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МAРЧIН ГЕРA:
«Для нас дуже 

добре, що в Українi 
є команда, 

яка працює 
над пiдготовкою 

до турнiру. 
Україна — чудовий

партнер»
.

Директор спiлки PL.2012 про спiвпрацю 
України та Польщi у пiдготовцi до Євро-2012.

ПРЯМA МOВA

5 млн. євро
отримають вiд УЄФА польськi 

приймаючi мiста на пiдготовку 
та проведення Євро-2012 

СПЕЦIAЛЬНИЙ ВИПУСК

стор. 1100 стор. 1155 стор. 1166

В. ТРOШКIН:
ЗA «ДИНAМO»
ДЕБЮТУВAВ ПРOТИ
«ФIOРЕНТИНИ»

СЕРБIВ 
ПOКAРAЛИ 
ВЛAСНI ХУЛIГAНИ

ТЕМПИ РOБIТ
ВИПЕРЕДЖAЮТЬ
ФIНAНСУВAННЯ

ТAБЛO

У станi фаворитiв 
панує оптимiзм
ПОГЛЯД. Призери африканського Кубка свiту не залишають
шансiв конкурентам у квалiфiкацiї до майбутнього 
чемпiонату Європи

ссттоорр.. 1122−−1133

Українцi проголосували 
за успiшне Євро-2012 

ÐÅÉÒÈÍÃ. 62% íàøèõ ãðîìàäÿí âiðÿòü â óñïiøíå ïðîâåäåí-
íÿ ÷åìïiîíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó. Ïðî öå ñâiä÷àòü ðåçóëüòàòè
âñåóêðà¿íñüêîãî îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî ñîöiîëîãi÷íîþ ãðó-
ïîþ «Ðåéòèíã».

Íàéïîçèòèâíiøi î÷iêóâàííÿ âiä êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøîñòi —
ó ïðèéìàþ÷èõ ðåãiîíàõ: íà ïiâíî÷i Óêðà¿íè — 69%, íà Äîíáàñi i
Çàõîäi êðà¿íè — 64%. Ùå îäíà òåíäåíöiÿ: ÷èì ìîëîäøi ðåñ-
ïîíäåíòè, òèì áiëüøå âîíè âiðÿòü â óñïiøíå ïðîâåäåííÿ òóðíi-
ðó. ×îëîâiêè îïòèìiñòè÷íiøi â îöiíêàõ çà æiíîê.

Ó ïîðiâíÿííi ç ñåðïíåì ìèíóëîãî ðîêó î÷iêóâàííÿ ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè ùîäî ãîòîâíîñòi êðà¿íè äî ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012
ïîêðàùèëèñÿ. Ó ñåðïíi 2009 ð. ñåðåäíÿ îöiíêà çà ï’ÿòèáàëüíîþ
ñèñòåìîþ ñêëàëà 2,4 áàëà, â æîâòíi 2010 ð. — 3 áàëè. Íàéáiëü-
øå çðîñëà êiëüêiñòü ëþäåé, ÿêi ïîñòàâèëè îöiíêó «÷îòèðè», —
âòðè÷i.

Талiсмани приїхали додому
ПРЕЗЕНТАЦIЯ. Футболiсти-близнюки подорожують мiстами, в яких вiдбудуться матчi 
майбутньої європейської першостi

Вiктор САВЧУК 
для «Урядового кур’єра»

УЛьвовi цi персонажi,
вдягнутi у форму

кольорiв нацiональних
прапорiв України й Поль-
щi, вiдсвяткували День
студента i мiське футболь-
не свято «Котим’яч».

Далi герої майбутнього
футбольного свята вируши-
ли у Донецьк на домашнiй
стадiон чинного чемпiона
країни — «Донбас Арену».

Завтра у Харковi знайом-
ство з талiсманами поч-
неться з найбiльшої площi
Європи i завершиться на
матчi української Прем’єр-

лiги мiж мiсцевим «Мета-
лiстом» та донецьким «Ме-
талургом».

28 листопада близнюки
з’являться в Києвi. У столи-
цi їх везтимуть на вiдкритiй
рухомiй платформi вулиця-
ми мiста, завiтають вони i
до київського цирку. Завер-
шиться свято на централь-

нiй площi України — Май-
данi Незалежностi.

— Талiсмани втiлюють
спiльнi зусилля та зобов’я-
зання обох країн та їхнiх
футбольних асоцiацiй орга-
нiзувати успiшне проведен-
ня Євро-2012, — пiдкреслив
президент Федерацiї футбо-
лу України Григорiй Суркiс.

— Єдиною їхньою вiдмiннiс-
тю є те, що кожен iз них пiд-
тримуватиме свою команду.
Ми подiляємо iдеї одне од-
ного i з нетерпiнням чекає-
мо турнiру, щоб отримати
вiд нього задоволення.

Як вiдомо, церемонiя
представлення символiв
Євро-2012 пройшла у

Польському нацiональному
театрi за участi виконавчого
директора УЄФА Девiда
Тейлора та директора тур-
нiру Мартiна Калена. У за-
ходi також взяли участь
посли Євро-2012 вiд Украї-
ни i Польщi — Андрiй Шев-
ченко, Олег Блохiн, Збiгнев
Бонек i Анджей Шармах.
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НA КOНТРOЛI «УК»

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Цiкавий випадок тра-
пився рокiв п’ять то-

му напередоднi мiжнарод-
ного турнiру «Зiрки жер-
дини», на який до Донець-
ка традицiйно приїжджа-
ють легкоатлети з усiх ку-
точкiв свiту. На прес-кон-
ференцiї хтось iз журна-
лiстiв запитав спортсмен-
ку з Нiмеччини про най-
першi враження вiд мiста.
Вона трохи знiтилася, а
потiм чесно зiзналася:
мовляв, була трохи шоко-
вана, бо нiколи не сподiва-
лася побачити тут «такий»
аеропорт. Пiд визначен-
ням «такий», звiсно,
йшлося про разючу вiд-
мiннiсть мiж тутешнiми
повiтряними воротами та
тими, якi обслуговують
пасажирiв у Європi...

Що ж, аеропорт у До-
нецьку й справдi в останнi
роки не належав до тих
об’єктiв, куди пасажирам
хотiлося б повернутися
ще раз. I в тому, що вiн
морально й фiзично зас-
тарiв, нiхто не сумнiвався.
Зрештою, для цього були
всi пiдстави. Адже свого
часу зводилися й рекон-
струювалися повiтрянi
ворота за типовим проек-

том для внутрiшнiх аеро-
портiв. Звiсно, з роками
якiсть та кiлькiсть послуг
змiнювалися у кращий
бiк, однак навiть пiсля то-
го, як аеропорт отримав
статус мiжнародного, бу-
ло очевидно — без сер-
йозної реконструкцiї та
будiвництва нових об’єк-
тiв — злiтно-посадкової
смуги, пасажирського
термiналу тощо не обiй-
тися. Без цього було годi
навiть мрiяти отримати
шанс приймати в мiстi
матчi чемпiонату Європи
з футболу. I тому повiтря-

нi ворота опинилися на
особливому контролi пiд
час пiдготовки Донецька
до Євро-2012. Та навiть
попри це, спорудження
аеропорту чогось стало
одним iз хвостiв, на що

неодноразово звертали
увагу фунцiонери УЄФА,
побувавши тут з перевiр-
ками.

Першопричиною мля-
вих темпiв робiт одноз-
начно називали вiдсут-
нiсть передбаченого фi-
нансування з державного
бюджету. Саме тому ре-
конструкцiю та будiвниц-
тво аеровокзального ком-
плексу розпочали з запiз-
ненням — наприкiнцi ми-
нулого року i тiльки на
кошти, видiленi з обласно-
го бюджету. А потiм з цiєї
самої причини навiть до-

велося коригувати термi-
ни введення об’єкту в ек-
сплуатацiю. Втiм, ситуа-
цiя докорiнно змiнилася
пiсля того, як новий Каб-
мiн почав виконувати зо-
бов’язання щодо фiнансу-

вання. Робота на будiвель-
ному майданчику бук-
вально закипiла i таки
вдалося надолужити вiд-
ставання i ввiйти в графiк
пiдготовки. Вiдтодi стало
очевидним: якщо будi-
вельники працюватимуть
такими ж темпами й нада-
лi, восени 2011 року, як i
намiчено, нова злiтно-по-
садкова смуга та сучасний
термiнал вже зможуть
приймати пасажирiв.

Нинi на будiвництвi мiж-
народного аеропорту «До-
нецьк» цiлодобово працю-
ють майже 600 осiб та со-
лiдна кiлькiсть вiдповiдної
технiки. Досi практично за-
вершено зведення сучасної
злiтно-посадкової смуги,
на фiнiшну пряму вийшло
спорудження рулювальної
дорiжки, готовi всi iнже-
нернi споруди. У вереснi
2011 року стануть до ладу
й почнуть ослуговувати па-
сажирiв внутрiшнiх та
мiжнародних рейсiв не
тiльки злiтно-посадкова
смуга, а й аеродромно-дис-
петчерська вишка та новий
аеровокзальний комплекс,
який зможе приймати 2,5
тис. осiб за годину. I гостi
мiста, якi прибудуть сюди
вперше, мабуть, як належ-
не сприйматимуть сервiс
європейського рiвня.

Темпи робiт випереджають
фiнансування
ДОНЕЦЬК. Мiжнародний аеропорт у шахтарськiй столицi 
почне приймати перших пасажирiв уже наприкiнцi 
наступного року

Òàêèì áóäå íîâèé òåðìiíàë ó Äîíåöüêîìó àåðîïîðòó

Чемпiонат Європи —
соцiальний проект

Ìàêñèì ÌÀÊËßÊ
äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

ËÜÂIÂ. Æîäíèõ çàòðèìîê ó áóäiâíèöòâi îá’ºêòiâ äî ªâðî-2012
íà Ëüâiâùèíi òà ôiíàíñóâàííi öèõ ðîáiò íà ñüîãîäíi íåìàº. Ïðî
öå ãîëîâà Ëüâiâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäìiíiñòðàöi¿ Âàñèëü
Ãîðáàëü ïîâiäîìèâ ïiä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíöi¿ ó Êèºâi.
— Ó ðàìêàõ âèêîíàííÿ Äåðæàâíî¿ öiëüîâî¿ ïðîãðàìè ç ïiäãî-
òîâêè êðà¿íè äî ªâðî-2012 íà Ëüâiâùèíi ðåàëiçîâóºòüñÿ 21
ïðîåêò, — çàçíà÷èâ î÷iëüíèê îáëàñòi. — Îñíîâíi ñåðåä íèõ —
áóäiâíèöòâî íîâîãî ôóòáîëüíîãî ñòàäiîíó, çâåäåííÿ íîâîãî òà
ðåêîíñòðóêöiÿ ñòàðîãî àåðîâîêçàëiâ, ïiäãîòîâêà òðåíóâàëüíèõ
öåíòðiâ äëÿ ó÷àñíèêiâ ÷åìïiîíàòó, âïîðÿäêóâàííÿ àâòîäîðiã.
Íà ñòàäiîíi âæå ðîçïî÷àâñÿ ìîíòàæ ñêëÿíîãî âåðõó, à çàãàëîì
ðîáîòè âèêîíàíi íà 45 %. Ñïîñòåðiãàòè çà ïðîöåñîì çâåäåííÿ
îá’ºêòà ìîæíà ó ìåðåæi Iíòåðíåò çàâäÿêè âåáêàìåðàì, ùî
òðàíñëþþòü áóäiâíèöòâî.
Âæå ó ãðóäíi êîæåí òóðèñò, ÿêèé ïðèëiòàº äî Ëüâîâà, ïîáà÷èòü
òåðìiíàë àåðîïîðòó â òîìó ñòàíi, â ÿêîìó âií ôàêòè÷íî ïðèé-
ìàòèìå ªâðî-2012. Äî êiíöÿ ðîêó çàâåðøàòü çîâíiøíº îçäîá-
ëåííÿ íîâîãî àåðîâîêçàëó.
Íàðàçi ðîçïî÷àòî ðåìîíò àâòîìîáiëüíèõ äîðiã äî îñíîâíèõ
ïóíêòiâ ïðîïóñêó íà óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîìó êîðäîíi, çîêðåìà,
Ëüâiâ — Êðàêîâåöü, Ëüâiâ — Øåãèíi òà Ëüâiâ — Ðàâà-Ðóñüêà.
Íåìàº æîäíèõ ïðîáëåì iç ãîòåëÿìè. Ó Ëüâîâi òà îáëàñòi º äîñ-
òàòíüî îá’ºêòiâ ãîòåëüíî¿ iíôðàñòðóêòóðè, îñêiëüêè òóò òðàäè-
öiéíî ðîçâèâàëèñÿ íåâåëèêi ãîòåëi. Òîìó ïðîáëåì ùîäî çàáåç-
ïå÷åííÿ íèìè íåìàº.
— Îáëàñíà äåðæàäìiíiñòðàöiÿ íå ðîçöiíþº ïðîåêò ÿê êîíêó-
ðåíòíèé, à âáà÷àº ðåàëiçàöiþ öèõ çàâäàíü ÿê çàñiá ïiäâèùåííÿ
ñîöiàëüíîãî ðiâíÿ íàøèõ ëþäåé, ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ñå-
ðåäîâèùà òà ïîçèòèâíîãî iìiäæó Ëüâiâùèíè, íàáóòòÿ äîñâiäó
óïðàâëiíöiâ ðiçíèõ ðiâíiâ äëÿ ðåàëiçàöi¿ ùå áiëüø ñêëàäíèõ ñî-
öiàëüíèõ ïðîåêòiâ, ÿêi ñòîÿòü ïåðåä íàìè.

ДOВIДКA «УК»

Êàáiíåò Ìiíiñòðiâ çàòâåðäèâ òèòóë íà âèêîíàííÿ ïðîåêòíî-âè-
øóêóâàëüíèõ ðîáiò äëÿ ðåêîíñòðóêöi¿ òà áóäiâíèöòâà øòó÷íèõ
ïîêðèòòiâ ïåðîíiâ, ìiñöü çóïèíîê òà ðóëiâíèõ äîðiæîê ó êîìó-
íàëüíîìó ïiäïðèºìñòâi «Ìiæíàðîäíèé àåðîïîðò «Äîíåöüê».
Ïðî öå éäåòüñÿ â ðîçïîðÿäæåííi Êàáìiíó âiä 11 æîâòíÿ 2010
ðîêó ¹ 1945-ð. Òèòóë íà âèêîíàííÿ ðîáiò áóâ ïîäàíèé Íàöiî-
íàëüíèì àãåíòñòâîì ç ïèòàíü ïiäãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óê-
ðà¿íi ôiíàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìïiîíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó â 2012
ðîöi. Âiäïîâiäíî äî òèòóëó, áóäiâíèöòâî çàïëàíîâàíî íà 2010-
2011 ðîêè, ïðîãíîçíà êîøòîðèñíà âàðòiñòü áóäiâíèöòâà ñêëà-
äàº 455,5 ìëí ãðí.

НЕOБХIДНЕ ДOПOВНЕННЯ

Ó Äîíåöüêó, â ðàìêàõ çàñiäàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç îðãàíiçàöi¿ ªâ-
ðî-2012, âiäáóëèñÿ ñåìiíàðè, íà ÿêèõ áóëî äåòàëüíî ïðîàíàëi-
çîâàíî ðóõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà àåðîïîðòiâ, à òàêîæ
ïèòàííÿ áåçïåêè i îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.
Ìåòà ðîáî÷î¿ çóñòði÷i — âèçíà÷åííÿ åêñïåðòàìè ÓªÔÀ ðiâíÿ
ïiäãîòîâêè ìiñòà äî òóðíiðó ùîäî òðàíñïîðòíî¿ iíôðàñòðóêòóðè,
îçíàéîìëåííÿ iç çàõîäàìè, ñïðÿìîâàíèìè íà äîòðèìàííÿ áåç-
ïåêè i ãðîìàäñüêîãî ïðàâîïîðÿäêó. Ïiä ÷àñ ñåìiíàðó áóëî ïðå-
çåíòîâàíî îñíîâíi ìàðøðóòè ðóõó ó÷àñíèêiâ i âáîëiâàëüíèêiâ, à
òàêîæ ïðîïîçèöi¿ ùîäî ïîëiïøåííÿ òðàíñïîðòíî¿ ìîäåëi îá-
ñëóãîâóâàííÿ çìàãàíü.

«Прага» та «Олiмп» 
готовi прийняти 
гостей

Âàñèëü ÁÅÄÇIÐ 
äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

ÓÆÃÎÐÎÄ. Ñïîðòèâíà áàçà ìiñòà íàä Óæåì ïðåäñòàâëåíà ó
êàòàëîçi, ïðåçåíòîâàíîìó â Êèºâi. Ó íüîìó çàçíà÷åíi 17 òàêèõ
öåíòðiâ â Óêðà¿íi, 21 — ó Ïîëüùi. Öå äàëî ãîëîâíié ñïîðòèâíié
àðåíi Çàêàðïàòòÿ øàíñ ñóòòºâî îíîâèòèñÿ. Ùîïðàâäà, äëÿ
öüîãî ïîòðiáíî íå ìàëî-íå áàãàòî — 22 ìëí ãðí. Íà÷àëüíèê
óïðàâëiííÿ ìîëîäi òà ñïîðòó îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿ ßðîñëàâ
Ñâèäà âïåâíåíèé, ùî çàêàðïàòöi ñâîº¿ íàãîäè íå âïóñòÿòü.
— Ìè, íàðåøòi, îòðèìàëè øàíñ çðîáèòè íà ñòàäiîíi îñâiòëåííÿ,
íîðìàëüíèé ãàçîí, ïiäiãðiâ ïîëÿ, îãîðîæó i ïðèâåñòè äî öèâiëi-
çîâàíîãî âèãëÿäó çàïàñíi òðåíóâàëüíi ïîëÿ, à òàêîæ ëåãêîàò-
ëåòè÷íå ïîêðèòòÿ ñòàäiîíó, — çàçíà÷èâ ñïîðòèâíèé î÷iëüíèê
êðàþ.
Áóäü-ÿêà ç êîìàíä, ùî ãðàòèìóòü ó Ëüâîâi, çìîæå îáðàòè Óæ-
ãîðîä äëÿ òðåíóâàíü i âiäïî÷èíêó. Ïîäèâèòèñÿ íà íàéñèëüíiøèõ
ñïîðòñìåíiâ ªâðîïè ïîçà iãðàìè ïðè¿æäæàòèìóòü ÷èìàëî æóð-
íàëiñòiâ i âáîëiâàëüíèêiâ, à öå — äîáðèé øàíñ äëÿ òóðèñòè÷íî¿
ãàëóçi. Ó ãîòåëÿõ i ñïîðòêîìïëåêñàõ, ùî ïðèéìàòèìóòü êîìàí-
äè-ó÷àñíèöi òà ¿õíi äåëåãàöi¿, îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü áóòè ñïîð-
òçàë, áàñåéí, ìàñàæíèé êàáiíåò i, ùî âèãëÿäàº äîâîëi ïiêàí-
òíèì, ïðèâàòíi ¿äàëüíi.
Êîëè Óæãîðîä âiäâiäàëè ïðåäñòàâíèêè ìiñöåâîãî ÌÎÊó, äî
ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü i ïðåäñòàâíèêè ÓªÔÀ, ãîòîâíiñòü ñòàäiî-
íó «Àâàíãàðä» îöiíèëè íà 80-85 %.
À ç ðîçìiùåííÿì òà íàëåæíèì îáñëóãîâóâàííÿì ôóòáîëiñòiâ i
òðåíåðiâ ïðîáëåì, âïåâíåíi ñïîðòèâíi åêñïåðòè, íå ïîâèííî
áóòè. Ó ìiñòi âæå íèíi º êiëüêà 3-4-çiðêîâèõ ãîòåëiâ, äî ïî÷àò-
êó ÷åìïiîíàòó ¿õíÿ çiðêîâiñòü ìàº íà ïóíêò çðîñòè, à çàãàëüíà
êiëüêiñòü — çáiëüøèòèñü.
Íèíi âèìîãàì âiäïîâiäàþòü óæãîðîäñüêi ãîòåëi «Ïðàãà» òà
«Îëiìï». Ó åêñïåðòiâ ìàéæå íå âèíèêëî çàïèòàíü ùîäî ñïðî-
ìîæíîñòi ìiñöåâèõ çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó òà àåðîïîðòó ñïðàâ-
ëÿòèñÿ ç ïîòîêàìè òóðèñòiâ.

Ôîòîâiçèòiâêà Óæãîðîäà —çàëiçíè÷íèé âîêçàë
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Ó âåðåñíi 2011 ðîêó ñòàíóòü äî ëàäó é
ïî÷íóòü îñëóãîâóâàòè ïàñàæèðiâ âíóòðiø−
íiõ òà ìiæíàðîäíèõ ðåéñiâ íå òiëüêè çëiò−
íî−ïîñàäêîâà ñìóãà, à é àåðîäðîìíî−
äèñïåò÷åðñüêà âèøêà òà íîâèé àåðîâîê−
çàëüíèé êîìïëåêñ, ÿêèé çìîæå ïðèéìàòè
2,5 òèñ. îñiá çà ãîäèíó. 
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З ПЕРШИХ ВУСТ

«Динамо» зараз у мене 
не викликає анi найменшого захоплення»

Футболiсти втрачають зуби
не через любов до солодо-

щiв. Наша розмова з одним iз
найславетнiших вiтчизняних
футболiстiв Iгорем Бєлановим
вiдбулася неподалiк вiд стомато-
логiчної клiнiки, де зiрка футбо-
лу виправляв наслiдки жорстких
футбольних баталiй. «Двiчi менi
пiд час гри зуби вибивали», — дi-
литься зовсiм не святковими под-
робицями свого яскравого фут-
больного життя той, хто назав-
жди став частиною легенди на
iм’я «Динамо» Київ. Ось i перше
наше запитання стосувалося
найсвiжiшої на той час новини
про вiдставку головного тренера
команди Валерiя Газзаєва.

Як ви до цього поставилися?
— Схоже, що все давно до того

йшло. Я не кажу, що вiн —пога-
ний фахiвець. Просто, напевне,
для того, щоб тренувати київ-
ське «Динамо», треба самому
пограти у цьому клубi, пiзнати
психологiю i футболiстiв, i тре-
нерiв. Хоча це людина, яка виг-
равала кубок УЄФА, i справдi
має гучне iм’я. Але, вочевидь,
цiй командi вiн не пiдiйшов. Та й
загалом у командi щось не кле-
їться — той склад «Динамо», що
нинi є, не викликає у мене анi
найменшого захоплення.

Тобто це той випадок, ко-
ли слiд мiняти не капiтана ко-
рабля, а команду?

— Мiняти треба чимало, але,
знаєте, сидiти i щось говорити
збоку, то теж скажуть, розба-
зiкався хлопець — йди та
командуй!

А коли б запропонували —
ви б пiшли?

— У жодному разi — не трене-
ром. Я надто м’яка людина як
для тренера. Тренер має бути
жорстким. А менi чомусь шкода
футболiстiв буває: пам’ятаю, че-
рез що сам пройшов.

Ви казали, що важливо не
лише вiдпрацьовувати технiку,
а й думати про психологiю гри
та гравця. Наскiльки це важли-
во?

— Гадаю, що це найважливiша
складова у футболi. Бо можна
чудово грати, але коли ти вихо-
диш на вiдповiдальний матч i в
тебе ноги тремтять, — те, що я
бачив в останнiх матчах Лiги
чемпiонiв, то на успiх розрахову-
вати не можна. Або ж на гру з ка-
надцями вийти так поважно, на-
че вже є чемпiонами свiту. Я ро-
зумiю, йде змiна поколiнь, та все
одно — та ж молодь — вона має
якийсь клас показувати. Це ж
канадцi приїхали, а не Голландiя
чи Бразилiя. I що вийшло у тiй
грi? У другому таймi вийшли ве-
терани i зрiвняли рахунок. А де
ж наша талановита молодь?

Виникає парадокс — кома-
нди грають дедалi гiрше, а їхнi
фанати стають дедалi лютiши-
ми. Як це пояснити?

— Вони, напевне, зараз просто
розлюченi поганою грою. Вболi-
вальники звикли до славної iсто-
рiї, до гарних матчiв. Ми свого
часу їх просто розбестили. Фани
звикли до гарних матчiв. Люди
нас ушановували, тому що бачи-
ли нашу самовiддачу.

На вашу думку, гравець
«Динамо» кiнця 80-х i сучасний
динамiвець змогли б знайти
спiльну мову?

— Щоб говорити однiєю мовою,
вони мають грати разом. Тодi мо-
лодь зможе рiвнятися на тих лю-
дей, якi створювали iмiдж та iс-
торiю київського «Динамо». Коли
я дивлюся на байдужi обличчя
нашої юної змiни, на те, що вони
зовсiм не вболiвають за свiй клуб,
то менi як футболiсту, який доб-
ряче попрацював, аби принести
цьому клубу користь, просто
прикро: як це приходити на гру i
не викладатися по повнiй? У нас
все було зовсiм по-iншому. У
кожного був свiй характер, але це
вже була, очевидно, справа тре-
нера — прищепити нам усiм дух
переможця. Валерiй Васильович
Лобановський мав ту жорсткiсть,
котрої, можливо, бракує менi.
Йому завжди щось не подобало-
ся, вiн повсякчас був чимось нев-
доволений. Постiйно нас наванта-
жував, аби ми були завжди у
формi. Забив, примiром, два м’ячi
у грi, а вiн скаже, а чому тут не
забив, а чому там не забив? I ти
весь час у формi, i ти весь час
ростеш. Людина, яка дiйшла
думки, що вже все може, —для
футболу померла.

То що, школа Валерiя Ло-
бановського, та, що забороняла
зупинятися на досягнутому,
втрачена остаточно?

— Нi, адже залишилося багато
хлопцiв, що працювали пiд його
орудою. Я просто хотiв, аби кож-
ному з нас давали бiльше можли-
востей для того, щоб передати
спадок Лобановського новому
футбольному поколiнню. Адже
пройти школу Лобановського
мрiє кожен хлопчак у нашiй краї-
нi, та, напевне, й в усьому свiтi.
Тому що це був великий тренер.
Для нього футбол — понад усе,
вiн важив для нього бiльше, нiж
сiм’я. Ми сидiли на базах — кон-
спекти, тренування — це було
щось страшне. Ми, напевне, були
чемпiонами свiту з тренувань.

Чи можливий сьогоднi
другий Лобановський?

— А чому нi? Можливий же
був пiсля Блохiна другий воло-
дар Золотого м’яча. Змiг же пiс-
ля Бєланова завоювати цей тро-
фей i Шевченко. У нас такий
промiжок виходить — 10 рокiв.

Тобто десь на пiдходi має бути
ще один володар Золотого м’яча.

Ви неодноразово вислов-
лювали своє невдоволення з
приводу засилля легiонерiв у
наших командах.

— Я загалом проти легiонерiв, i
вважаю, що використовують їх у
нас не правильно. Адже тi люди,
що приходять у наш футбол з-за
кордону, горять лише бажанням
заробити, а душею за гру зовсiм
не вболiвають. Якщо нашого
хлопчика виховали i вiн динамiв-
ський, чи «Шахтаря», чи «Чор-
номорця» — вiн буде вболiвати i
за свiй клуб, i за своє мiсто. А iно-
земцi приїздять — їм все iнди-
ферентне. Тим бiльше, хто з хо-
роших гравцiв поїде сьогоднi в
Україну чи до Росiї? Однак тут
потроху дещо змiнюється. Але
все одно, у цьому випадку — сер-
ця немає, душi немає, у людей
очi не горять. Зараз, примiром, у
київському «Динамо» найкра-
щий — Андрiй Шевченко, разом
iз Гусєвим. Ветерани —вони вже
награлися, здавалося б, а вони
найкращi.

Наприкiнцi 80-х вам само-
му довелося примiряти футбол-
ку легiонера. У вас теж тодi бу-
ли згаслi очi?

— Навiть не хочеться про це
згадувати. Бо пiсля київського
«Динамо» переходити в такi
команди, куди потрапляли ми,
першопроходцi, це було жахливо.
Я опинився в клубi, що був на ос-
танньому мiсцi в чемпiонатi своєї

країни. Напевне, слiд було б київ-
ському «Динамо» про всяк випа-
док мене туди не вiдпускати. Ад-
же коли у людини є iм’я, а «Дина-
мо» вiддає мене у такий слабкий
клуб, де ти вже, звiсна рiч, не гра-
єш, а дограєш, то зникає i стимул,
i iнтерес. Тренувальний процес
був просто нiяким. Для себе цi 3-4
роки вважаю просто втраченими.

Проте ви тодi заробляли
грошi, яких у Радянському Со-
юзi просто не бачили. Невже це
не втiшало?

— Хiба що це й тримало. Ба-
жання кинути все i повернутися
додому виникало неодноразово.

Як ви гадаєте, чи можна
сьогоднi створити грамотний,
потужний український футбол,
практично не вдаючись до пос-
луг зарубiжних футболiстiв,
покладаючись виключно на
своїх хлопцiв?

— Глибоко переконаний, що це
можливо. Якщо згадати iсторiю,
— 75 рiк, 86-й, 90-й — це все бу-
ли нашi хлопцi, якi обiгравали
всю Європу i весь свiт. А щодо ле-
гiонерiв, то я взагалi запровадив
би лiмiт — не бiльше двох гравцiв
у командi. I тодi б нашi молодi
хлопцi краще розкривалися i ма-
ли б належну перспективу. А так
ми їх просто втрачаємо.

Чи є якась можливiсть
виправити цю ситуацiю?

— Варто домогтися, щоб i
мiсто допомагало. Моя школа
за масштабами дещо поступа-

ється тому самому «Чорномор-
цю». У мене навчається приб-
лизно 300 дiтей — у кожному

районi мiста грають. Є тренери,
якi їх вчать. А хотiлося б, аби
це був повноцiнний iнтернат.
Маю намiр футболiстiв, якi
грали в одеському «Чорномор-
цi», залучити до тренерської
роботи. Зараз це може вигля-
дати як фантастика, але цього
слiд прагнути.

Ваша школа — це комер-
цiйний проект?

— Та яка там комерцiя... Лише
збитки. Хоча те, що робиш для
дiтей, збитком не можна назива-
ти. Адже робиш це вiд душi i щи-
рого бажання. Добре було б, аби
допомога надходила не тiльки зi
своєї кишенi та з кишенi батькiв.
Батьки ж є рiзнi. Є такi, що при-
возять своїх чад на «Мерседе-
сах» i просять їх прилаштувати.
У таких випадках я кажу, що ми
не на базарi. Якщо дитина тала-
новита, її помiтять. Жодних
«влаштуйте». Мене нiхто не
влаштовував.

У нас уже так склалося, що
за кожною сильною командою
має бути грошовита людина. Є
Ахметов — є «Шахтар». Є брати
Суркiси — є «Динамо». Чи може
«Чорноморець» знайти собi
патрона такого рiвня?

— Уже є два дуже серйознi
кандидати, якi хочуть придбати
«Чорноморець». Їхнiх iмен я й
сам не знаю. Але кажуть, що лю-
ди хочуть не лише вкласти гро-
шi, а й повернути колишню сла-
ву клубовi. При цьому не варто
забувати, що «Чорноморець»
для початку ще треба забрати у
його нинiшнiх власникiв.

Говорили, якби на перего-
вори з Мiшелем Платiнi запро-
сили Iгоря Бєланова, то Одеса,
може, i не опинилася б на узбiч-
чi Євро - 2012. Наскiльки об-
грунтованi такi припущення?

— Як володар Золотого м’яча
та особистий знайомий Платiнi,
я, безумовно, мав би взяти
участь у перемовинах. Нато-
мiсть Одесу представляли якiсь
люди, якi делегацiю водили ли-
ше по ресторанах. Це, звiсно,
теж потрiбно, але гостям пере-
дусiм слiд було продемонструва-
ти iнфраструктуру мiста i спор-
тивнi об’єкти.

Чи вiрите ви в майбутнє
одеського футболу?

— Вiрю, звiсна рiч. I це моя
мрiя. А коли я про щось мрiю, то
завжди цього досягаю.

Iван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»
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Видатний радянський 
та український футболiст, 

екс−форвард 
київського «Динамо»

Iгор БЄЛАНОВ

ДOСЬЄ «УК»

Iãîð ÁªËAÍOÂ. Âèäàòíèé ðàäÿí-
ñüêèé òà óêðà¿íñüêèé ôîðâàðä. Âî-
ëîäàð Çîëîòîãî ì’ÿ÷à, êðàùèé ôóò-
áîëiñò ªâðîïè 1986 ð. Ïî÷àâ ãðàòè â
îäåñüêèõ ôóòáîëüíèõ êëóáàõ, ïðîòå
éîãî çîðÿíèé ÷àñ ïðèïàâ íà òîé ïå-
ðiîä, êîëè âií âèñòóïàâ çà êè¿âñüêå
«Äèíàìî». Ó ñêëàäi êîìàíäè íåîä-
íîðàçîâî ñòàâàâ ÷åìïiîíîì òà âîëî-
äàðåì Êóáêà ÑÐÑÐ. Ó ñêëàäi çáiðíî¿
ÑÐÑÐ íà ÷åìïiîíàòi ñâiòó â Ìåêñèöi
1986 ð. çàáèâ 3 ì’ÿ÷i çáiðíié Áåëüãi¿.
Çàðàç º âëàñíèêîì ôóòáîëüíî¿ øêî-
ëè ñâîãî iìåíi â Îäåñi.
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Çîðÿíèé ÷àñ ôîðâàðäà — ìóíäiàëü - 1986
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Вiктор КАЛIНIЧ
для «Урядового кур’єра»

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ. Íàñòàâíèê ìîëîäiæíî¿ çáiðíî¿ Óêðà¿íè
Ïàâëî ßêîâåíêî, âèñîêî îöiíþº ïîòåíöiàë íèíiøíüîãî ïîêîëií-
íÿ íàøèõ îëiìïiéñüêèõ íàäié.

Çà ñëîâàìè ôàõiâöÿ, ïiäîïi÷íi ÿêîãî çiãðàþòü ó ôiíàëüíié
÷àñòèíi ªâðî-2011, êîæåí ç öèõ ãðàâöiâ º äóæå îáäàðîâàíèì
ôóòáîëiñòîì.

— ß á ïîðåêîìåíäóâàâ Þðiþ Êàëèòâèíöåâó çàïðîñèòè äî
ëàâ íàöiîíàëüíî¿ äðóæèíè óñiõ íàøèõ ãðàâöiâ. Âîíè âñi —íàä-
çâè÷àéíî òàëàíîâèòi. Ìðiþ, ùîá âîíè íå ëèøå óñïiøíî âèñòó-
ïèëè íà ìîëîäiæíié ïåðøîñòi Ñòàðîãî Ñâiòó, àëå é ùîá íàé-
êðàùi ç íèõ çàõèùàëè ÷åñòü êðà¿íè íà äîìàøíüîìó ÷åìïiîíàòi
ªâðîïè, — âiäçíà÷èâ Ïàâëî Îëåêñàíäðîâè÷.

ßê âiäîìî, êè¿âñüêèé äèíàìiâåöü Àíäðié ßðìîëåíêî, äíiï-
ðîïåòðîâåöü ªâãåí Êîíîïëÿíêà, Òàðàñ Ñòåïàíåíêî ç äîíåöü-
êîãî «Øàõòàðÿ» òà ¿õ ïàðòíåðè âèáîðîëè ïðàâî çiãðàòè ó ôi-
íàëüíîìó òóðíiði, çäîëàâøè ó ðàóíäi ïëåé-îôô îäíîëiòêiâ ç
Íiäåðëàíäiâ (3:1 òà 0:2).
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÷åðâíÿ íàñòóïíîãî ðîêó ó ÷îòèðüîõ äàòñüêèõ ìiñòàõ —Îëüáîð-
çi, Âiáîðçi, Õåðíiíãó òà Îðõóñi. Ñóïåðíèêè ñèíüî-æîâòèõ ó
êâàðòåòi Â — ×åõiÿ, Àíãëiÿ òà Iñïàíiÿ.

— ×èì ñèëüíiøå ñóïåðíèê, òèì öiêàâiøå ãðàòè, — çiçíàâñÿ
ïiñëÿ öåðåìîíi¿ æåðåáêóâàííÿ Ïàâëî ßêîâåíêî. — Íàì ó öüî-
ìó âiäáiðíîìó òóðíiði âçàãàëi ùàñòèòü íà ïîòóæíèõ îïîíåíòiâ.
Íà ÷åìïiîíàòi ªâðîïè âñi êîìàíäè ðiâíi, ñþäè ñëàáêi êîëåêòè-
âè íå ïîòðàïëÿþòü, òîìó ÿ íå ââàæàþ íàøó ãðóïó ñèëüíiøîþ çà
êâàðòåò À.

Íàøi ñóïðîòèâíèêè ðiâíi çà êëàñîì, àëå âiäðiçíÿþòüñÿ çà
ñòèëåì. Öi îñîáëèâîñòi òðåáà âðàõîâóâàòè. Ó ÷åõiâ ñòèëü áiëüø
ñèëîâèé, ó Iñïàíi¿ — áiëüø òåõíi÷íèé, Àíãëiÿ —ïîºäíàííÿ òîãî
é iíøîãî. Ìè íå äiëèìî ñóïåðíèêiâ íà çðó÷íèõ i íåçðó÷íèõ, íàì
âñå îäíî, ç êèì ãðàòè. Àäæå çàâæäè ïðàöþºìî äëÿ äîñÿãíåííÿ
ìàêñèìàëüíèõ ðåçóëüòàòiâ.

— Ââàæàþ, ìè ïîòðàïèëè â îäèí êâàðòåò iç êîìàíäàìè, ÿêi
ïðîäåìîíñòðóâàëè âðàæàþ÷èé ôóòáîë ïiä ÷àñ êâàëiôiêàöi¿, —
ïåðåêîíàíèé ãîëîâíèé òðåíåð iñïàíöiâ Ëó¿ñ Ìiëüÿ. — Òàê, ÷åõè
íå çàçíàëè æîäíî¿ ïîðàçêè, ëèøå îäíîãî ðàçó çiãðàâøè óíi÷èþ.
Ìè âèñòóïàëè â îäíié ãðóïi ç ãîëëàíäöÿìè i çíàºìî ¿õíié ïîòåí-
öiàë. Âiäòàê ïåðåìîãà óêðà¿íöiâ, êîòði çäîëàëè ¿õ íà ñòàäi¿ ïëåé-
îôô, ãîâîðèòü ïðî ñèëó íàøîãî ìàéáóòíüîãî ñóïåðíèêà.

Ó íàñ º ïåâíèé ñòèëü, ìàíåðà ãðè, ôóòáîëüíà êóëüòóðà, ÿê-
ùî õî÷åòå — ìè íå çáèðàºìîñÿ âiäìîâëÿòèñÿ âiä íå¿. Íàøi ìî-
ëîäøi êîëåêòèâè äîñÿãàëè ïåâíèõ óñïiõiâ, òîæ íà íàñ òåæ ïîê-
ëàäàþòüñÿ íåìàëi íàäi¿.

— Ó ïiäãîòîâöi þíèõ òàëàíòiâ º ñâî¿ îñîáëèâîñòi, —íàãîëî-
øóº íàñòàâíèê àíãëiéöiâ Ñòþàðò Ïiðñ. — Âè íiêîëè íå âãàäàº-
òå, â ÿêèõ ôiçè÷íèõ òà ïñèõîëîãi÷íèõ êîíäèöiÿõ ïåðåáóâàòèìå
ìîëîäèé ãðàâåöü ó ïîòðiáíèé ìîìåíò. Îäíàê ÿêùî ìè ñïðî-
ìîãëèñÿ äiñòàòèñÿ ôiíàëüíîãî òóðíiðó, çàïåâíÿþ, íàñ áóäå äó-
æå ñêëàäíî ïåðåìîãòè. Íàðàçi êîìàíäà äîáðå âèãëÿäàº. Äåÿêi
ç ïîòóæíèõ ºâðîïåéñüêèõ çáiðíèõ, ÿê îò Iòàëiÿ ÷è Ôðàíöiÿ, íå
ïðåäñòàâëåíi íà öüîìó çìàãàííi. Öå ëèøå çàñâiä÷óº, ÿê âàæêî
áóäå çäîáóòè ãîëîâíèé òðîôåé.

— Ìîëîäiæíèé ÷åìïiîíàò — íàéâàæëèâiøèé òóðíið Ñòàðîãî
Ñâiòó äëÿ çáiðíèõ ó íàñòóïíîìó ðîöi, — ïiäêðåñëèâ äèðåêòîð
ÓªÔÀ Äæîðäæî Ìàðêåòði. — Âií äàº íàéòàëàíîâèòiøèì ãðàâ-
öÿì iäåàëüíó ìîæëèâiñòü çíàéòè ñâîº ìiñöå â ºâðîïåéñüêîìó
åëiòíîìó ôóòáîëi é ðåàëüíî ïðåòåíäóâàòè íà ïîïîâíåííÿ íàöi-
îíàëüíèõ êîìàíä ñâî¿õ êðà¿í âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Oлег ЄРМOЛAЄВ
для «Урядового кур`єра»

Iспанiя, Нiдерланди, Нi-
меччина — так вигляда-

ла трiйка призерiв цього-
рiчного чемпiонату свiту,
який вперше приймала
ПАР. Схоже на те, що для
лауреатiв червневого фi-
нального турнiру стартовi
вiдбiрнi матчi Євро-2012
стали своєрiдним продов-
женням свiтової першостi.
З 51-ої збiрної, якi розпо-
дiленi на дев’ять груп, ли-
ше три нацiональнi коман-
ди не втратили нинiшньої
осенi жодного очка.

Нiмеччина i Нiдерланди
— беззаперечнi лiдери у
своїх секстетах, здобувши
по чотири перемоги. Вра-
жає легкiсть, з якою фаво-
рити розправляються зi
своїми конкурентами: ко-
манда Йоахiма Льова має
рiзницю м’ячiв — 13:1, «лi-
тючi голландцi» — 12:2.
Дев’ять очок з дев’яти мож-
ливих — результат дiючих
чемпiонiв свiту та Європи.

Нема нiчого дивного в то-
му, що кращий на сьогод-
нiшнiй день бомбардир Єв-
ро-2012 грає у складi вiце-

чемпiонiв свiту. У двох
жовтневих поєдинках ква-
лiфiкацiї, в яких помаран-
чевi здолали Молдову —
1:0 та Швецiю — 4:1, 27-
рiчний гравець нiмецького
«Шальке» та збiрної Нiдер-
ландiв Клаас-Ян Хунтела-
ар забив три мячi, збiль-
шивши свiй снайперський
доробок до восьми голiв.

Шiсть влучних пострiлiв
на рахунку Мирослава

Клозе з мюнхенської «Ба-
варiї». Третє мiсце посiдає
нападаючий збiрної Сло-
венiї Адам Соої — чотири
м’ячi.

Коли у нещодавнiх п’яти
матчах за збiрну Iспанiї
Давiд Вiлья вiдзначився
лише одним голом, почали
ширитися думки, буцiмто
нападник, який стояв за
крок до того, щоб повтори-
ти бомбардирський рекорд

Рауля Гонсалеса, втрачає
свою гру. Уболiвальники
помилилися: на 44-й хви-
линi матчу Iспанiя —Шот-
ландiя (3:2) Вiлья впевнено
реалiзував пенальтi. Таким
чином форвард повторив
досягнення Рауля, який
свого часу провiв за збiрну
найбiльшу кiлькiсть голiв
— 44. Давiд при цьому вiдiг-
рав на 33 матчi менше, нiж
форвард «Шальке».
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Фаворити прямують 
до Києва i Варшави
ОГЛЯД. Герої африканського мундiалю не збираються 
пропускати Євро-2012
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Âèõiä íà ªâðî - 2011 ïiäîïi÷íi ßêîâåíêà ñâÿòêóâàëè 
ïî-äîðîñëîìó

Òàáëî «ÓÊ»

Ãðóïà À
Êàçàõñòàí — Áåëüãiÿ — 0:2, 
Íiìå÷÷èíà — Òóðå÷÷èíà — 3:0, 
Àâñòðiÿ — Àçåðáàéäæàí — 3:0, 
Áåëüãiÿ — Àâñòðiÿ — 4:4, Êàçàõñòàí —
Íiìå÷÷èíà — 0:3, Àçåðáàéäæàí — Òó-
ðå÷÷èíà — 1:0
Ãðóïà B
Iðëàíäiÿ — Ðîñiÿ — 2:3, Âiðìåíiÿ —
Ñëîâà÷÷èíà — 3:1, Àíäîððà —
Ìàêåäîíiÿ — 0:2, Ñëîâà÷÷èíà — Iðëàí-
äiÿ — 1:1, Ìàêåäîíiÿ — Ðîñiÿ — 0:1,
Âiðìåíiÿ — Àíäîððà — 4:0
Ãðóïà Ñ
Ñëîâåíiÿ — Ôàðåðè — 5:1, Ïiâíi÷íà Ið-
ëàíäiÿ — Iòàëiÿ —0:0, Ñåðáiÿ — Åñòîíiÿ
— 1:3, Åñòîíiÿ — Ñëîâåíiÿ — 0:1, Ôà-

ðåðè — Ïiâíi÷íà Iðëàíäiÿ —1:1, Iòàëiÿ —
Ñåðáiÿ — 3:0 (òåõíi÷íà ïåðåìîãà)
Ãðóïà D
Àëáàíiÿ — Áîñíiÿ i Ãåðöåãîâèíà — 1:1,
Ëþêñåìáóðã —Áiëîðóñü — 0:0, 
Ôðàíöiÿ — Ðóìóíiÿ — 2:0, Áiëîðóñü —
Àëáàíiÿ — 2:0, Ôðàíöiÿ — Ëþêñåìáóðã
— 2:0
Ãðóïà E
Ìîëäîâà — Íiäåðëàíäè — 0:1, Óãîðùè-
íà — Ñàí-Ìàðèíî — 8:0, Íiäåðëàíäè —
Øâåöiÿ — 4:1, Ôiíëÿíäiÿ — Óãîðùèíà —
1:2, Ñàí-Ìàðèíî — Ìîëäîâà — 0:2
Ôiíëÿíäiÿ — Ñàí-Ìàðèíî — 8:1
Ãðóïà F
Ãðóçiÿ — Ìàëüòà — 1:0, Ãðåöiÿ — Ëàòâiÿ
— 1:0, Içðà¿ëü — Õîðâàòiÿ — 1:2, 

Ãðåöiÿ — Içðà¿ëü — 2:1, Ëàòâiÿ — Ãðóçiÿ
— 1:1, Õîðâàòiÿ — Ìàëüòà — 3:0
Ãðóïà G
Óåëüñ — Áîëãàðiÿ — 0:1, 
×îðíîãîðiÿ — Øâåéöàðiÿ — 1:0
Àíãëiÿ — ×îðíîãîðiÿ — 0:0, 
Øâåéöàðiÿ — Óåëüñ — 4:1
Ãðóïà H
Ïîðòóãàëiÿ — Äàíiÿ — 3:1, 
Êiïð — Íîðâåãiÿ —1:2
Äàíiÿ — Êiïð — 2:0, 
Iñëàíäiÿ — Ïîðòóãàëiÿ —1:3
Ãðóïà I
Iñïàíiÿ — Ëèòâà — 3:1, 
×åõiÿ — Øîòëàíäiÿ — 1:0, 
Ëiõòåíøòåéí — ×åõiÿ — 0:2, 
Øîòëàíäiÿ — Iñïàíiÿ — 2:3

I Â Í Ï Ì Î

Ãðóïà À

Íiìå÷÷èíà 4 4 0 0 13-1 12

Àâñòðiÿ 3 2 1 0 9-4 7

Òóðå÷÷èíà 4 2 0 2 6-6 6

Áåëüãiÿ 4 1 1 2 8-8 4

Àçåðáàéäæàí 3 1 0 2 2-9 3

Êàçàõñòàí 4 0 0 4 0-10 0

Ãðóïà B

Ðîñiÿ 4 3 0 1 6-3 9

Âiðìåíiÿ 4 2 1 1 9-4 7

Iðëàíäiÿ 4 2 1 1 7-5 7

Ñëîâà÷÷èíà 4 2 1 1 4-4 7

Ìàêåäîíiÿ 4 1 1 2 4-4 4

Àíäîððà 4 0 0 4 1-11 0

Ãðóïà Ñ

Iòàëiÿ 4 3 1 0 10-1 10

Ñëîâåíiÿ 4 2 1 1 7-3 7

Åñòîíiÿ 4 2 0 2 6-5 6

Ïiâíi÷íà 
Iðëàíäiÿ 3 1 2 0 2-1 5

Ñåðáiÿ 4 1 1 2 5-7 4

Ôåðåðè 5 0 1 4 3-16 1

I Â Í Ï Ì Î

Ãðóïà D

Ôðàíöiÿ 4 3 0 1 6-1 9

Áiëîðóñü 4 2 2 0 3-0 8

Àëáàíiÿ 4 1 2 1 3-4 5

Áîñíiÿ 
i Ãåðöåãîâèíà 3 1 1 1 4-3 4

Ðóìóíiÿ 3 0 2 1 1-3 2

Ëþêñåìáóðã 4 0 1 3 0-6 1

Ãðóïà E

Íiäåðëàíäè 4 4 0 0 12-2 12

Óãîðùèíà 4 3 0 1 12-4 9

Øâåöiÿ 3 2 0 1 9-4 6

Ìîëäîâà 4 2 0 2 5-3 6

Ôiíëÿíäiÿ 4 1 0 3 10-6 3

Ñàí-Ìàðèíî 5 0 0 5 1-29 0

Ãðóïà F

Õîðâàòiÿ 4 3 1 0 8-1 10

Ãðåöiÿ 4 2 2 0 4-2 8

Ãðóçiÿ 4 1 3 0 3-2 6

I Â Í Ï Ì Î

Içðà¿ëü 4 1 1 2 5-5 4

Ëàòâiÿ 4 1 1 2 3-5 4

Ìàëüòà 3 0 0 4 1-9 0

Ãðóïà G

×åðíîãîðiÿ 4 3 1 0 3-0 10

Àíãëiÿ 3 2 1 0 7-1 7

Øâåéöàðiÿ 3 1 0 2 5-5 3

Áîëãàðiÿ 3 1 0 2 1-5 3

Óåëüñ 3 0 0 3 1-6 0

Ãðóïà H

Íîðâåãiÿ 3 3 0 0 5-2 9

Ïîðòóãàëiÿ 4 2 1 1 10-7 7

Äàíiÿ 3 2 0 1 4-3 6

Êiïð 3 0 1 2 5-8 1

Iñëàíäiÿ 3 0 0 3 2-6 0

Ãðóïà I
Iñïàíiÿ 3 3 0 0 10-3 9
×åõiÿ 3 2 0 1 3-1 6
Øîòëàíäiÿ 4 1 1 2 4-5 4

Ëèòâà 3 1 1 1 2-3 4

Ëiõòåíøòåéí 3 0 0 3 1-8 0

Результати останнiх матчiв квалiфiкацiї
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ПАР, Бразилiя. Хто наступний?
ВИБOРИ. Другого грудня стане вiдомо, в яких країнах вiдбудуться 
два майбутнi чемпiонати свiту

Валерiй РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Вперше в iсторiї футбольнi
чиновники вирiшили одно-

часно обирати господарiв двох
свiтових першостей — 2018 i
2022 року. Отже, 1 грудня в Цю-
риху свої заявки на проведення
мундiалю представлять Австра-
лiя, Катар, США та Японiя. Нас-
тупного дня виступатимуть
Бельгiя та Нiдерланди, Iспанiя
та Португалiя, а також Англiя.
Останньою проведе свою пре-
зентацiю Росiя. Виступ кожного
з учасникiв триватиме не бiльше
тридцяти хвилин.

Вислухавши претендентiв,
члени виконкому ФIФА таєм-
ним голосуванням визначать
спочатку господаря ЧС-2018, а
потiм — мундiалю-2022. Для пе-
ремоги заявка повинна набрати
50 вiдсоткiв плюс один голос. У
разi рiвностi результатiв, право
останнього голосу належить
президенту ФIФА.

Увага українських шану-
вальникiв шкiряного м’яча в
першу чергу буде прикута до
вибору країни-господаря Куб-
ка свiту-2018. Одразу пiсля то-
го, як США вiдмовилися вiд
участi у передвиборнiй гонцi,
вирiшивши зосередитися на
боротьбi за право прийняти
першiсть планети-2022, стало
зрозумiло: пiсля футбольного
свята в Бразилiї-2014 через чо-
тири роки найсильнiшi збiрнi
планети зустрiнуться в Європi.
На проведення престижного
форуму претендують Росiя,
Англiя, а також двi спiльнi за-
явки — Iспанiї та Португалiї,
Бельгiї та Нiдерландiв.

Пристрастi навколо наступного
голосування сягають апогею.
Журналiсти однiєї з популярних
англiйських газет, видаючи себе
за представникiв великої амери-
канської компанiї, звернулися до

двох членiв виконкому ФIФА з
проханням сприяти просуванню
заявки США. Президент Захiд-
ноафриканського футбольного
союзу Амос Адаму визначив «цi-
ну питання» у 800 тисяч доларiв.
Глава футбольної конфедерацiї
Океанiї Рейнальд Темарiї зголо-
сився допомогти за 2,4 мiльйона.

Комiтет з етики Мiжнародної
федерацiї вiдсторонив цих чинов-
никiв вiд футбольної дiяльностi. 

— Це надзвичайно сумний
день в iсторiї нашого виду спор-
ту, — зiзнався президент ФIФА
Зепп Блаттер. — Махiнацiям у
футболi слiд покласти край.

Ще одне видання повiдомило
про змову футбольних федера-

цiй Iспанiї, Португалiї та Ката-
ру. За iнформацiєю журналiстiв,
цi країни домовилися, що пiд-
тримають одна одну пiд час го-
лосування, яке вiдбудеться 2
грудня в Цюриху.

Головним козирем росiйської
заявки має стати приїзд у Цю-
рих Володимира Путiна. Нага-
даю, що саме присутнiсть
прем’єр-мiнiстра сусiдньої кра-
їни у Гватемалi у липнi 2007 ро-
ку значною мiрою сприяла то-
му, що зимовi Олiмпiйськi iгри
2014 року вiдбудуться у Сочi.
Конкурентами Росiї були пiв-
деннокорейський Пхенчхан та
австрiйський Зальцбург. Пiсля
першого туру голосування з

дистанцiї зiйшли австрiйцi, лi-
дером залишався Пхенчхан.
Однак у другому турi члени
Мiжнародного олiмпiйського
комiтету, якi спочатку вiддава-
ли перевагу Пiвденнiй Кореї,
проголосували за росiян. У пiд-
сумку Сочi перемiг з перевагою
у чотири голоси.

Головнi переваги росiйської
заявки — скасування вiзового
режиму для закордонних гостей
пiд час проведення свiтової пер-
шостi. А також безкоштовний
проїзд громадським транспор-
том для уболiвальникiв. Вже за-
раз будуються сучаснi футболь-
нi арени у Санкт-Петербурзi,
Сочi та Казанi.

Ëóæíèêè âæå ïðèéìàëè ôiíàë Ëiãè ÷åìïiîíiâ. ×åðãà çà ìóíäiàëåì?

ПРЯМА МОВА ДОСЬЄ «УК»

×ëåíè âèêîíêîìó ÔIÔÀ, ÿêi âèçíà÷àòèìóòü ãîñ-
ïîäàðiâ íàñòóïíèõ ÷åìïiîíàòiâ ñâiòó
Çåïï Áëàòòåð (Øâåéöàðiÿ) — ïðåçèäåíò ÔIÔÀ
Ìiøåëü Ïëàòiíi (Ôðàíöiÿ) — ïðåçèäåíò ÓªÔÀ
Õóëiî Ãðîíäîíà (Àðãåíòèíà) — âiöå-ïðåçèäåíò
ÔIÔÀ
×óí Ìîí Äæóí — ïðåçèäåíò Ôåäåðàöi¿ ôóòáîëó
Êîðå¿
Äæåôô Òîìïñîí (Àíãëiÿ) — âiöå-ïðåçèäåíò ÔIÔÀ
Iññà Õàéÿòó (Êàìåðóí) — âiöå-ïðåçèäåíò ÔIÔÀ
Äæåê Óîðíåð (Òðiíiäàä i Òîáàãî) — âiöå-ïðåçèäåíò
ÔIÔÀ
Àíõåëü Ìàðiÿ Âiëüÿð Ëüîíà (Iñïàíiÿ) — âiöå-ïðå-
çèäåíò ÔIÔÀ
Ñåíåø Åðçiê (Òóðå÷÷èíà) — âiöå-ïðåçèäåíò ÓªÔÀ
Ìiøåëü Ä’Õîîãå — ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò Ôåäåðàöi¿
ôóòáîëó Áåëüãi¿
Ðiêàðäî Òåéøåéðà — ïðåçèäåíò Ôåäåðàöi¿ ôóòáî-
ëó Áðàçèëi¿
Ìîõàììåä Áií Õàììàì (Êàòàð) — áiçíåñìåí
Ìàðiîñ Ëåôòàðiêiñ — ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò Ôåäå-
ðàöi¿ ôóòáîëó Êiïðó
×àê Áëåéçåð (ÑØÀ) — ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð
ÊÎÍÊÀÊÀÔ
Âîðàâi Ìàêóäi — ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Ôåäåðàöi¿
ôóòáîëó Òà¿ëàíäó
Ôðàíö Áåêêåíáàóåð (Íiìå÷÷èíà) — ãîëîâà ïðàâ-
ëiííÿ ÔÊ «Áàâàðiÿ» (Ìþíõåí)
Íiêîëàñ Ëåîñ (Ïàðàãâàé) — åêñ-ïðåçèäåíò ÊÎÍÌÅÁÎË
Ðàôàåëü Ñàëüãóåðî (Ãâàòåìàëà) — âiöå-ïðåçè-
äåíò ÊÎÍÊÀÊÀÔ
Äçþíäçi Îãóðà — ïðåçèäåíò Ôåäåðàöi¿ ôóòáîëó
ßïîíi¿
Õàíi Àáó Ðiäà — ïðåçèäåíò Ôåäåðàöi¿ ôóòáîëó
ªãèïòó
Âiòàëié Ìóòêî — ìiíiñòð ñïîðòó Ðîñi¿
Æàê Aíóìà — ïðåçèäåíò Ôåäåðàöi¿ ôóòáîëó 
Êîò-ä`Iâóàðó

Â’ÿ÷åñëàâ ÊÎËÎÑÊÎÂ,
ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò Ðî-
ñiéñüêîãî ôóòáîëüíîãî
ñîþçó:
«Íà ìié ïîãëÿä, ó áîðîòüái
çà ïðàâî ïðèéíÿòè ñâiòîâó
ïåðøiñòü òðè ôàâîðèòè. Iñ-
ïàíiÿ — ÷èííèé ÷åìïiîí ñâi-
òó òà ªâðîïè. Äî òîãî æ Àí-

õåëü Ìàðiÿ Âiëüÿð — ëþäèíà, ÿêà ìàº êîëîñàëü-
íèé àâòîðèòåò. Âií î÷îëþº ôóòáîëüíó Ôåäåðà-
öiþ Iñïàíi¿, âiöå-ïðåçèäåíò ÔIÔÀ i ÓªÔÀ, ãîëîâà
ñóääiâñüêîãî êîìiòåòó ÔIÔÀ.

Äóæå àêòèâíî ïðîñóâàº ñâîþ çàÿâêó Àíãëiÿ
— êðà¿íà, ÿêà âæå ñüîãîäíi ìîæå ïðèéíÿòè
ôóòáîëüíå ñâÿòî ïëàíåòè. Àëå i Ðîñiÿ, ÿêà ìàº
âëàñíi ïåðåâàãè, íå îñòàííÿ â öié ÷åðçi. Íà
ñüîãîäíiøíié äåíü òðè çàÿâêè ïðåòåíäóþòü íà
ïåðåìîãó ç ðiâíèìè øàíñàìè. Ãàäàþ, âñå âèði-
øèòüñÿ ó äðóãîìó àáî òðåòüîìó òóðàõ ãîëîñó-
âàííÿ».

Ðóä ÃÓËËIÒ,
âîëîäàð «Çîëîòîãî ì’ÿ-
÷à»-1987, ÷åìïiîí ªâðî-
ïè-1988, ãîëîâà êîìiòåòó
Íiäåðëàíäiâ òà Áåëüãi¿ íà
ïðîâåäåííÿ ×Ñ-2018:
«Äåñÿòü ðîêiâ òîìó ìîÿ
êðà¿íà ðàçîì ç áåëüãiéöÿìè
ñòàëà ïåðøîþ, õòî ïðîâiâ

ðàçîì ºâðîïåéñüêó ïåðøiñòü. Òåïåð ìè ïðàãíå-
ìî ñòàòè ãîñïîäàðÿìè ÷åìïiîíàòó ñâiòó. Íà íàø
ïîãëÿä, ìàëi êðà¿íè òåæ ìàþòü ïðàâî íà îðãàíi-
çàöiþ ãðàíäiîçíîãî ôóòáîëüíîãî ñâÿòà. Íå âàð-
òî çàáóâàòè: «ëåòþ÷i ãîëëàíäöi» (êðà¿íè ç 16-
ìiëüéîííèì íàñåëåííÿì) òðè÷i ãðàëè ó ôiíàëàõ
ìóíäiàëþ.

×ëåíè iíñïåêöiéíî¿ êîìiñi¿ ÔIÔÀ íåùîäàâíî âiäâi-
äàëè ï’ÿòü ìiñò — Àìñòåðäàì, Ðîòòåðäàì, Åé-
íäõîâåí, Áðþññåëü i Àíòâåðïåí. Ïðè öüîìó ïîäî-
ëàëè âiäñòàíü ëèøå ó 360 êiëîìåòðiâ. Ó íàøèõ
êðà¿íàõ ðåàëüíî ïðîâåñòè òóðíið, âçàãàëi íå êî-
ðèñòóþ÷èñü ëiòàêàìè. Ìè ìîæåìî çàáåçïå÷èòè
ãîñòÿì áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä ãðîìàäñüêèì òðàí-
ñïîðòîì. À äëÿ ïåðåñóâàííÿ ìiñòàìè ãîòîâi íàäà-
òè â êîðèñòóâàííÿ äâà ìiëüéîíè âåëîñèïåäiâ. Äî
ðå÷i, ó øòàá-êâàðòèðó ÔIÔÀ íàøà äåëåãàöiÿ ïðè-
¿õàëà ç çàÿâêîþ ñàìå âåëîñèïåäàìè, à íå ðîçêiø-
íèìè ëiìóçèíàìè, ÿê iíøi.

Ïåðø çà âñå, ïðîäåìîíñòðóâàëè âëàñíó îðèãi-
íàëüíiñòü. Ç iíøîãî áîêó, õîòiëè çâåðíóòè óâàãó íà
òå, ùî ãîòîâi ïðîâåñòè «çåëåíèé», åêîëîãi÷íî
÷èñòèé ÷åìïiîíàò ç ìàêñèìàëüíèì âèêîðèñòàí-
íÿì âiäòâîðþâàíèõ äæåðåë åíåðãi¿.

Íiäåðëàíäè òà Áåëüãiÿ ñüîãîäíi â î÷àõ áàãàòü-
îõ — íå ôàâîðèòè ó áîðîòüái çà ñâiòîâó ïåð-
øiñòü. Òèì íå ìåíø, ÿ âïåâíåíèé: íàøà çàÿâêà,
ÿêà êîðèñòóºòüñÿ ïiäòðèìêîþ âëàäè îáîõ êðà¿í,
— ñåðéîçíèé ïðåòåíäåíò íà óñïiõ».

Äçþíäçi ÎÃÓÐÀ,
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöi¿ 
ôóòáîëó ßïîíi¿:
«Óñi öi ñêàíäàëè íàâêîëî
ìàéáóòíüîãî ãîëîñóâàííÿ
çàâäàëè íåïîïðàâíî¿ øêîäè
Ìiæíàðîäíié ôåäåðàöi¿
ôóòáîëó. Ìè áóëè âåëüìè
çäèâîâàíi i ðîç÷àðîâàíi, êî-

ëè âiäñòîðîíèëè âiä ñâîº¿ äiÿëüíîñòi äâîõ íàøèõ
êîëåã ç âèêîíêîìó ÔIÔÀ. Ùî ñòîñóºòüñÿ ðå-
çóëüòàòiâ ìàéáóòíüîãî ãîëîñóâàííÿ, ìóøó ñêà-
çàòè: àíãëiéöi ìàþòü ãàðíi øàíñè ïðèéíÿòè ñâi-
òîâó ïåðøiñòü. Áðèòàíñüêà çàÿâêà öiíóºòüñÿ äó-
æå âèñîêî».

Лауреати 
футбольного
року

Âiêòîð ÏÀÍ×ÅÍÊÎ
äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

УЄФА проти
Спiроса 
Марангоса

ÑÊÀÍÄÀË. Íàïðèêiíöi æîâòíÿ îä-
íà ç íiìåöüêèõ ãàçåò îïóáëiêóâàëà
ìàòåðiàë, ãîëîâíèì ãåðîºì ÿêîãî ñòàâ
Ñïiðîñ Ìàðàíãîñ. ×ëåí ðàäè äèðåê-
òîðiâ ôóòáîëüíî¿ àñîöiàöi¿ Êiïðó çàÿ-
âèâ, ùî ï’ÿòåðî âèñîêîïîñàäîâöiâ
ÓªÔÀ áóëè ïiäêóïëåíi ïiä ÷àñ âèáîðiâ
êðà¿í-ãîñïîäàðiâ ÷åìïiîíàòó ªâðîïè
2012 ðîêó.

Îôiöiéíó ïîçèöiþ ªâðîïåéñüêîãî
ôóòáîëüíîãî ñîþçó ùîäî ðåçîíàíñíî¿
çàÿâè êiïðñüêîãî ôóíêöiîíåðà îïðè-
ëþäíèâ ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÓªÔÀ
Äæàííi Iíôàíòiíî. Çîêðåìà âií çàçíà-
÷èâ, ùî Ìàðàíãîñ íå º ÷ëåíîì ôóò-
áîëüíî¿ ñiì’¿ Ñòàðîãî Ñâiòó, ïîçàÿê ç
2007 ðîêó âií íå âõîäèòü äî ñêëàäó
Ôåäåðàöi¿ ôóòáîëó ñâîº¿ êðà¿íè. Ìàëî
òîãî: çà ðiøåííÿì ôóòáîëüíîãî øòàáó
ìàº ïîñòàòè ïåðåä äèñöèïëiíàðíèìè
îðãàíàìè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç éîãî íåîá-
ãðóíòîâàíèìè çâèíóâà÷åííÿìè ó øàõ-
ðàéñòâi ïiä ÷àñ âèáîðiâ äî âèêîíêîìó
Ôåäåðàöi¿ ôóòáîëó Êiïðó 2007 ðîêó.

Çâàæàþ÷è íà ÷èñëåííi âiäìîâè ïà-
íà Ìàðàíãîñà íàäàòè áóäü-ÿêi äîêàçè
çâèíóâà÷åíü ó êîðóïöi¿ âiäíîñíî
ïðèçíà÷åííÿ Ïîëüùi òà Óêðà¿íè
ïðèéìàþ÷èìè àñîöiàöiÿìè ªâðî-
2012, ÓªÔÀ ââàæàº ¿õ íåîáãðóíòîâà-
íèìè. Êðiì òîãî, ðîçãëÿäàº ¿õ ÿê äèñ-
êðåäèòàöiþ îðãàíiçàöi¿ âñüîãî ºâðî-
ïåéñüêîãî ôóòáîëó.

Òàêèì ÷èíîì, ªâðîïåéñüêîìó ñîþçó
íå çàëèøàºòüñÿ íi÷îãî iíøîãî, ÿê ðîç-
ïî÷àòè äèñöèïëiíàðíå ðîçñëiäóâàííÿ
ùîäî ïàíà Ìàðàíãîñà. Âèêîíêîì
ÓªÔÀ âïåâíåíèé, ùî öå ºäèíèé øëÿõ
îòðèìàòè i äîâåñòè äî âiäîìà ãðîìàä-
ñüêîñòi òi äîêàçè, ÿêi ìîæå ìàòè öÿ îñî-
áà ùîäî çàçíà÷åíèõ çâèíóâà÷åíü.

ÓªÔÀ äîòðèìóºòüñÿ ïîëiòèêè àá-
ñîëþòíî¿ íåòåðïèìîñòi äî áóäü-ÿêèõ
ôîðì êîðóïöi¿. Îäíàê ïðè öüîìó ñïè-
ðàºòüñÿ ëèøå íà ðåàëüíi äîêàçè òà
áåççàïåðå÷íi ôàêòè, ùîá çáåðåãòè
ñïðàâåäëèâiñòü òà ÷åñíiñòü ÿê â þðè-
äè÷íié ñèñòåìi, òàê i â ñïîðòi çàãàëîì.

ÍÎÌIÍÀÖI¯. ÔIÔÀ i ôðàíöóçüêèé
æóðíàë France Football îïðèëþäíèëè
ñïèñîê ïðåòåíäåíòiâ íà «Çîëîòèé
ì’ÿ÷» — ïðèç íàéêðàùîìó ôóòáîëiñ-
òîâi ñâiòó çà ïiäñóìêàìè 2010 ðîêó.

Çà íàéïðåñòèæíiøó iíäèâiäóàëüíó
íàãîðîäó áóäóòü çìàãàòèñÿ 23 ãðàâöi.
Ñïèñîê ïðåòåíäåíòiâ òàêèé: Õàái
Àëîíñî, Iêåð Êàñiëüÿñ, Ñåñê Ôàáðå-
ãàñ, Àíäðåñ Iíüºñòà, Êàðëåñ Ïóéîëü,
Äàâèä Âiëüÿ, Õàâi (âñi — Iñïàíiÿ),
Æóëiî Ñåçàð, Ìàéêîí, Äàíiåë Àëâåñ
(âñi — Áðàçèëiÿ), Ìèðîñëàâ Êëîçå,
Ôiëiï Ëàì, Òîìàñ Ìþëëåð, Ìåñóò
Åçië, Áàñòiàí Øâàéíøòàéãåð (âñi —
Íiìå÷÷èíà), Àðüºí Ðîááåí, Âåñëi
Ñíåéäåð (îáèäâà — Íiäåðëàíäè),
Êðiøòiàíó Ðîíàëäó (Ïîðòóãàëiÿ),
Äiäüº Äðîãáà (Êîò-ä’Iâóàð), Ñàìóåëü
Åòî’Î (Êàìåðóí), Äiºãî Ôîðëàí
(Óðóãâàé), Àñàìîà Ãüÿí (Ãàíà), Ëiî-
íåëü Ìåññi (Àðãåíòèíà).

Òàêîæ âïåðøå çàñíîâàíî ïðåìiþ
íàéêðàùîìó òðåíåðó ðîêó. Ñåðåä êàí-
äèäàòiâ — Êàðëî Àí÷åëîòòi («×åëñi»),
Âiñåíòå Äåëü Áîñêå (çáiðíà Iñïàíi¿),
Àëåêñ Ôåðãþñîí («Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä»), Õîñåï Ãâàðäüîëà («Áàðñåëîíà»),
Éîàõiì Ëåâ (çáiðíà Íiìå÷÷èíè), Æîçå
Ìîóðiíüþ («Ðåàë»), Îñêàð Òàáàðåñ
(çáiðíà Óðóãâàþ), Ëó¿ âàí Ãàë («Áàâà-
ðiÿ»), Áåðò âàí Ìàðâåéê (çáiðíà Íiäåð-
ëàíäiâ), Àðñåí Âåíãåð («Àðñåíàë»).

Öåðåìîíiÿ íàãîðîäæåííÿ âiäáó-
äåòüñÿ 10 ñi÷íÿ íàñòóïíîãî ðîêó â
Öþðèõó.
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Iнна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Вiднедавна Рiвненщина пред-
ставляє Україну в мiжна-

родному проектi «Бурштиновий
шлях». Оскiльки край має ще й
потужний транзитний потенцi-
ал, гостям Євро-2012 цiєї дороги
просто не оминути. I хоча бур-
штин поки що не є офiцiйним
символом чемпiонату, вiн має всi
шанси стати одним iз його брен-
дiв, переконанi в єдинiй в Украї-
нi «бурштиновiй» областi.

«Захiдна брама»
вiдчиняється...

Принаймнi, гостi Євро можуть
завiтати до української «бур-
штинової кiмнати», де зiбранi
воiстину унiкальнi експонати: i
природнi каменi, i вироби мiсце-
вих майстрiв. Ще донедавна тут,
на пiдприємствi «Укрбурштин»,
кiмнатою милувалися лише вiп-
гостi, — тепер вона вiдчинила
дверi для всiх охочих. Наприкiн-
цi лiта у Рiвному вiдкрився ще й
музей бурштину.

— Гадаю, гостi Євро не упус-
тять такої можливостi, — гово-
рить заступник голови Рiвнен-
ської облдержадмiнiстрацiї
Олексiй Губанов. — А ще ми ма-
ємо серйозний намiр провести у
Рiвному футбольнi змагання
мiж уболiвальниками команд-
учасниць Євро-2012. Перемо-
жець отримає кубок, виготовле-
ний з нашого полiського бур-
штину. Втiм, сувенiри iз соняч-
ного каменю може привезти з
Рiвненщини кожен.

Євро-2012 — серйозний сти-
мул для наших умiльцiв, тому,
на моє переконання, завдяки
чемпiонату наш тисячолiтнiй со-
нячний камiнь отримає друге
народження. I не лише вiн.

Концепцiя розвитку областi
на найближчi 5 рокiв, що має
назву «Захiдна брама», перед-
бачає i розвиток дiлової та соцi-
альної активностi на Рiвненщи-
нi, яка, завдяки своєму вигiдно-
му географiчному розташуван-
ню має стати перехрестям
можливостей, i серйозний роз-
виток туристичного потенцiалу
краю. Адже нинiшня Рiвненщи-
на споконвiку була духовною
колискою України: на цих зем-
лях у ХV столiттi створена пер-
ша у схiдних слов’ян академiя,
традицiї якої, наповнюючи їх
новим змiстом, сьогоднi про-
довжує Нацiональний унiвер-
ситет «Острозька академiя»,
звiдси 450 рокiв тому полетiло
у свiтовий обшир «Пересоп-
ницьке Євангелiє», на якому
присягають президенти неза-
лежної України, тут 430 рокiв
тому з’явилась «Острозька
Бiблiя», тут майже 360
рокiв тому вiдбулася
вiдома битва пiд Бе-
рестечком.

Тому сам Бог велiв
рiвнянам прочинити
Захiдну браму i дати
можливiсть гостям
Євро доторкнутися до
цiєї iсторiї, «поспiл-
куватися» з нею. До
Нацiонального комi-
тету з Євро-2012 об-
ласть запропонувала
такi туристичнi мар-
шрути: Корець — Дубно
— Тараканiвський
форт — Пляшева —
Онишкiвцi; Дермань —
Острог — Межиричi

(Острозькi); Великi Межиричi
(Корецькi) — Соснове — Губкiв
— Березне; екскурсiя найдов-
шою в Європi 106-кiлометро-
вою вузькоколiйкою «Антонiв-
ка — Зарiчне». У кожному з
маршрутiв передбачене вiдвi-
дування музею бурштину. Одне
слово, на Рiвненщинi подару-
ють гостям справжню буршти-
нову казку.

Дороги для 
найвибагливiших
водiїв 

Через Рiвненщину проходить
мiжнародний автомобiльний
транспортний коридор «Київ —
Чоп». Частина цiєї магiстралi
вже змiнила обличчя (за кошти
Держбюджету та кредитнi ре-
сурси ЄБРР), на iншiй ще трива-
ють капiтальнi ремонти.

— Дорожне полотно вiд кордо-
ну з Житомирською областю до
Рiвного таке, що i європейцi по-

заздрять, — авто-
ритетно заявляє

начальник служби автомобiль-
них дорiг у Рiвненськiй областi
Юрiй Проник. — Днями завер-
шимо двi об’їзнi навколо Рiвного,
тож матимемо двi сучаснi
розв’язки — на Київ i на Терно-
пiль. Вiдповiдно до графiкiв, ка-
пiтальнi ремонти тривають i на
дорогах «Київ — Ковель — Яго-
дин» (так звана «варшавка») та
«Устилуг — Луцьк — Рiвне».
Причому, з одного боку, робимо
все для комфортностi та безпеки
руху водiїв, з iншого — беремо
до уваги iнтереси людей, що жи-
вуть у прилеглих населених
пунктах.

Європейцi таки й справдi заз-
дрять: принаймнi, маршалок
Вармiнсько-Мазурського воєвод-
ства Польщi Яцек Протас, який
вiдвiдав Рiвненщину з нагоди 19-
рiччя Незалежностi, вiдзначив
бездоганну якiсть дiлянки дороги
вiд Рiвного до кордону з Жито-
мирщиною. А це вже думка, вва-
жайте, незалежного експерта.

Окрiм дорiг нашої
мрiї, на Рiвнен-
щ и н i

з’являться ще й новенькi дорож-
нi знаки та вказiвники iсторич-
них та туристичних об’єктiв. Де-
путати обласної ради до облас-
ної цiльової програми з пiдготов-
ки та проведення в Українi чем-
пiонату «Євро-2012» включили
ще й реконструкцiю та облашту-
вання аеропорту «Рiвне», що має
статус мiжнародного. Однак, не-
має впевненостi, що бюджету
Євро вистачить i на це (хоча рiв-
ненське летовище цiлком може
бути резервним).

Борщ замiсть
«фаст-фуду»

А от у кулiнарнiй сферi Рiв-
ненщина сама спрацювала на
випередження. Наприкiнцi
2009 р. область єдина в Українi
i єдина з-поза меж Євросоюзу

стала дiйсним
членом Євро-
пейської мережi
регiональної ку-
лiнарної спад-
щини. До цього
ми йшли три ро-
ки.

— Це спiль-
ний проект вла-
ди та бiзнесу,
спрямований на
популяризацiю
регiону в доволi
о р и г i н а л ь н и й
спосiб — через
нацiональну ре-
гiональну кух-
ню, — говорить

регiональний координатор про-
екту начальник вiддiлу зовнiш-
нiх економiчних зв’язкiв та єв-
роiнтеграцiї облдержадмiнiс-
трацiї Олександр Муран. —
Адже, погодьтеся, приїхавши в
будь-яку країну, турист зазви-
чай ставить перед собою два за-
питання: що я можу тут поба-
чити i що тут їдять? У вiдповiдь
на друге запитання ми запро-
понуємо гостям страви з нашим
полiським колоритом, що при-
готовленi за бабусиними рецеп-
тами з екологiчно чистих про-
дуктiв, вирощених у нас. Адже
європейська мережа регiональ-
ної кулiнарної спадщини пра-
цює за принципом «Iз поля —
до столу» i є серйозною альтер-
нативою «фаст-фуду», вiд яко-
го Європа активно втiкає.

За концепцiєю продовольчої
безпеки ЄС, уже до 2015 р. 20%
усiх харчiв мають бути нату-
ральними. Сьогоднi в Європi
справдi високу цiну можна от-
римати не за продукцiю з бiодо-
бавками, а за виготовлену, по-
перше, на натуральних компо-
нентах, а, по-друге, за тради-
цiйною для певного регiону тех-
нологiєю. Тобто Рiвненщинi
фактично випала почесна мiсiя
започаткувати ринок нату-
ральних продуктiв в Українi.
Поки що вiн, на жаль, не сфор-
мований, але для українцiв це
лише питання часу. I чемпiонат
Європи з футболу — чудовий
стимул для його розвитку. До
речi, сьогоднi до мережi, штаб-
квартира якої розташована в
Швецiї, входять уже 750 колек-
тивних бiзнес-членiв iз 25 кра-
їн.

... А рецепти 
пiд секретом

Один iз таких колективних
бiзнес-членiв — Рiвненська об-
лспоживспiлка.

— Нещодавно 10 наших пiд-
приємств: виробничi, торго-
вельнi та рестораннi отримали
сертифiкати та логотипи мере-
жi українською мовою, — роз-
повiдає голова правлiння об-
лспоживспiлки Петро Бараш. —
Такi логотипи при входi до того
чи iншого закладу означають,
що саме тут турист зможе
смачно та оригiнально пообiда-
ти i що цей заклад вiдповiдає
всiм вимогам мережi. Нашi
об’єкти вже внесенi до вiдповiд-
них електронних баз даних, тож
iноземнi туристи, якi бувають в
областi, вже активно проклада-
ють до них стежки.

А якi страви їм найбiльше
смакують?

— Голубцi князiв Острозь-
ких, грибна юшка з унiкальним
смаком!

Рецептом для читачiв
«УК» не подiлитесь?

— Рецепти нашi кулiнари
тримають у секретi: принаймнi,
до початку чемпiонату. Але як-
що читачi завiтають на Рiвнен-
щину, то неодмiнно дiзнаються,

що ж воно таке — європей-
ський обiд з полiським коло-
ритом.

До речi, хто-хто, а вiтчизня-
нi та зарубiжнi журналiсти
того обiду таки скуштують:
адже у 2011 та 2012 роках
передбачено низку iнфор-

мацiйно-рекламних турiв
Рiвненщиною, якi фiнансувати-
муться з обласного бюджету.

УК

УК
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Ласкаво просимо у бурштинову казку
ПОГЛЯД. Як готується до європейського турнiру Рiвненська область
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Шлях на четвертий чемпiо-
нат Європи з футболу

збiрна СРСР розпочала 15 лис-
топада 1970 року в кiпрськiй
столицi Нiкосiї перемогою над
господарями 3:1. Не скажеш, що
жереб, який визначав суперни-
кiв у вiдбiрному циклi, був для
нас сприятливим. Крiм кiпрiотiв,
до групи потрапили традицiйно
сильнi iспанцi, а також команда
Пiвнiчної Iрландiї, в якiй сяяла
зiрка Джорджа Беста. В ударi
вiн сам мiг вирiшити долю матчу
проти будь-якого суперника.

Проте, як i передбачалося, ви-
рiшальними в групi стали iгри
СРСР — Iспанiя. Доля поєдинку
в Москвi вирiшилась в останнi
десять хвилин, коли Вiктор Ко-
лотов i Вiталiй Шевченко забили
два м’ячi. Iспанцям вдалося
уникнути «сухої» поразки нев-
довзi до фiнального свистка.

Узявши три очки у чотирьох
зустрiчах з Пiвнiчною Iрландi-
єю, нашi поїхали до Севiльї, де в
повторному побаченнi з пiреней-
цями вирiшувалося питання про
чвертьфiналiста вiд четвертої
групи. Про той матч його учас-
ники волiють краще не згадува-
ти. Це були майже всi 90 хвилин
важкого випробування нашої
оборони i воротаря Євгена Руда-
кова. Вони таки встояли i вiд-
крили командi дальший шлях до
європейського золота.

Незважаючи на успiх, пiсля
того матчу команда була пiддана
серйознiй критицi. А її старший
тренер Валентин Нiколаєв ска-
зав: «От ми й у чвертьфiналi, у
вiсiмцi, а скiльки ще роботи!»
Слiд було посилювати гру i, зок-
рема, шукати нових виконавцiв.
Робив це вже новий керманич —
Микола Гуляєв. I вiн поклав око
на динамiвця iз Києва Володи-
мира Трошкiна.

Володимире Миколайови-
чу, якщо статистика не помиля-
ється, ваш дебют у збiрнiй
СРСР вiдбувся 19 квiтня 1972
року у матчi проти Перу?

— До того часу я вже встиг зiг-
рати в олiмпiйськiй командi, яка,
до речi, виграла вiдбiр i виборола
право виступити у фiналi ХХ
Олiмпiади в Мюнхенi.

Зустрiч з перуанцями прохо-
дила в Києвi за неприємної пого-
ди пiд акомпанемент дощу. Од-
нак гра вийшла бойовою. Перу-
анцi непогано показали себе на
чемпiонатi свiту 1970 року.
Класнi нападники, яких не так
просто було стримати. Але ми
перемогли на втiху київськiй
публiцi, яку не так часто балува-
ли тодi матчами збiрної країни.
Я в тiй зустрiчi грав опорного —
робота далеко не творча: бiгай i
вiдбирай м’яч. Нi хвилини прос-
тою. Через те на цьому мiсцi нiх-
то не хотiв грати. У багатьох то-
дiшнiх асiв навiть конфлiкти ви-
никали з тренерами. Це тiльки
новачку, якщо хотiв грати в ко-
мандi, вибору не було. Пам’ятаю,
коли в 1969 роцi мене взяли в

«Динамо» з команди першої лiги
— київського СКА, то вже через
тиждень вийшов на поле у грi
Кубка європейських чемпiонiв. I
проти кого? Iталiйської «Фiо-
рентiни», в якiй дивував своєю
майстернiстю чемпiон свiту бра-
зилець Амарилдо. Саме його, як
ви здогадуєтесь, Вiктор Маслов
доручив менi нейтралiзувати.
На другий тайм чарiвник м’яча
вже не вийшов, а наш «дiд» до-
ручив менi опiку чемпiона Євро-
пи Де Сiстi.

А тепер кажуть: для вход-
ження в нову команду потрiбна
тривала аклiматизацiя...

— Мене аклiматизували за
тиждень.

Через десять днiв пiсля
гри з Перу вiдповiдальний
чвертьфiнал з Югославiєю в
Белградi. Там у вас був ще один
дебют — уже не в товарисько-
му, а в офiцiйному матчi. За
складом нашої команди (п’ять
гравцiв за амплуа — захисники)
складається враження, що тре-
нер намагався передусiм не про-
пустити. Ви вийшли на замiну в
другому таймi. Якими словами
напучував вас наставник?

— То була дуже важка гра. У
складi югославiв один з найсиль-
нiших футболiстiв Європи Дра-
ган Джаїч. Та й решта коман-
ди — вмiлi майстри i досвiдченi
турнiрнi бiйцi. Вони розумiли: на
своєму полi треба перемагати. У
нас попереду гра не пiшла. Тре-
нери ставили на Анатолiя Банi-

шевського —футболiста талано-
витого, але гравця настрою: мiг
видати блискучий матч, а мiг за-
губитися на полi. Тодi був не йо-
го день. А випускаючи мене на
поле, Микола Гуляєв доручив,
наскiльки пам’ятаю, грати проти
Йована Ачимовича, з чиїх подач
найчастiше забивав Джаїч. На-
чебто i важкуватий був мiй су-
перник, але на диво спритний, i
встигати за ним було непросто.
Завдяки самовiдданостi захисту
i Євгена Рудакова ворота вбе-
регли.

Менш нiж за тиждень гра
у вiдповiдь — уже в Москвi. Ви
в основi. I зовсiм iнша гра. Який
секрет перевтiлення?

— З’явився Вiктор Колотов,
який через травму не змiг вийти
на поле в Белградi, пiшла гра у
Банiшевського, пiдтримка три-
бун. Подробицi цiєї гри вже
стерлися, але пам’ятаю, що голи
забивали тi самi Колотов i Банi-
шевський, а також Едуард Ко-
зинкевич. Настав час збиратися
на фiнал у Бельгiю, хоча визна-
ченостi нi щодо складу, нi щодо
тренера не було.

Ще бiльше питань виник-
ло пiсля товариської гри проти
збiрної ФРН, яка запросила ра-
зом вiдкрити Олiмпiйський ста-
дiон у Мюнхенi, чи не так?

— То була, на мою думку, най-
видатнiша в iсторiї Нiмеччини
команда. Цiлий букет таланови-
тих iндивiдуальностей. Крiм то-
го, на команду працювали фа-
хiвцi рiзних галузей науки: щодо
найменших деталей одягу, бут-
сiв, рiзних пiгулок. А який кра-
сень-стадiон збудували! Отож
щодо органiзацiї функцiонуван-
ня команди нiякого порiвняння з
нами. Звiдси i результат.

До речi, тодiшнiй тренер
нiмцiв Гельмут Шен був керма-
ничем команди 16 рокiв. У нас
же ротацiї на цьому мiсцi вiдбу-
валися мало не щороку. От i пiс-
ля тодiшньої вiдчутної поразки

в Мюнхенi за два тижнi до фi-
налу Євро-1972 вiдставили Ми-
колу Гуляєва...

— Менi взагалi досi не зрозумi-
ло, чому його поставили керувати
збiрною. Микола Гуляєв нiколи не
був старшим тренером. Як асис-
тент старшого вiн був на мiсцi —
прекрасний вихователь, психо-
лог, мiг розкрити особливо моло-
дим футболiстам багато секретiв
гри з м’ячем. Сьогоднi, на жаль,
це роблять зрiдка. I даремно. Суд-
жу за власною тренерською
практикою. Мої вихованцi з моло-
дiжної збiрної України, а серед
них були Сергiй Ребров, Вiталiй
Косовський, майже всi залиши-
лися у великому футболi, можли-
во, завдяки iндивiдуальнiй роботi,
якої я нiколи не цурався.

Отже, команда знов потра-
пила до рук Олександра Поно-
марьова, який благословляв вас
на пiвфiнальну зустрiч з угор-
цями.

— Гра видалася важкою. Най-
небезпечнiшим у складi супер-

никiв був видатний форвард
Флорiан Альберт, який просла-
вився блискучою грою ще на
чемпiонатi свiту 1966 року. Вiн
вийшов на замiну в другому тай-
мi, коли наставник угорцiв поба-
чив, що без нього його гравцям
не подолати наш захист. Пiд час
замiни Пономарьов поставив пе-
редi мною завдання: «Його (Аль-
берта) немає i тебе немає». Пере-
могли завдяки голу, забитому
Анатолiєм Коньковим, i май-
стерностi Євгена Рудакова, який
наприкiнцi матчу витяг 11-мет-
ровий.

Залишилася дрiбниця —
виграти у фiналi в нiмцiв...

— Те, що сталося за кiлька
тижнiв до того в Мюнхенi, мiцно
засiло в багатьох в пам’ятi. Ме-
нi здається, багато хто навiть не
готувався до фiналу. Лише у
молодих жеврiла надiя: «А рап-
том?» Та в нiмцiв не буває «а
раптом».

Пiсля матчу прем’єр-мiнiстр
Бельгiї вручив нам срiбнi наго-
роди. Там же кожному з футбо-
лiстiв видали по 500 доларiв. Як
на той час, чимала сума.

А вдома вшановували?
Все-таки друге мiсце — це ус-
пiх?

— Десь на дачi роздали значки
майстра спорту мiжнародного
класу. Олександра Пономарьова
за цей результат, як завжди,
зняли з роботи.

Серед футболiстiв, якi
вписали цю сторiнку в iсторiю
вiтчизняного футболу, понад
половину команди становили
представники України: Едуард
Козинкевич, Вiктор Колотов,
Анатолiй Коньков, Володимир
Онищенко, Євген Рудаков, Во-
лодимир Трошкiн — називаю за
алфавiтом. Чим не приклад для
тих, хто виборюватиме пер-
шiсть на Євро-2012?

— Справдi, чому б не нагада-
ти, особливо молодi, про людей,
котрi зробили щось вагоме для
спортивної честi країни? Зробiть
гарнi рекламнi щити, якi показа-
ли б вiце-чемпiонiв 1972 року iз
закликом наслiдувати їхнiй
приклад. У нас є футбольнi та-
ланти. Рiвняйтеся на ветеранiв,
спробуйте перевищити їхнi до-
сягнення!

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»
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Заслужений майстер спорту,
заслужений тренер України, 

вiце−чемпiон Європи 1972 року
Володимир ТРОШКIН

Володимир Трошкiн запам’ятався не тiльки чiткою грою в оборонi, а й стрiмкими рейдами до ворiт суперникiв
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Пiсля переходу в «Динамо» 
за тиждень грав проти «Фiорентини»
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Чемпiонат Європи—1972. Фiнальний турнiр

14 ÷åðâíÿ, 1972 ð., 1/2 ôiíàëó
ÑÐÑÐ — Óãîðùèíà 1:0, 
ñòàäiîí «Ñòàä Åìiëü Âåðñå», 
Áðþññåëü
ÑÐÑÐ: Ðóäàêîâ, Äçîäçóàøâiëi,
Õóðöèëàâà, Êàïëè÷íèé, Iñòîìií,
Êîíüêîâ, Òðîøêií, Êîëîòîâ, 
Áàéäà÷íèé, Áàíiøåâñüêèé 
(Íîäiÿ, 68), Îíèùåíêî
Óãîðùèíà: Ãåöi, Ôàáiàí, 
Ïàí÷è÷, Áàëiíò, Ï. Þõàñ, I. Þõàñ, 
Ë. Êî÷èø (Àëüáåðò, 60), 
Êþé, Ñåêå, Áåíå (À. Äóíà¿, 60),
Çàìáî
Ãîë — Êîíüêîâ, 53
Áåëüãiÿ — ÔÐÍ 1:2, ñòàäiîí «Áîñó¿ë
Ñòåäióì», Àíòâåðïåí
Ãîëè — Ïîëåííiñ 84, — Ìþëëåð 24,
Ìþëëåð 71
17 ÷åðâíÿ, 1972 ð., 
ìàò÷ çà òðåòº ìiñöå
Áåëüãiÿ — Óãîðùèíà 2:1, ñòàäiîí
«Ñòàä Ìîðiñ Äþôðàñíå», Ëüºæ

Ãîëè — Ëàìáåð 24, Âàí Õiìñò 28 —
Êþé 53 (ïåí.)
18 ÷åðâíÿ, 1972 ð., ôiíàë
ÔÐÍ — ÑÐÑÐ 3:0, ñòàäiîí 
«Åéçåëü», Áðþññåëü
ÔÐÍ: Ìàéºð, Ãåòòãåñ, Áðàéòíåð,
Øâàðöåíáåê, Áåêêåíáàóåð, Âiììåð,
Ãàéíêåñ, Ó. Ãåíåññ, Ã. Ìþëëåð,
Íåòöåð, Å. Êðåìåðñ
ÑÐÑÐ: Ðóäàêîâ, Äçîäçóàøâiëi, 
Õóðöèëàâà, Êàïëè÷íèé, Iñòîìií,
Êîíüêîâ (Äîëìàòîâ, 46), Òðîøêií,
Êîëîòîâ, Áàéäà÷íèé, Áàíiøåâñüêèé
(Êîçèíêåâè÷, 63), Îíèùåíêî
Ãîëè — Ìþëëåð 27, Âiììåð 51,
Ìþëëåð 58’
Ñèìâîëi÷íà çáiðíà òóðíiðó:
ªâãåí Ðóäàêîâ, Ïàóëü Áðàéòíåð,
Ôðàíö Áåêêåíáàóåð, Ðåâàç 
Äçîäçóàøâiëi, Ìóðòàç Õóðöèëàâà, 
Þïï Ãàéíêåñ, Ãåðáåðò Âiììåð, 
Ðàóëü Ëàìáåð, Ãþíòåð Íåòöåð, 
Óëi Ãåíåññ, Ãåðä Ìþëëåð
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ТAЙМ-AУТ

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»

Як уже повiдомлялося,
12 жовтня матч вiдбо-

ру на фiнал наступного
чемпiонату Європи Iталiя
— Сербiя у Генуї був пе-
рерваний на шостiй хви-
линi через безчинства сер-
бських фанатiв. I от вирок
Контрольно-дисциплiнар-
ної iнстанцiї УЄФА: розiб-
равшись в обставинах iн-
циденту, вона присудила
iталiйцям технiчну пере-
могу з рахунком 3:0. Збiр-
на Сербiї зобов’язана про-
вести два свої наступнi до-
машнi поєдинки без гляда-
чiв. Забороняється надава-
ти сербським уболiвальни-
кам квитки на решту виїз-
них матчiв збiрної країни
у квалiфiкацiї Євро-2012.

Подiї в Генуї знов нага-
дали про актуальну проб-
лему, пов’язану iз сучас-
ним футболом — хулiган-
ством на стадiонах, навко-
ло них, а то й далеко за ме-
жами спортивних арен.
Тим бiльше, що це явище
не є гримасою захiдного
свiту, а має свою iсторiю i
на вiтчизняних теренах...

Трагедiя 
на «Ейзелi»

Уперше подiбну ситуа-
цiю менi довелося побачи-
ти в Києвi у далекому
1956 роцi. Четвертого ве-
ресня на Республiкан-
ському стадiонi iменi М.
Хрущова (так звалася то-
дi головна спортивна аре-
на столицi) у матчi пер-
шостi СРСР динамiвцi
приймали московське
«Торпедо». Судив цей
принциповий матч ленiн-
градський арбiтр В’ячес-
лав Богданов. Мiсцевим
уболiвальникам здалося,
що суддя неправильно по-
вiв себе в епiзодi, коли на
перших хвилинах гостi
забили гол. А вже напри-
кiнцi тайму, коли вiн не
зарахував взяття торпе-
дiвських ворiт, збуджена
аудиторiя втратила кон-
троль над собою i ринула
на поле. Аби не надавати
iнциденту гласностi, роз-
бирати його не стали. За
кiлька годин з Москви на-
дiйшло розпорядження
переграти матч наступно-
го дня. Що i було зроблено.
Пiдсумок — 1:1.

Уже пiзнiше стали регу-
лярними походи розiгрiто-
го емоцiями (i не тiльки ни-
ми) натовпу пiсля матчiв
центральними вулицями
Києва з такими «безневин-
ними» витiвками, як, нап-
риклад, перекидання при-
паркованих авто...

Досi пам’ять зберiгає
жахливi картини з брюс-
сельського стадiону «Ей-
зель», датованi п’ятим
травня 1985 року. На той
день у бельгiйськiй столи-

цi був призначений фi-
нальний матч Кубка євро-
пейських чемпiонiв (нинi
Лiга чемпiонiв) мiж ан-
глiйським «Лiверпулем» й
iталiйським «Ювентусом».
У тодiшньому СРСР теле-
бачення таких подiй не по-
казувало, але завдяки
друзям iз столичного те-
лецентру менi вдалося
потрапити на трансляцiю.
I що ми (як i весь свiт) по-
бачили на екранi? Крива-
ву сутичку мiж прихиль-

никами обох команд. Вiдо-
мi своєю брутальнiстю
британськi хулiгани зла-
мали перегородку мiж
секторами i напали на iта-
лiйцiв. Тi, тиснучись до
виходу, обрушили одну з
конструкцiй стадiону, пiд
якою загинули 39 осiб. Аби
збити лють трибун, було
вирiшено матч таки зiгра-
ти. Єдиний гол, який при-
нiс кубок iталiйцям, про-
вiв нинiшнiй президент
УЄФА Мiшель Платiнi.
Проте радостi в очах пере-
можцiв не було видно.

Хулiган — 
це професiя?

Нинi футбольне хулi-
ганство стало свого роду
ремеслом. Воно має орга-
нiзацiйнi рамки, часто но-
сить певне полiтичне за-
барвлення i навiть почас-
ти оплачується. У нього
свiй жаргон, стиль одягу,

десятки сайтiв i друкова-
нi видання. Як свiдчать
росiйськi джерела, сам
футбол для хулiганiв вiд-
ходить на другий план.
Походи на матчi стали не-
обов’язковими, якщо не
планується зiткнення з
«колегами» з ворожого
табору, а принагiдно i з
мiлiцiєю. Спроби гравцiв i
тренерiв московських ко-
манд урезонити обтяжли-
вих прихильникiв не ма-
ють успiху.

Пiдтягуються до росiян i
нашi. Бiльш-менш значнi
фанатськi угруповання
мають десяток україн-
ських клубiв. Наприклад,
серед прихильникiв сто-
личного «Динамо» фiрми,
як вони себе називають,
The Capitals, City Boys,
Darnitsa Hools, UПБ (Ul-
tras Пiвденної Борщагiв-
ки), Трудовi резерви, якi
об’єднанi в органiзацiю
White-Blue Hooligans i ма-
ють 150 «багнетiв».

Серйозну загрозу для
порядку на стадiонах
становлять польськi ху-
лiгани. I до сьогоднi убо-
лiвальники зi стажем
пам’ятають, як 1998 року
у матчi на Кубок УЄФА
мiж кракiвською «Вiс-
лою» й iталiйською «Пар-
мою» фанат господарiв
поцiлив ножем у хавбека
гостей Дiно Баджо. Зак-
ривавлений iталiєць був
змушений пiти з поля, а
«Вiсла» дiстала рiчну

дисквалiфiкацiю. Два ро-
ки тому представники
польської влади пообiця-
ли УЄФА, що вони покла-
дуть край дiям порушни-
кiв спокою, та через кiль-
ка мiсяцiв перед матчем
варшавського дербi мiж
«Полонiєю» i «Легiєю»
полiцiя затримала понад
700 хулiганiв, у тому чис-
лi бiльш як 60 неповно-
лiтнiх.

Нашi країни
дiятимуть
спiльно

Правоохоронцi двох
країн уже провели кiлька
зустрiчей, пiд час яких
виробляють заходи щодо
пiдтримки порядку на
стадiонах пiд час Євро-
2012. До цiєї справи залу-
чатимуться волонтери,
стюарди, працiвники
приватних охоронних
структур. Буде налагод-
жено обмiн iнформацiєю
про осiб, причетних до
безчинств на спортивних
аренах. До речi, у наших
сусiдiв на профiлактич-
ний облiк поставлено
майже 90 вiдсоткiв фут-
больних уболiвальникiв.
Накреслено прийняти
низку вiдповiдних норма-
тивних актiв. Зокрема,
розроблено проект зако-
ну щодо вiдповiдальностi
за порушення громад-
ського порядку пiд час
проведення спортивних
заходiв.

Сподiватимемося, що на
матчах Євро-2012 панува-
тиме доброзичлива атмос-
фера i нiкому не вдасться
зiпсувати свято футболу
протиправними вихватка-
ми. Одне тiльки непокоїть:
хулiганство силовими ме-
тодами до кiнця не викоре-
нити. Суспiльству слiд
добре помiркувати, як
спрямувати енергiю фана-
тiв у позитивне русло.

Ãåíóÿ, 12 æîâòíÿ. Êîëè ïiä íîãàìè ïàëàº ôàºð, ôóòáîëiñòàì íå äî ì’ÿ÷à Львiвськi замки 
передадуть у концесiю

CÏÀÄÙÈÍÀ. ×àñòèíó ëüâiâñüêèõ çàìêiâ òà iíøèõ iñòîðèêî-
êóëüòóðíèõ ïàì’ÿòîê ïåðåäàäóòü ó êîíöåñiþ ç ìåòîþ ¿õ ðåêîí-
ñòðóêöi¿ i ïðèâåäåííÿ äî íàëåæíîãî âèãëÿäó. Ïðî öå çàÿâèâ íà
ïðåñ-êîíôåðåíöi¿ ãîëîâà Ëüâiâñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäìi-
íiñòðàöi¿ Âàñèëü Ãîðáàëü.

Òàêó ôîðìó ôiíàíñóâàííÿ áóäå âèêîðèñòàíî äëÿ ïiäòðèìêè
ïàì’ÿòîê Ëüâiâùèíè â ðàìêàõ ïiäãîòîâêè äî ªâðî-2012 ïîðÿä
iç ðåñòàâðàöiºþ îá’ºêòiâ äåðæàâíèì êîøòîì òà çà äîïîìîãè
ºâðîïåéñüêèõ ôîíäiâ.

Â. Ãîðáàëü çàçíà÷èâ, ùî âæå óõâàëåíî ðiøåííÿ ïðî ïåðåäà-
÷ó äâîõ çàìêiâ ó òèì÷àñîâó åêñïëóàòàöiþ iíâåñòîðàì. «Çîêðå-
ìà, çàìîê ó Ñòàðîìó Ñåëi ïåðåäàíî â êîíöåñiþ ëüâiâñüêîìó ií-
âåñòîðó, ÿêèé ìàº äîñâiä ðåêîíñòðóêöi¿. Çàìîê ó Ñâiðæi º áiëü-
øèì i ñêëàäíiøèì îá’ºêòîì, òîìó òóò ïîòðiáåí ïîòóæíiøèé êîí-
öåñiîíåð, ÿêîãî ïîêè ùî íåìàº», — íàãîëîñèâ âií.

Ãîëîâà Ëüâiâñüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿ òàêîæ ïîiíôîðìó-
âàâ, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâiñòü ïiäòðèìêè îá’ºêòiâ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè ðåãiîíó êîøòîì ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. «Ïiä ÷àñ
ñïiëüíî¿ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿ êîìiñi¿, ÿêà âiäáóäåòüñÿ 25 ëèñ-
òîïàäà ó Ëüâîâi, ìè îáãîâîðèìî ìîæëèâiñòü âèêîðèñòàííÿ
êîøòiâ ªâðîïåéñüêîãî ôîíäó ðîçâèòêó äëÿ ðåêîíñòðóêöi¿
îá’ºêòiâ çà óìîâè, ÿêùî ðîáîòè çäiéñíþâàòèìóòü ïîëüñüêi ðåñ-
òàâðàòîðè», — ïîâiäîìèâ Â. Ãîðáàëü.

Çà éîãî ñëîâàìè, íèíi óêëàäàºòüñÿ ðåºñòð ïàì’ÿòîê àðõiòåê-
òóðè Ëüâiâùèíè. Ïiñëÿ éîãî ñòâîðåííÿ áóäå ñêëàäåíî ïåðåëiê
îá’ºêòiâ, âiäíîâëåííÿ ÿêèõ ôiíàíñóâàòèìóòü äåðæàâà i ìiñöåâà
âëàäà. 

ПРO ФУТБOЛ З ГУМOРOМ

Ñàìîòíÿ ôóòáîëüíà êîìàíäà áàæàº ïîçíàéîìèòèñÿ ç îëi-
ãàðõîì ñâîº¿ ìði¿. 

***

Ôóòáîëüíèé ñóääÿ ñêëàäàº iñïèò ç ïðàâèë ãðè.
— Ñêiëüêè ãðàâöiâ ìàº ïåðåáóâàòè íà ïîëi? — ïèòàº ií-

ñòðóêòîð.
— Íà ïî÷àòêó ãðè ÷è íàïðèêiíöi?

Polish pass 
для євровболiвальникiв

ÄOÑÂIÄ ÑÓÑIÄIÂ. Ïîëü-
ñüêà âëàäà ïëàíóº çàïðîïî-
íóâàòè ãîñòÿì, ÿêi ïðè¿äóòü íà
ìàò÷i ªâðî-2012, òàê çâàíèé
«Ðolish pass» (ïîëüñüêà ïåðå-
ïóñòêà) — êàðòêó çi ñïåöiàëü-
íèì ïàêåòîì ïîñëóã, ïîòðiá-
íèõ íà ÷àñ ôóòáîëüíîãî òóð-
íiðó (ïðîæèâàííÿ, òðàíñïîðò,
ñòðàõóâàííÿ, òóðèñòè÷íà ií-
ôîðìàöiÿ), ÿêèìè ìîæíà áóäå
óïðàâëÿòè ÷åðåç Iíòåðíåò.
Ïðî öå ïîâiäîìèâ äèðåêòîð ç
îïåðàöiéíèõ ñïðàâ êîìïàíi¿
PL.2012 Âîéöåõ Ôîëåºâñêi ïiä
÷àñ êîíôåðåíöi¿ Ïðåñªâðî ó
Âàðøàâi, ïðèñâÿ÷åíié ïiäãî-
òîâöi äî íàñòóïíîãî ÷åìïiî-
íàòó êîíòèíåíòó ç ôóòáîëó.

«Íàøà iäåÿ òàêà: ñòâîðèòè
çðó÷íîñòi äëÿ çàêîðäîííîãî
òóðèñòà, ÿêèé âèçíà÷èòüñÿ ç
ïèòàííÿìè, â ÿêi äíi i â ÿêi
ìiñòà âií õî÷å ïî¿õàòè, äå íî-
÷óâàòèìå, ÷è ïåðå¿æäæàòèìå
ç ìiñòà â ìiñòî. Ìè õî÷åìî,
ùîá íàøi ãîñòi çìîãëè âñi öi
ïèòàííÿ âèðiøèòè ÷åðåç Ií-
òåðíåò, êóïèòè âñi ïîñëóãè â
îäíîìó êîøèêó, òà ùå é çi
çíèæêîþ», — ïîÿñíèâ Âîéöåõ
Ôîëåºâñêi.

Ïðåäñòàâíèê PL.2012 âiä-
çíà÷èâ âåëèêèé iíòåðåñ äî ïðî-
åêòó â çàöiêàâëåíèõ êîìïàíié,
õî÷à âîäíî÷àñ º ïåâíi òðóäíîùi
÷åðåç âåëèêó êiëüêiñòü ïîòåí-
öiéíèõ ó÷àñíèêiâ. Â. Ôîëåºâñêi
íàçâàâ ïîëüñüêó iäåþ íîó-õàó,
çàçíà÷èâøè, ùî ÓªÔÀ ñõâàëü-
íî ïîñòàâèëàñü äî íå¿.

Çà ñëîâàìè ÷èíîâíèêà, ó ðà-
çi óñïiøíîãî çàâåðøåííÿ ïåðå-
ãîâîðiâ ñèñòåìà ìîæå áóòè çà-
ïóùåíà â òåñòîâîìó ðåæèìi
âæå íàâåñíi 2011-ãî. «Ó íàñ º
âåëèêå áàæàííÿ âèâåñòè òàêèé
ïðîäóêò íà ðèíîê», — ñêàçàâ
âií. Íà äîäà÷ó, çàçíà÷èâ Â. Ôî-
ëåºâñêi, êðà¿íà ïëàíóº ïiäãîòó-
âàòè ñïåöiàëüíèé ñåðâiñíèé
ïåðñîíàë, ïî÷èíàþ÷è âiä âî-
ëîíòåðiâ i çàêií÷óþ÷è âîäiÿìè
òàêñi, ïðîäàâöÿìè çà ïðèíöè-
ïîì «Ìè âñi —ãîñïîäàði ªâðî».

Äâîäåííà êîíôåðåíöiÿ Ïðå-
ñªâðî áóëà îðãàíiçîâàíà âè-
äàâíè÷îþ êîìïàíiºþ «Press» i
çiáðàëà ïîíàä 100 ó÷àñíèêiâ —
îðãàíiçàòîðiâ òóðíiðó, ïðåä-
ñòàâíèêiâ äåðæàâíèõ óñòàíîâ,
ìiñöåâèõ îðãêîìiòåòiâ ªâðî-
2012, æóðíàëiñòiâ, ïðàâîîõî-
ðîíöiâ. 

Сербiв покарали 
власнi хулiгани
ВЕРДИКТ УЄФА. Iталiї зарахували технiчну перемогу у матчi
квалiфiкацiї Євро-2012

Âiäïîâiäàëüíi çà âèïóñê Âîëîäèìèð ÄÅÕÒßÐÅÍÊO, Ãåîðãié ÊOÑÈÕ i Âàëåðié ÐÅÊÓÍOÂ
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Çàìîê ó Ñâiðæi áóäå îíîâëåíèé äî ªâðî-2012

Íèíi ôóòáîëüíå õóëiãàíñòâî ñòàëî ñâîãî
ðîäó ðåìåñëîì. Âîíî ìàº îðãàíiçàöiéíi
ðàìêè, ÷àñòî íîñèòü ïåâíå ïîëiòè÷íå 
çàáàðâëåííÿ i íàâiòü ïî÷àñòè îïëà÷óºòüñÿ.
ßê ñâiä÷àòü ðîñiéñüêi äæåðåëà, ñàì 
ôóòáîë äëÿ õóëiãàíiâ âiäõîäèòü 
íà äðóãèé ïëàí.


