòèñü äîñòóïîì ìîæíà òàêîæ i íà âóëèöÿõ Áåäíàðñüêié òà Îáîæíåé. Ùîï-
ðàâäà, ó ìåðåæi áóäóòü âñòàíîâëåíi ôiëüòðè ùîäî ïîðíîñàéòiâ, òàêîæ áóäóòü îá-
ìåæåííÿ ùîäî øâèäêîñòi, ÿêà íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 256 êá/ñ.

Ìiñöåâi ÷èíîâíèêè çàïåâíÿþòü, ùî ç ÷àñîì âiëüíèé äîñòóï äî ìåðåæi áó-
äå ïîñòóïîâî ðîçøèðþâàòèñÿ. Öiêàâî, ùî òåïåð áåçäðîòîâèì Iíòåðíåòîì
ìîæóòü êîðèñòóâàòèñü áåçêîøòîâíî ìåøêàíöi ðàéîíó Áåìîâî. Ó çâ’ÿçêó ç
ªâðî-2012 áåçêîøòîâíèé äîñòóï äî ìåðåæi âæå çàáåçïå÷åíî i â ðàéîíi Íà-
öiîíàëüíîãî ñòàäiîíó íà âóëèöi Ôðàíöóçüêié.

Вiдкриття у Варшавi, 
фiнал — у Києвi
АВТОРИТЕТНО. Директор Євро-2012 у Польщi Адам 
Олькович заявляє, що його країна не має проблем 
з пiдготовки до чемпiонату

«Òåïåðiøíÿ óêðà¿íñüêà âëàäà,
à íàñàìïåðåä âiöå-ïðåì’ºð-ìi-
íiñòð Óêðà¿íè ç ïèòàíü ªâðî-2012
Áîðèñ Êîëåñíiêîâ, àêòèâíî ïðà-
öþþòü íàä ïiäãîòîâêîþ êðà¿íè äî
ôóòáîëüíîãî ÷åìïiîíàòó ªâðî-
ïè», — ïðî öå, ïåðåáóâàþ÷è ó
Ëüâîâi, ñêàçàâ äèðåêòîð òóðíiðó
ªâðî-2012 ó Ïîëüùi Àäàì Îëü-
êîâè÷.

Â iíòåðâ’þ âèäàííþ Zaxid. net
ïîëüñüêèé âèñîêîïîñàäîâåöü
çàçíà÷èâ, ùî õî÷à éîìó äîâå-
ëîñÿ ïðàöþâàòè ç ðiçíîþ âëà-
äîþ, íèíiøíº óêðà¿íñüêå êåðiâ-
íèöòâî ïðîåêòó ªâðî-2012 —
íàéäiºâiøå. «Ùîäâà ìiñÿöi ìè
çóñòði÷àºìîñÿ ç Ìiøåëåì Ïëàòi-
íi â Íüîíi, äå Áîðèñ Êîëåñíiêîâ çâiòóº ïðî ñóòòºâèé ïðîãðåñ Óêðà¿íè â
ïiäãîòîâöi. Òîìó ïåðåêîíàíèé, ùî ïðîâîäèòèìåìî òóðíið ó ÷îòèðüîõ óê-
ðà¿íñüêèõ òà â ñòiëüêîõ ïîëüñüêèõ ìiñòàõ. Ìè äîìîâèëèñÿ: ìàò÷-âiäêðèò-
òÿ — ó Âàðøàâi, à ôiíàëüíèé ïîºäèíîê — ó Êèºâi», — ãîâîðèòü ïàí Îëü-
êîâè÷. Âií ðîçïîâiâ, ùî íà ïî÷àòêó ëèïíÿ îçíàéîìèâñÿ ç õîäîì áóäiâíèö-
òâà ëüâiâñüêîãî ñòàäiîíó òà ðåêîíñòðóêöi¿ àåðîïîðòó, à òîìó âèñëîâèâ
ïåðåêîíàííÿ, ùî Ëüâiâ âèêîíàº âñi âèìîãè ÓªÔÀ òà óñïiøíî ïiäãîòóºòü-
ñÿ äî ªâðî-2012.

Îêðiì öüîãî, Àäàì Îëüêîâè÷ ðîçïîâiâ, ùî âiäïîâiäíî äî îôiöiéíî¿ îöiíêè
ÓªÔÀ Ïîëüùà íå ìàº çíà÷íèõ ïðîáëåì ç ïiäãîòîâêè äî ºâðî÷åìïiîíàòó.
«Êîíöåðòîì Ñòiíãà íàïðèêiíöi âåðåñíÿ ìè âiäêðèâàòèìåìî íàø ïåðøèé ñòà-
äiîí ó Ïîçíàíi. Iíøi òðè àðåíè (Yäàíñüê, Âàðøàâà, Âðîöëàâ) âiäêðèºìî ïî-
÷åðãîâî äî ñåðåäèíè 2011 ðîêó»,- ðåçþìóâàâ äèðåêòîð òóðíiðó ªâðî-2012
ó Ïîëüùi.

Âîäíî÷àñ ïàí Îëüêîâè÷ íàãîëîñèâ, ùî îêðiì âåëèêèõ ôóòáîëüíèõ àðåí,
ó Ïîëüùi òðèâàº áóäiâíèöòâî ùå áëèçüêî 20 ñòàäiîíiâ íà ïîíàä 10 òèñÿ÷
ìiñöü. «Äî ªâðî-2012 ìè ïîáóäóºìî äâi òèñÿ÷i êiëîìåòðiâ àâòîáàíiâ, ðåêîí-
ñòðóþºìî âñi àåðîïîðòè — îñíîâíi é çàïàñíi. Íàðàçi çâîäèìî ïîíàä 100 íî-
âèõ ãîòåëiâ, à òàêîæ äóæå ðåòåëüíî îðãàíiçîâóºìî áåçïåêó», — öèòóº Óêðií-
ôîðì îðãàíiçàöiéíîãî äèðåêòîðà ºâðî÷åìïiîíàòó â Ïîëüùi.

Єднаймося, 
бо футбол того вартий!
КOНТAКТИ. Çàöiêàâëåíiñòü ïîëÿêiâ Óêðà¿íîþ äåäàëi çðîñòàº. Öå íàñàìïåðåä
ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî 2012 ðîêó Óêðà¿íà, ÿê i Ïîëüùà, ïðèéìàòèìå ó ñåáå ÷åìïiî-
íàò ªâðîïè ç ôóòáîëó. Ïðî öå â iíòåð-
â’þ êîðåñïîíäåíòó Iíôîðìöåíòðó «Óê-
ðà¿íà-2012» ðîçïîâiâ äèðåêòîð ïðåä-
ñòàâíèöòâà Ïîëüñüêî¿ òóðèñòè÷íî¿ îð-
ãàíiçàöi¿ â Êèºâi Âëîäçiìºæ Ùóðåê.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïîëÿêè âèÿâëÿ-
þòü âåëè÷åçíèé iíòåðåñ äî òåìè ïiä-
ãîòîâêè ñîöiàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ií-
ôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè äî ºâðî÷åìïi-
îíàòó. Ïðîòå óêðà¿íöi çíà÷íî áiëüøå
öiêàâëÿòüñÿ Ïîëüùåþ, ïiäêðåñëèâ
Âëîäçiìºæ Ùóðåê. Ìèíóëîãî ðîêó óêðà¿íñüêèõ òóðèñòiâ, ÿêi âiäâiäàëè Ïîëüùó,
áóëî íà 36% áiëüøå, àíiæ ó 2008-ìó. «Âiäïîâiäíî äî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ óê-
ðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè, òîðiê ó Ïîëüùi ç òóðèñòè÷íîþ ìåòîþ ïîáóâàëî 2,5 ìiëüéî-
íà óêðà¿íöiâ. Òàêèì ÷èíîì, íàì âäàëîñÿ âèéòè íà ïîêàçíèêè, ÿêi ìè ìàëè äî
2004 ðîêó (äàòè âñòóïó Ïîëüùi â ªâðîñîþç)», — çàçíà÷èâ ïàí Ùóðåê.

Âií òàêîæ äîäàâ, ùî, îêðiì íàáëèæåííÿ ªâðî-2012, ïðè÷èíàìè, ùî
âïëèíóëè íà çáiëüøåííÿ âiäâiäóâàíîñòi óêðà¿íöÿìè Ïîëüùi, ñòàëè åêîíîìi÷-
íà êðèçà, ÿêà çìóñèëà íàøèõ ãðîìàäÿí îáèðàòè äåøåâøèé âiäïî÷èíîê, ñó-
ñiäñòâî êðà¿í, à òàêîæ âiäíîñíà äîñòóïíiñòü â îòðèìàííi âiçè.

ВРОЦЛАВ

Ðîçìiðè ñòàäiîíó —
272x224x39,33 ìåòðà
Ðîçìiðè ïîëÿ 68x105ì =
7140 êâ. ì. Ìiñòêiñòü — 
42 771 ãëÿäà÷.
Óíiêàëüíèé äëÿ Ïîëüùi
ôàñàä — áóäèíîê áóäå çà-
òÿãíóòèé ñiòêîþ çi ñêëîâî-
ëîêíà, ïîêðèòîãî òåôëî-
íîì, ÿêà êðiïèòüñÿ çà äîïî-
ìîãîþ ñòàëåâèõ ïåðñíiâ ïî
ïåðèìåòðó ñòàäiîíó. Ñïåöi-
àëüíà îñâiòëþâàëüíà òåõ-
íîëîãiÿ óìîæëèâëþº çìiíó
êîëüîðó ôàñàäó áóäèíêó.
Àðõiòåêòóðíó êîíöåïöiþ
ïiäãîòóâàëî JSK Archi-
tekci.
Âiäêðèòòÿ — ëèïåíü 2011
ðîêó.

ГДАНСЬК

Ñòàäiîí PGE ÀÐÅ-
ÍÀ Ãäàíñüê. Ìiñ-
òêiñòü — 44 000
ãëÿäà÷iâ. Ðîçìiðè
ñ ò à ä i î í ó —
236x204x45 ìåò-
ðiâ.
Ôàíòàñòè÷íî ãàð-
íèé ôàñàä ñòàäiî-
íó, ÿêèé áóäå ïîê-
ðèòèé ìåòàëåâèìè
ïëàñòèíêàìè ç ðiç-
íèìè âiäòiíêàìè,
ùî ìàþòü íàãàäó-
âàòè áóðøòèí.
Àðõiòåêòóðíó êîí-
öåïöiþ ïiäãîòóâàëî
íiìåöüêå áþðî
Rhode-kellermann-
wawrowsky.
Âiäêðèòòÿ — êâi-
òåíü 2011 ðîêó.

2,5 млн українських 
туристiв побували в Польщi торiк,
що на 36% бiльше, нiж 2008 року

ТAБЛO

Ãîòåëi òåæ íå ñëàáêà ëàíêà â ïiäãîòîâöi Ïîçíàíi. 1240 ìiñöü â ï’ÿòèçiðêîâèõ ãî-
òåëÿõ — âèìîãà ÓªÔÀ, º âæå 1037 ìiñöü, à äî 2012 ðîêó áóäå ãîòîâî 1857 ìiñöü.
4**** — âèìîãà ÓªÔÀ —1315 ìiñöü, ó íàÿâíîñòi — 2758 ìiñöü, â 2012 ðîöi —
4488 ìiñöü. 3*** — âèìîãà ÓªÔÀ — 210 ìiñöü, óæå º 1692 ìiñöÿ, â 2012 ðîöi —
3512 ìiñöü. Äëÿ íåâèáàãëèâèõ óáîëiâàëüíèêiâ, ùî ðîçðàõîâóþòü íà ãîòåëi 2**, 1*
i õîñòåëè, — çàïëàíîâàíî 40 000 ìiñöü.
I çàêëþ÷íèé àêîðä iíôîðìàöi¿ ïðî ñåðéîçíiñòü ïiäãîòîâêè Ïîçíàíi. Íåùîäàâíî
ìåðiÿ çàêóïèëà â Íiìå÷÷èíi ñïåöiàëüíó ìàøèíó, ÿêà øëiôóâàòèìå òðàìâàéíó
êîëiþ â öåíòði ìiñòà, ùîá áóëî ìåíøå øóìó ïðè ðóñi òðàìâà¿â. Öüîìó ïåðåäó-
âàëè ðåòåëüíi äîñëiäæåííÿ ðiâíÿ øóìó, ùî óòâîðþþòü òðàìâà¿. Çà ÷îòèðè ãîäè-
íè öÿ ÷óäî-ìàøèíà çìîæå âiäøëiôóâàòè 1 êì. Ùîá óíèêíóòè òðàíñïîðòíîãî êî-
ëàïñó, ðîáîòè ïðîâîäèòèìóòü óíî÷i.
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Як розмiстити 
300 тисяч гостей
ПЛAНИ. Донецьк готовий дотримуватися високих 
стандартiв УЄФА

За попереднiми пiдрахунками експертiв, Донецьк пiд час
проведення матчiв Євро-2012 вiдвiдають близько 300 ти-
сяч шанувальникiв футболу. Тому розташування такої солiдної
кiлькостi гостей для мiста, що нiколи не було «розкрученим» ту-
ристичним центром, стало проблемою з проблем. На цей «мiнус»
звернув увагу пiд час вiдвiдин обласного центру i президент УЄФА
Мiшель Платiнi. Втiм, темпи робiт, якими тут взялися будувати
новi та проводити реконструкцiю нинi дiючих готелiв, дають пiд-
стави стверджувати, що донеччани виконають вимоги щодо надан-
ня певної кiлькостi номерiв. «Урядовий кур’єр» вирiшив переконатися у
цьому, вивчивши ситуацiю на мiсцi.

Велике переселення
студентiв
IНФРAСТРУКТУРA. Лоск нових фешенебель-
них готелiв доповниться комфортом 
реконструйованих гуртожиткiв

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

За прикладом
Aргентини i
Бразилiї
Досвiд цьогорiчного чемпiона-

ту свiту з футболу в ПАР пе-
реконливо доводить, що осель
студентiв нiтрохи не цураються
не тiльки вболiвальники. Нап-
риклад, один iз фаворитiв турнi-
ру збiрна Аргентини на чолi з Дi-
єго Марадоною зупинилася «на
постiй» в унiверситетському мiс-
течку Преторiї. Вибiр на користь
тутешнiх студмiстечок також
зробили й збiрнi Бразилiї та Iс-
панiї. Певна рiч, у Донецьку заз-
далегiдь не планували поселяти
футболiстiв збiрних у студен-
тських гуртожитках. Хоча iдею
спробувати переобладнати цi по-
мешкання пiд тризiрковi чи на-
вiть чотиризiрковi готелi спершу
таки виношували. Втiм, трохи
згодом, ретельно вивчивши стан
примiщень, фахiвцi порадили iн-
ший варiант.

Так, студенти Донецького на-
цiонального унiверситету, тим-
часово переселяючись до iнших
гуртожиткiв, потiм повернуть-
ся в комфортнi кiмнати, пiдго-
товленi для проживання гостей
Євро-2012. Йдеться про пiдго-
товку для прийому вболiваль-
никiв та журналiстiв цiлого
комплексу — своєрiдної фан-
зони, на яку на перiод прове-
дення футбольної першостi Єв-
ропи вирiшено перетворити
студмiстечко Донецького нацiо-
нального унiверситету.

Побувавши з робочим вiзи-
том у Донецьку, мiнiстр освiти i
науки Дмитро Табачник вiдвi-
дав один зi студентських гур-
тожиткiв Донецького нацiо-
нального унiверситету i, схоже,
залишився задоволений поба-
ченим. «Вважаю, у донеччан є
всi можливостi для того, аби
виконати плани уряду щодо
пiдготовки та гiдного проведен-
ня Євро-2012, — висловив вiн
упевненiсть. — Немає сумнiву,
потрiбно проводити капiтальну
реконструкцiю всього студмiс-
течка».

Тягнемося... до зiрок
Отже, фахiвцi вiдразу вiдки-

нули iдею переоблаштувати гур-
тожитки пiд готелi 4 зiрок. Адже
примiщення, яким «стукнуло»
вже за 30 рокiв, не вiдповiдають
цьому за багатьма параметрами
та вимогами. Тому тут вирiшили
зосередитися на кiлькох реаль-
них варiантах. Один iз них (мiнi-
мальний) передбачає реконстру-
ювати всi чотири гуртожитки до
рiвня 1 зiрки i розташувати там
уболiвальникiв, а ось профiлак-
торiй переобладнати пiд тризiр-
ковий готель для журналiстiв
цiльової групи УЄФА. Стосовно
iншого варiанта (середнього) є
намiр спробувати «дотягнути»
два гуртожитки до рiвня 3 зiрок i
поселити там тi ж самi цiльовi
групи УЄФА, а ще два — 1-2 зi-
рок —пiдготувати для вболi-
вальникiв.

Для того щоб реалiзувати про-
екти реконструкцiї чотирьох

гуртожиткiв, профiлакторiю та
студентської їдальнi «Бриган-
тина», потрiбно вже зараз зак-
ривати цi об’єкти i розпочинати
капiтальний ремонт, — переко-
нанi в ДонНУ. Але спершу пот-
рiбно вiдшукати мiсця, куди на
цей час переселити 2 тисячi 800
студентiв.

На тому, що «велике пересе-
лення» донецьких студентiв —
проблема не тiльки ДонНУ, на-
голосив i Дмитро Табачник. На
думку мiнiстра, посильну
участь у реконструкцiї студ-
мiстечка, де розташують гостей
Євро-2012, повиннi взяти керiв-
ники всiх мiсцевих вищих нав-
чальних закладiв, технiкумiв та
училищ, у гуртожитках яких на
час ремонту слiд знайти мiсця
для тимчасових «переселен-
цiв». А ще вiн порадив не «за-
циклюватися» виключно на
футбольнiй першостi 2012 року,
оскiльки вiдреставроване студ-
мiстечко надалi сприятиме по-
зитивному iмiджу унiверситету
та всього мiста.

Спасибi, 
Євро-2009!

Власне, донеччан не варто
зайвий раз переконувати в не-
обхiдностi використати можли-
вiсть реконструювати «пiд Єв-
ро» студентське мiстечко, яке
потiм буде до послуг вiтчизня-
них i зарубiжних студентiв
ДонНУ. Бо в мiстi вже є певний
досвiд отримання студентами
комфортних умов проживання
завдяки проведенню тут спор-
тивних змагань найвищого рiв-
ня. Примiром, вислiв «Не було б
комфорту, Євро-2009 допомог-
ло» є популярним серед студен-
тiв Донецького музичного учи-
лища. Адже в минулому роцi
пiд час пiдготовки до проведен-
ня тут юнацької першостi Євро-
пи з футболу типову «гуртягу»
перетворили на перший в мiстi
«хостел» — публiчний готель,
який пропонує спальнi мiсця
без додаткових зручностей. В
гуртожитку вперше за останнi
30 рокiв зробили капiтальний
ремонт, закупили новi меблi та
обладнання. Зрозумiло, пiсля
закiнчення Євро-2009 у недав-
ньому «хостелi» тепер мешка-
ють студенти.

Є й свiжi приклади пiдготов-
ки мiсцевих гуртожиткiв уже з
прицiлом на Євро-2012. Зару-
бiжних уболiвальникiв хоч зав-
тра готовi приймати майже 30
кiмнат гуртожитку № 5 До-
нецького нацiонального унiвер-
ситету економiки та торгiвлi
iменi Михайла Туган-Баранов-
ського. Тут на двох поверхах
уже завершили ремонт, завез-
ли новi меблi i тепер студенти
мешкають у досить комфор-
тних умовах (усього для вболi-
вальникiв гуртожиток, що роз-
ташований неподалiк вiд стадi-
ону «Донбас Арена», запропо-
нує 346 мiсць). Зрештою, така
перспектива очiкує й «абориге-
нiв» студмiстечка Донецького
нацiонального унiверситету, якi
зараз пакують свої нехитрi
скарби i на час капiтального ре-
монту «ущiльнюються» i розсе-
ляються в iнших гуртожитках
мiста.

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

— Усього для проведення
групових матчiв Єв-

ро-2012 наш регiон повинен пiд-
готувати 2945 номерiв у готелях
категорiй 5, 4 та 3 зiрок, — роз-
повiдає мiський голова Донецька
Олександр Лук’янченко. — Та
пiсля вiзиту сюди в квiтнi деле-
гацiї експертiв на чолi з Мiше-
лем Платiнi вже розглядається
питання про надання мiсту пра-
ва проводити поєдинки чвер-
тьфiналу та пiвфiналу. Зрозумi-
ло, вимоги тепер до розташуван-
ня цiльових груп УЄФА є значно
вищими.

Вiдповiдно до укладених угод
на наявнi готельнi номери в мiстi
таки виконуються вимоги УЄФА
для проведення тут групового
турнiру та чвертьфiналу. Поки
вiдставання є тiльки щодо кiль-
костi 5-зiркових номерiв. А ось
4-зiрковi та 3-зiрковi пропону-
ються навiть iз солiдним запа-
сом. Крiм того, в мiстi є додатко-
вий резерв за рахунок дiючих
готелiв. Також донеччани мають
намiр приймати постояльцiв не
тiльки в обласному центрi, а й в
iнших мiстах. Усього Донеччина,
враховуючи насамперед пiвден-

ну зону вiдпочинку — узбереж-
жя Азовського моря та пiвнiчну,
де розташована «Донецька
Швейцарiя» — Святогiр’я, може
запропонувати гостям 70 тисяч
мiсць.

Пiдготовку донецьких готелiв
до Євро-2012 нещодавно перевi-
рив пiд час робочого вiзиту до
мiста вiце-прем’єр-мiнiстр Бо-
рис Колеснiков, який в цiлому
залишився задоволений темпом
робiт. Зокрема, вiн ознайомився
з ходом реконструкцiї готелю
«Шахтар», де, крiм 420 комфор-
тних номерiв, будуть облашто-
ванi прес-центр, ресторан, ба-
сейн та SPA-комплекс. Цей го-
тель, а також збудований «Євро-
па» (80 номерiв) зможуть прий-
мати перших постояльцiв уже
наприкiнцi року. В центрi мiста
також розпочалася реконструк-
цiя готелю «Київ», що до квiтня
2012 року має стати 4-зiрковим
помешканням вiдомої мережi
«Hilton».

За словами Бориса Колеснiко-
ва, непоганi темпи пiдготовки го-
тельного господарства поясню-
ються насамперед створенням
сприятливих умов. Адже зако-
нодавство дає змогу надавати
пiльговi кредити компанiям, якi
будують готелi. Зокрема iнвес-

тицiйна програма фiнансування
Євро-2012, розроблена урядом,
передбачає отримання iнвесто-
рами компенсацiї вiдсоткiв за
кредит. А ще всi готелi, що зараз
будуються i будуть зведенi най-
ближчим часом, на 10 рокiв
звiльняються вiд податку на
прибуток.

На жаль, пiдготовка донець-
ких готелiв має й свою «ложку
дьогтю». Навiть двi. Зокрема, До-
нецький мiський голова Олек-
сандр Лук’янченко небезпiд-
ставно нарiкає на ситуацiю нав-
коло реконструкцiї «України» та
закiнчення реконструкцiї «Цен-
тралi». Начуваний про цi проб-
леми i вiце-прем’єр. «Щодо готе-
лю «Україна» буде окрема роз-
мова, — каже вiн. — Хоча там
невеликий обсяг робiт й iнвестор
зобов’язується зробити її на рiв-
нi чотирьох зiрок». Дещо склад-
нiше iз «Централлю», де вже до-
будованi три додатковi поверхи,
проте ще є «море» роботи. «Там
просто кредитами не допомо-
жеш, — висловив Борис Колес-
нiков своє бачення проблеми. —
Дуже дивно: готель розташова-
ний в самому центрi мiста, в най-
кращому мiсцi, яке тiльки мож-
на собi уявити, а нагадує «воро-
нячу слободку...»
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ЕКСКЛЮЗИВ

Третiй футбольний турнiр для
нацiональних збiрних Старо-

го Свiту дiстав нову назву: це
вже був не розiграш Кубка євро-
пейських нацiй, як у 1960 i 1964
роках, а чемпiонат континенту.
Зазнав змiн i формат проведення
змагання. Вiдбiрнi iгри проводи-
лися спочатку у восьми групах,
де кожна команда проводила з
суперниками по два матчi —
вдома i в гостях. Переможцi груп
утворювали пари чвертьфiналiс-
тiв, якi зустрiчалися iз суперни-
ками також вдома i на виїздi. Пе-
реможцi виходили у фiнальний
турнiр, котрий проводився, як i
ранiше, в однiй країнi — цього
разу в Iталiї.

Своїми спогадами про перший
європейський чемпiонат в ек-
склюзивному iнтерв’ю «Урядо-
вому кур’єру» подiлився один з
найкращих форвардiв в iсторiї
вiтчизняного футболу Анатолiй
БИШОВЕЦЬ.

Анатолiю Федоровичу, ви
дебютували в нацiональнiй
збiрнiй у 20 рокiв. Чи не так?
— Справдi, це сталося наприкiн-
цi 1966-го. Року епохального для
нашого футболу. Тодi на англiй-
ських полях збiрна СРСР вибо-
рола четверте — призове — мiс-
це на чемпiонатi свiту. Пам’я-
таю, що я був одним з кандида-
тiв на поїздку до Британiї, але
тодiшнiй наставник київського
«Динамо» Вiктор Маслов ува-
жав, що мiй час ще не настав. I
замiсть мене вiдрядили Валерiя
Поркуяна, який досить гiдно
представив наш клуб.

Проте тогорiчнi осiннi матчi
з командами Туреччини, НДР й
Iталiї, в яких ви вже брали
участь, успiшними не назвеш...
— Тi iгри носили експеримен-
тальний характер. Слiд також
врахувати, що далися взнаки на-
вантаження, якi випали на основ-
них гравцiв на чемпiонатi свiту.
Пiсля таких змагань завжди нас-
тає спад. Звiдси й результат. Од-
нак для мене рiк видався напро-
чуд вдалим: київське «Динамо»
вдруге стало чемпiоном країни, у
списку 33-х кращих мене поста-
вили у своїй номiнацiї на перше
мiсце попереду самого Едуарда
Стрельцова, у збiрнiй я успадку-
вав футболку пiд номером
дев’ять, в якiй виступав видат-
ний гравець Вiктор Понедєльник.

А в тодiшнього тренера збiр-
ної Миколи Морозова настрiй
був зовсiм iнший. Пiсля осiннiх
невиразних iгор його усунули з
посади, а команду прийняв Ми-
хайло Якушин. Рiвноцiнна за-
мiна?

— Досягнення Миколи Петро-
вича на клубному рiвнi не такi
високi, як у Якушина, Маслова,
Бєскова... Однак у збiрнiй вiн до-
сяг того, чого не вдавалося ба-
гатьом, — а саме за рахунок до-
бору гравцiв, якi, до речi, досяг-

ли пiка спортивної майстерностi,
встановлення вiдносин взаємо-
довiри, зумiв створити чудову
атмосферу, в якiй футболiсти
змогли виявити найкращi якостi.

Якушин — прихильник твер-
дих принципiв i в тактицi, i в
засобах ведення гри. Завжди
сповiдував оборону з персо-
нальною опiкою i вiдповiдно за-
лучав захисникiв, якi могли б
нейтралiзувати висококласних
суперникiв, —Хурцилаву,
Анiчкiна, Iстомiна, Афонiна,
Капличного... Те саме стосува-
лось i гравцiв середньої лiнiї.
Атака посилювалася за раху-
нок того, що в команду прий-
шли Стрельцов, Банiшевський,
Численко...

На першому етапi жереб
звiв збiрну СРСР з Австрiєю,
Грецiєю i Фiнляндiєю. Австрiй-
ський бар’єр, якщо судити з ре-
зультатiв, виявився важким?
— У Москвi подолали австрiйцiв
без труднощiв, перемiгши 4:3.
Досить невдало зiграв Лев Iва-
нович Яшин. У мене ж найкращi
спогади про гру: вдалося забити
вирiшальний гол, який, до речi,
було визнано найкращим у Єв-
ропi, а також зробити двi ре-
зультативнi передачi.

А от найскладнiшим виявився
матч у Грецiї: сильний дощ, часом
злива, жорстка, груба гра госпо-
дарiв, яких перед тим легко пе-
реграли у Тбiлiсi. Довелося попо-
тiти, щоб мiнiмально перемогти.

З п’ятьма перемогами i однi-
єю поразкою вiд Австрiї, яка вже
не впливала на ситуацiю в групi,
наша команда пiшла далi...
— I потрапила на угорцiв —
бронзових призерiв попередньої
першостi континенту, у складi
яких була цiла плеяда видатних
гравцiв, —Альберт, Бене, Фазе-
каш, Месей...

Не пам’ятаю, щоб нам колись
було так складно грати, як пер-
ший матч у Будапештi. В Угор-

щинi ще добре пам’ятали подiї
1956 року, тому прагнули пере-
моги будь-якою цiною. Часом су-
перники збивалися на жорстку i
навiть грубу гру. Проте рахунок
2:0 на їхню користь був заслу-
жений. Справжнє приниження
довелося нам пережити пiд час
банкету, який за традицiєю про-
водився пiсля таких матчiв за
участю обох команд. Господарi
поводилися зарозумiло, демон-
стративно уникали спiлкування.
Врештi-решт тим самим вони
тiльки породили в нас надмоти-
вацiю до того, аби довести, що ми
не тiльки не нижчi, а вищi, загос-
трили жагу до реваншу.

Ретельно проаналiзував при-
чини поразки Михайло Якушин.
На матч-вiдповiдь у Москвi вiн
зробив ставку на пресинг, тиск,
аби позбавити суперника свобо-
ди, дав установку на жорстку
гру. Сталися змiни в переднiй лi-
нiї: за рахунок введення моло-
дих гравцiв (зокрема я вийшов
замiсть Стрельцова) пiшла

швидка атака. I нi Месей, нi Сюч
з нею не справлялись, хоча гра-
ли персонально. I ми перемогли
3:0. Це було щось унiкальне.

Пiсля гри — банкет в «Метро-
полi». Їжа на рiвнi, а от iз спир-
тним сутужно. Ми скинулися,
придбали «Шампанського», чо-
гось iншого i пiшли до угорцiв.
Доброзичливiсть, мабуть, у кро-
вi в нас — слов’ян. Так зав’яза-
лися мiж нами добрi, людськi
стосунки пiсля цiєї гри.

Отже, шлях на Iталiю вiль-
ний!
— Так. Але тут починається
найприкрiше. Пiсля такої пере-
моги, яка коштувала нервiв i
сил, нам слiд було за тиждень-
два грати матчi олiмпiйського
вiдбору з командою Чехословач-
чини, а потiм за кiлька днiв їхати
на фiнал до Iталiї. Пам’ятаю, як
Якушин просив, вимагав, щоб
перенести цi iгри або принаймнi
другу. Однак його слiв не почули.

В органiзацiйному планi було
допущено величезну помилку.

Московську зустрiч ми не без
проблем виграли. Однак най-
страшнiше чекало на виїздi в
Остравi. Ми знов вийшли на гру,
в якiй ще сильнiше, нiж у Буда-
пештi, був присутнiй полiтичний
чинник. Атмосфера пiд впливом
зовсiм свiжих подiй в Чехосло-
ваччинi 1968 року — жахлива. I
сама гра носила характер бойо-
вих дiй. Ми не тiльки програли, а
й втратили через травми Чис-
ленка й Анiчкiна. У нас уже не
було Воронiна, який потрапив у
важку автокатастрофу. З таким
настроєм через чотири днi (!)
треба було виходити на матч
пiвфiналу чемпiонату Європи.

Я пiдрахував: у вирiшаль-
них iграх в Iталiї не брали
участi п’ять наших футболiстiв,
на рахунку яких у вiдборi було
11 голiв iз 19, забитих збiрною
СРСР.
— Така цiна прорахунку функцi-
онерiв. I гадаю, це головна причи-
на того, що нам не вдалося, мож-
ливо, навiть виграти ту першiсть.
Що ж до нашого пiвфiнального
матчу зi збiрною Iталiї в Неаполi,
то вiн уже увiйшов в iсторiю. Щоб
уявити, наскiльки складною була
гра, треба знати неаполiтанських
тифозi, треба знати силу неапо-
лiтанського сонця i, ясна рiч, слiд
враховувати суддiвство, яке
пов’язане iз симпатiями до госпо-
дарiв турнiру. (До речi, у фiналi з
iталiйцями потужнiй збiрнiй
Югославiї «люди в чорному»
просто не дали зiграти.) Проте,
незважаючи на жахливi втрати,
ми зiграли дуже надiйно в оборо-
нi, в серединi поля, а от в атацi не
вистачало взаєморозумiння. Хо-
ча можливостi в нас були.

У складi нашої команди
кiлькiсно переважали гравцi
оборонного амплуа.
— Це тактика Якушина — все
зробити, аби не пропустити, i
знайти можливiсть для контрата-
ки. Не вийшло. Нам не дали роз-
бiгтися, було дуже багато фолiв.
Мiй вiзавi, який грав персональ-
но, вiдбив менi всi ноги. Ну а потiм
уже багато разiв описана iсторiя з
жеребом, який усмiхнувся госпо-
дарям. Грати пiсля всього матч за
третє мiсце проти чемпiонiв свiту
— англiйцiв — було дуже важко.
Жодної боєздатностi не виявили.
Команда блискучого Боббi Чар-
льстона повнiстю переграла нас у
центрi поля.

Дiсталося i вам вiд Стайлза...
— Так, цей негiдник додав менi
синцiв.

Чому все-таки суддi не оберi-
гають гравцiв атаки? Адже саме
вони роблять футбол футболом...

— 1966 року ми бачили, як гра-
ли проти Пеле. Згадайте, що було
зовсiм недавно в ПАР з Мессi, що
робив Де Йонг... Страшна рiч —
жорстокiсть, за якою брак гуман-
ностi. Сьогоднi футбол часом на-
бирає потворних форм, бо навко-
ло нього крутяться величезнi гро-
шi. Я певен, що жоден iз справдi
великих спортсменiв, виходячи
на поле, ринг, льодову арену, ду-
має не про грошi, а про перемогу,
честь свою i своєї країни. Чемпiо-
нати виграють команди, якi їдуть
перемагати, а не заробляти.

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»
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ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР СПОРТУ
СРСР, ЗАСЛУЖЕНИЙ ТРЕНЕР

СРСР I УКРАЇНИ, УЧАСНИК 
ЄВРО−1968 Анатолiй БИШОВЕЦЬ

1967 рiк. Глазго. Анатолiй Бишовець — 
герой матчу «Селтик» — «Динамо» (Київ)

Чемпiонати виграють команди, 
якi їдуть перемагати

5 ÷åðâíÿ 1968 ð., 1/2 ôiíàëó
Iòàëiÿ — ÑÐÑÐ 0:0, ñòàäiîí «Ñàí-Ïàîëî», Íåàïîëü
Iòàëiÿ: Äçîôô, Áóðíü¿÷, Ôàêêåòòi, Ôåððiíi, Áåð÷åëëiíî,
Êàñòàíî, Äîìåíãiíi, Þëiàíî, Ìàööîëà, Ðiâåðà, Ïðàòi
ÑÐÑÐ: Ïøåíè÷íèêîâ, Iñòîìií, Øåñòåðíüîâ, Êàïëè÷íèé,
Àôîíií, Ëåíüîâ, Ëîãîôåò, Ìàëîôåºâ, Áàíiøåâñüêèé,
Áèøîâåöü, ªâðþæèõií
Iòàëiÿ âèéøëà ó ôiíàë çàâäÿêè æåðåáó.
Þãîñëàâiÿ — Àíãëiÿ 1:0, 
ñòàäiîí «Ñòàäiî Êîììóíàëå», Ôëîðåíöiÿ
Þãîñëàâiÿ: I. Ïàíòåëè÷, Ôàçëàãè÷, Ïàóíîâè÷, Ãîëüöåð,
Äàìÿíîâè÷, Ïàâëîâè÷, Òðèâè÷, Îñèì, Ïåòêîâè÷, Ìóñå-
ìè÷, Äæà¿÷
Àíãëiÿ: Áåíêñ, Ëåáîí, Ó¿ëñîí, Ìþëëåði, Íüþòîí, Ìóð,
Áîëë, Ãàíòåð, Ð. ×àðëüòîí, Ãàíò, Ïiòåðñ
8 ÷åðâíÿ 1968 ð., ñòàäiîí «Ñòàäiî Îëiìïiêî», Ðèì
Ìàò÷ çà òðåòº ìiñöå
Àíãëiÿ — ÑÐÑÐ 2:0
Àíãëiÿ: Áåíêñ, Ò. Ðàéò, Ó¿ëñîí, Ñòàéëç, Ëåáîí, Ìóð,
Ãàíòåð, Ð. ×àðëüòîí, Ãàíò, Ãåðñò, Ïiòåðñ
ÑÐÑÐ: Ïøåíè÷íèêîâ, Iñòîìií, Øåñòåðíüîâ, Êàïëè÷íèé,
Àôîíií, Ëåíüîâ, Ëîãîôåò, Ìàëîôåºâ, Áàíiøåâñüêèé,
Áèøîâåöü, ªâðþæèõií

Ôiíàë
Iòàëiÿ — Þãîñëàâiÿ 1:1
Iòàëiÿ: Äçîôô, Áóðíü¿÷, Ãóàðíåði, Êàñòàíî, Ôàêêåòòi,
Ôåððiíi, Þëiàíî, Ëîäåòòi, Äîìåíãiíi, Àíàñòàçi, Ïðàòi
Þãîñëàâiÿ: I. Ïàíòåëè÷, Ôàçëàãè÷, Ïàóíîâè÷, Ãîëüöåð,
Äàìÿíîâè÷, Ïàâëîâè÷, Òðèâè÷, À÷èìîâè÷, Ïåòêîâè÷,
Ìóñåìè÷, Äæà¿÷
10 ÷åðâíÿ 1968 ð., 
ñòàäiîí «Ñòàäiî Îëiìïiêî», Ðèì

Ïåðåãðàâàííÿ ôiíàëó
Iòàëiÿ — Þãîñëàâiÿ 2:0
Iòàëiÿ: Äçîôô, Áóðíü¿÷, Ãóàðíåði, Ñàëüâàäîðå, Ôàêêåò-
òi, Äå Ñiñòi, Ðîçàòî, Ìàööîëà, Äîìåíãiíi, Àíàñòàçi, Ðiâà
Þãîñëàâiÿ: I. Ïàíòåëè÷, Ôàçëàãè÷, Ïàóíîâè÷, Ãîëüöåð,
Äàìÿíîâè÷, Ïàâëîâè÷, Òðèâè÷, À÷èìîâè÷, Õîøè÷, Ìó-
ñåìè÷, Äæà¿÷

Ñèìâîëi÷íà çáiðíà òóðíiðó: 
Äiíî Äçîôô, Äæà÷iíòî Ôàêêåòòi, Ìiðñàä Ôàçëàãè÷,
Àëüáåðò Øåñòåðíüîâ, Âîëîäèìèð Êàïëè÷íèé, Äðàãàí
Ãîëüöåð, Àíäæåëî Äîìåíãiíi, Äîáðèâîº Êðèâè÷, Äðàãàí
Äæà¿÷, Äæåôôði Ãåðñò, Áîáái ×àðëüòîí.

Чемпiонат Європи — 1968. Фiнальний турнiр
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ТAЙМ-AУТ

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»,

Вадим ЛIСНИЙ 
спецiально 

для «Урядового кур’єра»

Цiлий комплекс фут-
больних пам’ятникiв

встановлено у Луганську
на кошти мецената Миколи
Худобiна — шанувальника
таланту великого бразиль-
ця Едсона Арантеса до
Нассiменто, чиє коротке
iм’я Пеле вiдоме в усьому
свiтi. Поки що величезнi
футбольна бутса, футболь-
ний м’яч та фiгура Пеле 2,3
метра заввишки задрапiро-
ванi. Майже три тисячi ек-
спонатiв Луганського му-
зею Пеле зайняли свої мiс-
ця. Микола Худобiн очiкує,
що стрiчку пiд час урочис-
того вiдкриття музею роз-
рiже особисто його герой.

Одержимiсть
до Бразилiї 
довела

Перший експонат цього
музею — фотографiю Пе-
ле —дев’ятирiчний Ми-
колка вимiняв у однолiтка
на... велосипед.

— Якось почув по радiо
про бразильського футбо-
лiста Пеле, котрий забив
тисячний гол. Мене це
просто вразило, — згадує
Микола Вiкторович. — Я
розповiв друзям. А один з
пацанiв стягнув у бiблiоте-
цi журнал «Наука и
жизнь» за 1965 рiк, де на
обкладинцi був знiмок Пе-
ле з Яшиним. Каже, давай
мiнятися. Я без зайвих
слiв вiддав свiй новенький
«ХТЗ». Батьки, звичайно,
лаялися. Але коли з’яви-
лися iншi вирiзки з газет i
журналiв та їхня кiлькiсть
зростала, мама купила ве-
ликий альбом й подарува-
ла менi, щоб було куди
складати колекцiю.

...1970 року на мексикан-
ському чемпiонатi невтом-
нi бразильцi стали трик-
ратними чемпiонами свiту
й навiчно завоювали «Зо-
лоту богиню». Цей чемпiо-
нат був зоряною годиною
Пеле. Його майстернiсть
просто вразила юного лу-
ганця. Хлопець пiдростав,
зростала i його колекцiя. I
мiцнiла мрiя коли-небудь
побачити кумира.

Коли людина гаряче
мрiє, увесь всесвiт допома-
гає їй. У сiчнi 1997 року в
московському аеропорту
«Шереметьєво» призем-
лився лiтак. До аеровокза-
лу увiйшов сам Пеле. Квiти,
усмiшки, слова вiтання. I —
людина, що плаче поряд.

— Я не мiг стримати слiз
радостi, — згадує Микола.
Вiн подолав тодi всi кордо-
ни, бар’єри, митницi. Навiть
у Росiйському футбольно-
му союзi не всi знали про
приїзд великого спортсме-
на, бо прилетiв Пеле скром-
но, як представник компа-
нiї «Касiке», що випускає
розчинну каву iз зображен-

ням iндiанця на кришцi. Пе-
рекладачем був вiдомий
журналiст Iгор Фесуненко,
який i познайомив Пеле з
Худобiним. Луганець iшов
до цiєї зустрiчi чверть сто-
лiття. I до того часу вже
встиг зiбрати величезну ко-
лекцiю сувенiрiв, що розпо-
вiдають про Пеле. Назав-
тра у примiщеннi, де мала
вiдбутися прес-конферен-
цiя гостя, вiн уперше влаш-
тував мiнi-виставку, яку
оглянув Пеле.

Ранком третього дня Ми-
кола довiдався, що Пеле
вiдлiтає, практично тодi, ко-
ли кортеж гостя пiд’їжджав
до аеропорту. I все-таки
встиг купити два букети
троянд — чорнi (кумиру) та
рожевi (його дружинi) — i
на таксi буквально «приле-

тiв» в аеропорт. Працiвник
бразильського посольства
розвiв руками — Пеле вже
в лiтаку. Але i тут не пiдвела
щаслива зiрка: спiвробiтни-
ця впiзнала людину, яка так
щиро плакала отут вiд щас-
тя пiд час зустрiчi Пеле.
Тож Худобiн встиг таки
вручити свої букети вже в
салонi лiтака. Пеле дiстав iз
сумки медаль: «Сувенiр
Миколi для музею...».

— Ви вже тодi вiрили,
що створите музей Пеле?

— Вiрив. Але розумiв, що
експозицiя не буде повною,
якщо не побуваю на бать-
кiвщинi Едсона Арантеса
до Нассiменто. I наприкiнцi
2006 року менi вдалося
здiйснити таку поїздку.

На батькiвщинi
кумира

Спершу вiдвiдав Сантос
— мiсто футбольної слави
кумира. Зупинився в готе-

лi однойменного футболь-
ного клубу.

— Поряд тисячi хлопча-
кiв, розбившись на коман-
ди, пiд гарячим пiвденним
сонцем ганяють м’яч. I не-
має серед них жодного,
який не мрiяв би стати дру-
гим Пеле або хоча б бути
схожим на нього — одного з
найбагатших людей Бра-
зилiї, —розповiдає Микола
Худобiн. — Але давайте
згадаємо. Вiн —виходець iз
бiдної негритянської роди-
ни, яка жила у маленькому
селищi Трес-Корасоес, що
в перекладi означає «Три
серця». У короля футболу
одне серце, але дуже добре.
Вiн утримує кiлька дитя-
чих садкiв i дитячу фут-
больну команду. Взагалi,

багато вiддає на добродiй-
нiсть.

37 рокiв чекав луганець
цього дня, коли вiн сту-
пить на стадiон «Сантос».
Оглянув усi експонати му-
зею клубу. А з футбольно-
го газону вирвав пучок
трави — для свого. Напро-
ти стадiону — перукарня,
де Пеле постiйний клiєнт.
Перукар Дiдi так радо
прийняв гостя з iншого
краю земної кулi, що Ми-
кола ходив до нього два днi
поговорити про кумира.
Так луганський музей по-
повнився новими експона-
тами — Дiдi подарував iн-
струменти, якi використо-
вував, обслуговуючи Пеле.
Худобiн вiдвiдав будинок,
де народився футболiст
усiх часiв i народiв. Камiн-
чик зi стiни будинку, дру-
гий — з огорожi мiсцевого
стадiону, де Пеле одержав
першi свої перемоги...

Саме в тi днi король
футболу приїхав вiдкри-

вати дитячу спортивну
школу. Вiдбулася зустрiч
великого футболiста i його
вiдданого шанувальника
вже на бразильськiй землi.

Десятому 
номеру — 
номер перший

У луганському музеї ба-
гато унiкальних експона-
тiв. Наприклад, марка в
золотiй фользi iз зобра-
женням Пеле. Їх було ви-
пущено лише тисячу в
1970 роцi. В нiй 1,16 грама
чистого золота. Фотогра-
фiя Пеле, що побувала в
космосi на орбiтальнiй
станцiї «Мир». Таких ли-
ше чотири в свiтi, двi в са-
мого великого спортсмена.
На них печатка й автогра-
фи космонавтiв Соловйова
i Баландiна. Бразильська
книга «Ера Пеле», де лише
фотознiмкiв понад тися-
чу... Унiкальний i сам лу-
ганський музей. Iншого та-
кого немає анi в Українi,
анi на всьому пострадян-
ському просторi. Є тут i ек-
спонати, що розповiдають
про iсторiю радянського, й
зокрема луганського, фут-
болу. Наприклад, про ле-
гендарних гравцiв мiсце-
вої «Зорi», яка в 1972 роцi
стала чемпiоном СРСР i
боролася в Бразилiї за Ку-
бок незалежностi.

— У моєму музеї є душа
й тепло. Тому вiн може по-
бити рекорди музею мадам
Тюссо з її восковими фiгу-
рами, —впевнений Микола
Худобiн. — Тут речi Пеле,
Лева Яшина, Вiктора Ца-
рьова, Олександра Заваро-
ва, Вiктора Кузнєцова. Це
iсторiя свiтового футболу.

Микола Худобiн упев-
нений також, що Пеле
вiдвiдає Україну, щоб
вiдкрити цей унiкальний
музей та вiдкрити взагалi
для себе дивну країну.
Луганець навiть розробив
ескiз пам’ятних значкiв
на честь такої подiї. I
футболiстовi, котрий усе
життя грав пiд щасливим
номером «10», готується
вручити перший такий
сувенiр.

Çóñòði÷ êóìèðà i éîãî øàíóâàëüíèêà

Що то було? 
Мабуть, ФЛO!
IДЕЯ. Ó íåái Äîíåöüêà íàïåðåäîäíi ôiíàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012
ç’ÿâèòüñÿ ãiãàíòñüêèé ñèìâîë i ãîëîâíèé òðîôåé ôóòáîëüíî¿ ïåð-
øîñòi êîíòèíåíòó — êóáîê çàââèøêè 35 ìåòðiâ. Ôóòáîëüíèé ëiòà-
þ÷èé îá’ºêò(ÔËÎ), íà äóìêó àâòîðiâ öiêàâîãî ïðîåêòó, ìàº ñòàòè
ùå îäíèì iç åëåìåíòiâ ðåêëàìè ñïîðòèâíîãî ñâÿòà.

ßê ðîçïîâiâ íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî óïðàâëiííÿ åêîíîìiêè Äî-
íåöüêî¿ ìiñüêî¿ ðàäè Ñåðãié Íiêiòåíêî, â îáëàñíîìó öåíòði íèíi
ïðîäîâæóþòü ðîçðîáëÿòè êîíöåïöiþ ìiñòà-ãîñïîäàðÿ ÷åìïiî-
íàòó. Ôàõiâöi ïðîïîíóþòü äîâãó íèçêó âàðiàíòiâ ïîäà÷i ãðîìàä-
ñüêîñòi iíôîðìàöi¿ ïðî ïiäãîòîâêó äî ªâðî-2012 òà ðåêëàìè
òóðíiðó, i ñåðåä òàêèõ ç’ÿâèëàñÿ iäåÿ çàïóñòèòè ñïåöiàëüíèé ïî-
âiòðÿíèé ôóòáîëüíèé êóáîê, íàïîâíåíèé ãàçîâîþ ñóìiøøþ.
Òî÷íå ìiñöå ñòàðòó ëiòàþ÷î¿ ðåêëàìè ïîêè âèáèðàþòü ïðîìiæ
íàéáiëüø iìîâiðíèõ ìiñöåâèõ «áàéêîíóðiâ»: ïëîùà iìåíi Ëåíi-
íà, ïàðêè Ëåíiíñüêîãî êîìñîìîëó òà iìåíi Ùåðáàêîâà. Çàòå
äîñòåìåííî âiäîìî, ùî â äîíåöüêå íåáî ïîâiòðÿíèé êóáîê çëå-
òèòü, àáè íàãàäóâàòè ïðî ìàò÷i ôóòáîëüíî¿ ïåðøîñòi ªâðîïè
ùå é òàêèì îðèãiíàëüíèì ñïîñîáîì, çà ïiâðîêó äî ñòàðòó òóð-
íiðó — íà ïî÷àòêó 2012-ãî.

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Про футбол з гумором

Íà ôóòáîëüíîìó ìàò÷i:

— Õëîï÷èêó, à äå òè ãðîøi íà òàêèé äîðîãèé êâèòîê óçÿâ?

— Áàòüêî êóïèâ.

— À äå âií ñàì?

— Óäîìà, êâèòîê øóêàº...

***

— Òè ùî íàêî¿â? Òè æ çàáèâ ì’ÿ÷ ó ñâî¿ âîðîòà!

— Íå âòðèìàâñÿ, òàêà çðó÷íà ïîçèöiÿ áóëà äëÿ óäàðó.

***

Iäå ôóòáîëüíèé ìàò÷. Êîìåíòàòîð çà çâè÷êîþ øâèäêî-øâèäêî

ãîâîðèòü:

— Ì’ÿ÷ â Iâàíåíêà, ïðîõiä ëiâèì êðàºì, ïàñ ó øòðàôíèé ìàé-

äàí÷èê, óäàð ïî âîðîòàõ, øòàíãà!..

Òóò äâåði â êîìåíòàòîðñüêó âiäêðèâàþòüñÿ, âáiãàº çàõåêàíèé

òðåíåð:

— ×è íå ìîæíà ïîâiëüíiøå? Õëîïöi íå âñòèãàþòü!

Австрiйцi розселять 
i нагодують

Ðîçìiùåííÿì òà õàð÷óâàí-
íÿì îôiöiéíèõ ãîñòåé ÓªÔÀ â
Óêðà¿íi òà Ïîëüùi ïiä ÷àñ ªâ-
ðî-2012 îäíîîñiáíî îïiêóâà-
òèìåòüñÿ àâñòðiéñüêà êîìïà-
íiÿ DO & CO. Âîíà ñòàëà ïå-
ðåìîæöåì òåíäåðà ÓªÔÀ
ùîäî íàäàííÿ òàêèõ ïîñëóã.

Õàð÷óâàííÿ áóäå îðãàíiçî-
âàíå äëÿ ïðåäñòàâíèêiâ Óª-
ÔÀ òà ìiñöåâîãî îðãàíiçàöié-
íîãî êîìiòåòó, à òàêîæ âîëîí-
òåðiâ, æóðíàëiñòiâ òà îôiöié-
íèõ îñiá ìàò÷iâ. Îêðiì òîãî,
êîìïàíiÿ âiçüìåòüñÿ çà ðîçìi-
ùåííÿ VIP-ãîñòåé ÓªÔÀ,
ñïîíñîðiâ òà êîðïîðàòèâíèõ
êëiºíòiâ.

Òàê ñàìî, ÿê i íà ªâðî-
2008, DO & CO âiçüìå íà ñåáå
êëîïîòè ç ðîçìiùåííÿ íå ëè-
øå íàéâèùèõ ãîñòåé, à é ïðà-

öiâíèêiâ óñiõ ñåðâiñíèõ ñëóæá
iíôðàñòðóêòóðè òóðíiðó, çîê-
ðåìà îõîðîíè, ïðèáèðàííÿ,
äîçâiëëÿ òîùî.

Êîíòðàêò ç DO & CO íå
âêëþ÷àº â ñåáå ðåàëiçàöiþ
ïðàâ íà ïðîãðàìó êîðïîðà-
òèâíî¿ ãîñòèííîñòi. Öå ïèòàí-
íÿ ðåãëàìåíòóâàòèìåòüñÿ îê-
ðåìîþ óãîäîþ, òåíäåð ùîäî
ÿêî¿ íàðàçi òðèâàº. Ïåðåìîæ-
öÿ êîíêóðñó îãîëîñÿòü íàâåñ-
íi 2011 ðîêó.

Çàçíà÷èìî, ùî àâñòðiéñüêà
êîìïàíiÿ - îäèí iç ñâiòîâèõ
ëiäåðiâ ó ïèòàííÿõ îðãàíiçàöi¿
ïðèéîìiâ òîï-êëàñó. Îêðiì
òîãî, DO & CO ìàº âåëèêèé
äîñâiä ðîáîòè ïiä ÷àñ ñïîð-
òèâíèõ çàõîäiâ, ïîâiäîìëÿº
Iíôîðìàöiéíèé öåíòð «Óêðà¿-
íà-2012».

Луганськ чекає на Пеле
ЗАХОПЛЕННЯ. Меценат пiдготував у рамках Євро-2012 
унiкальний туристичний маршрут

Âiäïîâiäàëüíi çà âèïóñê Âîëîäèìèð ÄÅÕÒßÐÅÍÊO, Ãåîðãié ÊOÑÈÕ, Âàëåðié ÐÅÊÓÍOÂ

Çóñòðiíóòü ç óñìiøêîþ
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— Ó ìîºìó ìóçå¿ º äóøà é òåïëî.
Òîìó âií ìîæå ïîáèòè ðåêîðäè
ìóçåþ ìàäàì Òþññî ç ¿¿ âîñêîâè−
ìè ôiãóðàìè, — âïåâíåíèé
Ìèêîëà Õóäîáií
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