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У середу, 27 січня, в Будинку футболу відбувся брифінг керівника Місцевого
організаційного комітету ЄВРО-2012, директора турніру в Україні Маркіяна Лубківського.
На зустрічі з представниками ЗМІ, зокрема, були підведені підсумки роботи групи
експертів УЄФА під керівництвом директора Департаменту УЄФА зі стадіонів та
безпеки Марка Тіммера, яка перебувала в Україні з 25 по 27 січня.

Перебої з фінансуванням

За словами Маркіяна Лубківського, в контексті підготовки країни до фіналу
континентальної першості наразі найбільше занепокоєння викликають часті затримки з
фінансуванням проектів. Відповідно, це суттєво гальмує процес зведення об’єктів
інфраструктури, необхідної для проведення такого масштабного заходу. «Якщо
фінансування не стане системним та безперебійним і, зокрема, не будуть усунуті
численні бюрократичні перепони, то проекти спорудження арен у Києві та Львові можуть
знову повернутися у зону найвищого ризику», − наголосив він.
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Непорозуміння у Львові

«Нині найскладніша ситуація у Львові, − зауважив Лубківський. − Найближчими днями
необхідно усунути непорозуміння між замовником та генпідрядником робіт. Інакше, на
думку експертів УЄФА, львівський проект буде неможливо реалізувати вчасно. Що
стосується НСК «Олімпійський», роботи на цьому об’єкті виконуються прийнятними
темпами. Хоча й спостерігається кількатижневе відставання за кількома напрямками
роботи. Додам, що команда підготовки харківського стадіону належним чином
впроваджує всі необхідні зміни, яких вимагають експерти УЄФА».

Візит Платіні

Директор турніру в Україні також нагадав, що 4-5 лютого Донецьк, Львів та Харків
відвідає делегація найвищого керівництва УЄФА на чолі з президентом Мішелем Платіні.
Високоповажні гості на місцях оглянуть аеропорти та стадіони, ознайомляться з
презентацією майбутніх господарів матчів ЄВРО-2012. Крім того, за підсумками цих
візитів у кожному місті пройде прес-конференція за участю Мішеля Платіні, президента
ФФУ Григорія Суркіса, віце-прем’єр-міністра Івана Васюника та міського голови.

Перелік завдань

Наостанок директор турніру в Україні окреслив основні напрями роботи МОК
ЄВРО-2012. Зокрема у сфері підготовки стадіонів, аеропортів, транспортних систем
тощо. Детальніше ознайомитися з переліком завдань Місцевого організаційного комітету
можна тут .
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