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Любі жінки!
Щиро вітаю Вас зі святом 
любові та краси!
Щоб у Ваших ніжних душах 
завжди цвіла весна, 
а у родинах були лад, тепло 
і затишок.
Величезного жіночого 
щастя і добра!

Ваш Степан Івахів

Серед міст, з якими співпрацюва-
тиме компанія УЄФА з поселення 
офіційних делегацій, гостей та 
учасників чемпіонату, опинилися 
волинські Луцьк та Володимир-Во-
линський.

У зв’язку з неодноразовими за-
явами представників УЄФА про 
надто високі ціни на проживання в 
українських готелях під час Євро-
2012, «Відомості» вирішили поціка-
витися, за скільки готові прийняти 
гостей на Волині.

Через Волинську область, за-
вдяки географічному розташуван-
ню, проїжджатимуть тисячі вболі-
вальників, які захочуть потрапити 
на матчі Євро-2012. Особливо це 
стосуватиметься тих ігор, що про-
водитимуться у Львові та Києві. У 
місті Лева у відбіркових групах свої 
матчі проводитимуть збірні Порту-
галії, Німеччини, Нідерландів, Данії, 
у столиці — збірні Швеції, Англії і 
Франції. Це традиційно футбольні 
країни, які мають багато і багатих 
вболівальників. Та чи зупиняти-
муться вони у волинських готелях? 

Як повідомив «Відомостям» за-
відувач сектора туризму головного 
управління економіки ОДА Віталій 
Чернець, у державну цільову про-
граму підготовки і проведення в 
Україні Євро-2012, які надаватимуть 
послуги з тимчасового розміщення 
осіб, було включено шість готелів 
— «Світязь», «Україна», «Залєскі» та 
«Срібні лелеки» у Луцьку, «Волинь» 
у Володимирі-Волинському та «Зе-
лений гай» у Луцькому районі.

— Також облдержадміністрація 
додатково склала перелік готелів, які 
знаходяться біля автодоріг. Таких є 
34 із загальною кількістю півтори 
тисячі місць, — зазначив Віталій 
Чернець. — Ми навіть спеціальний 
рекламний буклет випустили. Якщо 
говорити про ціни, то вони колива-
ються від 150 до 400 гривень.

Кореспондент «Відомостей» осо-
бисто побувала у деяких готелях, які 
включені до державної програми 
Євро-2012. Ціни у них різні. Най-
дешевші номери у «Світязі»: від 170 
гривень за одномісний стандарт до 
600 за люкс. Найдорожчий у Луцьку 
«Залєскі». Тут економ-номер коштує 
350 гривень, а люкс — 1300. В готе-
лі «Україна» за одномісний номер 
турист заплатить 280 гривень, а за 
люкс — тисячу.       

У Володимирі-Волинському у 
готелі «Волинь» переночувати мож-
на дешевше. Одномісний тут вар-
тує 200 гривень, двомісний — 320, а 
люкс — 600 гривень.

Всі опитані працівники готелів 

стверджують: ціни піднімати на пе-
ріод проведення футбольного чемпі-
онату не збираються.

— У нас на Волині дуже висока 
конкуренція, — зазначив директор 
готелю «Світязь» Юрій Карвіна. — 
За клієнта доводиться боротися. 
Наразі жодного номера на період єв-
рочемпіонату у нас не заброньовано.

Треба сказати, що аналогічна си-
туація і в інших волинських готелях. 
І в «Залєскі», і в «Україні», і у «Воли-
ні» сказали: номери поки не броню-
ють. У «Срібних лелеках» інформа-
цію надати відмовилися. 

Разом із тим на Волині сподіва-
ються, що іноземні вболівальники 
все ж зупиняться у нашому краї. 
Адже ціни у нас значно дешевші від 
тих міст, які приймають у себе матчі 
єврочемпіонату.  

Як пише у своєму блозі на «Укра-
їнській правді» журналіст Андрій 
Черніков, вартість оренди житла в 
Харкові на період Євро-2012 іноді 
досягає 188 тисяч гривень.

«На сайті www.booking.com вво-
джу дані для пошуку готелю на пе-

ріод, скажімо, 10 днів — з 8 до 18 
червня 2012 року. Номерів на двох 
немає, є для чотирьох ... (вартість) 
188 тисяч гривень або 23 тисячі до-
ларів або 17 тисяч євро», — зазначає 
Андрій. У Києві футбольним фанам  
пропонують жити на околиці столи-
ці за 55 євро на добу. 

До слова, у Луцьку за ці гроші в 
деяких готелях можна жити у люксі. 
Відстань у 400 кілометрів до Києва і 
150 км до Львова європейців у прин-
ципі не повинна була б злякати. Але 
якби це було у Європі з їх автобана-
ми. До українських доріг європей-
ські вболівальники не звикли.  До 
того ж, як зазначив в інтерв’ю «Укра-
їнській правді» посол Данії в Украї-
ні Мікаель Борг-Хансен, більшість 
вболівальників, які уже придбали 
квитки на матчі, ночуватимуть у 
Польщі: вони бояться в Україні за 
свою безпеку. 

Яскравим прикладом європей-
ської логіки щодо вибору місця 
проживання можуть бути слова го-
ловного тренера збірної Данії  Мор-
тена Ольсена, збірна якого гратиме 
у Львові і Харкові. «Нашими осно-
вними вимогами були тренувальні 
поля і транспортна логістика. Поль-
ське місто Колобржег дуже схоже 
на наш тренувальний центр у Данії. 
Місцевий готель стоїть недалеко від 
чудового стадіону та аеропорту», — 
сказав головний тренер команди.

Такими ж вимогливими є і євро-
пейські вболівальники. Якщо ціни і 
якість у волинських готелях для них 
може бути прийнятною, то дорога 
від Луцька до Львова — вся у вибо-
їнах.

Наталка СЛЮСАР  
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Події
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

  ЗДЕШЕВИЛИ ЗОВСІМ

Янукович пообіцяв, що не буде 
виконувати вимоги МВФ

Ціна на землю стартуватиме 
з 300 євро за гектар

Як тільки мораторій на продаж 
землі буде скасований, гектар 

українського чорнозему прода-
ватимуть по 300 євро, і ціна різко 
зростатиме, заявив глава Держа-
гентства земельних ресурсів Сер-
гій Тимченко. 

За словами Тимченка, вартість 
ділянки буде залежати від її роз-
міру, від наявності розвиненої 
інфраструктури (під’їзних шляхів, 
зерносховищ) і від якості ґрунту. 
А оскільки в Україні з цими фак-
торами є проблеми, то вартість 
землі поки невисока. На думку 
глави Держагентства земельних 

ресурсів, як тільки запрацює ри-
нок землі, ціна на неї почне різко 
зростати. «На мою думку, навіть на 
100% у рік. Тому коли я десь висту-
паю, я говорю: люди, кладіть зем-
лю на депозит у земельний банк, 
передавайте в оренду, обробляйте 
ділянки самі, але не продавайте їх, 
не дайте себе обдурити», — зазна-
чив голова Держкомзему. 

Нагадаємо, 20 грудня 2011-го 
Верховна Рада прийняла закон про 
продовження мораторію на купів-
лю-продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення до 1 січня 
2013 року.

У Києві футбольним фанам  
пропонують жити на око-
лиці столиці за 55 євро на 
добу. До слова, у Луцьку за 
ці гроші в деяких готелях 
можна жити у люксі. 

У західних областях 8 берез-
ня прогнозують похмуру погоду, 
опадів не очікується. Температура 
повітря вночі -10...-7°C, вдень -4...-
2°C. 9 березня буде хмарно з про-
ясненнями, опадів не прогнозують. 
Вночі -10...-7°C, денна температура 
-3...0°C. 10 березня похмуро, пере-
важно без опадів. Температура вно-
чі -8...-6°C, вдень -1...+3°C. 

У північних регіонах 8 берез-
ня буде хмарно з проясненнями, 
опадів не очікується. Температура 
вночі -15...-12°C, вдень -11...-8°C. 
9 березня передбачається хмарна 
погода з проясненнями, переважно 
без опадів. Вночі -15...-13°C, вдень 
-10...-6°C. 10 березня похмуро, опа-
дів не прогнозують. Нічна темпера-
тура -12...-10°C, денна становитиме 
-7...-4°C.

У Києві 8 березня буде похму-
ро, без істотних опадів. Нічна тем-
пература -12...-10°C, денна -8...-6°C. 

9 березня похмуро, опадів синоп-
тики не прогнозують. Вночі -13...-
11°C, вдень -8...-5°C. 10 березня 
буде похмуро, опадів не очікується. 
Температура вночі -12...-9°C, вдень 
-6...-3°C. 

У східних регіонах 8 березня 
змінна хмарність, опадів не очіку-
ється. Вночі -22...-13°C, вдень -17...-
12°C. 9 березня хмарно з прояснен-
нями, без істотних опадів. Нічна 
температура -23...-20°C, денна -18...-
12°C. 10 березня змінна хмарність, 
опадів не прогнозують. Вночі -24...-
21°C, вдень -17...-12°C.

У південних областях 8 берез-
ня хмарно, опадів не очікується. 
Температура вночі становитиме 
-6...-4°C, вдень -3...0°C. 9 березня 
хмарно, без опадів. Вночі -4...-2°C, 
вдень -2...0°C. 10 березня прогно-
зують похмуру погоду, опадів не 
очікується. Нічна температура -5...-
3°C, денна -2...0°C. 

В Україні з’явилась нова 
залізна євро-гривня
Нацбанк ввів в обіг нові одногривневі монети «Фі-
нальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 
року». Тираж, у порівнянні з кількістю випущених 
раніше на честь Євро-2012 грошей, обіцяють вели-
чезний — п’ять мільйонів штук. На аверсі монети 
все залишилось практично без змін порівняно зі 
старішими випусками. На реверсі зображений лого-
тип Євро-2012. «Одинички» надійдуть не в продаж, а 
в обіг, так як вони не колекційні, а розмінні, і їх ціна 
дорівнює номіналу. 

Вода для українців вже 
подорожчала
З 1 березня холодна вода та водовідведення подо-
рожчали на 8% у кожному населеному пункті. Так, у 
Києві водопостачання подорожчало на 18 копійок 
і становитиме 3,18 грн. Це лише базовий тариф, 
остаточну ціну встановить місцевий водоканал. 
Найдорожчою буде вода у Бердянську — там вона 
наблизиться до позначки 11 гривень за кубометр. 
Ціну підняли через подорожчання електроенергії. 
Але у нову ціну на воду ще не закладена модернізація 
водної галузі.

1,8
на стільки мільйонів гривень 
бюджетних коштів Управління 
справами апарату Верховної 
Ради закупило через тендер 
автозапчастин до автомобілів 
Skoda, Opel і Toyota депутат-
ського автопарку.

 ПОГОДА

Президент Віктор Янукович 
обіцяє, що Україна не вико-

нуватиме вимогу Міжнародного 
валютного фонду підвищити ціну 
на газ.

«Вимога МВФ підняти ціну на 
газ для населення на 50% є непри-
йнятною. Ми на це не погодилися 
і ніколи не погодимося. Тому у нас 
немає кредитів. Але, як говорить-
ся, що Бог дає, то на краще. Тепер 
у нас менше боргів», — додав він.

За його Януковича, Украї-
на щорічно виплачує близько 75 
млрд. зовнішніх боргів, тому від-
сутність нових кредитів зменшить 
навантаження на бюджет. При 

цьому він ще раз підтвердив, що в 
України немає грошей платити за 
російський газ за нинішньою ці-
ною, і пообіцяв, що переговори з 
Росією будуть продовжені.

На Волині ціни для вболівальників 
Євро-2012 не підвищуватимуть 


