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Всі, хто був у Сочі, можуть сміливо сказати, що стали частинкою Олімпіади. 

Зимові ігри просто не відбулися б без людей, які забезпечували спокій та безпеку не 

лише на олімпійських об’єктах, а й на величезній території довкола. 

Перш за все, вразила кількість працівників поліції та інших правоохоронних 

органів. Щоб ви собі краще уявили ситуацію, скажу, що жила я біля моря у пансіонаті 

радянського зразка десь за 50 кілометрів від гір і за 20 від Олімпійського парку. Так от 

біля цього пансіонату з усіх боків цілодобово було декілька патрульних нарядів (хтось 

був у «схованці», а деякі і на виду). Щоб дістатись до місця роботи у підніжжя гір, я 

витрачала майже півтори години. Їхати можна було автобусом (з комфортом, по 

новісінькій дорозі) або електричкою з поетичною назвою «Ластівка» (щось типу наших 

Hyundai), при чому, абсолютно безкоштовно. Незалежно від того, який спосіб я 

обирала, за вікном спостерігалась однакова картина. На деяких ділянках дороги кожних 

50 метрів, на інших – кожних 100, несли варту охоронці порядку (нагадую, що відстань 

складає 50 км!). Крім того, по дорозі ми проїжджали повз «військову частину», як ми з 

друзями її називали. Там знаходились казарми, багато солдатів, спортмайданчик і 

завжди у будь-яку погоду хтось на футбольному майданчику (прямо як у КПІ біля 

гуртожитків).  

Працювала я у готелі, де мешкали представники Олімпійських комітетів з 

Німеччини та Франції.  У цьому готелі щодня на чергування виходили працівники ФСБ 

(у цивільному, щоб зливатись із масою). Вони якось завуальовано пояснили свою 
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функцію, проте я не дуже зрозуміла, і все, що вони робили, це читали книги, або 

дивились у далечінь.  

Якщо у вас було бажання потрапити на змагання, то без паспорта вболівальника 

вам не обійтися. Для цього ви повинні надати свої паспортні дані (1, 2 сторінка і 

прописка), номер телефону і посміхнусь для фото. Працівники і волонтери теж мали 

посвідчення (акредитація). Тож на Олімпіаді не було жодної не ідентифікованої 

людини. Щоб пройти на спортивний об’єкт, ви прикладаєте до сканера своє 

посвідчення разом із квитком, і у системі автоматично реєструється, що це саме ви 

зараз тут і де ваше місце. А купа камер і волонтерів, і ще когось, кого навіть не видно, 

прослідкують, щоб ви добре себе поводили на своєму місці. 

Перш ніж дістатись до свого місця, ви і усі вашу речі підлягають ретельному 

огляду на КПП. Система як у аеропортах: кладете речі на рухому стрічку і поки їх 

просвічують, ви проходите крізь металеву рамку і вас оглядає працівник служби 

безпеки. Ретельність огляду залежить від перевіряючого. Заборонені колючі-ріжучі-

вогнепальні та інші небезпечні речі, вода і їжа теж у забороненому списку. Я б 

зрозуміла, якби список заборонених речей заздалегідь надавався вболівальникам або, 

як у нас на Євро (цю фразу я потворюла там дуже часто) був надрукаваний на звороті 

квитка. Але не судилось. Вода і цукерки? – У смітник!  

Та і це не найстрашніше. Була я з подругою на змаганнях зі сноуборду у горах, 

тобто ми пройшли огляд і опинилися у так званій «чистій зоні», де у офіційному 

магазині сувенірів придбали зовсім недешеві, як і все інше у Сочі, чашки.   В той же 

день у нас були квитки на хокей у Олімпійському парку (тобто на іншому об’єкті) і нас 

знову перевіряли. І уявіть собі наше обурення, коли виявилось, що з чашками нам 

прохід заборонений! До того ж, такі ж чашки продаються на території парку. Я ще б 

зрозуміла, якби у якості альтернативи можна було покласти речі у камеру схову (як у 

нас на Євро). Але не склалося. Або викидай квитки, або сувеніри. 

Забула сказати, що для того, щоб пройти таку перевірку  ви повинні вистояти 

чергу.  Як у супермаркеті: кас багато, а працює три. 

Моя розповідь може бути суб’єктивною, проте факти говорять за себе. У досить 

непростий час вдалося провести Олімпійські ігри на найвищому рівні, а гості 

Олімпіади не мали жодного приводу сумніватись у власній безпеці. 

Маю надію, що стосунки між нашими країнами у найближчий час 

нормалізуються і ми зможемо і надалі обмінюватися досвідом  для забезпечення 

безпеки життєдіяльності та забезпечення безпеки при масових заходах. 


