
Після 10 днів проведення турніру 
хвиля критики і песимізму в за-
хідних ЗМІ змінилася на захоплення 
українськими містами, організа-
цією матчів, прийому і розваг для 
вболівальників Євро-2012. Про це 
повідомляє інформаційний центр 
«Україна-2012».

Вболівальники зізнаються, що   
побачили Україну на власні очі й 
можуть запевнити, що країна пере-
повнена святковою атмосферою, 
придатна для розміщення великої 
кількості гостей, тут комфортно і 
приємно, а українці виявили свою 
відкритість і доброзичливість. Гарне 
враження справили на них і ціни. 

Низка англійських видань, серед 
яких The Guardian і Huffington Post, 
високо оцінили підготовку України 
до чемпіонату Європи з футболу, 
віддали належне гостинності укра-
їнців і теплому прийому англійських 
фанів. Уся інформація про расизм, 
яка активно розповсюджувалася 
каналом BBC, не підтвердилась. У 
свою чергу The Independent публікує 
коментарі своїх співвітчизників, які 
з жалем констатують той факт, що 
англійці повірили негативній інфор-
мації і не приїхали підтримати свою 
збірну. За словами досвідченого вбо-
лівальника, Донецьк — прекрасне 
місто, іноземців приймають чудово, 
а будь-які натяки на расизм відсутні. 
Фанати збірної Англії настільки вра-
жені Україною, що готові залишити-
ся тут назавжди.

Натомість невдоволення Доне-
цьком, зокрема, сервісом у місті, 
висловили французькі фани. Про 
це під час прес-конференції повідо-
мила журналіст французького теле-
каналу Олена Габрилян, яка працює 
в Україні зі знімальною групою. 

«Перші матчі відбувались у До-
нецьку, тому ми були саме там. Те, 
що транслювали у промоційних ро-
ликах, зовсім не відповідає побаче-
ному. Фанати не зовсім туристи. Їх 
перш за все цікавлять дешеві готелі, 
хороший сервіс та інше. У Донецьку 
цього не було. У деяких ресторанах 
після п’ятого числа змінили меню, 
підвищили ціни, і більшість фран-
цузів не хочуть туди повертатися. Є 
проблема і з комфортом. Треба по-
кращувати готельно-ресторанний 
сектор», — сказала вона.

Не залишились осторонь і ви-
дання Швеції, чий величезний де-
сант уболівальників базувався в 
Києві. Кореспондент газети Dagens 
Nyheter у позитивному ключі розпо-
віла про перебування шведів в укра-
їнській столиці. 

Журналіст інтернет-видання 
данського politiken.dk переконує, 
що у Львові все працює на «відмін-
но». Вона наголошує, що, налашто-
вуючись на поїздку, здебільшого 
зважала на інформацію про повіль-
ні темпи підготовки, кишенькових 
злодіїв на вулицях і корумпованих 
поліцейських. Але побачене змінило 
її думку. Після подорожі, з її слів, за-
лишається лишень віддати належне 

організаторам. 
Представники видання поїхали 

додому лише з хорошими враження-
ми й зазначили, що Україна, або як 
мінімум Львів, спростувала всі їхні 
побоювання. 

Президент УЄФА Мішель Пла-
тіні теж вдоволений організацією 
Євро-2012.

«Я дуже задоволений тим, як 
підготувалися Україна та Польща. 
Ці держави вже перемогли. Вітаю їх. 
Атмосфера на 99% фантастична, — 
зазначив він. — Не все ідеально, але 
не уявляю собі, що могло бути кра-
ще, беручи до уваги те, як багато ці 
країни повинні були зробити».
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Телетрансляція 
чвертьфіналів

Після Євро на 
Трухановому 
острові 
розвиватимуть 
спорт

Львів і Харків попрощалися з Євро

За 10 днів у Києві вболівальники 
вижлуктили понад 200 тисяч літрів пива

Англійські вболівальники влаштували фан-зону в центрі Донецька

Територію на Трухановому 
острові, де нині розташо-

ваний кемпінг шведських убо-
лівальників, після завершення 
чемпіонату Європи з футболу 
2012 року можна буде викорис-
товувати для розвитку фізичної 
культури і спорту, організації 
відпочинку киян тощо. Про 
це повідомив голова КМДА 
Олександр Попов під час прес-
конференції в Інформаційному 
центрі «Україна-2012».

«Труханів острів у Києві за-
вжди розглядався як територія 
для відпочинку та розвитку фі-
зичної культури і спорту. Тому 
там, на місці кемпінгу, можуть 
проводитися різні культурні 
заходи, фестивалі та спортив-
ні змагання. Переконаний, що 
острів має активну перспективу 
щодо поліпшення інженерної 
інфраструктури, організації від-
повідних спортивних баз. Ми бу-
демо використовувати позитив-
ний досвід організації прийому 
вболівальників та облаштування 
кемпінгів у майбутньому», — за-
певнив Олександр Попов.

Для двох українських міст чемпі-
онат із футболу Євро-2012 уже 

добіг кінця. Йдеться про Харків і 
Львів, де днями відбулися останні 
матчі чемпіонату. 

Фахівці підсумовують, що уже 
зараз можна говорити, що європей-
ці закохались у місто Лева та полю-
били Харків. Тому немає сумніву, що 
вони захочуть побувати у цих містах 
знову.

За повідомленням львівсько-
го медіа-центру, за три матчі на 
об’єктах Євро у Львові побувало 
410 тисяч уболівальників: 100 тис. 
— на стадіоні та понад 310 тис. — у 
фан-зоні. Загалом упродовж червня 
Львів очікує прийняти до 500 тисяч 
туристів — з-за кордону та з інших 
міст України.

Німці обіцяють повернутися до 
Львова, їхні вболівальники кажуть, 
що хочуть до нас і на футбол, і про-
сто відпочити.

У Харкові більшість іноземних 
фанів становили голландці. Міс-
то відвідали також португальці та 
німці. Близько 10 тисяч фанів із 
Нідерландів залишилися вкрай за-
доволеними гостинністю і самими 
українцями. Нідерландські вболі-
вальники дякують Харкову й Україні 
в цілому за чудову підтримку їхньої 
національної збірної. ЗМІ цієї кра-
їни повідомили, що між фанатами 
обох країн склалися надзвичайно 
теплі та дружні відносини, а самі 
вболівальники скандинавської краї-
ни надзвичайно задоволені умовами 
перебування в «Оранж-кемпі».

У чотирьох головних фан-зонах 
України за десять днів випито 

понад півмільйона літрів пива. 
Компанія Carlsberg Ukraine, 

офіційний спонсор Євро-2012, з 
8-го по 17 червня продала у фан-
зонах чотирьох міст, що прийма-
ють матчі, понад 55 тисяч дека-
літрів хмільного напою. Про це 
повідомила менеджер зі зв’язків із 

громадськістю компанії Світлана 
Веселовська.

З її слів, найбільше, приблиз-
но 50% всіх продажів, або понад 
200 тисяч літрів пива, забезпечила 
фан-зона в Києві, що зумовлено 
її розмірами. Близько 20% про-
даного пива випили у харківській 
фан-зоні, а в донецькій і львівській 
— по 15%.

Іноземні фанати приємно 
вражені Україною

Сувеніри до Євро-2012 
подешевшали на 40-50%
Компанії, які торгують сувенірною продукцією 
Євро-2012, масово знижують ціни на товар шля-
хом уведення різних акцій і знижок. Найчастіше 
знижки досягають 40-50% від номінальної вар-
тості. Частина фірм стали пропонувати клієнтам 
акції, коли до їхньої продукції «безкоштовним 
додатком» прикріплюється сувенірна продукція 
Євро-2012. Таку «знижку» пропонують, зокрема, 
багато інтернет-магазинів, які торгують побуто-
вою електронікою. 

2,5 мільйона витратять на 
іноземних поліцейських 
МВС України уклало низку угод на розміщення 
в готелях і закладах харчування іноземних 
поліцейських делегацій під час проведення 
Євро-2012 на 2,49 мільйона гривень. Про 
це повідомляється у «Віснику державних 
закупівель». Розміщення гостей МВС 
коштуватиме 1,98 мільйона гривень. Кількість 
правоохоронців, що мають приїхати, не 
вказано. Ще 0,51 мільйона гривень піде на 
харчування для поліцейських.
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Група A

Команди ЗМ В Н П ЗГ ПГ +/- О

 Чехія 3 2 0 1 4 5 -1 6

 Греція 3 1 1 1 3 3 0 4

 Росія 3 1 1 1 5 3 2 4

 Росія 3 0 2 1 2 3 -1 2

Група B

Команди ЗМ В Н П ЗГ ПГ +/- О

 Німеччина 3 3 0 0 5 2 3 9

 Португалія 3 2 0 1 5 4 1 6

 Данія 3 1 0 2 4 5 -1 3

 Нідерланди 3 0 0 3 2 5 -3 0

Група C

Команди ЗМ В Н П ЗГ ПГ +/- О

 Хорватія 3 2 1 0 6 1 5 7

 Іспанія 3 1 2 0 4 2 2 5

 Італія 3 1 1 1 4 3 1 4

 Ірландія 3 0 0 3 1 9 -8 0

Група D

Команди ЗМ В Н П ЗГ ПГ +/- О

 Англія 3 2 1 0 5 3 2 7

 Франція 3 1 1 1 3 3 0 4

 Україна 3 1 0 2 2 4 -2 3

 Швеція 3 1 0 2 5 5 0 3

ЗМ: Зіграні матчі, В: Перемоги, Н: Нічиї, П: Поразки, ЗГ: Забиті голи, ПГ: Пропущені 
голи, +/-: Різниця, О: Очки. Дані в таблиці на 00:00, 20.06.2012 р.

Таблиця групового турніру Євро-2012

Там вони літрами цмулили пиво, 
рятуючись від спеки, дружно 

співали пісні, та ще й так, що їх було 
чути за сотні метрів. Загалом на ви-
рішальний матч Україна — Англія у 
Донецьк приїхало понад сім тисяч 
англійських фанатів. 

Іноземні вболівальники дуже 
активно скандували гасла на під-
тримку своєї збірної, посміхались 
та споживали величезну кількість 
хмільних напоїв. Вони зізналися, 
що у захваті від українського пива, а 
надто дешевих цін.

Крім цього, британці вигада-
ли оригінальний спосіб показати 
світові, що Україна — дружелюбна 
та цивілізована країна. 19 червня в 
центрі Донецька вони влаштували 
мітинг, яким засудили висловлюван-
ня футболіста Сола Кемпбелла, який 
звинуватив Україну в расизмі. Для 
акції вони придбали труну за 150 
гривень, на якій написали англій-
ською «Кемпбелле, ти неправий» і 
«Ми робимо, що хочемо». Під час 
мітингу домовину винесли під улю-
блений паб англійців, у неї сів фанат 

у масці темношкірого екс-капітана 
збірної Англії, а інші вболівальники 
голосно вигукували «Кемпбелле, ти 
неправий».

«Британські медіа, які критику-
вали Україну за расизм, були непра-
ві. Ми в цьому переконалися», — на-
голосив один із фанів.

Нагадаємо, колишній гравець 
збірної Англії Сол Кемпбелл раніше 
закликав утриматися від поїздки в 
Україну. Мовляв, тут можна стати 
жертвою расистських нападів і по-
вернутися додому в труні.

21/06/12, 21.45

 Чехія  Португалія  

22/06/12, 21.45

 Німеччина  Греція 

23/06/12, 21.45

Англія  Італія  

24/06/12, 21.45

 Іспанія   Франція 

Чвертьфінали

21 червня, 21:45
ТРК «Україна», «Футбол».
22 червня, 21:45 
«Перший національний», 
«Футбол».
23 червня, 21:45 
ТРК «Україна», «Футбол».
24 червня, 21:45 
«Перший національний», 
«Футбол».

0 1 2 3 4 5 6 7

Хорватія Славен Біліч

Чехія Міхал Білек

Польща Францішек Смуда

Данія Мортен Ольсен

Швеція Ерік Хамра

Україна Олег Блохін

Греція Фернанду Сантуш

Франція Лоран Блан

Португалія Паулу Бенту

Іспанія Вісенте Дель Боске

Ірландія Джованні Трапаттоні

Нідерланди Берт Ван Марвейк

Англія Рой Ходжсон

Німеччина Йоахим Лев

Італія Чезаре Пранделлі

Росія Дік Адвокат 7 млн євро

3 млн євро

2,5 млн євро

2,5 млн євро

1,8 млн євро

1,5 млн євро

1,5 млн євро

1,5 млн євро

1,2 млн євро

500 тис євро

475 тис євро

400 тис євро

390 тис євро

300 тис євро

200 тис євро

160 тис євро

1,2 млн євролл оо

500 тис євро00 вв

475 тис євро55 вв

400 тис євро00 рр

390 тис євроо00 рр

300 тис єврорр

200 тис євротт о

160 тис євротт о
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