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13 16Експерти визначили 
найперспективніших 
футболістів, які здатні на 
весь голос заявити про себе  
на полях України та Польщі

Піввіку тому 
донецький «Шахтар» 
уперше привіз 
додому Кубок СРСР 
з футболу

 ПРЯМА МОВА

 ТАБЛО

МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ: «Браво всім 
відповідальним 

за підготовку 
України до 

Євро-2012 — владі, 
місцевій владі,

державі, місцевим 
організаційним 

комітетам. 
Від імені УЄФА 
я вдячний усім 

за внесок у 
підготовку та будівництво об’єктів».
 Президент УЄФА про підготовку України до Євро-2012

Старт — 
за київським часом

ЗВІРИМО ГОДИННИКИ!  УЄФА прийняв рішення про зміну 
часу початку деяких домашніх матчів українських клубів в єв-
ропейських кубках. Це пов’язано з постановою Верховної Ради 
України від 20 вересня 2011 року про зміну порядку обчислен-
ня часу на території України, згідно з якою наша країна відмо-
вилася від переведення годинників на так званий зимовий час.

Взявши до уваги клопотання учасника Ліги чемпіонів ФК до-
нецький  «Шахтар», а також представників України в Лізі Євро-
пи — харківського «Металіста» та полтавської «Ворскли», ке-
рівники європейського футболу перенесли початок  матчів за 
участі цих команд, що відбудуться 3,  23 та 30 листопада, на 21 
годину за київським часом.

97 % 
 становить готовність нового термінала 

аеропорту «Донецьк». Наразі  
завершується спорудження естакади, 
що примикає до будівлі аеровокзалу. 

Її довжина — 322,6 м, ширина — 
від 13,59 до понад 20 метрів. 

Інфантіно і Бонек відкривають карти
ПОДІЯ. Сьогодні стануть відомі пари учасників 
плей-оф наступної континентальної першості 

Валерій РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

У    краківському  готелі  Shera-
ton 13 жовтня відбудеться 

жеребкування плей-оф відбору 
до Євро-2012. Церемонію, яка 
розпочнеться о 14.00 за київсь-
ким часом, вестимуть генераль-
ний секретар УЄФА Джанні 

Інфантіно і колишній нападник 
збірної Польщі, один із послів фі-
нального турніру Збігнев Бонек.

У той час як дев’ять пере-
можців груп і найкраща друга 
коман да напряму кваліфікува-
лися в Україну й Польщу, на 
решту вісім збірних, що посіли 
другі місця, чекає додаткове ви-
пробування.

Ці вісім команд розподілені на 
два кошики. У першому з них 
опинилися сіяні збірні згідно з 
їхнім рейтингом на момент за-
вершення відбору.

Жереб визначить чотири 
пари, а також господарів поля у 
стартових зустрічах. Перші мат-
чі пройдуть 11 та 12, повторні — 
15 листопада.
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Саме Бундестім у листопаді 
2001 року залишила за бортом 
Мундіалю в Японії та Південній 
Кореї Андрія Шевченка 
(праворуч) та його партнерів

ПРОГНОЗИ. Одним 
із головних 
претендентів 
на перемогу 
в Євро-2012 
спеціалісти 
називають 
нашого чергового 
спаринг-
партнера — 
команду 
Німеччини

Збірну 
України 

перевірить 
третя 

команда 
світу

ТУРЕЧЧИНА

ІРЛАНДІЯ
ЧОРНОГОРІЯ

ЕСТОНІЯ

БОСНІЯ

І ГЕРЦЕГОВИНА

ХОРВАТІЯ

ПОРТУГАЛІЯ

ЧЕХІЯ

перевірить перевірить 
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Лариса ДАЦЮК, 
Олександр ЛЕПЕТУХА 

(фото), 
 «Урядовий кур’єр»

Готуючись до Євро-
2012, залізниці Укра-

їни ведуть масштабну 
підготовку інфраструк-
тури — електрифікують 
дільниці, модернізують та 
капітально ремонтують 
колії, пристрої сигналіза-
ції і зв’язку, будують та 
реконструюють залізничні 
станції і вокзали.

На напрямку 
швидкісного руху

Найінтенсивніші роботи 
тривають на напрямках 
впровадження швидкіс-
ного руху пасажирських 
поїздів: Львів–Здолбунів–
Шепетівка–Коростень–
Київ, Київ–Полтава–Хар-
ків, Київ–Полтава–Крас-
ноград–Лозова–Донецьк 
загальною протяжністю 
1492 км, які забезпечують 
залізничне сполучення 
між містами–учасниками 
Євро-2012. Лише у цьо-
му році виконано робіт з 
модернізації та ремонту 
колій, пристроїв електро-
постачання, зв’язку, елек-
трифікації дільниць на 
загальну суму 2 млрд грн, 
а з початку підготовки до 
чемпіонату — 6,08 млрд. 

За словами заступника 
генерального директора 
Укрзалізниці Леоніда Ло-
бойка, всі роботи з під-
готовки інфраструктури, 
а також придбання нової 
техніки та навчання пер-
соналу здійснюють за 
кошти самих залізниць. 
Багато об’єктів уже зда-
но в експлуатацію, зна-
чна частина перебуває на 
стадії завершення. Серед 
них — вокзальний комп-
лекс у Донецьку, де, окрім 
реконструкції існуючого 
вокзалу, будують новий 
приміський та транзитний 
вокзали, два громадсько-
торговельні комплекси, 
обладнують пасажирські 
платформи, споруджують 
конкорси для приміських 
і транзитних пасажирів. 
Діючий вокзал Донецька 
вміщує 700 пасажирів, а 
після здачі усіх об’єктів в 
експлуатацію прийматиме 
втричі більше. Приміський 
вокзал зможе прийняти 
400 пасажирів, а транзит-
ний — 150. 

Укрзалізниця прагне 
реанімувати й пасажир-
ський вокзальний комп-
лекс на станції «Дарниця» 
в Києві, роботи на якому 
законсервовані. Наразі 
триває пошук інвесторів 
для завершення будів-
ництва цього об’єкта. Ко-
шти знадобляться чималі, 
адже загальна вартість 

будівництва становить 
3 675,883 млн грн. 

Що ж до будівництва за-
лізнично-автомобільного 
мостового переходу через 
Дніпро в столиці, то нині 
триває спорудження тран-
спортної розв’язки «Виду-
бичі», залізничного та ав-
томобільного тунелів, колії 
для забезпечення прямого 
залізничного сполучен-
ня Дарниця–Трипілля. 
Введення в експлуатацію 
мостового переходу за-
плановане на 2012 рік. За-
галом будівництво в цьому 
році профінансовано на 
1043,5 млн грн. 

— Усі роботи з удо-
сконалення залізничної 
інфраструктури, — на-
голошує Леонід Лобойко, 
— ми проводимо не лише 
до фіналу Євро-2012. Це 
слугуватиме нашим паса-
жирам і після футбольного 
чемпіонату, а роботи з по-
кращення сервісу продо-
вжимо і на інших напрям-
ках для забезпечення між-
регіонального сполучення 
послугами європейської 
якості. 

Після 
жеребкування — 
додаткові поїзди 

Низку заходів щодо ор-
ганізації перевезень уболі-
вальників Євро-2012 роз-
робили українські та поль-
ські залізничники. Триває 
узгодження графіка руху 
поїздів та спрощення мит-
них і прикордонних пра-
вил. Попередньо очікуєть-
ся найбільший пасажиро-

потік з Європи до України 
через територію Польщі. 

Щодо спрощення мит-
них та прикордонних 
процедур, то концепцією 
функціонування поль-

сько-українського кор-
дону під час Євро-2012 
передбачено два варіан-
ти: перший — контроль 
польських та українських 
прикордонних служб здій-

снюватимуть в одному міс-
ці, другий — за допомогою 
мобільних пристроїв окре-
мі інспекції польських і 
українських служб, кожна 
на своїй території, у при-
кордонній смузі під час 
прямування потяга.

І хоча напрямки паса-
жиропотоків та приблизна 
кількість гостей чемпіона-
ту стане відомою після же-
ребкування у грудні 2011 
року, Укрзалізниця обіцяє 
перевезти всіх пасажирів 
під час Євро-2012. Попере-
дньо відомство вже визна-
чило кількість поїздів для 
перевезення вболіваль-
ників у міжнародному та 
внутрішньому сполучен-
нях.

Квиток? 
Без проблем!

Державна адміністрація 
залізничного транспорту 
наразі впроваджує нові 
системи реалізації квит-
ків. Найближчим часом 
заплановано розширити 
кількість поїздів, де буде 
впроваджено оформлен-
ня електронних проїзних 
документів через систему 
бронювання та продажу 
АСС «е-Квиток». Ще до 
кінця 2011 року запра-
цюють додаткові канали 
продажу квитків — кіос-
ки самообслуговування, а 
для гостей з інших країн 
до січня 2012 року система 
АСС «е-Квиток» запрацює 
англійською мовою.

Окрім того, Укрзаліз-
ниця до футбольного чем-
піонату спеціально готує 
персонал, який обслуго-
вуватиме швидкісні поїз-
ди та спілкуватиметься з 
гостями Євро в дорозі й на 
вокзалах. Зокрема, запла-
новано навчання з профе-
сійного спілкування іно-
земними мовами для 4696 
працівників, з яких більша 
частина — понад 70% — 
вже пройшли курс. 

Опікуватиметься ві-
домство й медичним за-
безпеченням учасників 
та гостей Євро-2012 на 
залізничних вокзалах 
приймаючих міст та на 
залізничних пунктах про-
пуску через кордон. Тут 
передбачено сформувати 
додаткові медичні брига-
ди, обладнати медпункти 
сучасним устаткуванням, 
усіма необхідними ліками 
та засобами для надання 
невідкладної допомоги. 

Окрім того, запланова-
но залучення волонтерів 
для роботи на залізничних 
вокзалах та в поїздах. У 
поїздах волонтерами пра-
цюватимуть студенти за-
лізничних вищих навчаль-
них закладів зі знанням 
іноземної мови, які знають 
технологію організації за-
лізничного руху. 

НА КОНТРОЛІ «УК»

Підготовка  
до фінального турніру 

чемпіонату Європи 
з футболу 2012 року 
допомагає вирішити 

транспортні проблеми  
киян

З вітерцем, комфортом  
і... без мовних бар’єрів
ТРАНСПОРТ. Чи зможе Укрзалізниця забезпечити футбольним 
вболівальникам українську гостинність і європейський сервіс

Світлана ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

СЕРВІС. У Харкові завер-
шується відбір волонтерів, які 
будуть задіяні під час прове-
дення матчів фінальної части-
ни Євро-2012.

Як розповів керівник во-
лонтерського проекту УЄФА 
в Україні Андрій Банцер, спів-
бесіди з кандидатами, на які 

виділяється 30 хвилин, про-
ходять у приміщенні стадіо-
ну «Металіст». За цей час-
перевіряються знання мови, 
з’ясовується, для якого на-
пряму роботи підійде волон-
тер. Результати співбесід бу-
дуть відомі 15 листопада. 
Тих, хто успішно пройде від-
бір, з лютого по травень на-
ступного року чекає спеці-
альне навчання.

Особливо радує організа-
торів активність харків’ян, які 
виявляють бажання спілкува-
тися з іноземцями під час Єв-
ро-2012. У перші ж дні відбору 
конкурс складав по дві особи 
на місце і кількість кандидатів 
увесь час зростає. Дві третини 
охочих поповнити волонтер-
ську армію — це дівчата. Аб-
солютна більшість — студен-
ти харківських вишів, які пред-

ставляють 44 національності з 
усіх континентів: Чилі, Судану, 
Марокко, США, Саудівської 
Аравії, Португалії, Еквадору. 
Що ж до віку кандидатів, то він 
також різний. Найстаршому з 
тих, хто зареєструвався, випо-
внилося 52 роки.

Як поінформували в Депар-
таменті з питань підготовки і 
проведення Євро-2012 Харко-
ва, потрібно 500–600 волонте-

рів. Вони забезпечуватимуть 
інформаційну і мовну підтрим-
ку, працюватимуть з служба-
ми безпеки і медиками, у фан-
зоні, медіа-центрі, на тран-
спорті, допомагатимуть у роз-
міщенні гостей чемпіонату, 
фан-посольствам і людям з 
особливими потребами.

Територіально ж харківські 
волонтери працюватимуть в 
приміщенні аеровокзального 

комплексу і на привокзальній 
площі Міжнародного аеропорту 
«Харків», на прилеглій терито-
рії стадіону «Металіст», на Пів-
денному вокзалі, залізничній 
станції «Левада», автовокзалі, 
у фан-зоні на майдані Свобо-
ди та прилеглій до неї території, 
в місцях розміщення уболіваль-
ників, в базових медичних уста-
новах, на громадському тран-
спорті та інших об’єктах.

Харків’яни хочуть спілкуватися з іноземцями

3698,101млн грн 
витратили на початок вересня залізничники 
згідно з програмою підготовки до Євро-2012.  
Це 43,2% планових показників. З коштів 
державного бюджету профінансовано 
371,3 млн грн. Загалом з початку реалізації 
програми освоєно 12245,843 млн грн (72,5%).
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З ПЕРШИХ ВУСТ

ДОСЬЄ «УК»

До початку футбольного свя-
та залишилося менше року. 

Сьогодні у Харкові збудова-
но всі головні об’єкти. Однак 
місцева влада і надалі тримає 
процес підготовки під пильним 
конт ролем. Про це розмова ко-
респондента «УК» з Михайлом 
ДОбКіниМ.

УК Михайле Марковичу, остан-
ній рік підготовки до турні-
ру експерти називають визна-
чальним…
— Для нас визначальним був час, 
коли вирішувалася доля Харко-
ва: чи стане він містом прове-
дення Євро-2012. Після того, як 
ми довели свою спроможність, 
усе інше стало справою техніки. 
З приходом на пост президента 
Віктора Януковича, який узяв 
процес підготовки до чемпіо-
нату під особистий контр-
оль, було забезпечено 
стабільне фінансу-
вання. Харків, як 
і решта прийма-
ючих міст, по-
чали спокійно 
і планово ви-
конувати за-
вдання, що 
дають можли-
вість говорити, 
що ми на 101% 
готові до почат-
ку престижних 
змагань.

УК Як розподілені ко-
шти, призначені на фі-
нансування об’єк тів Єв-
ро-2012, що входять у держав-
ну, обласну та Харківську ці-
льові програми підготовки?
— Держава з випередженням 
графіка фінансує будівництво 
злітно-посадкової смуги, яка 
буде здана раніше визначеного 
терміну — до 20 жовтня. Думаю, 
що достроково збудуємо й інші 
об’єкти міжнародного аеропорту 
«Харків». Ми вчасно одержує-
мо кошти на ремонт гуртожит-
ків наших ВнЗ, які нададуть ці 
приміщення вболівальникам для 
проживання. 

Вже здані в експлуатацію 
окружна та дорога Харків–
Щербаківка. Почалися роботи з 
реконструкції магістралі Київ—
Харків—Довжанський доне-
цького напрямку і введено в дію 
дорогу південного спрямування 
в бік Дніпропетровська. Фінан-
сується і реконструкція прикор-
донно-митного пункту пропуску 
«Гоптівка» на ділянці україн-
сько-російського кордону. Що-
правда, процес там гальмують 
відомчі проблеми, які, гадаю, 
зрушать з мертвої точки після 
останнього приїзду до Харкова 
віце-прем’єр-міністра, Міністра 
інфраструктури бориса Колес-
нікова. 

Триває фінансування інвес-
торів, і Харків у цьому пла-
ні — особливе місто. наразі за 
кошти вітчизняних інвесторів 
будуються два п’ятизіркові су-

перготелі. Один — на майдані 
Свободи, інший у гольфклубі. 
Завершено спорудження час-
тини навчально-тренувального 
центру для команд-учасниць 
«Сонячний». Тепер інвестори 
взялися за реконструкцію ди-
тячого табору, який також при-
йматиме одну з команд, а згодом 
знову лю б’яз но розчинить двері 
для нашої дітвори.

УК Виходить, Харків зможе роз-
селити всіх учасників і вболі-
вальників Євро-2012 навіть 
попри те, що в нього, як дех-
то стверджує, не вистачає 
п’ятизіркових но-
мерів?

— Ми ви-
ходимо з того, що 
після Євро-2012 життя не зу-
пиниться. А що нам потім роби-
ти з п’ятизірковими готелями? 
Харків — не туристичне місто, 
у нас немає великого напливу 
іноземців, які звикли жити в фе-
шенебельних номерах. Тож вва-
жаю, що вже діючі — плюс два 
готелі, що будуються, закриють 
в обласному центрі проблему на 
багато років. А ті готелі, що ма-
ють сьогодні статус чотирьох зі-
рок, оновлюються й модернізу-
ються згідно з сучасними стан-
дартами. 

УК Сьогодні реконструюються 
головні магістралі міста — Мос-
ковський проспект та Гагаріна. 
Чи встигнуть дорожники вико-
нати такий великий обсяг робіт 
до зими? 
— Досвід у нас є. Окружну доро-
гу, завдовжки 55 км, ми довели 
до ладу менш, ніж за три міся-
ці. А у нас попереду жовтень і 
частина листопада. За цей час 
проспект Гагаріна повністю під-
готують до зими, а Московський 
— у наступному, оскільки ніхто 
не ставив перед собою завдання 
реконструювати його цьогоріч. 
навесні станемо до ремонту ву-

лиці Клочківської та інших важ-
ливих шляхів, які впливають на 
транспортні розв’язки міста.

УК Михайле Марковичу, на чиї 
плечі ляже фінансове утриман-
ня головних об’єктів, спорудже-
них у Харкові до континенталь-
ної першості, які, за тверджен-
нями експертів, досить енерго-
витратні.
— Сьогодні головна спортивна 
арена перебуває в управлін-
ні комунального підприємства 
УСК «Металіст». на час прове-
дення матчів європейської пер-
шості УЄФА візьме стадіон в 
оренду. За це платитиме гроші, 
визначені укладеним договором, 
до міського бюджету. Після за-
вершення фінального турніру 
будемо вирішувати його долю. 
Моя ж думка: краще віднахо-
дити можливості та оплачувати 
утримання реконструйованих 
споруд, ніж шукати кошти на 
їхній ремонт. 

УК Ще одне запитання що-
до «Металіста», реконструк-

ція якого досі не завершена. Ко-
ли нарешті головну спортивну 
арену повністю здадуть в екс-
плуатацію?
— Справді, були додаткові ви-
моги щодо безпеки стадіону, 
озвучені вже після того, як за-

твердили проект. Це все подо-
вжило час здачі «Металіста» в 
експлуатацію. Зараз там трива-
ють роботи із забезпечення не-
обхідною енергетикою, зокрема 
двома пересувними генератора-
ми, які за непередбачуваної си-
туації забезпечуватимуть його 
безперебійну роботу. на ці цілі в 
бюджеті передбачено 7 млн грн. 
Ще майже 4 млн перерахуємо 
до кінця нинішнього року на інші 
витрати стадіону з енергетики.

УК Важливою складовою підго-
товки є якісна медична допомо-
га учасникам і вболівальникам. 
Як показав нещодавній візит до 
області прем’єр-міністра Мико-
ли Азарова, Харків з цим також 
справляється. Чи залишилися 

ще вузькі місця?
— У цій 

сфері існує 
важлива пробле-

ма, яку по трібно роз в’я зу вати 
на урядовому рівні. Свої пропо-
зиції щодо її вирішення, до речі, 
ми передали в Міністерство охо-
рони здоров’я. Стосується вона 
багатьох іноземних уболіваль-
ників, особливо — з країн Євро-
союзу, які приїдуть до нас, маю-

чи на руках медичну страховку. 
У випадку надання допомоги 
людям, які звернуться за нею, 
страхові компанії готові будуть 
заплатити за лікування нашим 
медичним закладам.

Але ті, виходячи з основних 
положень Конституції України, 
не мають права надавати медич-
ну допомогу за плату нікому, у 
тому числі й іноземцям. Вихо-
дить, що лікарі змушені будуть 
робити операції, надавати ур-
гентну допомогу тощо безплат-
но, а насправді — за бюджетні 
кошти. Ми попросили Кабінет 
Міністрів надати спеціального 
статусу тим медичним устано-
вам, які безпосередньо залучені 
до програми Євро-2012. Повний 
перелік таких лікувальних уста-
нов — міських і державних — у 
нас уже є. 

УК Михайле Марковичу, як го-
туються до знаменної події ра-

йони області, чим вони зби-
раються здивувати фана-

тів?
— нікого дивува-

ти не збираємося. 
Харків’яни приві-

тні і гостинні, як 
і всі інші люди, 
що живуть в 
Україні. Ми го-
тові показати 
нашу чудову 
природу, істо-
ричні й куль-

турні пам’ятки, 
до більшості з 

яких уже про-
кладено туристські 

маршрути. Організу-
ємо також на рівні міс-

цевої влади відпочинок, у 
тому числі й у рамках «зелено-

го туризму», усім, хто виявить 
бажання погостювати в глибин-
ці у перерві між футбольними 
матчами. Ми такі, які є, і не по-
винні намагатися виглядати по-
іншому тільки задля того, щоб 
сподобатися гостям. 

УК Назвіть, будь ласка, головні 
пункти концертно-розважаль-
ної програми Харківщини на 
наступне літо.
— Така програма дійсно є, але 
вона ще не розписана в деталях. 
Ми обов’язково покажемо гос-
тям творчі самодіяльні колек-
тиви, яких багато на Харківщи-
ні. Адже ми співоча і танцююча 
область, яка традиційно багато 
років поспіль посідає перші міс-
ця у всеукраїнських концер-
тах-звітах за різними віковими 
категоріями. Свою майстерність 
вони демонструватимуть на 
прекрасних майданчиках, які 
ми підготуємо у кожному райо-
ні, аби там могли разом збира-
тися туристи й місцеві жителі. 
Організуємо волонтерський 
рух, який допоможе багатьом 
іноземним туристам дізнати-
ся про нашу область більше. У 
нас є такі місця, куди самому 
хочеться неодноразово повер-
татися.

 Світлана ГАЛАУР,  
«Урядовий кур’єр»

«До чемпіонату Європи ми готові  
на 101 відсоток»

Голова Харківської 
облдержадміністрації 

Михайло ДОБКІН

Михайло ДОБКІН. Народився 26 січня 1970 р. в Харкові. Закінчив Хар-
ківський університет внутрішніх справ за фахом правознавство та Харків-
ський національний економічний університет. Кандидат юридичних наук. У 
2002 р. — народний депутат Верховної Ради України. З 2006–2010 рр. — го-
лова Харківської міської ради. Наразі — голова Харківської облдержадміні-
страції.

Які збірні зіграють у Харкові, ми дізнаємося 2 грудня 

Мотель оздоровчого спорткомплексу «Сонячний» 
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«Сотники» 
одягнуть кепки

ВІДЗНАКА. УЄФА вирішила вручати 
всім футболістам Європи, які провели 
100 або більше матчів на міжнародній 
арені, спеціальну нагороду, що скла-
дається з кепки та медалі.

Ця пропозиція була схвалена Вико-
навчим комітетом УЄФА на останньому 
зібранні в Ньоні.

Відзнаку, що складається з пам’ятної кепки й медалі, отри-
мають гравці, які досягли цієї знакової позначки. Перші офіційні 
вручення пройшли на початку осені під час домашніх матчів від-
повідних збірних. 

Керманич УЄФА Мішель Платіні з ентузіазмом сприйняв впро-
вадження нової нагороди. 

«Гадаю, це фантастична ідея, — сказав він. — Кожен футбо-
ліст, який відіграв 100 або більше матчів за збірну, однозначно 
заслуговує на визнання футбольної родини. Вручення кепки й 
медалі на матчі збірної підкреслить досягнення гравця, а також 
допоможе акцентувати увагу публіки на важливості футболу на 
рівні національних збірних».

Перші нагороди під час вересневих міжнародних поєдинків 
отримали Андреас Херцог (Австрія — Туреччина), Даріо Шимич 
(Хорватія — Ізраїль), Ярі Літманен, Самі Хююпя, Йонатан Йоханс-
сон та Арі Хєльм (Фінляндія — Нідерланди), Йожеф Божик (Угор-
щина — Швеція), Пат Дженнінгс (Північна Ірландія — Сербія) та 
Дорінел Мунтяну, Георге Хаджі, Георге Попеску й Ласло Болоні 
(Румунія — Франція).

Наразі 109 футболістів Європи перетнули показник у 100 або 
більше матчів на міжнародній арені.

Хто має очолити 
«Червону фурію»

ВИБІР. Наставник «Барселони» Жозеп Гвардьола має всі 
шанси стати наступним керманичем національної збірної Іспанії. 
Таку думку в інтерв’ю одному з іспанських видань висловив ни-
нішній тренер чемпіонів світу та Європи Вісенте дель Боске, від-
повідаючи на питання про можливого наступника. 

— Пеп Гвардьола має талант та необхідний характер, щоб бу-
ти тренером збірної, — зазначив тріумфатор Кубка світу-2010. — 
Він добре підготовлений у професійному плані та має досвід ро-
боти на високому рівні. Але є й інші іспанські спеціалісти, які мо-
гли б в майбутньому очолити національну дружину.

Водночас, за словами дель Боске, на Євро-2012 іспанська 
збірна жадає повторити свої успіхи останніх років. 

— Зробити це буде нелегко. На нас чекають непрості суперни-
ки — Нідерланди, Німеччина, Англія, Португалія. А в мене є ве-
ликий головний біль щодо вибору захисників і півзахисників — 
як вибрати з дев’яти-десяти гравців топ-класу лише чотирьох для 
стартового складу. Непросто буде залишити поза складом, на-
приклад, Сеска Фабрегаса, Давіда Сілву або Хабі Алонсо.

Полетіли 
тренерські голови

ОФІЦІЙНО. Златко Кранчар звільнений з посади головного 
тренера збірної Чорногорії. Керувати командою в двох останніх 
матчах кваліфікації Євро-2012 призначено Бранко Брновича.

Хорват Кранчар, змінивши біля керма національної команди 
Чорногорії Зорана Филиповича в лютому 2010 року, вдало роз-
почав шлях до України та Польщі. Його підопічні виграли три пер-
ших матчі з однаковим рахунком 1:0, однак потім пригальмува-
ли — розписали нічиї з Англією та Болгарією, а у вересні зазна-
ли поразки від Уельсу — 1:2.

Президент Чорногорської федерації футболу Деян Савиче-
вич заявив: «Команда, яка змагалася за першу позицію, різко 
загальмувала. Спад очевидний. Окрім того, останні два матчі по-
казали, що колектив утратив дух, і ми змушені були відреагувати 
таким чином». Савичевич представив нового керманича Брно-
вича, колишнього півзахисника «Еспаньола» та збірної Югосла-
вії: «У цього спеціаліста була велика футбольна кар’єра. Він та-
кож працював помічником у Кранчара та Филиповича. Вважає-
мо, Брнович направить команду в потрібне русло».

Посаду головного тренера збірної Австрії залишив і Дітмар 
Константіні. Австрійський футбольний союз вирішив не подовжу-
вати угоду з наставником, якому не вдалося вивести команду у 
фінальний турнір Євро-2012. У восьми матчах вона виграла ли-
ше двічі, програвши при цьому чотири зустрічі.

У двох завершальних відбіркових матчах із командами Азер-
байджану та Казахстану збірною керував спортивний директор 
АФС Віллі Руттенштайнер. 

Новим наставником австрійців буде призначений нинішній 
керманич «Штурму» з Граца Франко Фода. Дебютним для нього 
стане гра 15 листопада у Львові проти команди України. Контр-
акт розрахований до чемпіонату світу 2014 року в Бразилії.

Франко Фода переїхав до Австрії з Німеччини, де, очолюючи 
«Кайзерслаутерн», «Байєр» і «Штутгарт», тричі вигравав Кубок 
країни. В Австрії зі «Штурмом» тренер тричі ставав чемпіоном — 
у 1998, 1999 і 2011 роках.

Віктор САВЧУК
для «Урядового кур’єра»

Олег САВЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Мірослав Клозе з парт-
нерами 2 вересня у 

Гельзенкірхені розгроми-
ли команду Австрії — 6:2 
і за два тури до завер-
шення кваліфікації ста-
ли переможцями групи 
А. При цьому Бундестім 
у десяти проведених по-
єдинках показав стовід-
сотковий результат. Вра-
жає і скорострільність 
підопічних Льова — 34 за-
битих м’ячів. Цей резуль-
тат перевершили тільки 
голландці. Але у збірної 
з країни тюльпанів був 
один із найлегших супер-
ників з кошика безнадій-
них аутсайдерів. У двох 
зустрічах проти Сан-
Марино Уеслі Снайдер з 
партнерами відзначилися 
не багато, не мало — 16 
разів.

Німцям же у першій гру-
пі протистояли з одного 
боку Казахстан і Азербай-
джан, а з іншого — Бель-
гія, Австрія та Туреччина. 
Але навіть на полях кон-
курентів бронзовий при-
зер останнього Кубка світу 
не втратив жодного очка. 
Спростували земляки зна-
менитого Герда Мюллера і 
твердження про те, що вони 
не вражають своєю грою 
у протистоянні з лідерами 
світового футболу. У серпні 
вони вперше за останні 18 
років зуміли здолати Бра-
зилію — 3:2.

— Ми хотіли постійно 
тримати південноамери-
канців під пресингом — цей 
план виявився напрочуд 
ефективним, — пояснив 
тактику півзахисник Бас-
тіан Швайнштайгер, який 
встигав відпрацювати і на 
атаку, і на захист власних 
воріт. 

Можливо, найприємні-
шим у цій перемозі для 
тренерського штабу стало 
те, що команда грала без 
двох лідерів — Самі Хеді-
ри та Месута Езіла, які за-
лишилися в розташуванні 
мадридського «Реала». 
Першого гідно підмінив 
Тоні Кроос, що діяв по-
руч із Швайнштайгером, 
а перед ними розташу-
вався юний Маріо Гьотце, 
який дебютував у головній 

команді країни. Протягом 
усієї зустрічі чемпіон Єв-
ропи-2009 серед юнаків 
до 17 років діяв агресивно 
і винахідливо і був визна-

ний найкращим 
гравцем   зуст-
річі.

— Гьотце має 
надзвичайне ба-
чення гри, він зна-
ходить правильні рі-
шення, незважаючи 
на пресинг суперників, 
— підкреслив Йоахім 
Льов. — Навіть у про-
стих ситуаціях він при-
ймає оригінальні 
рішення, що 

робить його сильним. Спо-
добалося і те, з яким вели-
чезним бажанням мої під-
опічні діяли проти дуже 
сильного опонента. Надалі 

ми повинні працювати так 
само наполегливо. Адже 
для успіху на мундіа-
лі-2010 та минулій конти-
нентальній першості нам не 
вистачило зовсім трішки.

Якщо влітку проти 
бразильців виблискував 
19-річний Гьотце, то в офі-
ційній зустрічі Німеччина 
— Австрія справжнє фут-
больне шоу влаштував Ме-

сут Езіл. Півзахисник ма-
дридського «Реала», який 
свого часу три сезони про-
вів у складі місцевого клубу 
«Шальке», не тільки вдало 
асистував партнерам, але й 
сам двічі вразив ворота гос-
тей. Понад 50 тисяч гляда-
чів, які вщерть заповнили 
«Арену АуфШальке», вла-
штували своєму улюблен-
цю овацію.

С л і д 
віддати на-

лежне і голо-
вній рушійній силі 

німецької збірної. 
Йоахім Льов очолив 

національну команду у 
серпні 2006 року. Відтоді 
його підопічні провели 72 
матчів, з яких перемогли 
у 51-ти і лише десять ра-
зів поступилися. За про-
центним співвідношен-
ням набраних і втрачених 
очок Льов випереджає 

дев’ятьох своїх попере-
дників на місці Бунде-

стренера.
Один із небагатьох 

ветеранів, яким до-
віряє наставник, 
— Мірослав Клозе. 
М’яч, який форвард 
провів у ворота ав-
стрійців, став 62-м 
у складі націо-
нальної дружини. 
Рекорд належить 
знаменитому Гер-
ду Мюллеру — 68 
точних пострілів. 
Щоправда, знаний 
«бомбардир нації» 

зробив це у 
62 зустрі-
чах. На 
р а х у н к у 
Мірослава 

— 112 поєдинків. 
 Відразу після того, як на-
ціональна збірна вийшла 
на Євро-2012, Німецький 
футбольний союз призна-
чив преміальні для грав-
ців. Загалом футболісти 
отримають 4 млн євро. Лі-
дери команди — воротар 
Мануель Нойер та польові 
гравці — Філіп Лам, Томас 
Мюллер, Хольгер Бадшту-
бер, Тоні Крос, Месут Езіл 
та Лукас Подольскі, які не 
пропустили жодного від-
бірного матчу, стануть 
заможнішими на 180 тис. 
євро.

Першою збірною, що га-
рантувала собі участь 

у фінальній стадії, за під-
сумками кваліфікації, вия-
вилася Німеччина. Іспанці, 
італійці та голландці зму-
сили своїх уболівальників 
похвилюватися всього на 
чотири дні більше, здобув-
ши прямі путівки до Поль-
щі й України за підсумками 

вересневих 
матчів. Ще 

шість щаслив-
чиків визначили-

ся 11 жовтня після 
двох заключних турів.

Володарів ще чотирьох 
путівок на українсько-
польську континентальну 
першість назвуть поєдинки 
плей-оф, які заплановані на 
11 та 15 листопада. 

Тьяго АЛЬКАНТАРА 
(«Барселона», Іспанія)

У свої 20 років Альканта-
ра, син колишнього футболіс-
та збірної Бразилії Мазіньо, 
вже добре відомий в Іспанії та 
за її межами. Будучи резервіс-
том «Барселони», хавбек не-
щодавно удостоївся дебютно-
го виклику в першу збірну Іс-
панії. Наставник чемпіонів сві-
ту та Європи Вісенте дель Бос-
ке відразу ж підкреслив, що 
юнак по праву заслужив місце 
в когорті найкращих футболіс-
тів країни.

Уродженець італійського Ба-
рі, який виховувався в знаме-
нитій академії «Барси», в черв-
ні забив ефектний гол у фіналі 
молодіжного чемпіонату Євро-
пи, коли іспанці здолали швей-
царців у боротьбі за титул. Ра-
ніше, в 2008-му Алькантара 
став чемпіоном Старого Світу 
у віковій категорії до 17 років. 
Окрім того, Алькантара встиг 
відзначитися трьома м’ячами 
в передсезонному турне ката-
лонців по США.

Кайл УОКЕР («Тоттенхем 
Хотспур», Англія)

Правий захисник «Тоттенхе-
ма» заявив про себе на повний 
голос на молодіжному чемпіо-
наті Європи-2011, за підсумка-
ми якого увійшов у символічну 
збірну турніру. Отримав виклик 
і у національну збірну Англії. 
«Він найцікавіший правий за-
хисник, про якого тільки мож-
на мріяти», — запевняє тренер 
лондонців Гаррі Реднапп.

Себастьян ДЖОВІНКО 
(«Парма», Італія)

Техніка. Саме цим терміном 
найчастіше користується Че-
заре Пранделлі, відколи він 

прийшов влітку 2010 року на 
тренерський місток збірної Іта-
лії. Колишній наставник «Фі-
орентини» відразу дав зрозу-
міти, що ставить техніку вище 
фізики, що явно на руку 23-річ-
ному Джовінко.

Джовінко став одним із го-
ловних відкриттів молодіжного 
чемпіонату Європи-2009, але 
розкритися на вищому рівні 
хлопцеві поки ніяк не вдається. 
Хавбек не зміг закріпитися в 
«Ювентусі» і минулого сезону 
перейшов у скромнішу «Пар-
му», за яку забив сім м’ячів у 
30-ти матчах Серії А.

Джовінко удостоївся ви-
клику в «Скуадру Адзурру» 
й видав гольовий диво-пас 
на Алессандро Матрі у това-
риському березневому матчі з 
українцями.

Марвен МАРТЕН 
(«Сошо», Франція)

23-річний мініатюрний ін-
сайд спробував власні сили 
у збірній Франції в червні, ко-
ли взяв участь у матчах про-
ти України й Польщі. Йому по-
щастило забити останній гол 
триколірних у переможному 
поєдинку в Донецьку (4:1), при 
тому, що до цього він уже від-
значився раз, ставши справ-
жнім кошмаром української 
оборони.

У серпні перспективний фут-
боліст дебютував в єврокуб-
ках, де його «Сошо» посту-
пився у стиковому раунді Лі-
ги Європи харківському «Ме-
талісту». Фінішувати в мину-
лому сезоні на п’ятому місці в 
чемпіонаті Франції «Сошо» не 
в останню чергу допомогли 17 
гольових передач Мартена.

Андре САНТУШ («Спортинг» 
Лісабон, Португалія)

Встигнувши голосно зая-
вити про себе на юнацько-
му рівні, хавбек лісабонсько-
го «Спортинга» Андре Сантуш 
отримав довгоочікуване за-
прошення в першу збірну від 
колишнього наставника ліса-
бонців Паулу Бенту.

Позаминулий сезон молодий 
талант провів на правах орен-
ди в «Лейрії», де йому вдало-
ся показати себе з найкращо-
го боку, результатом чого ста-
ло повернення у «Спортинг». 
Там він швидко відвоював міс-
це в «основі», поповнивши і 
без того великий список моло-
дих португальських хавбеків, 
яких вважають на батьківщині 
повноправними наступниками 
Луїша Фігу та Руя Кошти.

Свен БЕНДЕР («Боруссія» 
Дортмунд, Німеччина)

У 2008 році Свен разом із 
братом-близнюком Ларсом у 
складі збірної Німеччини ви-
грав першість континенту се-
ред юнаків до 19 років. Через 
рік вихованці «Мюнхена 1860» 
волею футбольної долі опини-
лися по різні боки барикад — 
Ларс перейшов у леверкузен-
ський «Байєр», Свен вирішив 
продовжити кар’єру в дорт-
мундській «Боруссії». Хтось 
називає Ларса більш талано-
витим, проте перших серйоз-
них успіхів домігся саме Свен.

Минулого сезону молодий 
півзахисник перетворився на 
одного з лідерів «Боруссії», 
яка вперше за довгі роки пере-
могла в чемпіонаті. Наставник 
бундестім Йоахім Льов, чия ко-
манда переживає зміну поко-
лінь, не міг оминути увагою ба-
гатообіцяючого «опорника». У 
березні Бендер дебютував за 
збірну у програному поєдинку 
проти австралійців (1:2).

Характеристику настирли-
вому півзахиснику, який для 
своїх років виглядає дуже хо-
лоднокровним при поводженні 
з м’ячем і має відмінне бачен-
ня поля, Льов дає лише пози-
тивну.

Кевін СТРОТМАН 
(ПСВ, Нідерланди)

Універсальний хавбек блис-
куче проявив себе, виступа-
ючи в чемпіонаті Нідерлан-
дів за роттердамську «Спар-
ту» й «Утрехт». У лавах пома-
ранчевих він дебютував 9 лю-

того цього року, замінивши в 
ході контрольного матчу з ав-
стрійцями найкращого гравця 
Нідерландів минулого сезону 
Тео Янсена. Своєю грою уро-
дженець крихітного Ріддеркер-
ка привернув увагу ПСВ, який 
придбав Стротмана перед 
стартом нового сезону. Своєї 
симпатії до гравця не приховує 
і керманич збірної Нідерландів 
Берт ван Марвейк.

Кіріакос ПАПАДОПУЛОС 
(«Шальке», Греція)

Торік улітку центральний за-
хисник перейшов з «Олімпіа-
коса» в «Шальке» і, як вияви-
лося, не схибив. У Гельзенкір-
хені грек, якому в лютому ви-
повнилося 19 років, закріпив-
ся в «основі» й допоміг ко-
манді дістатися півфіналу Ліги 
чемпіонів. У липні німці поспі-
шили ще на чотири роки по-
довжити контракт із Пападо-
пулосом, який також може зі-
грати на позиції «опорника». 
У 17 років він уже виступав 
за збірну Греції серед юнаків 
до 19 років, а рік потому по-
трапив у «молодіжку». У голо-
вній команді країни Пападопу-
лос дебютував 4 червня цьо-
го року і провів один із м’ячів 
у відбірному матчі з мальтійця-
ми — 3:1. 

Гжегож САНДОМЕРСЬКИ 
(«Ягеллонія», Польща)

Останнім часом польський 
футбол штампує яскравих гол-
кіперів із завидною регуляр-
ністю. Наступним у перелі-
ку після Артура Боруца, Лука-
ша Фаб’янського, Томаша Ку-
щака й Войцеха Щасного по-
спішає стати 21-річний Сандо-
мерськи, що посів у минулому 
сезоні з «Ягеллонією» четвер-
те місце в чемпіонаті Польщі. 
Роком раніше молодий гол-
кіпер установив новий клуб-
ний рекорд, зберігаючи воро-
та на замку протягом 564 хви-
лин матчів першості країни. 
Природно, до перспективного 
гравця вже прицінюються ба-
гато відомих команд.

Йоахім ЛЬОВ, 
головний тренер збірної Німеччини:
«Ми готуємо команду з прицілом на 

перемогу в Україні та Польщі. Хто може 
скласти нам конкуренцію? Іспанія? Ні-
дерланди? Так, згоден. Англія, Франція, 
Італія, Португалія? Можливо. Але якщо 
Німеччина гратиме так само, як зараз, нас буде дуже склад-
но перемогти. Футболісти повинні чітко розуміти: наша мета – 
звання чемпіонів Європи».

Мірослав КЛОЗЕ, 
кращий бомбардир збірної 

Німеччини:
«Я мрію про виступ в збірній під час 

наступної континентальної першості. 
Адже половину матчів найсильніші ко-
манди Старого Світу зіграють у Польщі. 
Я там народився, там живе моя сім’я. Мені подобається ця кра-
їна і її народ. Буде надзвичайно цікаво взяти участь у такій зна-
чущий футбольній події».

Хольгер БАДШТУБЕР, 
захисник «Баварії» 

і збірної Німеччини:
«На двох останніх великих турнірах 

ми зупинялися в кроці від перемоги. На 
Євро-2008 поступилися іспанцям у фі-
налі, рік тому програли у півфіналі. Те-
пер настала пора взяти трофей. Однак на нас чекає довгий 
шлях. Намагатимемося вийти на пік форми у найпотрібніший 
момент». 

ПРЯМА МОВА

Залишилося чотири вакансії
КВАЛІФІКАЦІЯ. 15 листопада стануть відомі всі учасники фінального турніру чемпіонату Європи

Потенційні зірки Старого Світу
ПРОФІЛЬ. Експерти визначили найперспективніших 
футболістів, які здатні на весь голос заявити про себе 
на полях України та Польщі

ПІДСУМКОВІ ТАБЛИЦІ ВІДБОРУ

Група A
 І В Н П М О

Німеччина 1010 0 0 34-7 30
Туреччина 10 5 2 3 13-11 17
Бельгія 10 4 3 3 21-15 15
Австрія 10 3 3 4 16-17 12
Азербайджан 10 2 1 7 10-26 7
Казахстан 10 1 1 8 6-24 4
Група D
 І В Н П М О
Франція 10 6 3 1 15-4 21
Боснія та 
Герцеговина 10 6 2 2 17-8 20

Румунія 10 3 5 2 13-9 14
Білорусь 10 3 4 3 8-7 13
Албанія 10 2 3 5 7-14 9
Люксембург 10 1 1 8 3-21 4
Група G
 І В Н П М О
Англія 8 5 3 0 17-5 18
Чорногорія 8 3 3 2 7-7 12
Швейцарія 8 3 2 3 12-10 11
Bельс 8 3 0 5 6-10 9
Болгарія 8 1 2 5 3-13 5

Група B
 І В Н П М О

Росія 10 7 2 1 17-4 23
Ірландія 10 6 3 1 15-7 21
Вірменія 10 5 2 3 22-10 17
Словаччина 10 4 3 3 7-10 15
Македонія 10 2 2 6 8-14 8
Андорра 10 0 0 10 1-25 0
Група E
 І В Н П М О
Нідерланди 10 9 0 1 37-8 27
Швеція 10 8 0 2 31-11 24
Угорщина 10 6 1 3 22-14 19
Фінляндія 10 3 1 6 16-16 10
Молдова 10 3 0 7 12-16 9
Сан-Марино 10 0 0 10 0-53 0
Група H
 І В Н П М О
Данія 8 6 1 1 15-6 19
Португалія 8 5 1 2 21-12 16
Норвегія 8 5 1 2 10-7 16
Ісландія 8 1 1 6 6-14 4
Кіпр 8 0 2 6 7-20 2

Група C
 І В Н П М О
Італія 10 8 2 0 20-2 26
Естонія 10 5 1 4 15-14 16
Сербія 10 4 3 3 13-12 15
Словенія 10 4 2 4 11-7 14
Пів. Ірландія 10 2 3 5 9-13 9
Фарери 10 1 1 8 6-26 4
Група F
 І В Н П М О
Греція 10 7 3 0 14-5 24
Хорватія 10 7 1 2 18-7 22
Ізраїль 10 5 1 4 13-11 16
Латвія 10 3 2 5 9-12 11
Грузія 10 2 4 4 7-9 10
Мальта 10 0 1 9 4-21 1
Група I
 І В Н П М О
Іспанія 8 8 0 0 26-6 24
Чехія 8 4 1 3 12-8 13
Шотландія 8 3 2 3 9-10 11
Литва 8 1 2 5 4-13 5
Ліхтенштейн 8 1 1 6 3-17 4

Німеччина демонструє феєричний футбол
ФАВОРИТ. Першою серед учасників відбірного 
турніру путівку на Євро-2012 
забезпечила команда Льова 

 Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
w

w
w

.fc
dn

ip
ro

.u
a

 Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
im

gb
oo

t.c
om

 Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
fo

ot
ba

ll.
ku

lic
hk

i.n
et

Євген Коноплянка (праворуч) — наша надія в атаці

Мірослав Клозе (ліворуч) і Томас Мюллер мріють зіграти 
1 липня 2012 року в фіналі континентальної першості

Стикові матчі назвуть останній квартет 
претендентів на звання

чемпіона Європи 2012 року

одягнуть кепки
УЄФА вирішила вручати 

Ця пропозиція була схвалена Вико-
навчим комітетом УЄФА на останньому 

Відзнаку, що складається з пам’ятної кепки й медалі, отри-
Переглянувши склади потенційних учасників конти-

нентальної першості, аналітики УЄФА знайшли низ-
ку молодих футболістів, які мають усі шанси здивувати 
футбольний світ.

Серед них є і півзахисник «Дніпра» Євген Коноплянка. 
Дебют одного з лідерів молодіжної збірної Павла Яковен-
ка у головній команді країни відбувся 25 травня 2010 р. в 
матчі проти Литви. За чотири дні півзахисник забив свій 
перший гол у програному двобої з Румунією (2:3).

«Технічний, стрімкий і кмітливий 22-річний гравець се-
редини поля є одним із найталановитіших молодих грав-
ців в українському футболі», — зазначили спеціалісти.

У нинішньому сезоні Коноплянка став гравцем осно-
вного складу дружини іспанського спеціаліста Хуанде 
Рамоса. Ігровий потенціал Євгена дозволяє йому сподіва-
тися на місце у збірній на домашньому фінальному тур-
нірі Євро-2012.

УКРАЇНА
ПОЛЬЩАНІМЕЧЧИНА

ІСПАНІЯ

ІТАЛІЯ
НІДЕРЛАНДИ

ФРАНЦІЯ

АНГЛІЯРОСІЯ
ДАНІЯГРЕЦІЯ

ШВЕЦІЯ
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Сергій ГРИЦАЙ,  
заступник голови  

Сумської облдержадміністрації: 

— Зважаючи на географічне роз-
ташування, Сумщина хоч і не пере-
буватиме в епіцентрі футбольних по-
дій європейської першості, однак бу-
де безпосередньо причетною до ці-
єї масштабної події. Адже область межує з 
Харківщиною, має потужний залізничний ву-
зол «Конотоп», її територією проходить час-
тина автомагістралі міжнародного значення 
Москва—Київ…Уже тільки це свідчить про 
майбутнє пожвавлення туристського пото-
ку, збільшення кількості гостей, яким, звіс-
но, буде цікаво ознайомитися зі слобожан-
сько-гетьмансько-поліським краєм, його істо-
ричними, культурно-мистецькими пам’ятками 
і традиціями. 

В першу чергу працюємо над розробкою 
нових туристичних маршрутів та екскур-
сій. Окрім Глухова і Кролевця, об’єктами для 
оглядів стануть Суми, Тростянець і Охтирка, 
які складуть основу екскурсійних подорожей 
за маршрутом Суми—Харків—Суми. Стосов-
но цього вже досягнуто домовленості і узго-
джено всі питання з харківськими колегами. 
До маршрутів, пов’язаних з Євро-2012, вклю-
чені також Путивль, Лебедин, Недригайлів, 

Конотоп, низка інших міст і селищ, 
де вже розроблені місцеві екскурсій-
ні програми.

Нещодавно відбулася зустріч ке-
рівництва області з головою Націо-
нальної ради з питань телебачення 
і радіомовлення Володимиром Ман-
жосовим. Ішлося про перспективи 
переходу з аналогового на цифрове 

мовлення. Стосовно цього вже маємо ваго-
мі результати. Завершено технічну підготов-
ку і готові перейти на цифру Суми, Шостка, 
Білопілля, на черзі інші міста. Немає сумніву, 
що матчі європейської першості сумчани змо-
жуть дивитися в новому форматі.

Подбаємо про виготовлення сувенірної 
продукції. Окрім Сумського фарфорового за-
воду, відгукнулися народні майстри та уміль-
ці. Отже, наступного року чекатимемо на нові 
ексклюзивні вироби, що неодмінно сподоба-
ються гостям і туристам.

У травні — червні з нагоди свята європей-
ського футболу проведемо власний міні-тур-
нір серед любительських команд на приз го-
лови Сумської облдержадміністрації Юрія 
Чмиря, який очолює Федерацію футболу Сум-
щини і є палким прихильником цієї захопли-
вої гри. 

Упевнений: Євро-2012 стане для Сумської 
області знаковою і пам’ятною подією.

РЕГІОН

Кролевець належить до 
міст, де кожна вули-

ця чи провулок дихають 
історією. Батьківщина 
кролевецьких рушників, 
слава про які лине всіма 
світовими континентами, 
давно стала привабливою 
для вітчизняних і закор-
донних туристів. Сюди 
приїздять подивитися на 
унікальні історичні і при-
родні пам’ятки, помилу-
ватися краєвидами, що 
зберігають свій первісний 
вигляд, перейнятися ви-
соким українським духом і 
звитягою, якими освячене 
древнє місто.

На переконання началь-
ника відділу культури і 
туризму Кролевецької 
райдержадміністрації На-
талії Сірої, кожен, хто 
завітає до Кролевця на-
ступного літа, неодмінно 
знайде на що подивитися 
і чим помилуватися. Адже 
місто пов’язане з ім’ям 
Тараса Шевченка, який 
25 серпня 1859 року зупи-
нявся в будинку рідної се-

стри братів Лазаревських 
Глафіри Матвіївни Огієв-
ської, коли повертався з 
гостин у селі Гирівка (нині 
Шевченкове) сусідньо-
го Конотопського району. 
Будівля збереглася і до 
сьогодні, зараз тут іде ре-
монт. По його завершенні 
відкриється музей істо-
рії художнього ткацтва, 
в експозиції якого будуть 
представлені неперевер-
шені зразки рушників, 
скатертин, серветок.

По-своєму унікальним 
є будинок Рудзинських, 
який також пов’язаний з 
перебуванням Великого 
Кобзаря.

А що вже казати про 
незвичайну яблуню-ко-
лонію, подивитися на 
яку приїздять з усіх кін-
ців світу. Свого часу нею 
цікавився садовод Іван 
Мічурін — просив наді-
слати йому кілька живців 
для наукових досліджень. 
Нині ця яблуня утворює 
справжній сад, що налічує 
шість основних і кілька де-

сятків укорінених стовбу-
рів. Її унікальність у тому, 
що гілки, нахиляючись до 
землі і торкаючись грун-
ту, з часом укорінюються 
і починають «самостійне» 
життя. Звісно, що того, 
найпершого, стовбура вже 
немає, натомість постійно 
з’являються нові і нові. За 
підрахунками вчених, цій 
яблуні понад 200 років.

У Кролевці народив-
ся видатний український 
поліглот і літературозна-
вець Микола Лукаш. Він 
перекладав твори світової 
класики майже з 20 мов, 
а володів 26-ма. На примі-
щенні школи, де навчав-
ся майбутній геній слова, 
встановлено меморіальну 
дошку, тут обладнано му-
зейну кімнату.

Іншими словами, міс-
то ніколи не було обділе-
не увагою туристів. Тож 
Євро-2012 — чудова на-
года запропонувати для 
огляду те неоціненне і не-
перехідне багатство, яким 
володіє Кролевець.

ОНОВЛЕННЯ. Завершу-
ється будівництво 98-кіло-
метрової ділянки автодоро-
ги Кіпті—Глухів—Бачівськ 
загальною вартістю близько 
мільярда гривень. Цей від-
різок шляху по-своєму пре-
зентує Сумський край чис-
ленним гостям і туристам, 
які прибувають в Україну із 
сусідньої Росії через митний 
пункт пропуску «Бачівськ». 
Досить погляду, аби впев-
нитися: такий автобан нічим 
не поступається тим, що ма-
ють розвинені європейські 
країни.

Автомобільна траса є від-
галуженням Європейського 
транспортного коридору, от-
же, за словами заступника го-
лови Сумської облдержадміні-
страції Миколи Деркача, має 
надзвичайно важливе значен-
ня для економіки не тільки об-
ласті, а й всієї держави. Так 
складалися обставини, та ка-
пітальний ремонт тут не про-
водився майже півстоліття, що 
негативно позначилося на її 
якості. Визначивши об’єкт як 
один із пріоритетних для об-
ласті, за цей час удалося вико-
нати значний обсяг робіт.

Відмінну якість дороги сво-
го часу високо оцінили пре-
зиденти України і Росії Віктор 
Янукович та Дмитро Медве-
дєв. 17 вересня минулого ро-
ку вони проїздили трасою під 
час міжнародного автопробі-
гу ретроавтомобілів з нагоди 
сторіччя першого з них, про-
веденого за ініціативи імпера-
тора Миколи II. Сьогодні до-
рожні будівельники завершу-
ють останні роботи, наводять 
святковий марафет, аби вліт-
ку 2012-го траса постала в 
усій своїй довершеності і ви-
шуканості. 

ЗАПРОШЕННЯ. Рівно 10 
років тому в Сумах став до 
ладу стадіон «Ювілейний», 
названий на честь 10-ї річ-
ниці Незалежності Украї-
ни. Розрахований майже на 
26 тисяч глядачів, він одра-
зу ж став окрасою облас-
ного центру, його спортив-
ною візитівкою. За цей час 
тут пройшли десятки фут-
больних зустрічей різного 
рівня, які збирали під висо-
ким дахом тисячі вболіваль-
ників. Особливо пам’ятними 

стали два матчі: за Суперку-
бок між командами «Дина-
мо» (Київ) та полтавською 
«Ворсклою», який відбувся 
в липні позаминулого року, і 
цьогорічна травнева зустріч 
між киянами та донецьким 
«Шахтарем» у фіналі Кубка 
України.

За висновками спортсме-
нів і фахівців, «Ювілейний» 
відповідає найвищим ви-
могам і стандартам. Якісне 
трав’яне покриття, сучас-
не електронне табло, зручні 

сидіння, 80 % яких під спе-
ціальним дахом, інші ком-
фортні переваги дають усі 
підстави говорити про цю 
споруду як про одну з кра-
щих в Україні і на теренах 
СНД. Уже нині тут готують-
ся, аби запропонувати ста-
діон учасникам Євро-2012 
для проведення тренувань. 
У Сумах упевнені: футбо-
лістам будуть створені всі 
необхідні умови для будь-
якої команди найвищого 
рівня. 

МИТНИЦЯ. Завдяки фі-
нансовій підтримці держави 
пункт пропуску «Бачівськ» по-
вністю реконструйовано і від-
будовано.

Ті, кому періодично дово-
диться перетинати саме цей 
пункт пропуску Глухівської 
митниці, помічають разючі 
зміни, що сталися тут протя-
гом останнього часу. По суті, 
з’явився новий об’єкт, облад-
наний за останнім словом су-
часних технологій і програм. 
Розбудовуючи державний 
кордон України у зв’язку з 

проведенням Євро-2012, від-
повідно до бюджетної про-
грами Глухівській митниці бу-
ло виділено близько 10 міль-
йонів гривень. Сьогодні всі ко-
шти освоєні.

Тепер «Бачівськ» не впіз-
нати. Насамперед створе-
но максимально зручні і ком-
фортні умови як для праців-
ників митниці, так і тих, хто 
перетинає державний кор-
дон. Розширено саму терито-
рію, пункт пропуску забезпе-
чено новітнім технологічним 
обладнанням і технічними за-

собами, впроваджено сучасні 
технології контролю. 

«Бачівськ» належить до 
пунктів пропуску, де рух осо-
бливо активний. Щодня йо-
го перетинають майже 2,5 ти-
сячі громадян, близько тисячі 
вантажних, легкових автомо-
білів та автобусів. Приведен-
ня роботи митників до євро-
пейських стандартів уже да-
ло змогу оптимізувати саму 
процедуру перетину кордону, 
зробивши її спокійною, ком-
фортною і необтяжливою для 
обох сторін.

Сторінку підготував Олександр ВЕРТІЛЬ, «Урядовий кур’єр»

До Кролевця — краю рушників
ТУРИЗМ. Напередодні європейського футбольного чемпіонату в древньому поліському місті 
відкриють музей історії місцевого художнього ткацтва

Подивитися на 200-річну яблуню-колонію приїздять з усього світу

«Ювілейний» готується зустріти гостей

Усім дорогам дорога!

«Ювілейний»  
святкує перший ювілей

За європейськими стандартами
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Сумщина радо  
зустріне гостей Євро

ПРЯМА МОВА



15www.ukurier.gov.ua13 жовтня 2011 року, четвер, № 189 

ЕКСКЛЮЗИВ

Ф
от

о 
із

 с
ай

ту
 fa

nn
et

.o
rg

Капітаном і душею київсько-
го футбольного клубу «Ди-

намо» другої половини 1950-х 
— команди, якій на зламі деся-
тиліть вдалося порушити моно-
полію Москви на чемпіонський 
титул, був, звісно, Віктор Канев-
ський. Першому корінному ки-
янинові у складі післявоєнного 
«Динамо», грозі воротарів (після 
його пострілів не раз капітулю-
вали й такі аси останніх рубежів, 
як Лев Яшин і Володимир Мас-
лаченко) щойно виповнилося 75. 
За примхами долі свій ювілей він 
відзначив далеко від Батьків-
щини — в американському місті 
Нью-Джерсі. Туди й зателефо-
нували ми, аби привітати «ново-
народженого».

УК Вікторе Ізраїльовичу, від 
імені читачів нашої газети сер-
дечно вітаємо вас із нагоди юві-
лею. В Україні чимало шану-
вальників вашого спортивно-
го таланту, які високо цінують 
ваш внесок в успіхи вітчизня-
ного футболу.
— Дуже приємно, що мене не за-
були, пам’ятають. Дякую вашій 
газеті, її читачам за поздоров-
лення.

УК Згадаймо про дитинство. Ма-
буть ганяли з ровесниками шкі-
ряного, а подумки бачили себе в 
«Динамо»?
— Справді, як і всі післявоєнні 
хлопчаки, дружив з м’ячем.

УК І де конкретно змагалися?
— У дворі Софійського собору. 
Грали просто на асфальті.

УК Коліна були у саднах?
— Так-так і коліна, і лікті, і паль-
ці забиті…

УК Звісно, й ігри майстрів від-
відували?
— На стадіон почав ходити десь 
у 13–14 років.

УК Через ворота, чи, як казали 
тоді на жаргоні, канали через 
огорожу?
— Канав, бо купити квитка не 
було за що.

УК Мали кумирів серед майстрів 
футболу?
— Для мене був і залишається 
кумиром Валя Іванов (дай, Бо-
же, йому здоров’я). А ще Ігор 
Нетто. Яскраві футболісти, на 
яких я завжди рівнявся. З киян 
мені дуже подобався капітан і 
центрфорвард Андрій Зазроєв.

УК Пам’ятаєте дебютний матч за 
«Динамо»?
— Звісно, пам’ятаю. 1955 ро-
ку мене поставили в основному 
складі на правий край нападу 
проти московського «Локомоти-
ва». Там був такий лівий захис-
ник Крушенок. Громила, дуже 
нечистий у відборі м’яча. Мені, 
19-річному, було з ним важко. 
Через те грав невдало, неактив-
но. Ну і сховали мене у дубль. А 

потім відправили в армію, поча-
лися розмови про відрахування 
з команди. Допоміг щасливий ви-
падок. Саме тоді проходила пер-
шість райрад з футболу. Я грав 
за свою військову частину. В 
одному з матчів ми виграли з ве-
ликим рахунком. Здається, 8:0, я 
забив шість. Того самого дня мені 
наказали їхати на тренувальний 
збір з «Динамо». Там на одній з 
вечірніх розмов з командою, які 
практикували тренери, Олег 
Ошенков сказав, мовляв, він 
знайшов центрального напад-
ника і назвав моє прізвище. Так 
через рік відбувся мій другий 
дебют у матчі з кишинівською 
«Молдовою». Того разу зіграв 
удало і став регулярно виходити 
на поле в основному складі. 

УК Ваш ювілей збігається в ча-
сі з іншою знаменною датою — 
50-річчям першого чемпіонства 
київського «Динамо». Упевне-
ний, у вас ніколи не зітреться з 
пам’яті день 17 жовтня 1961 ро-
ку, коли вперше в історії радян-
ського футболу чемпіонський 
титул сплив з Москви на бере-
ги Дніпра. 
— Гадаю, слід спочатку повер-
нутися до події, яка сталася 11 
жовтня, коли ми проводили в 
Москві ключову гру сезону про-
ти «Торпедо». Якщо не програ-
вали, з’являвся реальний шанс 
стати чемпіонами. Нам це вдало-
ся. Зіграли 1:1. Причому зрівняв 
рахунок Василь Турянчик дуже 
здорово — ударом у падінні че-
рез себе.

Що ж до матчу 17 жовтня в 
Києві проти харківського «Аван-
гарду», то, чесно кажучи, нам 
вже було відомо, що наш конку-
рент програв у Ташкенті. Та ми 
знали й інше: проти нас за Хар-
ків центральним захисником 
грає вчорашній торпедовець Ві-
ктор Мар’єнко, а тренує команду 
Олександр Пономарьов, також 
колишній автозаводець. Вони, 
як могли, налаштували команду 
так, аби «Динамо» не перемогло 
в тому матчі.

УК Це цікаві деталі, які мало хто 
брав тоді до уваги. Трибуни ди-
вувалися, чому земляки так за-
взято пручаються?
— Усе виглядало саме так. Од-
нак ми вже були спокійні. У 
перерві нас привітали. Радість 
була величезна. Розцілувалися. 
Та найприємнішим було те, що 
коли ми повернулися після гри 
на поле до своїх уболівальників, 
то побачили трибуни у вогнях 
газетних факелів. Забути це не-
можливо.

УК У мене в руках календар-до-
відник «Футбол-1962». Безза-
перечний авторитет тієї пори 
заслужений майстер спорту Ан-
дрій Старостін аналізує скла-
дові успіху киян у попередньо-
му сезоні. Він дає вам таку ха-
рактеристику: «Результатив-
ний гравець команди — її капі-

тан Віктор Каневський. Він на-
ділений різними футбольни-
ми якостями. Однак найсильні-
ша сторона його гри — несподі-
ваність виходу на ворота. Чудо-
вий удар ставить його в ряд кра-
щих футбольних снайперів кра-
їни». Кого ви могли б виділити в 
тій зоряній команді?
— Хотів би зазначити, що в тій 
команді було багато корінних 
киян. Це великий плюс. І взагалі 
майже всі хлопці були з Укра-
їни. Майже всі молоді, віддані 
футболу, з думкою про високу 
спортивну мету. Тому футболь-
ний народ їх любив, і стадіон був 
завжди заповнений. Кілька слів 
скажу про ветеранів, які цемен-
тували той колектив. Досвідче-
ний надійний воротар Олег Ма-
каров. Витягав неймовірні м’ячі. 

Дуже спокійна зважена людина. 
Улюбленець команди. Гордість 
«Динамо» — Юрій Войнов. Він 
був навіть у символічній збірній 
світу. Своїм гарматним ударом 
не раз здобував результат для 
команди...

УК Згадаймо й наставника ко-
манди В’ячеслава Соловйова. 
Ви не тільки грали під його ору-
дою, а й були його колегою по 
тренерському ремеслу... 
— Він дуже умілий організатор. 
Завдяки йому в колективі були 
блискучі взаємовідносини. Якщо 
хтось із футболістів у чомусь за-
винив, міг тактовно поговорити з 
ним, аби цього не повторилося в 
майбутньому. Він давав на полі 
свободу гравцям. Ясна річ, робив 
установку на матч, розставляв 
виконавців, доводив обов’язки. 
Та найбільше цінував імпрові-
зацію.

УК Менш відомі ваші успіхи на 
тренерському шляху. Стисло 
нагадайте про них читачам.
— Я працював у харківському 
«Металісті» і вивів його з другої 
ліги в першу. Потім мене запро-
сив до Ташкента своїм помічни-
ком В’ячеслав Соловйов, де за 
рік ми повернули «Пахтакор» до 
найвищого ешелону. (За цей ре-
зультат Віктор Каневський був 
удостоєний звання Заслужений 

тренер Узбецької РСР. — УК.) 
Тим самим дуетом ми підви-
щили в класі сімферопольську 
«Таврію». Між цими двома по-
діями на пропозицію Валерія 
Лобановського, якого покликали 
до Києва, я прийняв з його рук 
дніпропетровський «Дніпро». 
Команда грала рівно, виходила 

у півфінал Кубка СРСР. Отож я 
Валерія Васильовича не підвів. 
До речі, згодом він допоміг мені 
очолити динамівську дочірню 
команду, яка базувалася в Ір-
пені. Ми одразу виграли з нею 
другу лігу і посіли друге місце 
на спартакіаді України, пред-
ставляючи Київську область. До 
плюсів можна додати й перемо-
гу очолюваної мною юнацької 
збірної України на всесоюзному 
турнірі «Переправа»...

УК За такі результати вам не 
раз мали дати звання Заслуже-
ний тренер УРСР. Однак цього 
не сталося з причин, про які ви 
згадували у своїх інтерв’ю. Ча-
си давно змінилися, а україн-
ська спортивна влада не поспі-
шає хоча б постфактум усунути 
цю несправедливість...
— Те саме стосується і звання 
заслуженого майстра спорту: 
багаторічний капітан команди — 
чемпіона і володаря Кубка СРСР, 
учасник збірної країни... Кажете, 
усунути несправедливість? Я не 
знаю, нехай там вирішують. Зви-
чайно, це було б приємно.

УК На жаль, несправедливостей 
у вашому житті було чимало, 
що, врешті, змусило покинути 
СРСР. Думаю, до них можна від-
нести й те, що не одержала гід-
ного відгуку вже у незалежній 

Україні ваша готовність працю-
вати на батьківщині тренером. 
І чи були пропозиції?
— Жодної конкретної пропози-
ції, самі балачки.

УК Хоч як це дивно, ваш досвід 
придався не в Україні, а в Гру-
зії... 
— Десь вісім років тому мене як 
консультанта запросили до клу-
бу «Віт-Джорджія». Я пробув мі-
сяць у Тбілісі. За цей час змінили 
тренерський склад, налагодили 
навчально-тренувальний про-
цес. Як наслідок команда, котру 
очолював мій приятель і видат-
ний у минулому воротар Сергій 
Котрикадзе, стала чемпіоном 
Грузії і брала участь у кваліфі-
каційних іграх Ліги чемпіонів.

УК Ви уважно стежите за фут-
больним життям в Україні. Яка 
ваша думка про стан у нас цього 
виду спорту?
— Я переглядаю багато фут-
больних програм — з Англії, 
Італії, Іспанії, Франції. І надто 
складно говорити на такому тлі 
про український футбол. Жод-
ного задоволення. Уся біда в то-
му, що абсолютно занапастили 
масовий футбол, зокрема дитя-
чий. Вважають, що всі проблеми 
можна розв’язати за рахунок 
легіонерів. Так, і провідні клуби 
Європи запрошують іноземців. 
Але там купують талановитого 
гравця, платять великі гроші, і 
він робить результат. Однак най-
краще складається в тих, хто ро-
бить ставку на місцевих. Візьміть 
Іспанію. В основі «Барселони» 
вісім іспанців, половина народи-
лася в цьому місті. А от «Реал», 
набравши зірок з усього світу, на 
чолі з найкращим тренером пла-
нети не може справитися з осно-
вним конкурентом. Отож поки у 
нас не буде обмеження на легіо-
нерів, поки не перейматимемося 
вирощуванням своїх талантів, 
прогресу не буде. Де брали Олега 
Блохіна, Андрія Шевченка, Сер-
гія Реброва?.. У школах. А тепер? 
Ніхто не хоче собі цим голову за-
бивати. Купив — і все.

УК На вічне запитання «Хто ви-
нний?» у вас відповіді немає?
— Ясна річ, ні. Щоб розібратися в 
усіх цих справах, треба хоча б рік 
покрутитися в командах. Проте, 
гадаю, я назвав основну причи-
ну. Не випадково Олег Блохін був 
змушений вдатися до залучення 
в головну команду країни гравців 
молодіжної збірної.

УК Відчуваю, ви не дуже тіши-
теся надією, що в нас є шанси 
посісти на Євро-2012 гідне міс-
це?
— Усе може бути. Це фут-
бол. Я вірю в Олега Блохіна. 
Пам’ятаєте: він обіцяв вийти на-
пряму до фіналу першості світу 
2006 року? І слова дотримав. Ав-
торитет у нього колосальний...

Георгій КОСИХ  
для «Урядового кур’єра»

«Трибуни у вогнях газетних факелів  
забути неможливо»

Чемпіон і володар Кубка СРСР, 
учасник чемпіонату світу 

з футболу 1962 року 
Віктор КАНЕВСЬКИЙ

ДОСЬЄ «УК»
Віктор КАНЕВСЬКИЙ. Народився 3 жовтня 1936 р. в Києві. Десять років 

(1955–1965) виступав за «Динамо». Чемпіон СРСР 1961 р., володар Кубка СРСР 
1964 р. Грав також за одеський «Чорноморець». У 217 матчах чемпіонатів СРСР 
забив 86 голів. Тричі входив до списку 33-х найкращих футболістів країни.

Був старшим тренером команд «Металіст» (Харків), «Дніпро» (Дніпропе-
тровськ), «Динамо» (Ірпінь), тренером у «Пахтакорі» (Ташкент) і «Таврії» 
(Сімферополь).

1988 р. виїхав на постійне проживання до США на знак протесту проти 
дискримінаційних акцій влади.

За мить після «пострілу» Віктора Каневського  
м’яч затріпоче в сітці воріт «Зеніта»
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ТАЙМ-АУТ
УРЯДОВИЙ КУР’ЄР 

Відповідальні за випуск: Валерій РЕКУНОВ, Володимир СОБОЛЕВСЬКИЙ (дизайн), «Урядовий кур’єр»

— Де наші футболісти грають найкраще — в захисті чи в на-
паді?

— У казино!


Два генерали розмовляють про футбол:
— Яка твоя улюблена команда?
— Моя улюблена команда «Рівняйсь!»


Сьогодні наш футбольний клуб вразив ворота суперників. 

Ворота були щиро вражені, як у них можна не влучити з одно-
го метра.



Георгій КОСИХ  
для «Урядового кур’єра»

Напрочуд вдалим для 
українського футболу 

став 1961 рік. 17 жовтня 
після нічиєї з харківським 
«Авангардом» на полі Рес-
публіканського стадіону в 
Києві столичні динамівці 
стали недосяжними в гон-
ці за чемпіонське звання 
і вперше в історії радян-
ського футболу позбавили 
московські клуби найви-
щого титулу. А через два-
надцять днів на великій 
спортивній арені «Лужни-
ків» донецький «Шахтар» 
переміг у фіналі кубкового 
турніру одного з тодішніх 
грандів — столичне «Тор-
педо» — і вперше завою-
вав другий за значенням 
футбольний приз.

З Ошенковим 
припиняється 
тренерська 
чехарда

Кінець 1950-х років не 
назвеш успішним для 
футбольного клубу «Шах-
тар» з міста Сталіно (До-
нецьком воно стало в лис-
топаді 1961-го). Щороку 
в ньому змінювався кер-
манич, а команда ніяк не 
могла піднятися з нижніх 
рядків турнірної таблиці. 
Критичним став сезон 1959 
року. Гірники фінішують 
останніми, і від вильоту з 
класу «А» їх рятує тільки 
реформа наступного чем-
піонату: футбольна влада 
вирішила збільшити кіль-
кість учасників найвищого 
ешелону, аби долучити до 
еліти команди майже всіх 
союзних республік тодіш-
нього СРСР. 

На роль рятівника за-
просили Олега Ошенкова, 
який у першій половині 
того самого десятиріччя 
зумів із київським «Ди-
намо» завоювати Кубок 
СРСР і срібні медалі чем-

піонату. І цей крок виявив-
ся виправданим. Новий 
наставник, який затрима-
ється в колективі на деся-
ток років, побачив нагаль-
ну потребу його істотного 
омолодження. При цьому 
не став зазирати в далекі 
краї, а вирішив зробити 
ставку на місцеві талан-
ти, які невдовзі визначили 
малюнок гри команди. У 
ній з’являються Микола 
Головко, Геннадій Снєгі-
рьов, Володимир Сальков, 
Анатолій Родін, Юрій За-
харов… 

1960 року «Шахтар» 
посідає 17 місце серед 
22 учасників чемпіонату 
СРСР і як найгірший серед 
українських клубів зму-
шений відстоювати право 
на збереження прописки у 
найвищому ешелоні із за-
порізьким «Металургом» 
— найкращою командою 
республіки у класі «Б». 
Проте намічається тен-
денція до успішної гри в 
кубкових турнірах. Того 
року гірники дійшли до 
півфіналу, де у напруже-
ній боротьбі в додатковий 
час поступилися 1:2 дина-
мівцям Тбілісі. 

Зоряний час 
Юрія Ананченка

Змагання за криштале-
ву вазу стартували 1961 
року в червні так званим 
зональним етапом, у яко-
му брали участь команди 
класу «Б». Клуби найви-
щого ешелону вступили 
в боротьбу в серпні з 1/32 
фіналу. До вирішального 
двобою пробилися москов-
ське «Торпедо» і «Шах-
тар», які одержали на 
шляху до нього по п’ять 
перемог. За тодішніми по-
рядками, фінальний куб-
ковий матч завжди прово-
дився в Москві, що апріорі 
давало фору столичним 
командам.

…І от настав день, ко-
трий мав вирішити: яку з 

команд шостий кубковий 
крок виведе на верши-
ну. Воскресити в пам’яті 
пов’язані з цим події ми 
попросили героя того мат-
чу, колишнього центрфор-
варда «Шахтаря» Юрія 
Ананченка.

УК Юрію Івановичу, вран-
ці 29 жовтня команда про-
кинулася не в котромусь 
із столичних готелів, а в 
прес-центрі «Лужників». 
Отака московська гостин-
ність?
— Уточнюю. До столиці 
ми приїхали за три дні до 
фіналу. Розмістили нас у 
фешенебельних номерах 
готелю «Москва», де жили 
переважно іноземці. Якось 
незручно було завалюва-
тися туди на їхні очі після 
тренувань. Обмундиру-
вання яке? Костюми з на-
чосом. Попрати немає де. 
От і вирішив наш «дід», як 
ми звали Олега Олексан-
дровича Ошенкова, зміни-
ти прописку. Торпедівці 
допомагати нам у цьому не 
захотіли. Тренеру вдалося 
домовитися про переїзд до 
прес-центру «Лужників». 
Умови нагадували армій-
ську казарму. Хіба що там 
ліжка, а в нас розкладач-
ки. Була в цьому хитрість 
наставника: за межі стаді-
ону ніхто відлучитися не 
міг. І до команди «дід» ні-
кого не підпускав. Сам же 
весь час проводив бесіди з 
гравцями.

УК Про що йшлося?
— Казав про те, що, хо-
ча в складі суперника 
восьмеро гравців збірної 
СРСР, заздалегідь здава-
тися не слід. Мовляв, го-
ловне — вистояти перші 
п’ятнадцять хвилин. Потім 
вони почнуть нервуватись, 
а нам це на руку. Майже 
так воно й вийшло. Ще й 
фарт був того дня на на-
шому боці.

УК Уже на першій хвилині 
ви повели в рахунку…

— Той гол дуже збентежив 
автозаводців, і після нього 
десь хвилин з десять іш-
ла рівна гра. А потім вони 
«прихопили» нас неабияк. 
І добилися свого: зрівняли 
рахунок, забивши нам гол, 
як зараз кажуть, у роздя-
гальню. 

УК Мабуть, цей гол заспо-
коїв москвичів. І даремно. 
Настав зоряний час Юрія 
Ананченка. Пам’ятаєте, як 
забивали?
— Ясна річ! На 65-й хви-
лині вдалося наздогнати 
м’яч, який мав уже поки-
нути поле. Назустріч вий-
шов воротар автозавод-
ців Анзор Кавазашвілі. Я 
встиг прострілити вздовж 
воріт, і шкіряний, зрико-
шетивши від ноги Вікто-
ра Шустикова, опинився 
у воротах. А через п’ять 
хвилин я встиг випереди-
ти опікуна і першим вийти 
на навісну передачу від 
Юрія Захарова. Тим са-
мим удруге вразив ворота 
«Торпедо».

УК Опікун — це знов-таки 
не хто-небудь, а центр 
оборони збірної СРСР Ві-
ктор Шустиков?
— Так, нас із ним не раз 
зводила на полі футбольна 
доля. Це завжди були чес-
ні поєдинки без жодного 
натяку на брудну гру. 

УК Ваші голи додали обер-
тів суперникам?
— Вони були не готові до 
такого розвитку подій. По-
мітно здали і фізично, і мо-
рально. Що дало нам змогу 
забити ще й четвертий гол.

УК То був ще й четвертий?
— Так, але арбітр його не 
зарахував. Хоча гол був 
чистий.

УК Судив, до речі, один з 
кращих арбітрів того часу 
Кестутіс Андзюліс…
— Судив справедливо, та, 
мабуть, вирішив урятува-
ти москвичів від ганьби.

УК Одержали преміальні?
— Будете сміятися: цен-
тральна рада товариства 
виділила кожному грав-
цеві чистими аж по 186 
карбованців. Донецьк ви-
явився щедрішим. Нагоро-
дили цін ними подарунка-
ми: мисливців — гарними 
рушницями, когось фото-
апаратурою… Та й гроши-
ма набагато більшими, ніж 
у столиці.

УК Щось іще за па м’я та ло-
ся?
— Слова легендарного 
форварда Віктора Поне-
дєльника наступного дня 
в «Советском спорте»: «Я 
вперше побачив, коли в 
«Лужниках» були такі 
овації на адресу «Шахта-
ря». Москвичі полюбили 
гірників за їхню самовід-
дачу, самовідданість, їхній 
девіз — один за всіх і всі за 
одного».

Шість переможних кроків  
до вершини
ІСТОРІЯ. Піввіку тому донецький «Шахтар»  
уперше привіз додому Кубок СРСР з футболу

Команда «Шахтар» — володар Кубка СРСР 1961 року.  
Стоять: Олег Ошенков, Володимир Сальков, Борис Стрєлков, Юрій Ананченко, Геннадій 
Снєгірьов, В’ячеслав Аляб’єв, Юрій Захаров. Сидять: Анатолій Родін, Олег Колосов, 
Микола Головко, Валентин Сапронов, Дмитро Мізерний
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«Черепаха» приборкує 
бешкетників

Наталя ЗВОРИГІНА, «Урядовий кур’єр» 

БЕЗПЕКА. На стадіоні «Славутич Арена» запорізька мілі-
ція провела масштабні тренування: відшліфовували злагодже-
ність дій з реалізації заходів охорони громадського порядку під 
час Євро-2012. 

Хоча у Запоріжжі й не передбачається проведення матчів, 
все ж за планом чемпіонату тут житиме й тренуватиметься на 
місцевому стадіоні одна з іноземних команд, яку визначить же-
ребкування. До того ж, місцевих правоохоронців залучатимуть 
до роботи безпосередньо у футбольних центрах України, зо-
крема в Донецьку й Харкові.

Тож до організації навчання поставилися дуже відповідаль-
но. За «легендою», сутички між уболівальниками різних ко-
манд спалахнули на трибунах просто під час гри. Спроба стю-
ардів закликати їх до порядку призвела до активізації агресив-
них дій фанатів. І тоді до справи взялися міліціонери: стіна щи-
тів відгородила сектори один від одного, розрізала на кілька 
частин агресивний натовп, з якого бійці «Беркута» один за од-
ним вилучали заводіяк. Порушників спокою миттєво видалили 
з трибун, порядок було відновлено.

Втім, по закінченні матчу події набули неочікуваного харак-
теру: велика група фанатів заблокувала вулицю на розі стадіо-
ну, спорудивши імпровізовану барикаду із старих автомобільних 
шин і підпаливши їх. Мирні переговори з хуліганами результатів 
не дали. Тому було прийнято рішення застосувати силу. Спеці-
ально обладнаний бронетранспортер за секунди знищив бари-
каду, бійці спецпідрозділів, вишикувавшись «черепахою», про-
таранили натовп бешкетників. На допомогу підійшла кінна мілі-
ція. Врешті заводіяк затримали, громадський порядок відновили.

Присутні на навчаннях спостерігачі — посадовці з Києва — 
дали високу оцінку професійній підготовці запорізьких міліціо-
нерів та рівню технічного оснащення підрозділів.

— Тренування і надалі проводитимемо регулярно, щоб зро-
бити Євро-2012 максимально безпечним, — зазначив началь-
ник ГУ МВС України в Запорізькій області генерал-майор мілі-
ції Володимир Серба.

пРО фуТбОл з гумОРОм

Важко у навчанні — легко в бою
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