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Російські власті фактично визнали провал ідеї створення "гральних резервацій" далеко
від людей. Єдина реально існуюча гральна зона "Азов-сіті" може бути ліквідована, а нова
відкриється вже в Анапі, пишуть "Відомості".

Питання про доцільність існування гральної зони "Азов-сіті" на нинішньому місці - на межі
Ростовської області і Краснодарського краю - підняв губернатор Краснодарського краю
Олександр Ткачов, розповіли газеті співробітники декількох компаній, пов'язаних з
гральним бізнесом.       За їх інформацією, кілька тижнів тому губернатор відправив
президенту Дмитру Мєдвєдєву лист з пропозицією перенести гральну зону "Азов-сіті" до
Анапи, оскільки віддаленість зони від населених пунктів не привертає ні гравців, ні
інвесторів. Президент доручив уряду вивчити цю пропозицію.

Як нагадує видання, саме голова уряду Володимир Путін, будучи президентом,
запропонував заборонити азартні ігри в загальнодоступних місцях. Прирівнявши
гральний бізнес до "алкоголізації населення", він в жовтні 2006 року особисто передав
главам думських фракцій законопроект про виведення всіх гральних закладів в
спеціальні зони. У результаті з 1 липня 2009 року азартні ігри в Росії дозволені в
чотирьох зонах-резерваціях: "Азов-сіті" на межі Краснодарського краю і Ростовської
області, "Сибірська монета" на Алтаї, "Янтарна" в Калінінградській області, і "Примор'ї"
на Далекому Сході.

"Анапа - це черговий напівзахід. Вже якщо йдеться про зону в Краснодарському краю, то
її робити потрібно в Сочі, де до Олімпіади можна за рахунок інвестицій від гральних
кампаній побудувати п'ятизіркові готелі з казино", - говорить Анатолій Ковальов,
президент компанії Korston. За його словами, закон в країні не працює - наприклад, в
Москві зараз майже в два рази більше казино, ніж до вступу закону в силу.

"Азов-сіті" - "найживіша" зона зі всіх, Краснодарський край вклав в інфраструктуру зони
приблизно 1 млрд рублів, Ростовська область - 170 млн. рублів. Саме в "Азов-сіті"
пройшли перші конкурси серед інвесторів, а минулою зимою там відкрилося перше
казино "Оракул" казанської компанії "Роял тайм". У проект було інвестовано близько 10
млн. доларів, протягом 3-4 років компанія готувалася вкласти ще 4-4,5 млрд рублів.
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