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СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК

«Сьогодні у нас
немає жодного

об’єкта, який міг
би поставити

під сумнів
проведення Євро

в Україні».
Віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури про
підсумки роботи відомства за перше півріччя 2011 року 

Феєрверк 
за 300 днів до старту

ДАТА. У Донецьку 13 серпня відзначатимуть 300 днів до стар-
ту Євро-2012. Святкові заходи до цієї дати відбудуться на тери-
торії майбутньої фан-зони приймаючого міста — в Парку куль-
тури і відпочинку ім. Щербакова. Протягом всього вечора три-
ватиме яскрава шоу-програма — виступи ляльок-велетнів. Піс-
ля завершення для бажаючих пройдуть конкурси з роздачею
морозива і сувенірів усім учасникам. 

До свята вже розроблено рекламно-сувенірну продукцію, яка
буде розповсюджуватися на святкових та масових заходах се-
ред молоді, студентів та школярів. Це значки, магніти, драже і
пластикові браслети з логотипом приймаючого міста. Яскравим
буде і фінал свята — холодний феєрверк з 6 пострілів.

Віктор КАЛІНІЧ
для «Урядового кур’єра»

За ініціативою президента 
УЄФА Мішеля Платіні Євро-

пейський футбольний союз у
партнерстві з Асоціацією євро-
пейських спортивних видань
(ESM) вирішив започаткувати
нагороду найкращому футболіс-
ту, який виступає на континенті.

Трійку претендентів визначи-
ло журі, що складалося з 53
спортивних журналістів, кожен
із яких представляє одну з націо-
нальних асоціацій УЄФА. Серед
номінантів опинилися гравці
«Барселони» Хаві Ернандес і
Ліонель Мессі, а також Кріштіа-
ну Роналду з мадридського «Реа-
ла». Четверте місце в опитуванні
посів ще один футболіст ката-

лонського клубу — Андрес Інієс-
та. Плеймейкер синьо-гранато-
вих випередив у голосуванні
Фалькао з «Порту» й Уейна Руні
з «Манчестер Юнайтед».

Вирішальний етап голосуван-
ня, за результатами якого визна-
читься найкращий футболіст Єв-
ропи, відбудеться 25 серпня в
Монако під час жеребкування
групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаю, що
минулого сезо-
ну Ернандес із
Мессі допомог-
ли «Барселоні»
виграти чемпіонат Іспанії та Ку-
бок європейських чемпіонів.
Причому аргентинець забив за
клуб 53 м’ячі в 55 офіційних зус-
трічах. Із них 31 гол форвард
провів у Примері, а в Лізі чемпіо-

нів відзначився 12 разів, встано-
вивши новий рекорд турніру. В
свою чергу, володар «Золотої
бутси» Роналду з 40 голами став
найкращим бомбардиром і сріб-
ним призером чемпіонату Іспанії.

ернандес, Мессі чи роналду?
ВІДЗНАКА. 25 серпня буде названо найкращого футболіста Європи

12500м2

становитиме загальна площа скляних
фасадних конструкцій по периметру НСК

«Олімпійський».  До монтажу вже
підготовлені п’ятдесят вісім конструкцій 

з вісімдесяти потрібних. Скляний пакет
складається з двох поверхонь (кожна

завтовшки у вісім міліметрів).
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11Заступник генерального
директора Укрзалізниці
Леонід Лобойко: «Укрзалізниця
програму підготовки до Євро
виконає вчасно»

ЕКСКЛЮЗИВ

15 Заслужений майстер
спорту Віктор Онопко: 
«Україна дала мені
путівку у великий
футбол»

ПРОГНОЗИ. Головним
конкурентом українців
у боротьбі за путівку
до наступного
чемпіонату світу 
з футболу буде збірна
Англії

За лондонським туманом 
видно перемогу

Хаві 
Ернандес

Ліонель 
Мессі

Кріштіану
Роналду

Українські футболісти вже мають позитивний досвід гри з родоначальниками футболу. Тоді, у жовтні 2009-го, 
нашим хлопцям завдяки голу Сергія Назаренка (на фото зверху) вдалося взяти гору над збірною Великої Британії
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Після відкриття супер-
сучасної «Донбас Аре-

ни» Парк імені Щербакова,
де розташований старий
стадіон «Шахтар», почав
утрачати свій футбольний
статус. Те ж саме стосуєть-
ся й тутешнього терикона,
який уболівальники довгі
роки використовували як
додаткову трибуну. Втім,
саме цю територію, враху-
вавши її багатющі фут-
больні традиції, обрали міс-
цем для розташування
фан-зони під час проведен-
ня в місті матчів Євро-2012.

І знову — 
до стадіону
«Шахтар»

Офіційні фан-зони є
спільним проектом УЄФА
та міст-господарів Євро-
2012 і створюються для то-
го, щоб місцеві вболіваль-
ники чи туристи могли пе-
реглядати тут матчі чем-

піонату в тому разі, якщо
вони з якихось причин не
потрапили на стадіон. По-
передньо в обласному цен-
трі подейкували про об-
лаштування фан-зони на
центральній площі імені
Леніна. Та потім перевагу
віддали історичному фут-
больному центру в Парку
ім. Щербакова поблизу ста-
діону «Шахтар». По-пер-
ше, ця територія має великі
спортивні традиції. А по-
друге, згадане місце вва-
жається найбільш підходя-
щим з точки зору гаранту-
вання безпечного перебу-
вання тут великої кількості
людей та має можливість
підключення до всіх по-
трібних комунікацій. Отож
комунальники міста вже
почали відповідні роботи з
облаштування паркової зо-
ни. Вартість проекту — 15
мільйонів гривень, з яких
частину виділить УЄФА.

— Фан-зона в районі
старого стадіону «Шахтар»
займатиме площу майже
10 гектарів, — розповідає
начальник управління з

питань підготовки до Євро-
2012 Донецької міськради
Сергій Рєпін. — Тут будуть
створені досить комфортні
умови для бажаючих пере-
глядати матчі чемпіонату
— для цього заплановано
встановити великі екрани.
Також для всіх присутніх
місцева влада береться ор-
ганізувати харчування, до-
звілля та забезпечить охо-
рону порядку.

Головну сцену змонту-
ють безпосередньо поблизу
стадіону «Шахтар». На ній
встановлять екран площею

майже 100 кв. метрів. Ще
два екрани — вдвічі менші
— будуть розташовані про-
порційно по обидва боки те-
риторії для перебування
вболівальників. Також тут
мають намір збудувати ще
одну сцену для проведення
футбольних вікторин, кон-
курсів та інших розва-
жальних заходів. 

Потрапити до зони (вхід
вільний) всі бажаючі змо-
жуть через два входи —
безпосередньо з боку пар-
ку та з вулиці Стадіонної.
А ось на випадок надзви-

чайної ситуації буде пе-
редбачено аж сім евакуа-
ційних виходів, про які під-
казуватимуть відповідні
вказівники.

Не переглядом
матчів єдиним

Фан-зона в Парку
ім. Щербакова працюватиме
з 11-ї ранку до 2 години ночі.
Певна річ, уболівальники
протягом цього часу не тіль-
ки переглядатимуть на ек-
ранах матчі чемпіонату Єв-
ропи з футболу. Адже всім
присутнім запропонують
довгу низку різноманітних
послуг і розваг, серед яких
концерти національних та
місцевих груп і виконавців,
лазерне шоу, конкурс ма-
люнків на кращий фан-ба-
нер, змагання з настільного
футболу тощо. До речі, про
змагання: тут передбачаєть-
ся створення зони активного
проведення дозвілля. Зокре-
ма на штучних футбольних
«галявинах» ФК «Шахтар»
пройде чемпіонат Європи
серед уболівальників. 

По всій території парко-
вої фан-зони є намір вста-
новити 55 торговельних на-
метів, де можна буде при-
дбати продукти харчування
та напої. А на окремій тери-
торії всім бажаючим запро-
понують сувенірну продук-
цію з символікою Євро-2012
та міста-господаря, а також
вироби місцевих майстрів
та умільців. Значно ком-
фортніші умови вирішено
створити у VIP-зоні, де об-
лаштують окремий вхід та
парковку для чотирьох де-
сятків автомобілів. 

Для забезпечення у фан-
зоні громадського порядку
та безпеки вболівальників
залучають співробітників
міліції та окремий підрозділ
охорони. В приміщенні лег-
коатлетичного манежу пра-
цюватиме координаційний
штаб, де перебуватимуть
співробітники МНС, міліції
та медичні працівники, які
відстежуватимуть опера-
тивну обстановку. Передба-
чено й постійне чергування
пожежних автомобілів та
«швидкої допомоги».

Оксана МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр»

Такого дорожньо-
транспортного хаосу

жителі Львова не прига-
дують давно: головні ву-
лиці — автомагістралі за-
криті для проїзду, без на-
дійного сполучення зали-
шився навіть головний за-
лізничний вокзал, майже
місяць не курсують трам-
ваї. Як, а головне — чим
доїхати до вокзалу, аби
встигнути до потяга? —
стало серйозною пробле-
мою для подорожніх. При-
чиною колапсу стала пе-
рекрита на ремонт голов-
на транспортна автомагіс-
траль міста — вулиця Го-
родоцька. У КП «Львів -
електротранспорт» та ту-
ристичних фірмах підра-
ховують втрати. Наріка-
ють і львів’яни, що, заті-
ваючи ремонт, не подбали
про організацію руху. 

Колія — безшумна,
трамвай —
швидкісний 

У керівників міста свої
аргументи. 

— А як ремонтувати ву-
лиці, не перекриваючи ру-
ху? — запитує директор
КП «Львівавтодор» Олег
Береза. — Іншого способу
немає. За кошти Європей-
ського банку реконструкції
та розвитку у місті віднов-
лять автомагістралі, спря-
мують їх на поліпшення
роботи міського електро-
транспорту. 

Відтак у Львові будуть
не лише добрі дороги,
справні комунікації та
безшумні трамвайні ко-
лії, а також на 20 відсот-
ків збільшиться швид-
кість руху трамваїв,
встановлять нову систе-
му управління дорожнім
рухом, із заторами на ма-

гістралях боротиметься
автоматика.

Ремонтують 
у борг 

Доводять до ладу й інші
міські магістралі. У списку
тих, де вже попрацювали
ремонтники, — вулиця Ли-
пинського, частина про-
спекту імені Чорновола,
в’їзд до межі міста на ву-
лиці Шевченка. Європей-
ський вигляд має ще один
в’їзд у Львів, на вулиці Зе-
леній. 

Водночас у Львові не
бракує критики на адресу
міської влади, мовляв, чи
реально освоїти задекла-
ровані пропозиції на отри-
мання 500 мільйонів гри-
вень з державного бюдже-
ту на ремонти доріг за та-
кий короткий час? А якщо
вдасться використати, то,
мовляв, немає гарантії, що
роботи виконають якісно і

за рік-два їх не доведеться
«латати». 

Натомість жодних під-
став для сумнівів щодо
якості й надійності вико-
нання робіт не має викону-
вач обов’язків начальника
управління капітального
будівництва Львівської мі-
ської ради Ігор Фалюта.
Компанія «Онур» унемож-
ливила вплив людського
чинника: у процесі вироб-
ництва будматеріалів усі
параметри продукції задає
і контролює автоматика, й
інгредієнти подаються
строго дозовано, відтак
«наліво» не поїде жодне
авто зі щебенем чи асфаль-
том — диспетчери контро-
люють рух транспорту.     

Вперше за понад трид-
цять років з часу завер-
шення будівництва нових
мікрорайонів у Львові про-
кладають дві нові дороги —
вулиці Вернадського та
Ряшівську. 

Бруківка «тікає» 
Гори сяк-так скинутої

обабіч проїжджої частини
бруківки — звична карти-
на у місті. Варто глянути
під ноги, й одразу можна
побачити неоднорідність
дорожнього покриття: на
одному відрізку нерідко
вулиця замощена калібро-
ваною бруківкою, а части-
на… доштукована менш
цінним матеріалом — ко-
лотим каменем. А куди ж
поділася автентична бру-
ківка, якою раніше повніс-
тю була замощена вулиця?
— виникає запитання у
львів’ян, яким не байдуже
обличчя міста. 

— Все дуже просто, —
роз’яснила ситуацію не-
байдужа жителька міста,
яка зателефонувала дня-
ми у корпункт «Урядового
ку р’є ра», — біля одного
популярного відпочинко-
вого комплексу у перед-
місті Львова — Винники
робітники якраз перено-
сять з вулиці калібровану
бруківку. 

Навіть нефахівцеві про-
сто розрізнити, що зсипана
в купу перед рестораном у

Винниках мозаїка справді
автентична, а не сучасна,
виготовлена з піску, яка й
кількох зим не витримає.
Такої у Львові не пропонує
жодна з фірм, яка реалізує
природний камінь. Аби по-
дібних випадків не трапля-
лося, у Львові прийняли
рішення  про облік та збе-
рігання мозаїки, бруківки і
колотого каменю та їх ви-
користання під час  ремон-
ту доріг. Районні адмініс-
трації інвентаризують ву-
лиці, які мають бруковане
покриття. А за облік бру-
ківки, мозаїки та колотого
каменю, контроль та вико-
ристання відтепер відпові-
датимуть голови районних
адміністрацій та підрядни-
ки, з якими органи влади
укладуть договори на про-
ведення робіт. Всі роботи
щодо заміни формату по-
криття вулиць погоджува-
тимуть з управлінням охо-
рони історичного середови-
ща. Відтак у центральній
частині Львова не лише не
замінюватимуть бруківку
на асфальт, нею замощу-
ватимуть ті вулиці, які у
повоєнні роки закатали ас-
фальтом. 

Фан-зона навколо терикона
ПРОЕКТ. У Донецьку облаштовують футбольний парк для 60 тисяч уболівальників

ПРЯМА МОВА
Андрій САДОвий, 
Львівський міський голова:

— Нинішнього року плануємо виконати за-
галом чималий обсяг ремонту  доріг. Їх віднов-
люємо у борг. Загалом уже виконали робіт, які
не оплачені, на суму 252 мільйони гривень, з
них 15 мільйонів гривень — торішній борг.

Кошти, які мали б отримати (500 млн гривень), ще не надходили.
Те, що ми отримуємо за загальною цільовою програмою, — мізер.
Поки що роботи виконує власним коштом фірма-підрядник. 

КОМПЕТЕНТНО
Олександр Лук’янченкО,
міський голова Донецька:

— Наша делегація побувала у Франкфурті-
на-Майні під час проведення там чемпіонату
світу з футболу серед жінок. Так от там фан-
зона набагато менша, ніж запланована в Пар-
ку ім. Щербакова. Зокрема, під час матчу збір-

ної Німеччини зона була заповнена вщерть — 12 тисяч уболіваль-
ників. А в Донецьку хочемо підготувати територію для 60 тисяч
людей. І якщо у Франкфурті фан-зону охороняли 150 працівників
поліції, то у нас чергуватимуть 600 правоохоронців. А в цілому в
експертів УЄФА до нашої фан-зони немає ніяких зауважень. 

Як розв’язати дорожній вузол?

ІНФРАСТРУКТУРА. Львів потерпає 
від транспортного хаосу і з нетерпінням 

очікує завершення ремонтних робіт на вулицях 
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ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ЖИТЕЛІВ
КИЄВА, ДОНЕЦЬКА, ХАРКОВА ТА
ЛЬВОВА: ЯК ВПЛИВАЄ ПІДГОТОВ-
КА ДО ЄВРО НА РИТМ ВАШОГО
МІСТА? ПИШІТЬ НА E-maIL:

Як розв’язати дорожній вузол?

subs@ukcc.com.ua
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Не секрет, що у підготовці до
Євро-2012 чи не найбільший

обсяг робіт дістався будівельни-
кам і транспортникам. Саме за го-
товністю їхніх об’єктів УЄФА пе-
редусім судитиме про виконання
Державної цільової програми з
підготовки та проведення в Украї-
ні фінальної частини чемпіонату.
Як із поставленим завданням
справляється залізничний транс-
порт, кореспондентові «Урядового
кур’єра» розповідає заступник ге-
нерального директора Укрзаліз-
ниці Леонід ЛОБОЙКО.

Нагадайте,  будь ласка,  який
обсяг робіт має виконати Укрза-
лізниця до Євро-2012?
— Залізничний транспорт працює
за державною цільовою програ-
мою, затвердженою Кабінетом Мі-
ністрів у квітні минулого року. Її
пріоритетні напрямки — насампе-
ред впровадження швидкісного
руху пасажирських поїздів,
комплексна модернізація ділянки
залізничного напрямку Полтава—
Бурти—Користівка, закупівля па-
сажирського рухомого складу для
забезпечення міжрегіональних
пасажирських перевезень, будів-
ництво залізнично-автомобільного
мостового переходу через р. Дніп-
ро в Києві, реконструкція вокзалу
станції «Донецьк».

Що із доведеної програми
вже виконано?
— Працюємо за планом. Загалом
завершити програму підготовки
маємо наприкінці 2011 — на по-
чатку 2012 року. Передусім ідеть-
ся про впровадження за напряма-
ми транснаціональних коридорів
швидкісного руху пасажирських
поїздів. На будівництві залізнич-
но-автомобільного мостового пе-
реходу через Дніпро в Києві вже
відкрили залізничний та автомо-
більний рух з лівого на правий бе-
рег Дніпра та у зворотному на-
прямку, облаштували зупиноч-
ний пункт «Лівий берег», а до Дня
Незалежності завершимо будів-
ництво автомобільного з’їзду в на-
прямку Кончі-Заспи. Здали в екс-

плуатацію першу чергу пасажир-
ського вокзального комплексу на
станції «Дарниця». Виконуємо ве-
ликий обсяг робіт з реконструкції
залізничного вокзалу в Донецьку. 

Який обсяг робіт заплановано
на поточний рік?
— Згідно з Державною цільовою
програмою, на будівництво, рекон-
струкцію та ремонт залізниць орі-
єнтовні обсяги фінансування на
2011 рік становлять 7,7 млрд грн.
Що ж до масштабів робіт, то про
них можна судити хоча б з того, що

буде зроблено в Донецьку. Ведеть-
ся будівництво нового приміського
вокзалу, споруджуємо транзит-
ний. Реконструюємо існуючий
вокзал станції «Донецьк», паса-
жирські платформи, будуємо кон-
корси для приміських та транзит-
них пасажирів. Закінчуємо зводи-
ти 2-й поверх будівлі громадсько-
торговельного комплексу…

Хто працює на будівництві —
наші чи зарубіжні робітники?
— На спорудженні об’єктів за-
лізничної інфраструктури задія-
ні вітчизняні робітники і підряд-

ники. Приміром, мостовий пере-
хід через Дніпро в районі Києва
зводять такі відомі генпідрядни-
ки, як ТОВ «БМК Планета-
Міст», ПАТ «Мостобуд», ТОВ
«Гідроінжбуд».

Як перевіряється якість робіт?
— Служби залізниць, які відпо-
відають за виконання робіт згід-
но з кожним контрактом, переві-
ряють акти приймання робіт та
платіжні рахунки разом із спе-
ціалістами з технічного нагляду
за будівництвом. Якість будів-
ництва контролюється групою

технічного нагляду та фахівцями
служби капітальних вкладень
залізниць. За якість виконаних
робіт субпідрядником відпові-
дальність несе генпідрядник,
причому своїм коштом.

Чи є проблеми з фінансуван-
ням? За які кошти — бюджетні
чи інвестиційні — зводяться
об’єкти та проводиться модерні-
зація? 
— Фінансування передбачено за
рахунок різних джерел: власні
кошти, бюджетні та залучені, в

тому числі й інвестиційні. Скажі-
мо, за рахунок коштів державно-
го бюджету заплановано придба-
ти два швидкісні міжрегіональні
електропоїзди подвійного жив-
лення виробництва ВАТ «Крю-
ківський ВБЗ», збудувати сучас-
ні шляхопроводи та огородження
станцій на напрямках трансна-
ціональних коридорів між міста-
ми — учасниками чемпіонату, а
також звести залізнично-авто-
мобільний мостовий перехід че-
рез Дніпро в Києві. З початку ви-
конання Державної цільової про-
грами підготовки та проведення
в Україні фінальної частини Єв-
ро-2012 використано державних
коштів у сумі 1485,0 млн грн.

Як виконується програма
електрифікації залізниць,  роз-
рахована до 2016 року?
— Наразі зосередилися на тій її
складовій, яка стосується підго-
товки до чемпіонату, зокрема
впровадження прискореного руху
пасажирських поїздів. Електри-
фікуємо дільниці Полтава—Крас-
ноград—Лозова та завершуємо ці

роботи на ділянці Полтава — Кре-
менчук, реконструюємо електро-
постачання вокзального комплек-
су станції «Донецьк».

На напрямку швидкісного ру-
ху Львів—Київ—Полтава—Ло-
зова—Донецьк, Полтава—Хар-
ків передбачається здійснити
комплекс робіт з модернізації ін-
фраструктури електропостачан-
ня. Це стосується контактної ме-
режі, повітряних ліній електро-
передачі, тягових підстанцій.

Нині вже виконали значний об-
сяг запланованих робіт. Причому
власними силами і коштами. Ад-
же розуміємо, що йдеться про
електрифікацію 1562 км заліз-
ничних ліній на п’яти залізницях.
Усі вони входять у стратегічно
важливі напрямки розвитку за-
лізничного транспорту України,
які потрібні для розмежування
руху пасажирських і вантажних
поїздів, впровадження швидкіс-
ного руху та збільшення пропус-
кної спроможності залізниць як
для внутрішніх, так і міжнарод-
них та транзитних перевезень. 

Хоч про що б ми говорили,
все зводиться до впровадження
швидкісного руху поїздів. На
якому етапі реалізації нині ця
програма?
— Проводимо роботи з рекон-
струкції та будівництва об’єктів
залізничної інфраструктури на
напрямках Львів—Здолбунів—
Шепетівка—Коростень—Київ,
Київ—Полтава—Харків, Київ—

Полтава—Красноград—Лозо-
ва—Донецьк.

Впровадження швидкісного ру-
ху поїздів дасть змогу скоротити
час перебування у дорозі на на-
прямку Київ—Львів та Київ—
Харків до 1,5 години, а на напрям-
ку Київ—Донецьк — до 4 годин.

Уже модернізували та відрегу-
лювали 566 км контактної мере-
жі, замінили 186 км проводів,
1186 опор та 1850 ізоляторів за-
старілих типів повітряних ліній
електропостачання живлення,
встановили 247 обмежувачів пе-
ренапруги на пристроях контак-
тної мережі, тягових підстанціях

та лініях живлення. І це далеко
не весь перелік зробленого.

Для швидкісного руху по-
трібна не лише відповідна ін-
фраструктура,  а й рухомий
склад. Якою технікою він попов-
ниться і чи є кошти на її при-
дбання?
— У межах своїх фінансових
можливостей за рахунок залуче-
них коштів придбаємо 10 новітніх
потягів фірми Hyundai Rotem
(Корея), 2 міжрегіональні двосис-
темні двоповерхові електропоїз-
ди виробництва АТ «Шкода ва-
гонка» та 2 міжрегіональні поїзди
локомотивної тяги виробництва
ВАТ «КВБЗ». Їхні технічні та
економічні показники експлуата-
ції відповідають сучасним євро-
пейським вимогам безпечності,
екологічності та енергоефектив-
ності транспорту. 

Кредит у сумі 260 950 тис. дол.
терміном погашення до 2020 року
(наданий під державну гарантію)
надав «Ексімбанк» Кореї на кон-
тракт з придбання десяти швид-
кісних електропоїздів подвійного
живлення у дев’ятивагонній ком-
плектації. Відповідний договір
наприкінці 2010 року з ним укла-
ла Південна залізниця. Сума
кредиту становить 85% загальної
вартості закупівлі.

Чи не станеться так,  що мас-
штабні будівельні роботи посу-
нуть на другий план поліпшення
якості обслуговування пасажирів?

— Постійно над цим працюємо.
Підвищуємо якість традиційних
послуг і розширюємо їхній асор-
тимент. Ввели чоловічі та жіночі
купе в усіх фірмових поїздах на
всіх залізницях. Недавно відно-
вили виклик до поїзда носіїв ба-
гажу. Надали можливість паса-
жирам сплачувати вартість бі-
лизни, чаю чи кави в касі під час
придбання квитка. 

Чи буде впроваджено попе-
редній продаж квитків за 90 діб
і коли,  зрештою,  втілиться ідея
їх реалізації через Інтернет на
вокзалах із застосуванням авто-
матів для друку проїзних доку-
ментів?
— Нині розробляється програма
впровадження попереднього
продажу залізничних проїзних
документів за 90 діб, яку перед-
бачається реалізувати у вересні
2011 року. Щодо впровадження
дослідних зразків із застосуван-
ням автоматів для друку, то на
вокзалі станції «Київ-Пасажир-
ський» плануємо це зробити до
кінця 2011 року.

А ще працюємо над підвищен-
ням професійного рівня провід-
ників мотор-вагонного рухомого
складу, поліпшенням ефектив-
ності їхньої роботи та якості об-
слуговування пасажирів під час
проведення Євро-2012. У ДП
«Державний науково-дослідний
центр залізничного транспорту
України» пройшли навчання 5
інструкторів-провідників та 8
провідників мотор-вагонного ру-
хомого складу з правом прове-
дення навчання.

Ви випередили моє запитан-
ня щодо підготовки персоналу
до Євро-2012...
— Цей напрямок тримаємо на по-
стійному контролі. Торік почали
навчання працівників ділового
спілкування іноземними мовами,
видали словники-розмовники. За-
галом за час підготовки до чемпіо-
нату плануємо провести навчання
4697 чоловік, з яких 1234 особи
вже пройшли відповідний курс.
Для забезпечення подолання мов-
ного бар’єра закуплено 1200 та на-
друковано 4000 примірників слов-
ників-розмовників. Придбано 4
комп’ютерні та мультимедійні
програми для забезпечення на-
вчального процесу на загальну су-
му 92,799 тис. грн. Одне слово, пра-
цівники Укрзалізниці Євро-2012
зустрінуть добре підготовленими. 

Лариса Дацюк,  
«Урядовий кур’єр» 
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Заступник генерального
директора Укрзалізниці

Леонід ЛОБОЙКО

«Укрзалізниця програму підготовки до Євро
виконає вчасно»

Досьє «УК» 
Леонід Лобойко. Народився 1951 року на Харківщині. Закінчив Харків-

ський інститут інженерів залізничного транспорту та Дніпропетровський на-
ціональний університет залізничного транспорту. Кандидат технічних наук.
трудову діяльність розпочав у 1974 р. в пасажирському вагонному депо стан-
ції «Харків-Сортувальний» південної залізниці, на якій пропрацював на різ-
них посадах понад 25 років. З 2000 року заступник начальника, начальник
Головного пасажирського управління Укрзалізниці, заступник начальника
Головного управління безпеки руху та екології по рухомому складу. З 2010-
го — заступник генерального директора Укрзалізниці.

7,7млрд грн
становлять на 2011 рік
орієнтовні обсяги
фінансування реконструкції
та ремонту залізниць. 

Нині розробляється програма впровадження
попереднього продажу залізничних проїзних
документів за 90 діб, яку передбачається
реалізувати у вересні 2011 року.

Залізничники до 2012 року гарантують пасажирам європейський сервіс
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Валерій РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Збірна України 2 грудня
дізнається про своїх су-

перників на груповому ета-
пі домашнього Євро-2012.
А ось із ким доведеться
конкурувати найсильні-
шим вітчизняним футбо-
лістам у боротьбі за путів-
ку до наступного чемпіона-
ту світу, відомо вже зараз.
Під час «розсіювання» у
Ріо-де-Жанейро з елітної
групи фаворитів нам діста-
лася Англія, з другої групи
«сіяних» — Чорногорія. Що
стосується інших наших
конкурентів, то команда,
яка ставить за мету грати в
Бразилії, апріорі повинна
перемагати збірні, розта-
шовані у світовому рейтин-
гу значно нижче. В цьому
разі — Польщу, Молдову
та Сан-Марино.

Цілком імовірно, що вже
в червні наступного року в
Києві чи Донецьку турнір-
на доля може подарувати
команді Олега Блохіна по-
бачення з якимось із май-
бутніх суперників. Адже
наші конкуренти — бри-
танці та балканці — мають
прекрасні шанси на вихід
до фінальної частини чем-
піонату Старого Світу. За-

раз у групі G лідирує Чор-
ногорія — 10 очок з два-
надцяти можливих. Ан-
глійці посідають другу схо-
динку з сімома пунктами,
але зігравши на матч мен-
ше. Ключовий поєдинок
відбудеться 7 жовтня: пі-
допічні Златко Кранчара
прийматимуть дружину
Капелло в рідних стінах.

Нагадаю, що переможець
групи потрапить до Євро-
2012 напряму, а друга ко-
манда може пробитися ту-
ди крізь сито ігор плей-оф.

Ще один обнадійливий
штрих. В офіційних зустрі-
чах збірна України з
п’ятірки грандів Старого
Світу перемагала лише
Англію. Трапилася ця істо-

рична подія 10 жовтня 2009
року під час кваліфікації
до мундіалю-2010 у Пів-
денній Африці. Тоді у
Дніпропетровську підопіч-
ні Олексія Михайличенка
обіграли родоначальників
футболу з мінімальним ра-
хунком — 1:0 завдяки точ-
ному пострілу півзахисни-
ка Сергія Назаренка.

ПРЯМА МОВА 
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Список Блохіна
КАДРИ. Головний тренер збірної

України оголосив список гравців, ви-
кликаних на контрольний матч проти

збірної Швеції, що відбудеться 10 серпня у Хар-
кові. Найбільше представництво у київського «Ди-

намо» та «Дніпра» — по п’ять запрошених. У
складі національної команди —

двоє новачків: уперше
отримали виклик
на збір Олексій
Антонов з «Дніп-
ра» й Едмар з
«Металіста».

Збір синьо-
жовтих розпоч-

неться 8 серпня на навчально-тренувальній
базі у Кончі-Заспі.

Склад збірної України:
Воротарі: Олександр Шовковський

(«Динамо»), Андрій Дикань («Спартак»,
Росія).

Захисники: Олександр Кучер, Ярослав
Ракицький («Шахтар»), Артем Федецький
(«Карпати»), Андрій Русол, Віталій Мандзюк («Дніпро»)

Півзахисники: Олег Гусєв,  Андрій Ярмоленко («Динамо» ),
Євген Коноплянка, Руслан Ротань («Дніпро»), Максим Каліні-
ченко («Таврія»), Олексій Гай («Шахтар»), Едмар («Металіст»),
Анатолій Тимощук («Баварія», Німеччина)

Нападники: Андрій Шевченко, Артем Мілевський («Динамо»),
Марко Девіч («Металіст»), Олексій Антонов («Дніпро»), Андрій
Воронін («Динамо», Росія)

Втратили 
ще три позиції

РЕЙТИНГ. В оновленому табелі про ранги ФІФА команда
Олега Блохіна опустилася ще на три позиції порівняно з попе-
реднім місяцем. Тепер українці посідають 45-те місце.

Рейтинг ФІФА
1 (1). Іспанія — 1588 8 (6). Італія — 1059
2 (2). Нідерланди — 1542 9 (8). Хорватія — 1033
3 (3). Німеччина — 1305 10 (10). Аргентина — 1013
4 (5). Бразилія — 1202
5 (18). Уругвай — 1156 ...18 (17). Росія — 914
8 (6). Англія — 1146 ...42 (40). Білорусь — 636
7 (7). Португалія — 1076 ...45 (42). УКРАЇНА — 620

Тимощуку
подобається
в Мюнхені

ЗІРКА. Півзахисник збірної України Анато-
лій Тимощук заявив, що має намір залишитися
у своєму нинішньому клубі — мюнхенській «Ба-
варії» — і після 2012 року, коли закінчується йо-
го чинний контракт з німецьким грандом.

32-річний гравець зізнався, що впевнено по-
чуває себе в одному з найкращих клубів світу.
У рамках підготовки до нового сезону «Бава-
рія» провела контрольний матч зі збірною Ка-
тару, в якому здобула переконливу перемогу з
рахунком — 4:2. Віце-капітан збірної України
з’явився на полі у складі команди Юппа Хайн-
кеса у другому таймі. Він посприяв четвертому м’ячу, забитому
у ворота азіатської команди хорватським легіонером мюнхен-
ської команди Івіцею Олічем.

Шандор вирушає
до Польщі

ПРИЗНАЧЕННЯ. Найближчу зустріч од-
ного з господарів Євро-2012 обслуговува-
тиме бригада українських арбітрів. 10 сер-

пня на полі стадіону в Люблині збірні Польщі
й Грузії розсудить Андрій Шандор, йому
допомагатимуть Ігор Пономаренко і Сергій
Возняк.

Арбітр ФІФА зі Львова Шандор також
обслуговував матч-відповідь другого
кваліфікаційного раунду Ліги Європи
між азербайджанським «Хазаром» та
«Маккабі» з Тель-Авіва (асистенти —

Олег Муравйов, Володимир Володін).
На цій же стадії турніру в Казахстані, де грали місцевий «Ак-

тобе» з угорським «Кечкеметом», бригаду українських рефері
очолював Сергій Бойко. Йому допомагали Олександр Якименко
і Леонід Ярмолинський.

Віктор САВЧУК 
для «Урядового кур’єра»

Франція сумує, Боснія радіє,
Україна роздумує
ПЕРСПЕКТИВА. «Урядовий кур’єр» аналізує
підсумки жеребкування відбору на ЧС-2014

Олег БЛОХІН,
тренер збірної України:
«Добре, що нам випала Англія, а не Франція, Іспанія чи Нідер-

ланди. З ними грати було б значно важче. Не варто недооціню-
вати Молдову та Польщу. «Маленькі» команди нам завжди ство-
рюють проблеми. Але якщо їх не обігрувати, як це свого часу
трапилося в Тбілісі, то вийти з першого місця проблематично».

Фабіо КАПЕЛЛО,
тренер збірної Англії:
«Добре пам’ятаю Україну. Саме їй ми поступилися у останній

грі відбору на ЧС-2010. У цій групі нам доведеться нелегко. По-
тенціал футболістів Чорногорії ми маємо можливість перевірити
на власному досвіді під час нинішньої відбірної кампанії. Польща
з кожним роком стає сильнішою. Отже ми маємо бути макси-
мально зосередженими у кожній грі».

Францішек СМУДА,
тренер збірної Польщі:
«Ця група, напевне, сильніша за ту, в якій ми грали у відборі

до чемпіонату світу в ПАР (Словаччина, Словенія, Чехія, Пів-
нічна Ірландія, Сан-Марино). Нам відомий потенціал Англії, ми
добре знаємо Україну, але особливу увагу потрібно звернути
на Чорногорію, в якій оглядачі вбачають «темну конячку». Це
дуже сильна команда». 

Златко КРАНЧАР,
тренер збірної Чорногорії:
«Я налаштований оптимістично, хоча група у нас серйозна.

Нас знову чекають матчі з Англією, хоча це не такий вже й по-
ганий вибір з першого кошика. Схоже, ми будемо боротися за
друге місце з Україною і Польщею».

Лоран БЛАН,
тренер збірної Франції:
«Не розумію, чому фіналісти ЧС-2006 опинилися у другому

кошику, а Греція, Норвегія та Хорватія — в першому. У підсумку

нам дісталася в суперники Іспанія — чинний чемпіон світу та
Європи. Добре хоча б те, що в нашій групі п’ять команд, а не
шість. Доведеться зіграти на дві зустрічі менше».

Анатолій ТИМОЩУК,
півзахисник збірної України:
«З Англією ми зустрічалися у відбірному турнірі до ЧС-2010.

Вони показали впевнену гру, але нам пощастило завдати їм
єдиної поразки в групі. Збірна Польщі — достойний конкурент,
з яким ми зустрічалися у товариському матчі рік тому. Багатьох
футболістів суперника я добре знаю з виступів у Бундеслізі».

Ріо ФЕРДІНАНД,
захисник збірної Англії:
«Коли стало ясно, що з Францією ми не перетнемося, ситуа-

ція виявилася досить простою: ми зобов’язані виходити з групи
з першого місця. Нас знову чекають матчі проти Чорногорії, а
також непрості виїзди в Україну і до Польщі, але цього разу ми
зобов’язані бути першими».

Деян САВІЧЕВІЧ,
президент футбольного союзу Чорногорії:
«Жереб міг бути і кращим, але міг бути і гіршим. Зізнаюся, з

першого кошика я хотів Грецію, але радий, що уникли протис-
тояння з Іспанією. Ми не повинні висловлювати невдоволення,
тому що в суперники нам дісталися Молдова і Сан-Марино. А
з Україною і Польщею ми будемо боротися на рівних. Фаворит
групи Н — збірна Англії».

Єжи ЕНГЕЛЬ,
екс-тренер збірної Польщі:
«Українці не мають серйозних особистостей в команді, як це

було кілька років тому. Втім, ми добре знаємо, що відбір на мун-
діаль є продовженням фінальної частини чемпіонату Європи.
Тому якщо Україна добре зарекомендує себе на Євро-2012, то
кістяк команди збережеться і на наступний відбірний цикл. В ін-
шому разі їм буде дуже непросто». 

Боротьбу за путівку на мундіаль Шевченко та його партнери розпочнуть у вересні 2012 року

САНКЦІЇ. Переобраний у
червні нинішнього року на
новий термін президент 
ФІФА Йозеф Блаттер висту-
пив з ініціативою довічно від-
лучати від футболу учасників
і організаторів договірних
матчів, а також футболістів
або тренерів, які грають на
тоталізаторі.

«Щоб викоренити це зло,
нам необхідно вжити найжор-
сткіших заходів, — наголосив
глава світового футболу. �
Вихід я бачу в довічній дис-
кваліфікації непорядних дія-
чів. Незалежно від того, грав-
ці це, тренери або судді. Це
питання вкрай делікатне, і то-
му ФІФА цим стурбована. Ми

отримали і продовжуємо от-
римувати повідомлення про
те, що той чи інший гравець
або тренер робить ставки. То-
му ми повинні діяти жорстко і
рішуче».

Президент ФІФА розповів,
чому Міжнародна федерація
футболу співпрацює з Інтерпо-
лом у боротьбі з договірними

матчами і нелегальними став-
ками. 

«Ми почали працювати з Ін-
терполом, оскільки статут 
ФІФА не дозволяє виносити
кримінального покарання, —
пояснив Блаттер. — Ми потре-
буємо допомоги місцевих уря-
дів і судів, але потрібні і полі-
цейські розслідування».

Червона картка — довічно?
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Відтепер 
і в збірній

України буде свій
бразилець —
Головський де
Ласерда Едмар

Два дублі на
старті прем’єр-
ліги відчинили

Олексію Антонову
двері до збірної

Лідер збірної
України та

мюнхенської
«Баварії»
Анатолій
Тимощук

Один з кращих
арбітрів України
Андрій Шандор
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Віктор КАЛІНІЧ
для «Урядового кур’єра»

На чемпіонаті Європи
2004 року в Португалії

Златан Ібрагімович грав в
атаці разом із зіркою шот-
ландського «Селтіка» Ген-
ріком Ларссоном і Фредрі-
ком Юнгбергом з лондон-
ського «Арсеналу». Але на-
віть ці досвідчені майстри
зачаровано спостерігали за
тим, що зробив їхній 22-
річний партнер.

За п’ять хвилин до за-
кінчення матчу проти Іта-
лії скандинави поступали-
ся в рахунку. Златан у по-
зиції спиною до воріт у
карколомному стрибку
п’яткою спрямував м’яч у
ворота Джанлуїджі Буф-
фона і врятував свою збір-
ну від поразки — 1:1. Зго-
дом шведи дійшли до
чвертьфіналу, в якому
програли Нідерландам
тільки у серії післяматче-
вих пенальті.

Немає нічого дивного в
тому, що новий сезон фор-
вард «Аякса» розпочав в
італійській Серії А. Його
новими партнерами в

«Ювентусі» стали старі
знайомі — голкіпер Буф-
фон і центральний захис-
ник туринців та збірної
Італії Фабіо Каннаваро.

Головний тренер Фабіо
Капелло у своєму виборі
не помилився — за рік
«Стара сеньйора» виграла
«скудетто». Як з’ясувало-

ся згодом, це був тільки
початок. У травні ниніш-
нього року Ібрагімович
став автором дивовижного
досягнення. Протягом ос-

танніх восьми років будь-
який клуб, кольори якого
захищав один з постійних
претендентів на «Золотий
м’яч», ставав чемпіоном. У
2004 році це був «Аякс», у
2005 і 2006-му — турин-
ський «Ювентус», 2007–
2009 роках — міланський
«Інтер», 2010-му — «Бар-
селона», 2011-му — «Мі-
лан».

Цікаво, що «россо-нері»
стали найсильнішим клу-
бом Серії А вперше за ос-
танні вісім років. У травні
2004-го доля чемпіонсько-
го титулу вирішувалася в
зустрічі міланців з «Ро-
мою». Єдиний м’яч у скла-
ді переможців забив вихо-
ванець київського футбо-
лу Андрій Шевченко,
який за півроку був ви-
знаний кращим футболіс-
том Європи.

— Коли ми підписали
контракт з Ібрагімовичем,
я зрозумів, чому в його ко-
лекції так багато трофеїв,
— зазначив в одному з ін-
терв’ю віце-президент
«Мілана» Адріано Галліані.
— Він — справжній воїн,
сильний духом та тілом.

Гра Ібри заряджає впевне-
ністю всю команду. 29-річ-
ний нападник — одна з
ключових фігур у ниніш-
ньому складі 18-разових
чемпіонів Італії. Маю на-
дію, що Златан зможе так
само успішно грати при-
наймні до 33 років і закін-
чить кар’єру в нашій ко-
манді.

— Чим вам подобається
Серія А? — запитали якось
шведського легіонера жур-
налісти.

Перш за все тим, що в
італійській першості не бу-
ває прохідних матчів. У Ні-
дерландах, скажімо, ледь
не кожне протистояння
«Аякса» та «Гронінгена»
має закінчуватися з ра-
хунком 6:0. На Апеннінах
ти повинен переважати
суперника в кожній конк-
ретній зустрічі з першої до
останньої хвилини. Крім
того, футбол в Італії май-
же релігія: уболівальники
готові говорити про нього
24 години на добу. Мені ім-
понує подібний підхід. Ад-
же гра номер один у світі
для мене — не тільки робо-
та, а й хобі. 

Олексій САВЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»

Уже 2 вересня ввечері
може стати відомий

перший фіналіст Євро-2012.
Беззаперечний лідер групи
А — футболісти Німеччини
— в разі перемоги в рідних
стінах над австрійцями ста-
не недосяжним для свого
найближчого конкурента —
збірної Туреччини.

Дружина Йоахіма Льова
— одна з трьох збірних, які
у кваліфікації до наступ-
ного футбольного свята не
втратила ще жодного очка.
Крім фіналістів поперед-
ньої першості Старого Сві-
ту, максимальний резуль-
тат демонструють також
Іспанія та Нідерланди. Не
менш стійкі позиції у збір-
них Франції та Італії.

Як відомо, переможці
груп та найкраща друга
команда за підсумками
відбірного турніру отрима-
ють автоматичні путівки
до фіналу, де приєднають-
ся до країн-господарів. Ін-
ші вісім збірних, що посіли
другі місця, розіграють чо-
тири вакантні квитки в
матчах плей-оф. 

За чотири матчі до закін-
чення відбору в групі В
збірні Ірландії, Росії та Сло-
ваччини мають однакову
кількість очок — по 13. На
п’ять менше у вірменів. Що
цікаво: всі чотири м’ячі, за-
биті росіянами нинішнього
року, на рахунку форварда
англійського «Тоттенхема»
Романа Павлюченка. 

Обігравши Естонію з ра-
хунком 3:0, збірна Італії,
що ще не втрачала очок,
зберегла відрив від Слове-
нії в п’ять балів. При цьому
одноосібний лідер групи С
ще й має гру в запасі. Якщо
«Скуадра Адзурра» обіг-
рає Фарери 2 вересня, то
для гарантованого виходу
в фінал їй залишиться вдо-
ма перемогти збірну Сло-
венії.

Впевнено торує шлях до
Києва та Варшави останній
суперник дружини Олега
Блохіна. Збірна Франції лі-
дирує у своїй групі, на очко
випереджаючи білорусів.
Однак останні мають пере-
вагу в особистих зустрічах,
що у разі рівності очок зіг-
рає на їхню користь. На два
пункти нижче другого міс-
ця розташувалася Боснія і
Герцеговина, яка має гру в
запасі. 

У групі Е після впевненої
перемоги над збірною Фін-
ляндії з рахунком 5:0 Шве-
ція на три очки скоротила
відставання від голландців.
Ще на три пункти менше в
Угорщини. У разі продов-
ження переможної ходи
команда Златана Ібрагімо-
вича має всі шанси зрівня-
тися за очками з «помаран-
чевими». Ключовий поєди-
нок лідерів відбудеться 11
жовтня. Успіх дасть змогу
підопічним Еріка Хамрена
зайняти переконливу по-
зицію в боротьбі за звання
найкращої другої команди.

Вкрай заплутана ситуа-
ція склалася в секстеті F.

Наразі лідирує збірна Гре-
ції, яка на очко випереджає
хорватів та ізраїльтян.
Причому останні провели
на матч більше, ніж конку-
ренти. Грузини, що поки
відстають від другого місця
на чотири очки, вдома помі-
ряються силами з Латвією.
Можна з упевненістю ска-
зати, що доля збірної Хор-
ватії в її власних руках. 6
вересня команда Славена
Билича змагатиметься із
збірною Ізраїля, а 7 жовтня
проведе матч у Греції.

На початку червня збірні
Англії і Чорногорії поділи-
ли очки вдома зі швейцар-
цями і болгарами. Отже, лі-
дери групи G, як і раніше,
випереджають тандем пе-
реслідувачів на шість очок.
Вирішальний матч, судячи
з усього, відбудеться 7
жовтня. Цього дня збірна
Чорногорії вдома змагати-
меться з англійцями.

В останньому турі порту-
гальці з мінімальним рахун-
ком здолали вдома збірну
Норвегії, яка до цього йшла
без поразок. За три тури до
фінішу в групі H лідирують
збірні Португалії, Данії і
Норвегії, які мають у своєму
активі по десять очок. Восе-
ни данці прийматимуть сво-
їх конкурентів у рідних сті-
нах: 6 вересня вони зігра-
ють із норвежцями, а 11
жовтня — з португальцями.

Продовжують перемож-
ну ходу іспанці. Чинні чем-
піони Європи і світу вигра-
ли всі п’ять відбірних мат-
чів, завдяки чому на шість

очок випереджають най-
ближчого переслідувача —
Чехію. Якщо Томаш Хюб-
шман та його товариші не
здолають на виїзді шот-
ландців, іспанці можуть га-
рантувати собі участь у фі-
нальній стадії вже на по-
чатку осені. На п’ять очок
відстають від чехів шот-
ландці, маючи гру в запасі.

Джокер «Тре Крунур»
ПРОФІЛЬ. 10 серпня в Харкові суперником української збірної буде команда Швеції

Німеччина готується 
приймати поздоровлення
КВАЛІФІКАЦІЯ. Відбірний турнір до наступної 
континентальної першості виходить на фінішну пряму

ДОсьЄ «УК» 

Златан ІБРАГІМОВИЧ. Народився 3 жовтня
1981 року в Мальме.

Зріст — 195 см, вага — 90 кг.
Нападаючий. Виступав за «Мальме» (Шве-

ція, 1999–2001), «Аякс» (Нідерланди, 2001–
2004), «Ювентус» (Італія, 2004–2006), «Інтер»

(Італія, 2007–2009), «Барселона» (Іспанія,
2010), «Мілан» (Італія, 2011).

Учасник чемпіонатів світу-2002, 2006, чем-
піонатів Європи-2004, 2008.

За збірну Швеції провів 67 ігор, забив 28
м’ячів.
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Маріо Гомес (№23) двічі «розписався» у воротах австрійців

Група A
І В Н П М О

Німеччина 7 7 0 0 22-3 21
Бельгія 7 3 2 2 15-10 11
Туреччина 6 3 1 2 9-7 10
Австрія 6 2 1 3 10-10 7
Азербайджан 6 1 0 5 5-18 3
Казахстан 6 1 0 5 2-15 3
2 вересня. 
Німеччина — Австрія, 
Туреччина — Казахстан, 
Азербайджан — Бельгія.
Група D

І В Н П М О
Франція 6 4 1 1 9-2 13
Білорусь 7 3 3 1 6-2 12
Боснія і
Герцеговина 6 3 1 2 8-7 10
Румунія 6 2 2 2 8-6 8
Албанія 6 2 2 2 4-6 8
Люксембург 7 0 1 6 1-13 1
2 вересня.
Білорусь — Боснія і Герцеговина, 
Албанія — Франція, 
Люксембург — Румунія.
Група G

І В Н П М О
Англія 5 3 2 0 11-3 11
Чорногорія 5 3 2 0 4-1 11
Швейцарія 5 1 2 2 7-7 5
Болгарія 5 1 2 2 2-6 5
Уельс 4 0 0 4 1-8 0
2 вересня. 
Болгарія — Англія, 
Уельс — Чорногорія.

Група B
І В Н П М О

Ірландія 6 4 1 1 11-6 13
Росія 6 4 1 1 9-4 13
Словаччина 6 4 1 1 6-4 13
Вірменія 6 2 2 2 10-7 8
Македонія 6 1 1 4 5-8 4
Андорра 6 0 0 6 1-13 0
2 вересня. 
Росія — Македонія, 
Ірландія — Словаччина, 
Андорра — Вірменія.
Група Е

І В Н П М О
Нідерланди 6 6 0 0 21-5 18
Швеція 6 5 0 1 20-6 15
Угорщина 7 4 0 3 18-13 12
Фінляндія 6 2 0 4 11-11 6
Молдова 6 2 0 4 7-9 6
Сан-Марино 7 0 0 7 0-33 0
2 вересня. 
Нідерланди — Сан-Марино, 
Фінляндія — Молдова, 
Угорщина — Швеція.
Група H

І В Н П М О
Португалія 5 3 1 1 11-7 10
Данія 5 3 1 1 7-4 10
Норвегія 5 3 1 1 6-4 10
Кіпр 4 0 2 2 5-8 2
Ісландія 5 0 1 4 2-8 1
2 вересня. 
Норвегія — Ісландія, 
Кіпр — Португалія.

Група C
І В Н П М О

Італія 6 5 1 0 14-1 16
Словенія 7 3 2 2 9-4 11
Сербія 6 2 2 2 8-9 8
Естонія 7 2 1 4 7-11 7
Півн.Ірландія 5 1 3 1 3-3 6
Фарери 7 1 1 5 5-18 4
2 вересня. 
Північна Ірландія — Сербія, 
Словенія — Естонія, 
Фарери — Італія.
Група F

І В Н П М О
Греція 6 4 2 0 8-3 14
Хорватія 6 4 1 1 10-3 13
Ізраїль 7 4 1 2 10-7 13
Грузія 7 2 3 2 5-5 9
Латвія 6 1 1 4 5-9 4
Мальта 6 0 0 6 2-13 0
2 вересня. 
Ізраїль — Греція, 
Грузія — Латвія, 
Мальта — Хорватія.
Група I

І В Н П М О
Іспанія 5 5 0 0 15-5 15
Чехія 5 3 0 2 6-3 9
Шотландія 4 1 1 2 4-5 4
Литва 5 1 1 3 3-8 4
Ліхтенштейн 5 1 0 4 3-10 3
2 вересня. 
Литва — Ліхтенштейн. 
3 вересня. Шотландія — Чехія.

ВІДБІР НА ЄВРО-2012
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ТУРИЗМ

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Чим ближче європей-
ський чемпіонат з фут-

болу, тим жвавішає підго-
товча робота в Сумській
області. Йдеться насампе-
ред про туристичну сферу.
По-перше, край межує з
Харківщиною, яка при-
йматиме учасників спор-
тивного змагання, відтак
очікується притік туристів.
По-друге, магістраллю
Кіпті—Глухів—Бачівськ
Сумщиною проходить між-
народний транспортний
коридор, що теж свідчить
на користь активізації ру-
ху на цій ділянці. Тобто об-
ласть по-доброму прирече-
на на сплеск туристичної
активності в європейських
масштабах.

Благоустрій —
методом толоки

Із Сум до Харкова веде
сучасна автомобільна тра-
са, на якій розташовані два
міста — справжні історич-
ні перлини — Тростянець і
Охтирка. Саме ці два міста
увійдуть до нового турис-
тичного маршруту, що
пролягатиме від Харкова
до Сум і в зворотному на-
прямку. Обидва настільки
багаті різними пам’ятками,
що їх просто гріх не запро-
понувати для огляду чис-
ленним екскурсантам. 

У ці дні в Тростянці й
Охтирці киплять підготов-
чі роботи. Як мовиться, ма-
рафет наводять скрізь, по-
чинаючи з автобусних та
залізничних станцій і за-
кінчуючи вулицями, про-
вулками, узбіччями і клум-
бами. Хоча, за словами мі-
ського голови Тростянця
Юрія Бови, місцева грома-
да не чекала, аби потрапи-
ти до гострого цейтноту, а
заздалегідь почала готува-
тися до європейського свя-
та футболу.

Якщо місто порівняти із
тим, яким воно було кілька
років тому, то це справді
небо і земля. На ретельний
господарський контроль
тут узяли кожну земельну
ділянку, кожен історичний
об’єкт. Оскільки місцева
громада не звикла розра-
ховувати на якусь примар-
ну фінансову допомогу, то
городяни самі засукали ру-
кава. Щомісяця тут прово-
дилося 2–3 толоки, в яких
взяли участь тисячі жите-
лів. Почали з наведення
найпростішого порядку, а
вже потім перейшли до
більш громіздких робіт.

Шлюбна
церемонія
у Палаці Голіцина

Як наслідок — сьогодні
сяють оновленими стінами

такі перлини
архітектурного
мистецтва, як
Круглий двір та
маєток цукроза-
водчика Леопольда
Кеніга, який ще назива-
ють Палацом князя Го-
ліцина, Благовіщенська
та Вознесенська церкви. За
кожним — багаторічна уні-
кальна історія, яка сьогодні
одержує практичне про-
довження. Наприклад, у
Палаці Голіцина проводять
урочисті шлюбні церемонії,
і побачити це дійство при-
ходять не тільки родичі чи
друзі молодят, а й пересічні
жителі. Бо то не просто
шлюбний обряд, а справ-
жнє одухотворене мистец-
тво. Сюди приїздять за бла-
гословенням молоді пари
навіть із Сум та Охтирки.

А поряд з палацом —
Алея закоханих, що з’яви-
лася зовсім недавно. Тут
можна відпочити, подиха-

ти свіжим повітрям, поми-
луватися краєвидами, які
колись надихнули на чудо-
ві твори композитора Пет-
ра Чайковського, письмен-
ника Миколу Хвильового,
інших відомих діячів куль-
тури і мистецтва. 

Також у найближчих
планах спорудження ко-
льорового музичного фон-
тана, басейну. Отож, ту-
ристи ніяк не зможуть
оминути оновлений і древ-
ній Тростянець.

Подібне стосується й Ох-
тирки. Місто козацької і гу-
сарської слави пов’язане з

іменами Дениса
Давидова, Ми-
хайла Кутузо-
ва, Олександра

Суворова… Піз-
ніше його просла-

вили поет-лірик Яків
Щоголев, народний ар-

тист СРСР, видатний
співак Петро Білинник,

письменник і публіцист
Іван Багряний… Про кож-
ного з них зберігають
пам’ять у місцевому музеї,
меморіальних кімнатах.

Екскурсійні маршрути
передбачають відвідуван-
ня пам’яток архітектури,
зокрема Покровського со-
бору, Введенської церкви,
Троїцького монастиря. Їх-
ній вік — від 250 до 300 ро-
ків, що вже свідчить про
унікальність споруд. 

Орієнтир — 
3 зірочки

Утім, як наголошує голо-
ва Сумської облдержадмі-

ністрації Юрій Чмирь, уся
область готується до Євро-
2012 різнопланово, мас-
штабно. Йдеться про об’єк-
ти інфраструктури, і на-
самперед готелі обласного
центру. Суми мають закла-
ди з 4 і 3 зірочками, де
мешканцям запропонують
максимально зручні і ком-
фортні умови. Область го-
това запропонувати учас-
никам футбольного чем-
піонату сучасний стадіон
«Ювілейний», на полі якого
вони зможуть проводити
тренування.

Триває перехід місцевого
радіомовлення і телеба-
чення на цифровий фор-
мат. У середині серпня бу-
дуть підбиті проміжні під-
сумки цієї роботи, визна-
чені подальші практичні
кроки. Іншими словами,
Сумська область аж ніяк
не залишиться осторонь
футбольного свята ні в
географічному, ні в органі-
заційному сенсах.

Світлана ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Відтепер кожний прибу-
лий до Харкова турист

може без проблем отрима-
ти всю потрібну інформа-
цію про це чудове місто й
увесь Слобожанський край.

Для цього слід лише зайти
у приміщення вокзалу й діс-
татися до віконця з відпо-
відним написом, розташова-
ним поряд з довідковим бю-
ро. Підготовлений фахівець,
що чергує цілодобово, на-
дасть вичерпні відповіді на
будь-які запитання. 

— У нас можна ознайо-
митися з повним спектром
туристичних послуг: про
визначні місця, історичні
пам’ятки та цікаві турис-
тичні маршрути Харків-
щини, — розповідає черго-
ва по пункту Наталія Пи-
лявська. — За потреби мо-
жемо також замовити так-
сі,  потрібний турмаршрут
чи забронювати номер у го-

телі. Щоб кожен гість, який
прибуває до Харкова, по-
чувався як у себе вдома.

Пані Наталія показує
журнал відвідувачів. За мі-
сяць роботи пункту зареєс-
трувалося кілька десятків
туристів, прибулих з різних
міст. Першими свої авто-
графи залишили гості з
Одеси, Чернігова, Запоріж-
жя і штату Огайо (США). У
переважній більшості, як

видно, звертаються за ін-
формацією іногородні та
іноземні туристи. Але й міс-
цевим жителям тут не від-
мовляють у наданні послуг.
Поки з Наталією Пиляв-
ською розглядали яскраві
проспекти, що рекламують
різноманітні подорожі Хар-
ківщиною, до нас підійшли
відвідувачі — подружжя
Кисельових із Санкт-Пе-
тербурга. Вони привезли на

літні канікули до бабусі, яка
мешкає у Зачепилівському
районі, своїх дітей — Кос-
тика і Маринку. Перед тим
як їхати у віддалене село,
гості захотіли ознайомити-
ся зі Слобожанським краєм
і якомога глибше занурити-
ся в його, так би мовити, на-
родний колорит. Їм було за-
пропоновано на вибір кіль-
ка екскурсій, розроблених
спеціально для невеликих
груп. Туристи з північної
російської столиці обрали
подорож до садиби краєз-
навця, письменника і про-
сто чудової людини Ростис-
лава Рибальченка з селища
Мала Данилівка Дергачів-
ського району. 

Подружжя поділилося
приємними враженнями
про те, що в українському
місті їм безкоштовно допо-
могли в організації відпо-
чинку прямо на вокзалі. У
них такого європейського
сервісу немає. Щире зіз-
нання російських туристів

не здивувало Дениса Дар-
мостюка, директора облас-
ного комунального підпри-
ємства «Харківський орга-
нізаційно-методичний
центр туризму», якому й
підпорядкований турист-
сько-інформаційний пункт.
За його словами, подібних
пунктів немає і в Україні, а
Харків — піонер у цій
справі. Наступним кроком
очолюваного ним підпри-
ємства буде розгортання
мережі туристсько-інфор-
маційних пунктів в інших
«транспортних воротах»
першої столиці, зокрема в
аеропорту і на автовокзалі.
Також планується їх роз-
ташування на прикордон-
них пропускних пунктах.

— У майбутньому на те-
ренах області ми хочемо
працювати ще й через ме-
режу музеїв і бібліотек, —
розповів Д. Дармостюк. —
Зокрема в районних бібліо-
теках плануємо домовити-
ся, щоб один з працівників

займався безпосередньо
наданням інформації про
туристичні можливості
району. Крім цього, наш за-
клад — неприбуткова ор-
ганізація, яка фінансуєть-
ся з обласного бюджету,
отож наші інформпослуги
— безкоштовні. 

Головна мета закладу, за
словами керівника центру,
— створити привабливий
туристичний імідж Хар-
ківської області, щоб залу-
чити в регіон якомога біль-
ше гостей, і не лише під час
проведення футбольних
матчів Євро-2012. 

Таким чином, новий ін-
формпункт, як показав
перший місяць його робо-
ти, претендує на те, щоб
стати «паличкою-вируча-
лочкою» для вітчизняних
та зарубіжних туристів.
Його організаторам зали-
шилося зробити хіба що
одне — більше інформува-
ти гостей та жителів пер-
шої столиці про його появу. 

Маршрути, які ми вибираємо
СЕРВІС.На вокзалі «Харків-Пасажирський» відкрито обласний туристсько-інформаційний пункт

КОМПЕТЕНТНО
Євген САВІН, 
заступник голови Харківської
облдержадміністрації:

— Цей  пункт є пілотним проектом, у якому
будемо виявляти недоліки та вдосконалюва-
ти надання інформаційних послуг туристам.
Сподіваюся, що незабаром у кожному районі

Харківської області відкриємо такі пункти, що дасть змогу за-
безпечити туристів всією необхідною інформацією. Сьогодні
нас не задовольняє та кількість гостей, яка приїздить на Хар-
ківщину, адже туристичний потенціал міста й області дуже ве-
ликий. наразі це десятки тисяч людей, а нас цікавлять мільйо-
ни. І ми поступово досягнемо цього. 

Одна з історичних 
перлин туристичного Тростянця — 

Круглий двір вабить туристів своєю величністю

Тростянець і Охтирка зачарують гостей Євро
ПЕРСПЕКТИВА. На Сумщині розпочали роботу над новим 
туристичним маршрутом 
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Фінальний турнір чемпіона-
ту Європи з футболу 1996

року — десятого за ліком —
відбувся в Англії з 8 по 30 чер-
вня. Внаслідок розпаду СРСР і
Югославії за право участі в
ньому змагалась рекордна
кількість команд — 47. Можли-
во, зважаючи на це, кількість
учасників фінальної частини
починаючи з тієї першості кон-
тиненту збільшили вдвічі �— до
16. В Англії вперше застосува-
ли правило «золотого гола» —
гру до переможного м’яча, як-
що основний час матчу завер-
шується внічию. І новинка
спрацювала у фінальній зус-
трічі, де зустрілися команди
Німеччини і Чехії. Автором
першого «золотого гола» став
німець Олівер Біргофф.

Украй невдало зіграла у від-
борі збірна України, посівши в
своїй групі тільки четверте міс-
це. Натомість дуже успішно
пройшли цей етап футболісти
Росії — жодної поразки і перше
місце в групі. Розмовляємо з ка-
пітаном тієї команди, нашим
земляком, колишнім гравцем
донецького «Шахтаря» і київ-
ського «Динамо» Віктором
ОНОпкОМ.

Ви один з небагатьох футбо-
лістів,  які дебютували за збірну
з незвичайною назвою — СНД.
Пам’ятаєте той матч?
— пам’ятаю дуже добре. Грали
в «Лужниках» 29 квітня 1992
року проти збірної Англії. Ро-
зійшлися миром — 2:2. Я вий-
шов на заміну в другому таймі.
У команді, хоча вона й змінила
назву, залишилися всі збірники
колишнього СРСР, який щойно
розвалився. Для мене ця подія
була дуже важливою, бо впер-
ше одержав виклик на матч та-
кого рівня. Велику роль у цьому
запрошенні відіграв Володимир
Сальков, який був тоді асистен-
том у головного тренера збірної
Анатолія Бишовця. Володимир
Максимович добре знав мене по
олімпійській команді. До речі,
саме він перекваліфікував мене
з нападаючого на захисника.

Після безславного для ко-
манди СНД фіналу Євро-1992
почалося формування збірних
колишніх республік СРСР,  у
тому числі України й Росії. Ба-
гато вихідців з України вияви-
лися на розпутті: за яку із двох
команд грати. Ви першим обра-
ли триколор. За вами пішли
Сергій Юран,  Андрій Канчель-
скіс,  Владислав Тернавський,
Юрій Никифоров,  Ілля Цимба-
лар (останні двоє вже встигли
приміряти й синьо-жовту фор-
му). До весни 1994 року росій-
ська збірна майже наполовину
складалася з українців. Чому
обрали російське громадян-
ство?
— Особисто для мене все вирі-
шилося просто. після того кон-
тинентального чемпіонату но-
восформована команда України
відбула на збір до Америки. Я

запрошення не одержав. Не-
вдовзі до мене звернувся тодіш-
ній президент Російського фут-
больного союзу В’ячеслав ко-
лосков: «Вікторе, ти хотів би
грати за збірну Росії?» Я відпо-
вів ствердно. Виступ за цю ко-
манду вважаю для себе великою
честю. Згодом у ній опинилися і
всі названі вами футболісти.

Можливо,  вирішальним у
такому виборі стало те,  що Ро-
сія як правонаступниця СРСР
мала можливість взяти участь
у чемпіонаті світу 1994 року,
тоді як інші пострадянські

країни такого шансу не одер-
жали?
— Я в такі нюанси не вникав.
Можливо, для інших вони й були
вирішальними. 

Недобрих почуттів до україн-
ських футбольних керівників не
виникало?
— Зла чи образи ні на кого не
тримаю. Навпаки, я дуже вдяч-
ний Україні, тим командам, в
яких я грав, — луганському
«Стахановцю», донецькому
«Шах тареві», київському «Дина-
мо», — і які дали мені путівку у
великий футбол. 

Збірні двох наших країн піш-
ли кожна своїм шляхом добува-
ти путівку на фінал Євро-1996.
Команді Олега Романцева вда-
лося домогтися цього напрочуд
легко. У чому був секрет успіху
— вдалий підбір гравців,  талант
тренера,  не дуже складна відбір-
на група?
— Ми справді дуже сильно про-
вели відбірні ігри. Громили всіх

поспіль і вийшли у фінал з пер-
шого місця. В команді було зіб-
рано все найкраще, що було на
той момент у Росії, — молоді та-
лановиті футболісти. кілька
старших досвідчених гравців
згуртували навколо себе колек-
тив. Це була справді збірна, в
ній поряд з росіянами грали ук-
раїнці, грузини, абхазці, при-
балти…

А от Україна відверто про-
валила відбірний турнір. По
ходу змагання команда змінила
трьох тренерів. До фіаско її
«вели» Олег Базилевич,  Йо-
жеф Сабо й Анатолій Коньков.
Чи не в цій чехарді причина не-
вдачі? 
— Тут багато причин. Я не при-
хильник того, щоб міняти на-
ставника при першій же невда-
чі. Тренер, ясна річ, вежлива
постать у збірній, та все-таки
грають футболісти. потрібен
час. Збірна — це не клуб, на її
підготовку завжди обмаль часу.
Люди, які призначають трене-
ра, мають думати на перспек-
тиву. Я добре знаю всіх згада-
них вами тренерів і високої

думки про їхній потенціал. Зок-
рема, грав у «Шахтарі», коли
ним керував Анатолій коньков.
Саме він включив мене — 18-
річного хлопця — в основний
склад команди та ще й на відпо-
відальну гру в чемпіонаті проти
«Спартака». 

На фінальний турнір в Ан-
глію ви поїхали вже як гравець
клубу «Реал» з іспанського міста
Ов’єдо. Як пройшла акліматиза-
ція на Піренеях?
— по завершенні чемпіонату Ро-
сії 1995 року я вже визрів для пе-
реїзду за кордон. проте можна
було трохи зачекати: «Спартак»
провів блискучу серію з шести
перемог у шести матчах групово-
го етапу Ліги чемпіонів і вийшов
до 1/4 турніру. Однак склалися
такі обставини, що мене, м’яко
кажучи, змусили прискорити
від’їзд. Викрали джип. коли я
їхав з коман дою з Москви, неві-
домі приходили до дружини з пи-
танням, чи не продаємо ми квар-
тиру. Отож я прийняв рішення не

зволікати. З Ов’єдо приїхав пре-
зидент тамтешнього «Реалу»,
підписали контракт. У ньому пе-
редбачався такий пункт: якщо
з’явиться команда, яка запропо-
нує мені платню хоча б на долар
вищу, я перейду до неї. перед за-
кінченням зимової перерви в іс-
панській лізі стався саме такий
випадок. Мене запросили в мад-
ридський «Атлетико». Я погодив-
ся. Звернулися до контракту, а

того пункту вже немає. Обдури-
ли! Отак залишився я в Ов’єдо,
про що, до речі, не шкодую. прек-
расне місто, де ми із сім’єю живе-
мо й досі. А з акліматизацією про-
блем практично не було.

У Ліверпулі й Манчестері гра
у росіян не пішла. Команда з од-
ним очком у трьох матчах зай-
няла останню позицію в групі
«С» і вибула з боротьби за меда-
лі Євро-1996. Напевне,  слабкою
втіхою було те,  що в групі вия-
вилися майбутні переможець і
срібний призер — Німеччина й
Чехія?
— Ми були не слабшими. Вва-
жаю, Росія мала тоді одну з най-
сильніших збірних на континен-
ті. півкоманди грало в кращих
європейських клубах. Та от
приїхали на фінал і почалися
проблеми — м’яко кажучи, не-
порозуміння, тертя між фун-
кціонерами Російського фут-
больного союзу і керівництвом
збірної. Це й позначилося на її
виступі. 

Збірні України й Росії щоріч-
но проводять чимало товари-
ських зустрічей. Хоч як це див-
но,  в нинішньому сторіччі
коман ди країн-сусідів жодного
разу не грали між собою,  знахо-
дячи часом партнерів на дале-
ких кінцях світу. Чому,  на ваш
погляд (а ви ще недавно працю-
вали в Російському футбольно-
му союзі),  таке відбувається? Не
цікаві одне одному або є інші
причини?
— Мабуть, потрібно, щоб два
президенти федерацій поспіл-
кувались між собою. Мені зда-
ється, немає якихось серйозних
причин, щоб наші команди та-
кий тривалий час не сходились
на футбольному полі. коли я
працював у РФС і опікувався
юнацькими командами, то під
час одного з турнірів пам’яті Ва-
лентина Гранаткіна ми говори-
ли з моїм українським колегою
про те, що варто було б домови-
тись про щорічні зустрічі всіх
наших збірних аж до національ-
них. певен, на стадіонах був би
аншлаг. Та, на жаль, ідея не
реалізувалась. 

Чи бачите в Росії футболіста,
що перевищив би в найближчо-
му майбутньому ваш показник
кількості зіграних за збірну мат-
чів — 109?
— Я ніколи не намагався досягти
якогось рекордного показника.
просто грав і не звертав уваги на
цифри. Одного дня поздоровили:
в тебе 50 ігор за збірну. Через
кілька років — уже з сотнею. Яс-
на річ, такий гравець з’явиться.
коли? Не стежу за цим, тому й не
знаю.

Упевнені,  що Росія пройде у
фінал Євро-2012?
— Я вірю в збірну. На мій погляд,
ми найсильніші у відбірній групі
— і за складом гравців, і за грою.
Гадаю, ми будемо у фіналі. Тим
больше, що календар завер-
шальних матчів для нас сприят-
ливий.

Що б ви побажали Україні
як країні — організаторові
майбутнього чемпіонату Євро-
пи й нашій збірній у цьому зма-
ганні?
— країні бажаю жити в мирі і
спокої. Упевнений, що вона спра-
виться з усіма організаційними
питаннями. Зразок у цьому пока-
зує моя мала батьківщина —
Донбас. побажав би, щоб Євро-
2012 дав поштовх розвитку фут-
болу в Україні, щоб новостворена
спортивна інфраструктура була
відкрита для дітей, які в майбут-
ньому стали б великими майс-
трами.

А збірній? Аби ми — Україна і
Росія — зустрілися у фіналі.

Георгій КОСИХ,  
«Урядовий кур’єр»

УК

УК

УК

УК

УК

УК

УК

УК

УК

УК

УК

УК

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ-1996. ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
ПіВфіНали
26 червня 
Франція — Чехія — 0:0 (за пенальті 5:6),  Манчестер, стадіон  «Олд Траф-

форд»  
Англія — Німеччина — 1:1 (за пенальті 5:6),  Лондон, стадіон «Вемблі»  
Голи — А.Ширер, 3 — Ш.Кунц, 16
фіНал
30 червня 
Німеччина — Чехія — 2:1 (додатковий час), Лондон, стадіон «Вемблі»  
Голи — О.Біргофф, 74, 95 — П.Бергер, 59 (пенальті)
СиМВОлічНа збіРНа туРНіРу
Андреас Кепке (Німеччина), Радослав Латал (Чехія), Маттіас Заммер

(Німеччина), Марсель Десаї, Лоран Блан (обидва —  Франція), Дітер
Айльтс (Німеччина), Дідьє Дешам  (Франція), Карел Поборський (Чехія),
Пол Гаскойн , Алан Ширер (обидва — Англія), Юрген Клінсманн (Німеч-
чина).

Заслужений майстер спорту,
триразовий чемпіон Росії,

учасник чемпіонатів Європи 1992,
1996 і 2004 років, 

нині — тренер ФК ЦСКА
Віктор ОНОПКО

«Україна дала мені путівку у великий футбол»
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Дуель капітана збірної Росії Віктора Онопка (ліворуч) з греком Ніколасом Махласом (2001 рік)



Георгій КОСИХ,
«Урядовий кур’ єр»

Під час проведення фут-
больних чемпіонатів

колишнього СРСР команди
виборювали не тільки «зо-
лото», «срібло» і «бронзу», а
й півтора десятка різних
призів, встановлених спор-
тивними і громадськими
організаціями, редакціями
газет і журналів. Серед
найпочесніших — нагорода
найкращому бомбардирові,
заснована редакцією газе-
ти «Труд». Адже мета гри
— перемога. А без забитих
м’ячів її не здобути. Тому
футбольні снайпери мали
особливий авторитет серед
уболівальників. Проте не
завжди бомбардирські ре-
галії здобувалися в чесній
боротьбі. 

Як обікрали
дебютанта 

1966 рік був дуже успіш-
ним для київського дина-
мівця Анатолія Бишовця.
Він закріпився в основному
складі команди, здобув з
нею звання чемпіона і воло-
даря Кубка СРСР, а восени
ще й був запрошений до
збірної країни. Крім того,
20-річний талант вважався
основним претендентом на
приз «Труда», виперед-
жаючи перед останнім ту-
ром найближчого переслі-
дувача — одноклубника з
Тбілісі Іллю Датунашвілі
— на два забитих м’ячі. 

Заключний матч кияни
провели в Одесі проти аут-
сайдера — місцевого СКА
— і перемогли 2:0. Та Би-
шовець відіграв тоді лише
перші півгодини, залишив-
ши поле без забитих голів.
Про це стало відомо в Ку-
таїсі, де в гостях у земля-
ків-торпедівців виступали
тбілісці. Перший тайм там
закінчився насухо. Чому б
не скористатися ситуаці-
єю? Поговорили друзі-су-
перники, і в другій полови-
ні матчу порадували гля-
дачів шістьма голами! Ро-
зійшлися миром — 3:3, і всі
три м’ячі у гостей забив —
здогадуєтесь? — Ілля Да-
тунашвілі, «завоювавши» в

останню мить бомбардир-
ський приз.

Цікаво, що перший крок
до тієї вершини грузин
зробив 22 вересня 1966 ро-
ку в матчі з єреванським
«Араратом», повторивши
найвище досягнення чем-
піонатів СРСР, встановле-
не ленінградським спарта-
ківцем Євгеном Шелагіним
ще 1938 року. Як і його по-
передник, він забив в одно-
му матчі п’ять голів, але за
рекордні 28 хвилин! Фан-
тастика…

Помста Едуарда
Малофеєва

Можливо, киянин при-
йняв кару за дещо сумнів-
ну історію, яка сталася на
рік раніше в столиці Украї-
ни. На фініші чемпіонату-
1965 у суперечці бомбар-
дирів перед вели мінський
динамівець Едуард Мало-
феєв і Олег Копаєв з рос-
товського СКА, маючи по
16 забитих м’ячів. 12 лис-
топада білоруси зіграли
свій передостанній матч в
Ташкенті внічию, причому
Малофеєву вдалося попов-
нити свій рахунок на один
гол. Того самого дня, але
пізніше, ростовці заверша-
ли сезон у Києві. Копаєву,
аби зберегти шанс на приз
«Труда», треба було неод-
мінно забити двічі Віктору
Банникову. Важко! Тим
більше, що столичним ди-
намівцям хоч кров з носа
потрібна була перемога,
аби продовжити гонку за
«золотом». Та по закінченні
гри на морозному газоні всі
були зігріті досягнутим.
Господарі — переможним
рахунком — 3:2, а гості
тим, що ті два забив Олег
Копаєв. Його суперник не
міг скористатися остан-
ньою можливістю: прямо з
Ташкента Едуард Мало-
феєв полетів зі збірною до
Латинської Америки.

Помстився мінчанин че-
рез шість років. Та його
жертвою став не колишній
кривдник, а безневинний
тезко й форвард єреван-
ського «Арарата» Едуард
Маркаров. Вірменський
клуб завершив чемпіонат

восьмого листопада 1971-го,
коли лідер його нападу був
на вершині бомбардирсько-
го списку з 14 голами. На
той час Малофеєв мав 11 і
дві відкладені гри. Це тепер
під впливом європейських
порядків останній тур про-
водимо в один день і час для
всіх клубів, а тодішній ра-
дянський календар на те не
зважав, через що виникали
ситуації, якими гріх було не
скористатися. Мінчани за-
кінчили свої останні ігри
проти ростовського СКА і
московського «Торпедо» ні-
чиїми з однаковим і доволі
рідкісним рахунком — 3:3.
П’ять з шести м’ячів провів
у ворота суперників Едуард
Малофеєв, ставши не тіль-
ки найкращим бомбарди-
ром року, а й увійшовши до
клубу уславлених голеадо-
рів імені Григорія Федотова. 

Обміняли голи 
на «бронзу»

Між цими двома епізода-
ми сталася ще одна непри-
ємна історія. 1968 року пе-
реживав другу молодість
футболіст великого талан-
ту і трагічної долі Едуард
Стрельцов. Розумно сполу-
чав гру на рідне «Торпедо»
і на себе. Увесь чемпіонат
упевнено очолював зма-
гання бомбардирів. За
шість турів до завершення
турніру мав на рахунку 17
голів. На шість менше мав
тбілісець Гоча Гавашелі.
Відчуття фінішу надає мо-
лодшому суперникові
Стрельцова нових сил. Пе-
ред двома останніми ігро-
вими днями грузин скоро-
чує відставання до чоти-
рьох голів, а вже в перед -
останньому турі, взявши
п’ять разів ворота куйби-
шевських «Крилець», зрів-
нюється з автозаводцем. 

16 листопада московське
«Торпедо» завершує сезон
у Тбілісі. Кожна команда
має свій інтерес, які можна
узгодити. Ось як розпові-
дав про це тижневику
«Футбол» учасник того
матчу Михайло Гершко-
вич: «Нам, аби посісти тре-
тє місце, не вистачало од-
ного очка, а тбілісцю Гава-

шелі треба було забивати
два м’ячі, щоб стати най-
кращим бомбардиром…
Едік (Стрельцов. — «УК»),
дізнавшись про умови, ска-
зав: «Нехай забиває скіль-
ки захоче, нам би лише
третє місце дісталось». Як
мріялось, так і сталося. Ні-
чия — 2:2. Гавашелі розпи-
сався двічі на московських
воротах, а суперник під-
нявся на п’єдестал. 

Морока
для редколегії

Як завжди, карколомні
зміни в списках бомбарди-
рів відбувалися під кінець
сезону. Не був винятком і
1969 рік. За кілька ігор до
завершення чемпіонату
(як завжди, завдяки фоку-
сам з календарем для кож-
ної команди їх кількість
була різною) попереду
йшов спартаківець Микола
Осянін з 14 голами і трьома
матчами попереду. На той
час друге місце з відста-
ванням на один м’яч поді-
ляли ростовський армієць
Володимир Проскурін і
Джемал Херхадзе з кутаї-
ського «Торпедо», чиї клу-
би мали зіграти останній
матч одне з одним. 

30 жовтня «Спартак»,
який відчайдушно бився за
«золото», приїхав до Києва
і завдяки голу Осяніна таки
переміг головного конку-
рента. Зате зустріч в Ку-
таїсі, яка була проведена
того самого дня і не мала
жодного турнірного зна-
чення для суперників, ста-
ла справжнім святом для
голеадорів. Бойова нічия —
3:3. Хто забивав? Звичайно,
лише Проскурін і Херхад-
зе. І вийшли в лідери. За
два матчі, які залишилися
«Спартаку», Осянін зумів
тільки наздогнати втікачів.

Складне завдання поста-
ло перед редколегією
«Труда»: як вчинити з при-
зом? Адже всім було зрозу-
міло, що тріо стало можли-
вим завдяки «договірняку»
в Кутаїсі. Та прямо сказати
про це не наважувались. Як
це часто тоді бувало, після
місячних роздумів обійш-
лись евфемізмом: «Проа-
налізувавши підсумки чем-
піонату, редакційна колегія
газети «Труд» прийняла рі-
шення присудити приз
Миколі Осяніну. Рішення
мотивоване тим, що М.Ося-
нін — гравець команди, яка
стала чемпіоном країни;
забиті ним голи у вирі-
шальних матчах з коман-
дами «Динамо» (Київ),
ЦСКА, «Динамо» (Москва)
практично визначили пе-
ремогу «Спартака». Врахо-
вується також те, що
М.Осянін виступав у складі
збірної СРСР і в чемпіона-
тах країни провів близько
250 матчів». Ось так!
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Про футбол з гумором

Біля в’їзду на стадіон табличка для автомобілістів: «Обереж-
но, не наїдьте на уболівальників!» Після матчу дописано: «До-
чекайтеся футболістів».


Після футбольного матчу місцевий охоронець помітив людину

в довгому плащі, темних окулярах і з наклеєною бородою. Питає:
— Терорист?! 
— Ні, суддя...


Тренер футболістові:
— Ваша гра дає мені велике задоволення.
— Ви перебільшуєте, я погано граю.
— Зате смішно.



Одні — на стадіон,
другі — до телевізора

ОПИТУВАННЯ. Близько половини українців (49%), а також
чверть іноземних гостей (24%) зазначили, що не відвідувати-
муть матчі Євро-2012, а дивитимуться їх по телевізору. Про це
свідчать дані опитування, проведеного компанією соціальних та
маркетингових досліджень Gfk Ukraine.

Відповідно до нього, 17% українців і 22% іноземців налашто-
вані відвідати матчі в Україні, ще 19% наших співвітчизників і
31% гостей припускають таку можливість. Тільки 15% українців
та 18% іноземців відповіли, що найімовірніше не дивитимуться
та не відвідуватимуть матчі континентальної першості.

Зазначимо, що найбільше бажання відвідати матчі єврочем-
піонату виявили донеччани (49% населення точно відвідають їх
проти 38–40% в інших містах). 

Гданська арена в строю

МРІЯ ЗДІЙСНИЛАСЯ. 19 липня було видано офіційний дозвіл
на експлуатацію нового футбольного стадіону у Гданську, який
побудували до проведення в Україні і Польщі чемпіонату Євро-
пи 2012 року.

Мер Гданська Павел Адамович висловив подяку всім, хто
сприяв тому, аби мрії міста про сучасну футбольну арену та ор-
ганізацію чемпіонату Євро-2012 втілилися в життя. Окрім того,
він запросив усіх бажаючих на день відкритих дверей нової аре-
ни, який відбудеться 6 серпня.

Будівництво футбольного стадіону в Гданську на 42 тисячі
глядачів розпочалось у грудні 2008 року і коштувало понад 630
мільйонів злотих (близько 160 мільйонів євро). Згідно з рішен-
ням Виконкому УЄФА, «бурштинова» арена прийме чотири по-
єдинки Євро-2012 — три матчі групового етапу та матч чверть-
фінальної стадії. «PGE Arena Gdan' sk» — це вже другий по-
льський стадіон, який підготували до проведення континенталь-
ної першості, повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».
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Усі тільки те й роблять, 
що мене кóпають!

ІСТОРІЯ. Курйозні епізоди
навколо футбольного 
призу відомої газети 

У бомбардири 
вивело вміння...

домовитись
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Взяття воріт — свято для футболістів і вболівальників


