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ВAСИЛЬ РAЦ:
«БУДЕ КРAСИВA
ГРA — БУДЕ
РЕЗУЛЬТAТ»

Такий у них характер —
шахтарський!

Дружити будемо мiстами
ÑÏIÂÏÐÀÖß. Õàðêiâ òà Ïîçíàíü îá’ºäíàëè çóñèëëÿ ó ïiäãî-

òîâöi ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012. Ïðî öå ïîâiäîìèâ ïiä ÷àñ ïiäïè-
ñàííÿ «Äîðîæíüî¿ êàðòè» ìiæ Õàðêîâîì i ïîëüñüêèì ìiñòîì
Ïîçíàíü Óïîâíîâàæåíèé ïðåçèäåíòà ìiñòà Ïîçíàíü ç ïèòàíü
ªâðî-2012 Ìiõàë Ïðèìàñ. Âií âèñëîâèâ ïåðåêîíàííÿ, ùî ïiä-
ïèñàííÿ äâîñòîðîííüîãî äîêóìåíòà, ÿêå âiäáóëîñÿ ó ñòiíàõ
Õàðêiâñüêî¿ ìiñüêî¿ ðàäè, º âåëèêèì êðîêîì äî óñïiøíîãî ïðî-
âåäåííÿ ªâðî-2012 ó ìiñòàõ-ïîáðàòèìàõ, ÿêi âæå ìàþòü ìiöíi
êóëüòóðíi òà åêîíîìi÷íi çâ’ÿçêè.

Îáèäâà ìiñòà ïëàíóþòü îáìiíþâàòèñÿ äîñâiäîì ç øèðîêîãî êî-
ëà ïèòàíü, ùî ñòàíîâëÿòü âçàºìíèé iíòåðåñ. Iäåòüñÿ íàñàìïåðåä
ïðî ðåêîìåíäàöi¿ ç ïiäãîòîâêè ñòàäiîíiâ, òðåíóâàëüíèõ áàç i ïðè-
ëåãëèõ äî íèõ òåðèòîðié, à òàêîæ íàâ÷àííÿ îáñëóãîâóþ÷îãî ïåð-
ñîíàëó âiäïîâiäíèõ ñïîðòèâíèõ îá’ºêòiâ äî ïðîâåäåííÿ ìàò÷iâ ôi-
íàëüíîãî òóðíiðó. Êðiì öüîãî, ïîãëèáëþâàòèìåòüñÿ ñïiâïðàöÿ
Õàðêîâà òà Ïîçíàíi i â ãàëóçi êóëüòóðè. Çîêðåìà Õàðêiâ íàäàñòü
äîïîìîãó ñâîºìó ïîëüñüêîìó ïîáðàòèìîâi â îðãàíiçàöi¿ ôåñòèâà-
ëþ «Óêðà¿íñüêà âåñíà», ùî òðàäèöiéíî ïðîõîäèòü â Ïîçíàíi ó
òðàâíi. À Ïîçíàíü, ó ñâîþ ÷åðãó, ïðèºäíàºòüñÿ äî îðãàíiçàöi¿ ñâÿò-
êóâàííÿ Äíiâ ªâðîïè ó Õàðêîâi.

Олег САВЧУК 
для «Урядового кур’єра»

З 1 по 31 березня на офi-
цiйний сайт УЄФА на-

дiйшло понад 12 мiльйонiв
замовлень вiд футбольних
уболiвальникiв з усього
свiту. 12 149 425 заявок —
це абсолютний рекорд за

всю iсторiю проведення
чемпiонатiв Європи з фут-
болу, який на 17% переви-
щує показники турнiру чо-
тирирiчної давнини в Ав-
стрiї та Швейцарiї.

Заявки, що надiйшли iз 206
країн свiту, свiдчать, що по-
пит на квитки українсько-
польської першостi переви-

щив пропозицiю на всi матчi
фiнальної частини турнiру.
Для розподiлу квиткiв перед-
бачається лотерейний розiг-
раш. Вiн буде проведений
УЄФА з 19 по 22 квiтня пiд
наглядом нотарiуса. Пере-
можцi отримають вiдповiдне
повiдомлення електронною
поштою до кiнця мiсяця.

Майже 88% вiд загальної
кiлькостi заявок було заре-
єстровано вiд громадян
України та Польщi. З нетер-
пiнням очiкують на фут-
больне свято за участю най-
кращих команд Європи
також Нiмеччина — 2,82%,
Росiя — 1,16% та Швейцарiя
— 1,00%.

Ñòàìáóë, 20 òðàâíÿ 2009 ðîêó. Ïîìàðàí÷åâî-÷îðíi — îñòàííi ãåðî¿ Êóáêà ÓªÔÀ1200 км
автошляхiв передбачено вiдремонтувати

й збудувати цьогорiч у рамках пiдготовки
до футбольного свята

ТAБЛO

«Протягом року уряду
вдалося стабiлiзувати
ситуацiю з пiдготовки
до чемпiонату Європи

з футболу-2012 
та повнiстю 

увiйти в графiк
щодо реалiзацiї 

головних об’єктiв».
Вiце−прем’єр−мiнiстр — мiнiстр iнфраструктури про
пiдготовку до майбутньої континентальної першостi

БOРИС КOЛЕСНIКOВ:

стор. 1100
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стор. 12−13
ЮВIЛЕЙ. Команда, яка стала вiзитiвкою гiрняцького краю, 
вiдзначає 75-рiччя вiд дня заснування

Країни-господарi встановили перший рекорд
НОВИНА. Попит на квитки фiнального турнiру чемпiонату Європи-2012 
значно перевищує пропозицiю

стор.1144

СТЕПAН-СУПЕРФAН
ЗАВОЙОВУЄ 
СЕРЦЯ
ВБОЛIВАЛЬНИКIВ
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ПРOГНOЗИ

Ãðóïà A
Нiмеччина — Êàçàõñòàí — 4:0;
Àâñòðiÿ — Бельгiя — 0:2; 
Туреччина — Àâñòðiÿ — 2:0;
Бельгiя — Àçåðáàéäæàí — 4:1

I Â Í Ï Ì Î
Íiìå÷÷èíà 5 5 0 0 17−1 15
Áåëüãiÿ 6 3 1 2 14−9 10
Òóðå÷÷èíà 5 3 0 2 8−6 9
Àâñòðiÿ 5 2 1 2 9−8 7
Àçåðáàéäæàí 4 1 0 3 3−13 3
Êàçàõñòàí 5 0 0 5 0−14 0
Ãðóïà Â
Âiðìåíiÿ — Ðîñiÿ — 0:0, 
Àíäîððà — Словаччина — 0:1,
Iрландiя — Ìàêåäîíiÿ — 2:1

I Â Í Ï Ì Î
Iðëàíäiÿ 5 3 1 1 9−6 10
Ðîñiÿ 5 3 1 1 6−3 10
Ñëîâà÷÷èíà 5 3 1 1 5−4 10
Âiðìåíiÿ 5 2 2 1 9−4 8
Ìàêåäîíiÿ 5 1 1 3 5−6 4
Àíäîððà 5 0 0 5 1−12 0
Ãðóïà C
Åñòîíiÿ — Ñåðáiÿ — 1:1; 
Ïiâíi÷íà Iðëàíäiÿ — Ñëîâåíiÿ — 0:0;
Сербiя — Ïiâíi÷íà Iðëàíäiÿ —2:1;
Ñëîâåíiÿ — Iталiя — 0:1

I Â Í Ï Ì Î
Iòàëiÿ 5 4 1 0 11−1 13
Ñëîâåíiÿ 6 2 2 2 7−4 8
Ñåðáiÿ 6 2 2 2 8−9 8
Åñòîíiÿ 5 2 1 2 7−6 7
Ïiâí. Iðëàíäiÿ 5 1 3 1 3−3 6
Ôàðåðè 5 0 1 4 3−16 1
Ãðóïà D
Румунiя — Ëþêñåìáóðã — 3:1;
Ëþêñåìáóðã — Францiя — 0:2;
Боснiя — Ðóìóíiÿ — 2:1; 
Албанiя — Áiëîðóñü — 1:0

I Â Í Ï Ì Î
Ôðàíöiÿ 5 4 0 1 8−1 12
Áiëîðóñü 5 2 2 1 3−1 8
Àëáàíiÿ 5 2 2 1 4−4 8
Áîñíiÿ òà
Ãåðöåãîâèíà 4 2 1 1 6−4 7

Ðóìóíiÿ 5 1 2 2 5−6 5
Ëþêñåìáóðã 6 0 1 5 1−11 1
Ãðóïà E
Óãîðùèíà — Нiдерланди — 0:4;
Швецiя — Ìîëäîâà — 2:1; 
Нiдерланди — Óãîðùèíà — 5:3

I Â Í Ï Ì Î
Íiäåðëàíäè 6 6 0 0 21−5 18
Øâåöiÿ 4 3 0 1 11−5 9
Óãîðùèíà 6 3 0 3 15−13 9
Ìîëäîâà 5 2 0 3 6−5 6
Ôiíëÿíäiÿ 4 1 0 3 10−6 3
Ñàí−Ìàðèíî 5 0 0 5 0−29 0
Ãðóïà F
Iзраїль — Ëàòâiÿ — 2:1; 
Грузiя — Õîðâàòiÿ — 1:0; 
Ìàëüòà — Грецiя — 0:1; 
Iзраїль — Ãðóçiÿ — 1:0

I Â Í Ï Ì Î
Ãðåöiÿ 5 3 2 0 5−2 11
Õîðâàòiÿ 5 3 1 1 8−2 10
Içðà¿ëü 6 3 1 2 8−6 10
Ãðóçiÿ 6 2 3 1 4−3 9
Ëàòâiÿ 5 1 1 3 4−7 4
Ìàëüòà 5 0 0 5 1−10 0
Ãðóïà G
Âåëüñ — Англiя — 0:2; 
Áîëãàðiÿ — Øâåéöàðiÿ — 0:0

I Â Í Ï Ì Î
Àíãëiÿ 4 3 1 0 9−1 10
×îðíîãîðiÿ 4 3 1 0 3−0 10
Øâåéöàðiÿ 4 1 1 2 5−5 4
Áîëãàðiÿ 4 1 1 2 1−5 4
Âåëüñ 4 0 0 4 1−8 0
Ãðóïà H
Êiïð — Iñëàíäiÿ — 0:0; 
Íîðâåãiÿ — Äàíiÿ —1:1

I Â Í Ï Ì Î
Íîðâåãiÿ 4 3 1 0 6−3 10
Ïîðòóãàëiÿ 4 2 1 1 10−7 7
Äàíiÿ 4 2 1 1 5−4 7
Êiïð 4 0 2 2 5−8 2
Iñëàíäiÿ 4 0 1 3 2−6 1
Ãðóïà I
Iспанiя — ×åõiÿ — 2:1; 
Чехiя — Ëiõòåíøòåéí — 2:0;
Ëèòâà — Iспанiя — 1:3

I Â Í Ï Ì Î
Iñïàíiÿ 5 5 0 0 15−5 15
×åõiÿ 5 3 0 2 6−3 9
Øîòëàíäiÿ 4 1 1 2 4−5 4
Ëèòâà 4 1 1 2 3−6 4
Ëiõòåíøòåéí 4 0 0 4 1−10 0
Áîìáàðäèðè ì’ÿ÷i
Êëààñ−ßí Õóíòåëàð (Íiäåðëàíäè) 8
Ìiðîñëàâ Êëîçå (Íiìå÷÷èíà) 8
Ìiêàåë Ôîðñåëë (Ôiíëÿíäiÿ) 5
Àäàì Ñîëî¿ (Óãîðùèíà) 4
Äiðê Êóéò (Íiäåðëàíäè) 4
Äàâiä Âiëüÿ (Iñïàíiÿ) 4
Íiêî Êðàí÷àð (Õîðâàòiÿ) 4
Ãåðãåé Ðóäîëüô (Óãîðùèíà) 4

Валерiй РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Тиждень 
на роздуми

Перше нинiшнього року
засiдання футбольного
штабу країни так i не да-
ло вiдповiдi на актуальне
запитання: хто саме буде
готувати синьо-жовту
дружину до виступiв на
домашньому чемпiонатi
Європи. Тiльки за тиж-
день стане вiдомо, чи
зможе Юрiй Калитвин-
цев, який виконував
обов’язки головного тре-
нера протягом останнiх
семи мiсяцiв, стати
повноцiнним кер-
маничем нацiо-
нальної збiрної.
Пiд час березнево-
го засiдання ви-
конкому ФФУ ак-
тивно обговорюва-
лися також кандидатури

Олега Блохiна i Павла
Яковенка.

Нагадаю, що пiд керiв-
ництвом володаря «Золото-
го м’яча»-1975 наша збiрна
вперше в iсторiї не тiльки
прорвалася до кола учас-
никiв фiнального турнiру
свiтової першостi, а й зумi-
ла на полях Нiмеччини дiй-
ти до чвертьфiналу. Iнший
вихованець київського
«Динамо» Павло Яковенко

на шляху до фiналу чемпiо-
нату Європи серед моло-
дiжних команд залишив за
бортом розiграшу конти-
нентальних грандiв —
Францiю та Нiдерланди.

Останнiй контрольний
поєдинок Україна — Iта-
лiя, на мiй погляд, додав
аргументiв опонентам Ка-
литвинцева. За мiрками
сучасного футболу наш
тренерський штаб мав си-

лу-силенну часу для пiд-
готовки до чергового спа-
рингу. Вiсiм днiв було вiд-
пущено наставнику, аби не
тiльки вiдiбрати кращих з
кращих, але й вiдпрацю-
вати рiзнi тактичнi варiан-
ти ведення гри.

Яким же було розчару-
вання вболiвальникiв на
київському стадiонi «Ди-
намо», коли вони на власнi
очi побачили результати
цiєї роботи. Факт, що Алi-
єв сьогоднi не готовий гра-
ти на звичному для себе
рiвнi, тренер киян Юрiй
Сьомiн з’ясував ще пiд час
поєдинку Прем’єр-лiги в
Днiпропетровську. Незва-
жаючи на це, динамiв-
ський пiвзахисник з’явив-
ся в основному складi збiр-
ної. I прогнозовано вия-
вився слабкою ланкою.
Варто сказати, що номi-
нальний диспетчер при-
пустився майже 60% бра-
ку при передачах партне-
рам. Його виконання
штрафних ударiв теж ви-
явилося катастрофiчним.
Страждання Олександра
припинив головний тре-
нер, замiнивши його на по-
чатку другого тайму.

Мiнiмальним був коефi-
цiєнт корисної дiї нашого
єдиного форварда — днiп-
ропетровця Євгена Селез-
ньова, який провiв на полi
всi 90 хвилин. Чималу час-
тку вини за це повиннi взя-
ти на себе нашi фланговi
гравцi — Гусєв i Ярмолен-

ко, якi до перерви спромог-
лися виконати лише три
гострi передачi до штраф-
ного майданчика гостей,
тодi як винахiдливий i
швидкий Марко Девiч
увiйшов у гру
лише на 53-й
хвилинi зус-
трiчi. Тож не-
має нiчого
дивного, що
атака господа-

рiв виглядала неперекон-
ливо. Тим часом проблеми
в оборонi, насамперед на
флангах, нiкуди не зникли.
Поразка з рахунком — 0:2
в домашньому матчi з чо-
тириразовими чемпiонами
свiту, якi зiграли у Києвi
складом, далеким вiд опти-
мального, i закiнчували
зустрiч вдесятьох, вида-
ється цiлком закономiрною.

Не вгадали 
нi з тактикою, 
нi зi складом

— Калитвинцев вирiшив
перестрахуватися, вiдря-
дивши Тимощука в центр
захисту, — вважає заслу-
жений тренер України
Олександр Iщенко. — Обо-
ронi це не допомогло, а от у
серединi поля ми втратили
стрижневого виконавця, i
три пiвзахисники — Алiєв,
Степаненко i Ротань прак-
тично дублювали один од-
ного. Гострота в атаку-
вальних дiях з’явилася
тiльки пiсля виходу на по-
ле Марко Девiча. Отже,
тренерський штаб не вга-
дав нi з тактикою, нi зi
складом.

«Скуадра Адзурра» за-
лишається для українцiв
найнезручнiшим суперни-
ком. За часи незалежностi
синьо-жовтi сiм разiв зус-
трiчалися зi спiввiтчизни-
ками Паоло Мальдiнi та
Фабiо Каннаваро. Лише в

одному товариському поє-
динку в червнi 2006 року
пiдопiчнi Олега Блохiна
зумiли вберегти свої воро-
та на замку — 0:0. У рештi
випадкiв представники
Серiї А не залишали шан-
сiв нашим спiввiтчизни-
кам: показовим є спiввiд-
ношення забитих i пропу-
щених м’ячiв — 14:2.

Не викликають захоп-
лення i поточнi резуль-

тати Юрiя Калитвинцева.
Перший i єдиний раз на-
шi хлопцi пiсля вiдставки
Мирона Маркевича пере-
могли торiк у вереснi чи-
лiйцiв — 2:1. Пiсля цього
безвиграшна серiя синьо-
жовтих сягнула позначки
у шiсть матчiв. Одна пе-
ремога, п’ять нiчиїх i двi
поразки, жодного поє-
динку без пропущених
м’ячiв — так невтiшно
виглядає статистичний
пiдсумок дiючого керма-
нича збiрної.

Пiсля фiнального свис-
тка виконувач обов’язкiв
головного тренера пос-
каржився на вiдсутнiсть
травмованих Тараса Ми-
халика, Дмитра Чигрин-
ського, Євгена Коноплян-
ки, Артема Мiлевського i
Андрiя Шевченка. Що то-
дi повинен був сказати йо-
го колега Чезаре Пран-
деллi? Адже iталiйцi про-
тягом п’яти днiв провели
два матчi. Найсильнiшi на
чолi з чемпiоном свiту-
2006 воротарем Джанлу-
iджi Буффоном, звичайно
ж, грали 25 березня вiд-
бiрний матч у Люблянi зi
словенцями.

У Києвi проти українцiв
Пранделлi випустив сiм
нових гравцiв. Але навiть
таким складом, який жур-
налiсти з Апеннiн назвали
«другою Iталiєю», гостi
впевнено перемогли госпо-
дарiв майбутнього чемпiо-
нату Європи.

Çáiðíà Óêðà¿íè 
ïiä êåðiâíèöòâîì Êàëèòâèíöåâà
4.09.2010 Ïîëüùà — Óêðà¿íà — 1:1
7.09.2010 Óêðà¿íà — ×èëi — 2:1
8.10.2010 Óêðà¿íà — Êàíàäà — 2:2

11.10.2010 Áðàçèëiÿ — Óêðà¿íà — 2:0
17.11.2010 Øâåéöàðiÿ — Óêðà¿íà — 2:2
8.02.2011 Ðóìóíiÿ — Óêðà¿íà — 2:2

(çà ïåíàëüòi 2:4)
9.02.2011 Øâåöiÿ — Óêðà¿íà — 1:1

(çà ïåíàëüòi 4:5)
29.03.2011 Óêðà¿íà — Iòàëiÿ — 0:2

ТАБЛО «УК»

Заблукали в пошуках своєї гри
КАДРИ. Прiзвище головного тренера нацiональної збiрної України 
стане вiдомо 21 квiтня

Ó Êèºâi Äæèëàðäiíî òà éîãî ïàðòíåðè íå äàëè ãîñïîäàðÿì ïiäíÿòè ãîëîâó
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Ëåîíiä ÁÓÐßÊ, 
åêñ-òðåíåð çáiðíî¿ Óêðà¿íè

«Ìè íå çóìiëè îáiãðàòè åêñïåðèìåí-
òàëüíèé ñêëàä iòàëiéöiâ. Ìàáóòü, âàðòî
òðîõè ñêðîìíiøå ãîâîðèòè ïðî ñïîäi-
âàííÿ âiä çáiðíî¿ Óêðà¿íè íà äîìàøíüî-
ìó ªâðî. Óñïiõ i ãðîøi íå ëþáëÿòü ãàëà-
ñó, ¿ì áiëüøå äî âïîäîáè òèøà, ñêðîìíiñòü. Êîëè ñòàíóòü âiäî-
ìi ñóïåðíèêè ïî ãðóïi, òîäi âàðòî ãîâîðèòè ïðî âèõiä äî íàñ-
òóïíîãî ðàóíäó çìàãàíü. Àëå ç öèì ñêëàäîì âèêîíàâöiâ äîñÿã-
íóòè ãiäíîãî ðåçóëüòàòó âàæêî. Äåÿêi ìîëîäi ôóòáîëiñòè çàðà-
íî îòðèìàëè âèêëèê ó çáiðíó, âîíè öüîãî ùå íå çàñëóæèëè».

Âiêòîð ËÅÎÍÅÍÊÎ, 
êîëèøíié ôîðâàðä êè¿âñüêîãî 

«Äèíàìî» òà çáiðíî¿ Óêðà¿íè
«Òðåáà ðîçóìiòè, ùî êîíêóðåíòîñ-

ïðîìîæíà êîìàíäà íå âèíèêàº ç íi÷îãî.
Íàðàçi òðåíåðñüêèé øòàá âèçíà÷èâñÿ ç
îñíîâíèìè âèêîíàâöÿìè i ïî÷àâ íàãðà-
âàòè ñêëàä. Ó ìàò÷i ïðîòè iòàëiéöiâ ãîñ-
ïîäàði ïîëÿ íàìàãàëèñÿ äiÿòè «ïåðøèì íîìåðîì», äåùî âæå
ñòàëî âèõîäèòè. Íàéáiëüøà ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî äîñi
îñòàòî÷íî íå âèðiøåíà äîëÿ ãîëîâíîãî òðåíåðà».

Ìàðêî ÄÅÂI×, 
íàïàäàþ÷èé «Ìåòàëiñòà» 

òà çáiðíî¿ Óêðà¿íè
«Ìåíi çäàºòüñÿ, ùî âñi õëîïöi ïðîãî-

ëîñóâàëè á çà òå, àáè íà ÷îëi çáiðíî¿ çà-
ëèøèâñÿ Þðié Êàëèòâèíöåâ. Âií ïðåê-
ðàñíî çíàº ìîæëèâîñòi êîæíîãî ãðàâöÿ,
ðîçóìiº, ÿê îá’ºäíàòè êîìàíäó â ºäèíå
öiëå çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó. Çâè÷àéíî, ùîá óñïiøíî çiã-
ðàòè íà äîìàøíüîìó ªâðî, ôóòáîëiñòàì ùå òðåáà áàãàòî ïðà-
öþâàòè. Àëå, íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, ïîòåíöiàë ó çáiðíî¿ º».

Ãðèãîðié ÑÓÐÊIÑ, 
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöi¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè

«Çâiñíî, íàñ íå çàäîâîëüíÿþòü ðå-
çóëüòàòè, ùî äåìîíñòðóº ãîëîâíà
êîìàíäà êðà¿íè. Ïðîòå, ïðèãàäàéìî,
ñâîãî ÷àñó i Îëåã Áëîõií íàïåðåäîäíi
ñòàðòó ó âiäáîði äî ×Ñ-2006, íå çäî-
áóâ æîäíî¿ ïåðåìîãè. Îäíàê ó ïiäñóì-
êó éîãî êîìàíäà íå ëèøå ïîñiëà ïåðøå ìiñöå â ãðóïi, à é
óâiéøëà äî âiñiìêè íàéêðàùèõ ó ñâiòi».

ПРЯМA МOВA

ВIДБIРНИЙ ТУРНIР 
ЄВРO-2012



Луганщина, як вiдомо, безпо-
середньо не прийматиме мат-

чi європейського футбольного
турнiру. Проте до Євро-2012 тут
готуються серйозно. Робота в цьо-
му напрямку стала певним ката-
лiзатором процесiв модернiзацiї
економiки краю. Таку думку вис-
ловив перший заступник голови
Луганської облдержадмiнiстрацiї
Едуард Лозовський, який в iнтер-
в’ю «Урядовому кур’єру» розпо-
вiв, як в областi готуються до єв-
ропейського футбольного свята.

Едуарде Мойсейовичу, що
змушує обласну владу так
прискiпливо готуватися до
Євро-2012?
— Дiї облдержадмiнiстрацiї не
приуроченi до якихось дат. База
наших дiй — це програма ре-
форм Президента України, або,
правильнiше сказати, програма
модернiзацiї економiки, бо онов-
лення бiльше вiдображає суть
того, що ми робимо. Звичайно, се-
ред прискорювачiв цього процесу
— проведення Чемпiонату Євро-
пи з футболу в Українi. Хоча на-
ша область безпосередньо не за-
дiяна в проведеннi турнiру, однак
ми не осторонь вiд цього процесу.

Чи зможе Луганський аеро-
порт, який, мабуть, найближчий
до Донецька, за необхiдностi
прийняти вболiвальникiв?
— Так, хоча наш аеропорт у
програмi Євро-2012 не задiяний
нi як основний, нi як запасний.
Утiм, торiк ми видiлили великi
кошти з обласного бюджету на
реконструкцiю аеропорту. На
моє переконання, сьогоднi наш
аеровокзальний комплекс один
iз кращих у країнi. Хто часто лi-
тає, з цим погодиться. Ми тех-
нiчно модернiзували аеродром-
ний комплекс, встановили свiт-
лосигнальну систему, нове аеро-
навiгацiйне обладнання. Наш ае-
ропорт пiдтвердив статус мiж-
народного, тобто вiдповiдно до

свiтових стандартiв може прий-
мати лiтаки всiх типiв. I велику
кiлькiсть вболiвальникiв ми го-
товi приймати, якщо така необ-
хiднiсть виникне. Але оскiльки
роботи з модернiзацiї аеропорту
триватимуть, ми звернулися по
допомогу до уряду: обсяг необ-
хiдного фiнансування переви-
щує 125 млн грн.

I це дасть можливiсть пiдня-
ти роботу аеропорту на якiсно
новий рiвень?
— Нам необхiдно продовжувати
реконструкцiю аеродромного
комплексу, завершити модернi-
зацiю аеронавiгацiйного облад-
нання, певнi роботи по аеровок-
залу. Це не пов’язано з Євро-

2012, але пов’язане з нашою
програмою створення в Луган-
ську великого мiжнародного
транспортного вузла.

Зараз через нашу область
проходять два великих мiжна-
родних транспортних коридори
з Європи до Азiї. Також плану-
ється, що через Луганщину про-
лягатиме i 8-й європейський
транспортний коридор. Це той
самий шлях, яким Україну мож-
на буде проїхати за кiлька годин
вiд захiдного кордону до схiдно-
го. Частина його схiдної дiлянки
пройде у безпосереднiй близь-
костi вiд нашого аеропорту.

Луганщина — на перехрестi
шляху з Європи до Китаю та Iн-
дiї...
— Тому iнвестицiйним проектом
будiвництва в Луганськiй областi
великого транспортного вузла
(проект ми представили на I мiж-
народному iнвестицiйному фору-

мi) вже зацiкавилися кiлька iно-
земних компанiй. Насамперед це
представники Китаю та Туреч-
чини. Днями бiзнесмени знову
вiдвiдали нас: допрацьовують си-
туацiю за проектом, вартiсть
якого — сотнi мiльйонiв доларiв.
Iдея полягає в тому, щоб на базi
нашого аеропорту створити ве-
ликий мiжнародний хап. Хап —
це такий перевалочний центр, де
вантажнi лiтаки, рухаючись за
своїми маршрутами, зможуть
розвантажуватись (тут можна
обладнати складськi примiщен-
ня, потужностi з обробки цього
вантажу тощо, аби, наприклад, з
великої партiї зробити кiлька ма-
лих). Далi можна використовува-
ти вже транспорт всерединi кра-
їни — автомобiльний, залiзнич-
ний. Тож iдея виявилася приваб-
ливою для iнвесторiв. Це прямо
не пов’язано з Євро-2012, але з
програмою модернiзацiї економi-
ки країни, зокрема i Луганської
областi, — безпосередньо.

Наскiльки зручно буде вбо-
лiвальникам з Росiї добиратися
на матчi чемпiонату саме через
наш край?
— Гадаю, в основному вони їха-
тимуть на матчi через нашу об-
ласть автомобiльним та залiз-

ничним транспортом. I тут ми
зможемо повною мiрою застосу-
вати тi новi можливостi, що вiд-
криваються у рамках єврорегiо-
ну «Донбас» та експерименту
щодо спiльного огляду на митно-
му посту представниками спец-
служб України i Росiї. Це спро-
щений режим перетину кордо-
ну, особливо для вболiвальникiв,
якi матимуть вхiднi квитки на
матчi Євро-2012.

Ми готовi забезпечити най-
кращi умови їхнього перемiщен-
ня територiєю областi в мiста, де
проходитимуть матчi.

Отже, актуалiзується проб-
лема якостi дорiг?
— У рамках полiпшення тран-
спортної iнфраструктури сьо-
годнi серйозно ремонтується до-
рога на дiлянцi вiд Луганська до
Дебальцевого. Для цього потрiбнi
чималi кошти — 279,5 млн грн.
Ми направили вiдповiдне звер-

нення до Кабiнету Мiнiстрiв.
Сподiваюся, фiнансуванням за-
безпечать i дорога буде.

Чи це та дорога, допомогу в
оновленнi якої обiцяв на ювiлеї
стаханiвського руху Вiктор
Янукович?
— Так. Президент дуже допомiг
областi. Наприклад, обхiд навко-
ло Луганська почали споруджу-
вати ще за радянських часiв, але
завершити його вдалося лише
торiк. Величезнi кошти були ос-
воєнi, великi сили залучалися, i
сьогоднi ми маємо прекрасну до-
рогу, яка значно розвантажила
Луганськ. Це не тiльки пiдвищи-
ло безпеку руху, а й iстотно роз-
рядило екологiчну обстановку.
Переконаний, що допомога буде
надана i за новим напрямком.

У 2008 роцi експерти УЄФА
здивувалися, що вiд Луганська
до Донецька можна дiстатися
автомобiльним шляхом швид-
ше, нiж залiзницею...
— Залiзничники сьогоднi прово-
дять серйозну роботу з оптимi-
зацiї маршруту вiд Луганська до
Донецька (скорочується кiль-
кiсть зупинок, тим самим збiль-
шується швидкiсть руху). Але
питання навiть не в технiчних

можливостях, а в соцiальному
навантаженнi, яке несе залiз-
ничне сполучення. Для багатьох
жителiв невеликих станцiй, сiл,
селищ єдиний спосiб дешевого
пересування — залiзниця. Щоп-
равда, iснує два види руху —

швидкiсний (коли до Донецька
можна доїхати години за пiвто-
ри) i «мiсцевий». В Європi актив-
но застосовують такий спосiб пе-
ресування залiзницею, як «рей-
ковий автобус». В Українi такий
досвiд запроваджено в Захiднiй
Українi i Київськiй областi. Це
один-два вагони, що курсують
мiж населеними пунктами в ме-
жах областi. Просто залiзничний
транспорт потрiбно розподiлити
по рiзних видах та соцiальному
навантаженнi маршрутiв. Гадаю,
i в нашiй областi з’являться такi
«рейковi автобуси».

Чи зможе Луганщина здиву-
вати допитливих туристiв ек-
скурсiями, не пов’язаними з
футбольною тематикою?
— Так, у нас розроблено сотнi
маршрутiв. I ця робота ведеться
без прив’язки до Євро-2012. Але
останнiм часом з’явилася сер-
йозна програма розвитку туриз-
му як галузi економiчної дiяль-
ностi областi — «Луганськку-
рорт». В основу програми закла-
дено створення iнвестицiйних
кластерiв, аби приходили бiзнес-
мени i вкладали грошi. Взагалi,
на мою думку, завдання влади не
органiзовувати бiзнес, а створю-
вати умови, аби бiзнес прийшов i
органiзував новi робочi мiсця.

У програмi «Луганськкурорт»
будуть задiянi чотири райони з
найкращими рекреацiйними
можливостями (Кремiнський,
Станичнолуганський, Старо-
бiльський та Слов’яносер-
бський). В областi є джерела мi-
неральних вод, в тому числi лi-
кувальних, радоновi свердлови-
ни. I якiсть радону не гiрша, нiж
у Хмiльнику або навiть Мацестi.
Пiлотний проект започаткували
на базi Кремiнського району,
термiн його реалiзацiї — най-
ближчi кiлька мiсяцiв.

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»
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Перший заступник голови 
Луганської 

облдержадмiнiстрацiї 
Едуард ЛОЗОВСЬКИЙ

Åäóàðä ËOÇOÂÑÜÊÈÉ. Íàðîäèâñÿ 1965 ð. â Ëóãàíñüêó. Çàêií÷èâ Âîðî-
øèëîâãðàäñüêèé ìàøèíîáóäiâíèé iíñòèòóò (íèíi Ñõiäíîóêðà¿íñüêèé óíiâåð-
ñèòåò iìåíi Â. Äàëÿ), çäîáóâ êâàëiôiêàöiþ åêîíîìiñòà. Òðóäîâó äiÿëüíiñòü
ðîçïî÷àâ ó âèðîáíè÷îìó îá’ºäíàííi «Âîðîøèëîâãðàäòåïëîâîç» (íèíi õîë-
äèíãîâà êîìïàíiÿ «Ëóãàíñüêòåïëîâîç»). Ç 1996 ïî 2010 ðð. — çàñòóïíèê
ãîëîâè ïðàâëiííÿ, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâëiííÿ ÊÁ «Óêðêîìóí-
áàíê», êåðiâíèê àïàðàòó ðàäè áàíêó, ãîëîâà ïðàâëiííÿ, ãîëîâà íàãëÿäîâî¿
ðàäè, âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçêiâ ãîëîâè ïðàâëiííÿ, ãîëîâà ïðàâëiííÿ ÀÁ «Óêðêî-
ìóíáàíê». Äåïóòàò Ëóãàíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè V ñêëèêàííÿ. Ç 23 êâiòíÿ
2010 ð. ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Ëóãàíñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäìiíiñòðàöi¿.

«Пiдготовка до Євро прискорює 
модернiзацiю економiки краю»

ДOСЬЄ «УК»

Íà ìèòíîìó ïîñòó äëÿ ðîñiéñüêèõ âáîëiâàëüíèêiâ,
ÿêi ìàòèìóòü âõiäíi êâèòêè íà ìàò÷i ªâðî−2012,
çîðãàíiçóþòü ñïðîùåíèé ðåæèì ïåðåòèíó êîðäîíó.

279,5млн грн
— загальний обсяг
фiнансування ремонту дороги
вiд Луганська до Дебальцевого.

Ñüîãîäíi Ëóãàíñüêèé àåðîïîðò ïiäòâåðäèâ
ñòàòóñ ìiæíàðîäíîãî, òîáòî âiäïîâiäíî 

äî ñâiòîâèõ ñòàíäàðòiâ âií ìîæå ïðèéìàòè
ëiòàêè âñiõ òèïiâ
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Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Ось вже багато десяти-
лiть футбольна коман-

да «Шахтар» залишається
своєрiдною вiзитiвкою гiр-
няцького краю. Та й увесь
наш український футбол
важко уявити без цiєї само-
бутньої команди, яка має
чимало шанувальникiв да-
леко за межами Донбасу.
Сьогоднi ФК «Шахтар» як
лiдер вiтчизняної першостi
продовжує пiдкорювати
футбольну Європу. Видав-
ши на-гора кiлька рокiв то-
му Кубок УЄФА, гiрники
пробилися до чвертьфiналу
Лiги чемпiонiв. I цей успiх,
погодьтеся, став непоганим
подарунком для всiх уболi-
вальникiв, якi вiтають ко-
лектив з ювiлеєм.

Кубок на-гора!
Ще у бронзовий сезон

1951 року гiрники вдало
виступали i в розiграшi
Кубка СРСР: вперше в сво-
їй iсторiї були за крок до
фiналу популярного турнi-
ру. I саме в цi роки гравцi
«Шахтаря» започаткували
пiдвалини отого знаменито-
го «кубкового характеру»,
адже в наступнi роки ко-
манда неодноразово пот-
рапляла до пiвфiналу. Нев-
дачi ще бiльше згуртували
її i в 1961 роцi «Шахтар»
нарештi видав на-гора Ку-
бок СРСР. У фiналi довело-
ся грати проти чемпiона
СРСР минулого року мос-
ковського «Торпедо». «Що
там казати, столичнi торпе-
дiвцi вважалися фаворитом
поєдинку, — згадує вболi-
вальник зi стажем Леонiд
Киричук. — Тому можна
уявити нашу радiсть, коли
гiрники втерли носа iмени-
тому супернику — 3:1. А
«кришталевi» голи тодi за-
бивали Родiн i Ананченко
двiчi... Команду ми зустрi-
чали, немов справжнiх ге-
роїв!»

Отже, у жовтнi 1961 року
почесний трофей вперше
приїхав до Донбасу. На ста-
дiонi «Локомотив» вшану-
вати команду з Кубком
СРСР зiбралося бiльше 20
тисяч уболiвальникiв, якi
вже не сумнiвалися: кубко-
вi звитяги гiрникiв — це
всерйоз i надовго. Їхнi нас-
трої пiдтримали й футбо-
лiсти, адже восени наступ-
ного року Кубок СРСР зно-

ву прибув до Донецька: у
фiналi гiрники «розiбрали-
ся» з командою «Знамя
труда» з Орєхово-Зуєво 2:0.
I знову, як i рiк тому, тисячi
вболiвальникiв влаштува-
ли «День «Шахтаря», зус-
трiчаючи команду з криш-

талевим трофеєм. А ще цi-
каво, що серед тих, хто най-
першими привiтав гiрникiв
з перемогою, був i космо-
навт Адрiан Нiколаєв, який
у цей час перебував у кос-
мосi на борту корабля «Вос-
ток-3».

У 1963 роцi «Шахтар»
третiй рiк поспiль пробився
до фiналу, де зустрiвся з
московським «Спартаком».
На попереднiх стадiях до-
неччани обiграли москвичiв
— ЦСКА i «Торпедо», та
були близькi, аби перемог-
ти й спартакiвцiв i знову
повезти Кубок до Донбасу.
Гiрники навiть вiдкрили
рахунок, однак потiм про-
пустили два м’ячi — 1:2...

Великим було розчару-
вання футболiстiв та вболi-
вальникiв, однак нiхто з
них тодi не мiг передбачи-
ти, що наступного пере-
можного фiналу доведеться
чекати аж до 1980-го. Цього
року гiрники перемогли ди-
намiвцiв Тбiлiсi 2:1, i Кубок
СРСР знову приїхав до До-
нецька. А через два роки
«Шахтар» завоював його
вчетверте, перемiгши в ук-
раїнському фiналi харкiв-
ський «Металiст» 1:0. Зго-
дом донеччани ще двiчi гра-

ли у фiналi, проте поступа-
лися динамiвцям Києва та
спартакiвцям Москви.

Наша мета — 
золотi медалi

Пiсля чергової змiни ке-
рiвництва клубу (11 жовтня
1996 року президентом ФК
«Шахтар» став Рiнат Ах-
метов) команда почала ви-
ходити на новий рiвень роз-
витку. Вiдтодi гiрники жод-
ного разу не опускалися
нижче другого мiсця у вiт-
чизнянiй першостi, i це вже
нiкого в Донецьку не задо-
вольняло. В 2002 роцi
«Шахтар» таки нарештi
виграв тривалу боротьбу з
«Динамо» за чемпiонський
титул i дав зрозумiти, що
поступатися мiсцем лiдера
українського футболу не
збирається.

Донеччани взялися пiд-
корювати i футбольну Єв-
ропу. Цьому передувала
серйозна робота з пiдготов-
ки iнфраструктури: ство-
рено дитячо-юнацьку шко-
лу ФК «Шахтар», пiсля ре-
конструкцiї вiдкрилася су-
часна тренувальна база
«Кiрша», розпочалося бу-
дiвництво п’ятизiркового
стадiону «Донбас Арена» —
одного з найкращих у Єв-
ропi. Змiнилися й принципи
формування команди: ще у
2000 роцi з’явився перший
легiонер, а нинi тут грають
представники багатьох
країн свiту, серед яких є й
солiдна бразильська «дiас-
пора».

Команда, яку з 2004 року
очолив румунський фахi-
вець Мiрча Луческу, здобу-
ваючи «золото» україн-
ської першостi, дуже сер-
йозно налаштовувалася на

боротьбу за один iз євро-
кубкiв. 2009 року «Шахтар»
таки привiз Кубок УЄФА
до Донецька. Ця перемога
стала трiумфом всього ук-
раїнського футболу, адже
вiтчизняна команда здобу-
ла цей почесний трофей
вперше.

Наприкiнцi лiта того са-
мого року в Донецьку вiд-
булося вiдкриття «Донбас
Арени». I саме готовнiсть
суперсучасного стадiону та
всiєї клубної iнфраструк-
тури «Шахтаря» гаранту-
вала Донецьку право прий-
мати матчi чемпiонату Єв-
ропи 2012 року. Тим бiль-
ше, що спортивна арена
вже має досвiд проведення
матчiв найвищого рiвня —
збiрних команд, Лiги Євро-
пи та Лiги чемпiонiв. При-
чому на домашнiй аренi гiр-
ники досi не програли жод-
ного матчу(!), обiгруючи
тут i європейських грандiв,
таких, як лондонський
«Арсенал» та iталiйську
«Рому».

Свято 
наближається

Ювiлейну дату в iсторiї
«Шахтаря» в Донецьку
мають намiр зробити все-
народним святом i аж нiяк
не «разовим». «Вiдзначаю-
чи 75-рiччя клубу, ми не
хочемо обмежуватися од-
нiєю подiєю i загалом буде
десь зо два десятки захо-
дiв, присвячених цiй датi,
— зазначив генеральний
директор ФК «Шахтар»
Сергiй Палкiн. — Проте
зрозумiло, найголовнiшим
стане гранд-шоу, яке вiд-
будеться 14 травня на
«Донбас Аренi». Ювiлей
ми хочемо провести так

само, як вiдкриття стадiо-
ну, тому вже запросили
iталiйську компанiю, яка
готувала шоу на вiдкриттi
«Донбас Арени».

Серед рiзноманiтних за-
ходiв, що триватимуть уп-
родовж всього року, вiдбу-
деться вiдкриття Алеї Сла-
ви ФК «Шахтар», де бу-
дуть встановленi плити з
прiзвищами футболiстiв,
якi залишили помiтний
слiд в iсторiї колективу.
Безперечно, шанувальни-
кiв футболу не доведеться
зайвий раз запрошувати на
матч ветеранiв «Шахтаря»
та київського «Динамо» —
його проведуть восени. А
ще очiкується своєрiдний
читацький бум, адже вий-
дуть книжки спогадiв го-
ловного тренера гiрникiв
Мiрчi Луческу та голкiпера
команди i збiрної України
Андрiя П’ятова. Вiдбудеть-
ся також презентацiя до-
кументального фiльму та
книжки «75 рокiв ФК
«Шахтар».

Цiкаво, що в гранд-шоу
на «Донбас Аренi» зможуть
взяти участь не тiльки зап-
рошенi естраднi зiрки, а й
100 уболiвальникiв коман-
ди з усiх регiонiв України.
Йдеться про майбутнiх пе-
реможцiв уже оголошеного
клубом конкурсу. Як потра-
пити до заповiтної сотнi?
Дуже просто: потрiбно на-
писати невелику розповiдь
про себе i переконати журi,
що саме ви гiднi честi стати
«трофеєносцем». Адже пе-
реможцi конкурсу пiд час
вшанування колективу от-
римають можливiсть ви-
нести на футбольне поле
величезнi копiї нагород, якi
завоював «Шахтар» за всi
75 рокiв.

Такий у них характер — шахтарський!
ДАТА. Донецький футбольний клуб вiдзначає 75-ту рiчницю вiд дня заснування

«Досi сниться: 
готуюсь до футбольного матчу...»
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Мiсцем зустрiчi уславлений
футболiст назвав роздягаль-

ню старого стадiону «Шахтар».
«Тут пiвжиття мого пройшло, —
пояснив трохи пiзнiше свiй вибiр —
Тут я немов удома...»

Може здалося, але коли ми зай-
шли до роздягальнi, екс-капiтан
гiрникiв немов скинув з себе деся-
ток-другий лiт. Схоже, «домашнi»
стiни спортивної арени допомогли
йому подумки повернутися в тi ро-
ки, коли атакуючий пiвзахисник i
«Бригадир», як звали його уболi-
вальники, демонстрував на полi
свої найкращi якостi.

«Я вiдчув: 
це моя команда!»

Михайле Григоровичу, згадай-
те, як починався шлях звичайно-
го мiського хлопчака у великий
футбол.
— Варто пам’ятати, що тодi на ста-
дiонах та в дворах у футбол грали
всi-всi. А я в дитинствi займався ба-
гатьма видами спорту — гiмнасти-
кою, волейболом, легкою атлети-
кою, хокеєм. Та найбiльше душа ле-
жала до футболу. I коли менi було
рокiв 9-10, тi, хто розумiвся на спор-
тi, казали, що в майбутньому я гра-
тиму у вищiй лiзi. Я досi пам’ятаю
цю «установку». Хоча, звичайно,
шлях до «вишки» виявився довгим:
юнацький турнiр «Шкiряний м’яч»,
молодiжна команда, основний склад
групи «Б», друга та перша лiги.

А як у 1974 роцi потрапили до
«Шахтаря»?
— Я грав тодi за запорiзький «Ме-
талург», що виступав у першiй лiзi,
i на той час це була сильна команда
з перспективними футболiстами,
яких потiм запросили до вищої лi-
ги. А менi особисто надiйшли про-
позицiї вiд семи чи восьми команд
«вишки», серед яких київське «Ди-
намо», днiпропетровський «Днiп-
ро», московський «Локомотив», ле-
нiнградський «Зенiт»...

Треба сказати, я вже однiєю но-
гою був у «Динамо». Бо хто не мрiяв
виступати за уславлений клуб? Ми
зустрiчалися в Києвi з Валерiєм
Лобановським, фактично домови-
лися, i я повернувся до Донецька,
аби забрати речi, проте залишився
тут. Причому тодi навiть мови не
заходило про якiсь матерiальнi
блага. Мене агiтували, роблячи на-
голос на мiсцевий патрiотизм: мов-
ляв, «Шахтар» формується з мiсце-
вих футболiстiв, i моє мiсце серед
них. А коли сказали, що гратиму
поруч iз «самим» Анатолiєм Конь-
ковим, який був гравцем екстра-
класу, вiдмовитися вiд такої пропо-
зицiї взагалi було неможливо.

Якими запам’яталися перший
матч i перший гол?
— Iнтуїцiя менi пiдказувала, що
«Шахтар» — це моя команда. Та
одного цього замало. Тут велика
заслуга тренера Юрiя Володими-
ровича Захарова, який добре знав
мене за «Металургом» i довiрив
мiсце в основному складi. Звiсно,

довелося витримати серйозну кон-
куренцiю. А коли Коньков перей-
шов до київського «Динамо», я вже
незмiнно виходив на поле в старто-
вому складi.

Перший поєдинок за «Шахтар» я
вiдiграв у кубковому матчi проти
московського «Локомотива» — виг-
рали 2:1. А в чемпiонатi СРСР дебю-
тував у грi зi «Спартаком» iз Мос-
кви. Грали в Донецьку — стадiон
був переповнений i, незважаючи на
0:0, це був бойовий поєдинок. Менi
найбiльше запам’яталося, що одна з
газет тодi вiдзначила i мою гру: мов-
ляв, дебютант не розгубився, вiдiг-
рав пристойно i кашi не зiпсував.

А свiй перший гол я забив у воро-
та команди «Нiстру» (Кишинiв).
Причому вiдчував це iнтуїтивно, бо
навiть сказав Володимиру Салько-
ву, що сьогоднi обов’язково влучу в
цiль. Так i сталося.

Грiх було не забивати...
У «Шахтарi» нiколи не бракува-

ло забивних форвардiв, але найкра-
щим бомбардиром команди в чем-
пiонатах СРСР стали саме ви, хоча
грали на позицiї пiвзахисника. Що
сприяло таким досягненням?

— Грав на позицiї пiвзахисника
атакуючого плану, i тому завжди
був нацiлений на ворота суперника.
Володiв ударами з обох нiг, мiг про-
бити штрафний удар, намагався
обвести одного-двох захисникiв i
вийти на ударну позицiю... А ще,
звичайно, непогано допомагали
партнери по командi. Примiром,
немало голiв я забив пiсля передач
Вiталiя Старухiна, який вигравав
боротьбу «на другому поверсi» i
м’яко скидав менi м’яч пiд удар.

Свого часу ви забили 103 м’ячi
в залiк Клубу бомбардирiв iменi
Григорiя Федотова. А якщо пiдра-
хувати ще й вашi гольовi передачi
за системою «гол плюс пас», може,
час засновувати «Клуб Михайла
Соколовського»?
— Цiкава пропозицiя (смiється). А
якщо серйозно, то чогось дуже рiдко

згадують тi передачi, пiсля яких мої
партнери забивали голи. Всi насам-
перед пiдраховують забитi мною
м’ячi, а от про паси майже не йдеть-
ся. Хоча особисто я тi бiльше сотнi
гольових передач, якi роздавав, цi-
ную не менше, анiж забитi м’ячi.

Майже у всi роки «Шахтар»
мав репутацiю кубкового бiйця —
команди безкомпромiсної та з гiр-
няцьким характером. За рахунок
чого формувалися отi бiйцiвськi
якостi?
— Не секрет, що команди з респуб-
лiканських та всесоюзної столиць
— Тбiлiсi, Мiнська, Києва та Мос-
кви дивилися на нас дещо зверхньо.
Команди з периферiї вважалися
майже бiдними родичами, а кон-
кретно «Шахтар» дехто звав таким
собi «робiтничим» колективом. Так,
у нас, звичайно, екiпiровка та умо-
ви для тренувань були гiршими, та
всi — i вболiвальники, i суперники
— добре затямили: цi хлопцi-гiрни-
ки на полi вiддаються сповна i мо-
жуть «порвати» будь-яку столичну
команду. За це нас дуже поважали
вболiвальники, i тому на всiх до-
машнiх матчах стадiон був пере-
повнений. Та й на виїзних поєдин-
ках нас не обдiляли увагою глядачi.

До речi, про уболiвальникiв.
Саме вони прозвали вас «Бригади-
ром», проводячи паралелi мiж
командою i бригадою шахтарiв...
— Їй-бо, навiть не знаю, вiдколи
мене так прозвали. Мабуть, вiдтодi,
як почав виходити на поле з капi-
танською пов’язкою i виводити за
собою команду. Скажу тiльки, що
тодi був дуже мiцний зв’язок
«Шахтаря» з гiрняцькими колек-
тивами. Всi футболiсти не раз бу-

вали в шахтах i бачили, в яких умо-
вах працюють нашi найвiдданiшi
шанувальники: це жах!.. I пiсля
всього побаченого, пiсля спiлкуван-
ня з шахтарями грати впiвсили
просто не могли.

Закiнчив грати 
з чистою совiстю

«Шахтар» чотири рази вигра-
вав Кубок СРСР, був бронзовим та
срiбним призером чемпiонату кра-
їни. Мабуть, цi трофеї та титули
тiльки завдяки бiйцiвським якос-
тям та шахтарському характеру
здобути б не вдалося.
— Певна рiч, гiрники у всi роки ма-
ли сильний командний дух. Крiм
того, тут були майстернi виконавцi
на всiх позицiях. Взяти бодай тi ж
«зiрковi» 70-80 роки. Тодi в Донець-

ку грали футболiсти дуже високого
класу: Дегтярьов, брати Чанови,
Звягiнцев, Варнавський, Сафонов,
П’яних, Роговський, Горбунов,
Яремченко, Латиш, Старухiн, Гра-
чов, Федоренко... Цi та iншi футбо-
лiсти за тодiшнiх умов дуже високо
пiдняли авторитет команди.

У чому секрет вашого спортив-
ного довголiття, адже ви закiнчи-
ли виступати за «Шахтар», коли
вам виповнилося 36 рокiв?
— Без зайвої скромностi собi в зас-
лугу поставив би таке. Ось я вже
знав, що завтра вийду на поле вос-
таннє: може, на одну хвилину, а,
може, на десять. Проте я напере-
доднi провiв два тренування на
день iз повною самовiддачею. I так
готувався й налаштовувався на ко-
жен матч. Тому й закiнчив грати з
чистою совiстю: всi роки повнiстю
вiддавав свої сили та здiбностi
командi. Може, щось i не виходило,
але все, що мiг зробити, зробив. Тут
у мене претензiй до себе немає.

А награтися у футбол я не мiг до
50 рокiв. Примiром, на пiввiковий
ювiлей завдяки допомозi президен-
та ФК «Шахтар» Рiната Ахметова
вдалося провести товариський матч
ветеранiв футболу, в якому взяли
участь мої друзi-суперники з усiх
команд колишнього Союзу. Так-от я
вiдчув, що граю з такою ж енергiєю
i задоволенням, як у молодостi...
Втiм, вже давно тi баталiї менi тiль-
ки сняться. Буває, повертаюсь у
снах у той стан, коли йде пiдготовка
до вiдповiдального матчу. Уявляю,
який у цей час у мене прискорений
пульс! Та потiм прокидаюсь i важко
зiтхаю: це все вже в минулому...

Як ви вiдреагували на те,  що
ваша гiпсова фiгура встановлена
в музеї спортивної слави 
ФК «Шахтар»?
— Нормально. Коли ми грали в
командi, тодi зовсiм не думали про
те, як нас оцiнять у майбутньому. А
тепер бачу, що про нас не забува-
ють, оскiльки наше поколiння теж
вписало не одну яскраву сторiнку в
iсторiю команди.

А що побажаєте «Шахтарю» з
нагоди 75-рiччя клубу?
— Насамперед наступних перемог
на всiх футбольних фронтах: вiт-
чизняних i мiжнародних. Дуже
важливо, що командi вдалося збе-
регти свої традицiї. В чому сила
гiрникiв i за рахунок чого вдається
високо тримати свою марку? За ра-
хунок традицiй, якi були закладенi
ще в довоєннi роки, а потiм їх про-
довжували гравцi наступних поко-
лiнь. Тому дуже хочеться, аби так
тривало й надалi.

Марко ТИН
для «Урядового кур’єра»
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Ìèõàéëî ÑÎÊÎËÎÂÑÜÊÈÉ. Íàðî-
äèâñÿ 15 ëèñòîïàäà 1951 ð. â ì.
Ñëîâ’ÿíñüê Äîíåöüêî¿ îáëàñòi.

Ïiâçàõèñíèê àòàêóþ÷îãî ïëàíó. Ó
«Øàõòàði» ãðàâ ó 1974—1987 ðð.

Ðåêîðäñìåí êîìàíäè çà êiëüêiñòþ
ïðîâåäåíèõ ìàò÷iâ ó ÷åìïiîíàòi ÑÐÑÐ —
400 ïîºäèíêiâ (ïðèç «Âiðíiñòü êëóáó»).
Çàãàëîì çà «Øàõòàð» çiãðàâ 484 ìàò÷i.

Íàéêðàùèé áîìáàðäèð êîìàíäè â
ìàò÷àõ ÷åìïiîíàòó ÑÐÑÐ — 87 ãîëiâ.

×ëåí Êëóáó áîìáàðäèðiâ Ãðèãîðiÿ
Ôåäîòîâà — 103 ì’ÿ÷i.

Âîëîäàð Êóáêà ÑÐÑÐ 1980 òà 1983
ðð. Âîëîäàð Ñóïåðêóáêà ÑÐÑÐ 1984 ð.
Ñðiáíèé ïðèçåð ÷åìïiîíàòó ÑÐÑÐ 1975
òà 1979 ðîêiâ, áðîíçîâèé ïðèçåð 1978 ð.

Ìàéñòåð ñïîðòó ÑÐÑÐ.

Колишнiй капiтан «Шахтаря» 
Михайло СОКОЛОВСЬКИЙ

ÑÒÎÐIÍÊÈ Ç IÑÒÎÐI¯. Ôóòáîëüíó êîìàíäó
«Ñòàõàíîâåöü» ó òîäiøíüîìó Ñòàëiíî ñòâîðèëè
ó êâiòíi 1936 ðîêó, õî÷à ôóòáîë òóò çíàëè é øà-
íóâàëè çàäîâãî äî öüîãî. Iíæåíåðè ç Âåëèêîá-
ðèòàíi¿, ÿêi ïðàöþâàëè íà ìåòàëóðãiéíîìó çà-
âîäi Äæîíà Þçà (éîãî çàïî÷àòêóâàëè â 1869
ðîöi), ïåðøèìè ïðèâåçëè ñþäè ì’ÿ÷, åêiïiðîâêó
i âëàøòîâóâàëè ïîêàçîâi âèñòóïè äëÿ òóòåøíiõ
æèòåëiâ. Îòîæ, ó 30-òi ðîêè «Ñòàõàíîâåöü»
ïiäòðèìàâ òðàäèöi¿, ùî çàêëàëè â Äîíáàñi ùå
ðîäîíà÷àëüíèêè ïîïóëÿðíî¿ ãðè.

Íàçâàëè êîìàíäó íà ÷åñòü ëåãåíäàðíîãî
âèáiéíèêà-ðåêîðäñìåíà òà ç íàòÿêîì íà òå,
ùî ôóòáîëiñòè òàêîæ ãðàòèìóòü «ïî-ñòàõà-
íîâñüêîìó». Ñòàðòóâàâøè â ãðóïi «Â» ÷åìïi-
îíàòó ÑÐÑÐ, «ñòàõàíîâöi» çãîäîì äîìîãëèñÿ

ïiäâèùåííÿ â êëàñi — ïîòðàïèëè äî ãðóïè
«À» i ãiäíî çàõèùàëè ÷åñòü êðàþ. Ó ïîâîºííi
ðîêè ãiðíèêè ïðîäîâæóâàëè ïiäêîðþâàòè
ôóòáîëüíi âåðøèíè âæå ç íîâîþ íàçâîþ — ó
ëèïíi 1946 ðîêó êîìàíäà îòðèìàëà íàçâó
«Øàõòàð». À ÷åðåç ï’ÿòèði÷êó êîëåêòèâ íà-
ðåøòi çàâîþâàâ ñâî¿ ïåðøi âàãîìi ñïîðòèâíi
òðîôå¿ — áðîíçîâi ìåäàëi ÷åìïiîíàòó ÑÐÑÐ
1951 ðîêó. Â Ìîñêâi íà öåíòðàëüíîìó ñòàäiî-
íi «Äèíàìî» ôóòáîëiñòè Àëïàòîâ, Ãàâðèëåí-
êî, Äåãòÿðüîâ, Æóêîâ, Iâàí÷óê, Êîëåñíiêîâ,
Ïåòðîâ, Ïîíîìàðüîâ, Ñàâiíîâ, Ôîìií òà iíøi
îòðèìàëè áðîíçîâi æåòîíè òà çíà÷êè «Ìàé-
ñòåð ñïîðòó». Ñòàðøîãî òðåíåðà êîìàíäè
Âiêòîðà Íîâiêîâà i òðåíåðà Ñåðãiÿ Ôóðñîâà
íàãîðîäèëè äèïëîìàìè.

НAЙБIЛЬШI ДOСЯГНЕННЯ ФК «ШAХТAР»
ДOСЬЄ «УК»

Þðié Äåãòÿðüîâ — êðàùèé
âîðîòàð ñåçîíó — 1977 ð.

Âiòàëié Ñòàðóõií — êðà-
ùèé ôóòáîëiñò ÑÐÑÐ, êðàùèé
áîìáàðäèð ÷åìïiîíàòó
ÑÐÑÐ(26 ì’ÿ÷iâ) — 1979 ð.

Ìèõàéëî Ñîêîëîâñüêèé
— âîëîäàð ïðèçó «Âiðíiñòü
êëóáó» (400 ìàò÷iâ çà «Øàõ-
òàð»).

Îëåã Ìàòâººâ — êðàùèé
áîìáàðäèð ÷åìïiîíàòó Óêðà¿-
íè (21 ì’ÿ÷) — 1997 ð.

Àíäðié Âîðîáåé — êðà-
ùèé áîìáàðäèð ÷åìïiîíàòó
Óêðà¿íè (21 ì’ÿ÷) — 2001 ð.

Àíàòîëié Òèìîùóê — êðà-
ùèé ôóòáîëiñò Óêðà¿íè ñåçî-
íó 2004-05 ðð. (çà âåðñiºþ
ÏÔË).

ДOШКA ПOШAНИ

«Ñüîãîäíi îáîâ’ÿçêîâî çàá’þ ãîë!» 
Êàïiòàí ãiðíèêiâ Ìèõàéëî Ñîêîëîâñüêèé òà òðåíåð êîìàíäè Âiêòîð Íîñîâ
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Âîëîäàði íàéïåðøîãî Êóáêà ÑÐÑÐ 1961 ðîêó

Спочатку були «юзiвцi»
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Черкащина активно го-
тується до майбутньо-

го футбольного свята, хоч i
не прийматиме безпосе-
реднiх учасникiв змагань.
Однак численнi вболiваль-
ники уже сьогоднi плану-
ють пiд час приїзду до Ук-
раїни принагiдно завiтати
до Шевченкового краю,
вiдвiдати визначнi мiсця.

Футбол i туризм
поряд iдуть

Зовсiм недавно в областi
вiдновлено професiйну
черкаську футбольну ко-
манду, створено вiдповiд-
ний комiтет зi сприяння
розвитку футболу, який
координує зусилля шану-
вальникiв народної гри.
Новосформована команда
ФК «Славутич» провела
свою першу гру на полi
оновленого центрального
стадiону. До речi, на по-
рядку денному Черкась-
кого мiськвиконкому —
питання будiвництва
спортивного комплексу.

На яких ще об’єктах зосе-
реджуються наразi зусил-
ля будiвельникiв? На це за-
питання нашому кореспон-
дентовi вiдповiв начальник
управлiння капiтального
будiвництва облдержадмi-
нiстрацiї Борис Євмина:

— У Каневi нам необхiд-
но виконати чималий обсяг
робiт: озеленення та благо-
устрiй територiї з облаш-
туванням паркiнгу в Ниж-
ньому парку Шевченкiв-
ського нацiонального запо-
вiдника, завершити роботи
з реконструкцiї та благоус-
трою прилеглої територiї
Успенського собору, а та-
кож реставрацiйнi роботи
на могилi та пам’ятнику
Т. Г. Шевченка, звести по-
бутово-санiтарну споруду
при будинку-музеї, про-
вести реконструкцiю са-
мопливного каналiзацiйно-
го колектора бiля пiднiжжя
Тарасової гори, мiських

очисних споруд, заверши-
ти берегозакрiплювальнi
роботи в с. Пекарi Канiв-
ського району. Планується
проектування, реконструк-
цiя та будiвництво готель-
но-ресторанного комплексу
«Хата Кобзаря» iз залом
для прийомiв офiцiйних де-
легацiй. Щоправда, цi робо-
ти виконуватимуться за
кошти iнвесторiв. Завер-
шуємо реконструкцiю Ка-
нiвського мiського будинку
культури пiд Шевченкiв-
ський нацiональний куль-
турний центр, розпочату
ще 2004 року.

На «Восходi» 
по Днiпру

Капiтально вiдремонту-
вати рiчковий приплав у

Каневi та залучити до па-
сажирських перевезень за
маршрутом Київ—Ка-
нiв—Київ судна типу
«Восход» вирiшено в Укр-
моррiчфлотi. «Туристич-
ний центр «Авто-рiчка» з
термiналом i реконструк-
цiєю приплаву включено
до Державної цiльової
програми пiдготовки та
проведення в Українi фi-
нальної частини чемпiона-
ту Європи. Робота кипить.

Вiдновиться функцiону-
вання й iнших рiчкових
портiв у мiстах на Днiпрi.
Вже за мiсяць має повно-
цiнно запрацювати паса-
жирський рiчковий порт у
Черкасах. Власник порту
добровiльно передав його в
обласну комунальну влас-
нiсть, що сприятиме прис-

коренню реставрацiйних
робiт. Планується вiднови-
ти рiчкове пасажирське
сполучення «Черкаси —
Чигирин».

Як пiдкреслив голова
Укрморрiчфлоту Сергiй
Крижановський, по завер-
шеннi чемпiонату i надалi
триватиме розвиток iн-
фраструктури для поси-
лення безпеки торговель-
ного судноплавства, роз-
витку туристичного бiзне-
су, водного спорту та вiд-
починку.

Коли потяг 
у даль загуркоче...

Як повiдомляє прес-
служба Одеської залiзницi,
до початку фiнальних зма-
гань чемпiонату Європи з

футболу буде створено
єдиний транспортний
пасажирський коридор
Львiв—Київ—Харкiв—
Донецьк, тому частина
маршрутiв спрямовувати-
меться через станцiю iменi
Т. Шевченка, що на Черка-
щинi. Планується пiдви-
щити швидкiсть руху по-
тягiв до 160 км/год. Але
стан колiї на смiлянськiй
станцiї, як i загалом в Ук-
раїнi, здебiльшого не гото-
вий до руху швидкiсних
потягiв. Тож залiзничники
взялися за модернiзацiю
колiй, замiнюють i встанов-
люють новi стрiлочнi пере-
води, виконують iншi будi-
вельно-ремонтнi роботи.

Скiльки коштує
дорога?

Стан автомобiльних до-
рiг Черкащини, а також їх
ремонт, реконструкцiя та
будiвництво нових прiори-
тетнi для мiсцевої влади.
Численнi скарги на «гаря-
чу лiнiю» облдержадмiнiс-
трацiї свiдчать, що ця
проблема актуальна. Як
повiдомив начальник об-
ласної служби автомобiль-
них дорiг у Черкаськiй об-
ластi Сергiй Лещенко, з
настанням весни розпоча-
лися поточнi ремонтнi ро-
боти, на якi видiлено 53
млн грн. Велику увагу

придiлено i стану сiль-
ських дорiг. Однак до капi-
тальних ремонтiв шляхiв
ще тiльки збираються док-
ласти рук: досi не зрозумi-
ла ситуацiя з фiнансуван-
ням. Рiшення про видiлен-
ня з державної казни не-
обхiдних 650 млн грн тiль-
ки опрацьовують у мiнiс-
терських кабiнетах. Проте
Сергiй Васильович певен,
що невдовзi кошти надiй-
дуть, а головнi роботи не-
забаром будуть сконцен-
трованi в Каневi та Уманi.

Прiоритетнi завдання на
найближчi роки — будiв-
ництво автомобiльної до-
роги Київ — Днiпропет-
ровськ через Черкаси, ка-
пiтальний ремонт автомо-
бiльної дороги Київ —
Одеса, спорудження та
капремонт дiлянки шляху
Стрий—Тернопiль—Кiро-
воград—Знам’янка.

Плани у черкащан вели-
кi. Однак, як стверджують
будiвельники та представ-
ники влади, всi вони цiл-
ком реальнi.

650млн грн
потребує Черкащина
на ремонт дорiг.

Шевченкова батькiвщина 
зачарує краєвидами i комфортом
ПОГЛЯД. «Урядовий кур’єр» поцiкавився, як готуються до Євро-2012 на Черкащинi

А вертольотом швидше!
ПРОЕКТИ. Цивiльна авiацiя краю — на крилах надiй

...Завмерли нечисленнi
лiтаки бiля Черкась-

кого аеропорту. Вже не
один рiк в обласному цен-
трi йдеться про необхiд-
нiсть вiдновлення його ро-
боти. Однак на практицi
реалiзувати цей задум
зовсiм не так просто. Щоб
забезпечити функцiону-
вання пiдприємства, необ-
хiднi чималi кошти, а вони
бюджетом не передбаченi.
Встановити свiтлосисте-
му, оновити систему енер-
гозбереження та безпеки,
провести поточний ремонт
аеровокзалу та капiталь-
ний ремонт злiтної смуги
— все це зi списку досить
складних проблем, якi
потрiбно розв’язати. Мог-

ли б допомогти iнвестицiї,
на якi розраховують ке-
рiвники областi. Вони спо-
дiваються вiдновити паса-
жирськi авiаперевезення
до початку фiнальних
змагань чемпiонату Євро-
пи. Тому й розроблено
програму розвитку кому-
нального пiдприємства
«Аеропорт-Черкаси» на
нинiшнiй рiк.

Тим часом у селi Пекарi
Канiвського району розпо-
чалося спорудження гелi-
коптерного майданчика з
пасажирським термiналом
спроможнiстю 50 пасажи-
рiв на годину з пiд’їзною
дорогою. Будiвництво ви-
конується в рамках Дер-
жавної цiльової програми

пiдготовки та проведення
в Українi фiнальної части-
ни чемпiонату Європи з
футболу. Передбачається,
що гостi чемпiонату, якi
виявлять бажання вiдвiда-
ти Шевченкiвськi мiсця,
матимуть можливiсть по-
бувати на цих славетних
черкаських землях, вкло-
нитися могилi Кобзаря, до
того ж, значно заощадив-
ши час на дорогу.

За проектом будiвниц-
тва, вартiсть якого стано-
вить 90 млн грн, розробле-
ного, погодженого й зат-
вердженого в установлено-
му порядку, 45 млн грн уже
видiлено. Завершити робо-
ти планується наприкiнцi
травня. Нинi розпочалися

монтаж металевих кон-
струкцiй каркаса термiна-
ла та пiдготовка до покрит-
тя гелiкоптерного майдан-
чика плитами. Ведеться
будiвництво пiд’їзної доро-
ги вiд с. Пекарi до гелiкоп-
терного майданчика.

Джерелом фiнансуван-
ня будiвництва, як розпо-
вiв начальник управлiння
капiтального будiвництва
Черкаської облдержадмi-
нiстрацiї Борис Євмина, є
кошти Нацiонального
агентства з питань пiдго-
товки та проведення в Ук-
раїнi фiнальної частини
чемпiонату Європи 2012
року з футболу та реалiза-
цiї iнфраструктурних про-
ектiв.

Степан-cуперфан завойовує
серця вболiвальникiв

ÇÀÕÎÏËÅÍÍß. Ëÿëüêó-
ñóïåðôàíà äî ÷åìïiîíàòó
ªâðîïè ç ôóòáîëó
âëàñíîðó÷ âèãîòîâèâ
àêòîð ×åðêàñüêîãî
àêàäåìi÷íîãî òåàòðó
ëÿëüîê Îëåêñàíäð Äî-
íåöü. Ëÿëüêàð ç âåëèêèì
äîñâiäîì äîâãî ïðàöþ-
âàâ íàä âòiëåííÿì ñâîãî
çàäóìó. I îñü ëÿëüêà íàðî-
äèëàñÿ. I æèâå òåïåð, ÿê
êàæå Îëåêñàíäð, ñâî¿ì íå-
çàëåæíèì æèòòÿì.

Îêðiì òîãî, ùî ñóïåðôàí,
ÿêîãî «áàòüêî» íàçâàâ Ñòå-
ïàíîì, òåïåð áðàòèìå ó÷àñòü
ó ñîëüíèõ ñïåêòàêëÿõ, Îëåêñàíäð Äî-
íåöü ñïîäiâàºòüñÿ, ùî ðàçîì iç çàò-
âåðäæåíèìè îôiöiéíî òàëiñìàíàìè
çìàãàíü âií ñòàíå óëþáëåíöåì óáîëi-
âàëüíèöüêî¿ ïóáëiêè. Àêòîð ìàº íàìið
ïðåäñòàâèòè éîãî øèðîêîìó çàãàëó.
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Îëåêñàíäð Äîíåöü
çi ñâî¿ì ñóïåð-
ôàíîì Ñòåïàíîì

Сторiнку пiдготував Владислав КИРЕЙ, «Урядовий кур’єр»

Ãîëîâà ×åðêàñüêî¿ 
îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿ 

Ñåðãié ÒÓËÓÁ
— Â îáëàñòi ðîáèòüñÿ áàãàòî, àáè çà-

äîâîëüíèòè çàïèòè ãîñòåé ªâðî-2012. Ó
ìåæàõ íàÿâíèõ ìîæëèâîñòåé òà ðåñóð-
ñiâ ðîçïî÷àòî ðåàëiçàöiþ êiëüêîõ ïðîåê-
òiâ, ÿêi ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè äî ïî÷àò-
êó ôóòáîëüíîãî ÷åìïiîíàòó. Òðèâàº
ñòâîðåííÿ òóðèñòè÷íîãî êîìïëåêñó â
Êàíåâi, îïðàöüîâóþòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî
áóäiâíèöòâà àâòîáàíó Êè¿â — Êàíiâ — ×åðêàñè íà ïðàâîìó
áåðåçi Äíiïðà, àáè òóðèñòè, ÿêi ïðè¿æäæàòèìóòü äî ñòîëèöi,
ìàëè çìîãó îãëÿíóòè iñòîðèêî-êóëüòóðíi ìiñöÿ ×åðêàùèíè.

«Òàðàñîâó ñâiòëèöþ» ùîðîêó âiäâiäóþòü ïîíàä ñòî òèñÿ÷ òóðèñòiâ

ПРЯМА МОВА

Ô
îò

î 
Ó

êð
ií

ô
îð

ì
ó 



15www.ukurier.gov.ua

ЕКСКЛЮЗИВ
14 êâiòíÿ 2011 ðîêó, ÷åòâåð, ¹ 68

За восьмий лiком титул чемпi-
она Європи з футболу вияви-

ли бажання поборотися збiрнi 32
країн. Вiдбiрнi змагання у семи
групах стартували 1986 року, а
фiнальний турнiр пройшов улiт-
ку 1988-го на полях восьми мiст
ФРН.

Як з’ясувалося пiзнiше, це бу-
ло останнє подiбне змагання, в
якому взяла участь збiрна ко-
манда СРСР — перший чемпiон
континенту. На час дев’ятого ро-
зiграшу титулу цiєї країни вже
не було на картi Європи.

Помiтною постаттю в командi,
яка виборола останнє «срiбло»
для радянського футболу, був
пiвзахисник київського «Дина-
мо», заслужений майстер спор-
ту Василь Рац.

Шановний Василю Карло-
вичу! По-перше, приймiть сер-
дечнi поздоровлення вiд редак-
цiї i наших читачiв з недавнiм
50-рiччям. Усi ми добре пам’я-
таємо про ваш внесок у здобут-
тя київським «Динамо» i укра-
їнським футболом високого
мiжнародного авторитету i
вдячнi вам за це. Мiцного вам
здоров’я на довгi роки i удачi!
— Дякую за те, що мене пам’я-
тають. Я вiдчуваю це завжди,
коли приїжджаю в Україну. Це
дуже приємно. Заради цього
варто було грати.

Якими словами привiтали
вас рiдний клуб, Федерацiя
футболу?
— Телефонували товаришi, з
якими разом виходили на поле.
Що стосується керманичiв «Ди-
намо» i федерацiї, то вони цiєї
дати не помiтили.

Дивно!
— Менi також. Усе-таки поклав
частку свого життя, свого здо-
ров’я на олтар клубу, зробив хай
невеликий внесок у тi перемоги,
якi принесли високий авторитет
i «Динамо», i всьому вiтчизняно-
му футболу.

Проте ми грали для людей, i
мене радує те, що про нас — ве-
теранiв футболу — пам’ятають
уболiвальники. Що ж до функцi-
онерiв, то в них, очевидно, своя
мораль.

Вiдбiрний турнiр першостi
Європи стартував восени 1986
року, а навеснi ви вперше надяг-
ли футболку збiрної. Щоправда,
успiшним результат того матчу
не назвеш...
— Запам’яталася та програна
гра з румунами тим, що тодiшнiй
тренер збiрної Едуард Малофеєв
проводив незвично довгу перед-
матчеву установку. Коли коман-
да виходила на поле, бiля мене
опинився Олег Протасов. Кажу
йому: «Я так i не зрозумiв, що
слiд робити на полi?» Вiн посмiх-
нувся: «А ти гадаєш, я зрозумiв?
Грай, як умiєш». Так я i вчинив.

То був складний для збiрної
СРСР перiод. Наближався мек-
сиканський чемпiонат свiту, а
гра не йшла. Чому?

— У командi не було єдиного
згуртованого колективу, а вiдтак
i гри, яка давала б результат.
Було багато гравцiв з рiзних ко-
манд. Ми, київськi динамiвцi, ди-
вувалися: чому наша команда,
яка, продемонструвавши по-
тужну гру, впевнено йшла до
здобуття другого Кубка кубкiв,
так слабо представлена в збiр-
нiй. I лише пiсля нашої перемоги
в тому турнiрi Е. Малофеєв, оче-
видно, пiд тиском громадської
думки, закликав до команди ве-
лику групу киян.

Ми бачили: щось не ладиться
в збiрнiй. Дуже хотiлося поїхати
на чемпiонат свiту до Мексики,
але розумiли, що з такою коман-
дою, таким тренером там робити
нiчого. Хотiлося донести цю дум-
ку до керiвництва Федерацiї
футболу. I, на щастя, нас почули.

Рятувати ситуацiю прийшов
ще два роки перед тим вигнаний
спортивними чиновниками Ва-
лерiй Лобановський i в корот-
кий строк поставив команду на
ноги. Що змiнилося в колективi?
— Валерiй Васильович доуком-
плектував команду ще кiлькома
киянами. Хоча було зрозумiло, що
дехто з них точно не зiграє на чем-
пiонатi свiту, але в збiрнiй запану-
вали динамiвський дух перемож-
цiв, динамiвська згуртованiсть.

У Мексицi команда показала
класний футбол. Суддiвська
несправедливiсть не дала змоги
поборотися за високе мiсце в
турнiрi. Проте команда зберегла
бойовий дух до початку вiдбору
в Євро-1988. Жереб обрав у су-
перники за вихiд до фiналу
Францiю, НДР, Iсландiю, Нор-
вегiю. Влаштовувало?
— Не надавали цьому особливого
значення. Звичайно, розумiли:
найсильнiший суперник — Фран-
цiя — чемпiон Європи 1984 року.
НДР — також не подарунок. Зав-

жди важко було грати з Iсландiєю.
Хоч це в основному була люби-
тельська команда, та билася вона
до кiнця, особливо на своєму полi.
Важко було там не тiльки нам, а й
iншим європейським грандам.

Зате з добрим настроєм за-
лишали поле стадiону «Парк де
Пренс» у Парижi. Для вас це бу-
ла друга в сезонi гра проти ко-
манди вашого улюбленця Мi-
шеля Платiнi.
— Пам’ятаю, перед цiєю грою га-
зети писали, що вже десять чи
бiльше рокiв поспiль французи не
знають поразок на цьому стадiонi.
Ми ту традицiю порушили, виг-
равши 2:0. Забили Iгор Бєланов i
я. I рахунок повнiстю вiдповiдав
спiввiдношенню сил на полi. Зiр-
кова французька команда на чолi
iз зiрковим капiтаном нiчого не
могла протиставити нам. У публi-
кацiях, якi з’явилися наступного
дня, щодо збiрної СРСР вислов-
лювалась дуже висока думка.

За чотири мiсяцi до того ви
також розписалися у воротах
французiв на полi мексикан-
ського мiста Леона. Як написав
у своєму звiтi для «Советского
спорта» наш легендарний фут-
болiст i вiдомий журналiст Вiк-

тор Понедєльник, «м’яч, неначе
пущене з гармати ядро, влетiв у
верхнiй кут ворiт».
— Це був фiнал красивої комбi-
нацiї, в якiй взяли участь Iван
Яремчук, Iгор Бєланов i Сергiй
Алейников.

Повернiмося до Євро-1988. У
жовтнi 1987-го команда пере-
можно завершила вiдбiрний
турнiр. Перед поїздкою на фi-
нал збiрна потрапила на турнiр
чотирьох до Захiдного Берлiна,
де зробила сенсацiю, обiгравши
чемпiонiв свiту ...

— Команду Марадони перемог-
ли 4:2. Для багатьох це була
справдi сенсацiя. Нам ця гра до-
дала впевненостi на вирiшальнi
матчi чемпiонату континенту.

Родзинкою фiнального тур-
нiру стали двi зустрiчi СРСР —
Нiдерланди. У першiй з них са-
ме ваш точний удар принiс важ-
ливу перемогу.
— Хоч ми приїхали на турнiр
фаворитами, яким пророкували
вихiд до пiвфiналу, а то й фiна-
лу, голландцiв усе-таки оцiню-
вали вище. I перша гра проти

них, незважаючи на нашу пере-
могу, пiдтвердила це. У супер-
никiв був прекрасний ансамбль,
в якому виблискував кращий
футболiст Європи Рууд Гуллiт.
У нас вiдчувалася скованiсть,
можливо, навiть побоювання.
Проте вдалося досягти позитив-
ного результату.

Потiм довелося зiграти досить
важкий матч з iрландцями, у хо-
дi якого програвали, але зреш-
тою добилися нiчиєї. А от у нас-
тупнiй грi з деморалiзованою
двома поразками Англiєю пов-
нiстю володiли iнiцiативою i лег-

ко взяли гору, прогнозовано
вийшовши до пiвфiналу.

Де на вас чекала Iталiя з її
зiрками — Мальдiнi, Вiаллi,
Манчiнi...
— Гадаю, то була наша найкра-
ща гра на турнiрi. Вдалося пов-
нiстю запресингувати суперни-
ка, який нiяк не змiг виявити
свою зiрковiсть.

Отож 2:0 i вирiшальний поє-
динок з голландцями...
— За тi неповнi два тижнi, що ми-
нули з нашого першого побачен-
ня, настрiй в командах карди-
нально змiнився. Ми вже виходи-
ли на поле впевненими в собi i
спокiйними. Натомiсть жижки
тряслися вже в голландцiв, котрi
бачили, як ми впевнено розпра-
вилися з Англiєю й Iталiєю. I в тiй
грi на олiмпiйському стадiонi в
Мюнхенi ми справляли краще
враження, нiж вони. Навiть два
м’ячi, забитi в нашi ворота Гуллi-
том i Ван Бастеном, не вибили нас
iз сiдла. Коли б Iгор Бєланов за-
бив зароблений на 59-й хвилинi
пенальтi, могли б дотиснути суп-
ротивника i перевести гру в до-
датковий час. Проте знаменитий
пенальтист змарнував нашу на-
году. Пiсля того вiдчув по собi i
побачив по партнерах — здались.

Згадую: чим була сильна збiр-
на Нiмеччини? Тим, що билася
до кiнця i вигравала, здавалося
б, уже програнi матчi. У нас цьо-
го, на жаль, не було.

Ми програли, та результат, га-
даю, був не рiвнозначний грi.

Ми з нетерпiнням чекаємо
баталiй за європейське «золото»
на полях України i Польщi. Чи
зможе наша команда сформува-
ти колектив, який за своєю май-
стернiстю не поступався б тiй
останнiй радянськiй збiрнiй, яка
виборола «срiбло» 1988 року?
— Тодi в нас була команда, яка
грала майже в незмiнному складi
два-три роки. Це великий плюс.
Нинi в українському футболi си-
туацiя дещо iнша: у збiрної не-
має базового клубу — того кiстя-
ка, навколо якого згуртувався б
колектив, готовий до участi в Єв-
ро-2012. Досi не вирiшене питан-
ня з тренером. Це iстотнi мiнуси.

Ясна рiч, граючи вдома, висту-
паючи господарями чемпiонату,
маємо певну перевагу. Але багато
залежить вiд жеребкування. Те-
пер у Європi дуже багато силь-
них команд. Якщо випаде супер-
ник з когорти фаворитiв, буде
вельми складно. Сподiваюсь,
фортуна буде на нашому боцi.

Хотiлося б, аби наша команда
порадувала своїх уболiвальни-
кiв змiстовним видовищним
футболом. Буде красива гра,
повна вiддача футболiстiв — бу-
де результат.

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»
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Заслужений майстер спорту,
вiце−чемпiон Європи, 
володар Кубка кубкiв 

Василь РАЦ

«Буде красива гра — буде результат»

Ïiâôiíàëè
21 ÷åðâíÿ

ÔÐÍ — Íiäåðëàíäè — 1: 2, «Ôîëüêñïàðêøòàäiîí», Ãàìáóðã
Ãîëè — Ìàòòåóñ, 55 (ïåíàëüòi) — Ð. Êóìàí, 74 (ïåíàëüòi), âàí Áàñòåí, 89

22 ÷åðâíÿ
ÑÐÑÐ — Iòàëiÿ — 2:0, «Íåêêåðøòàäiîí», Øòóòãàðò
Ãîëè — Ëèòîâ÷åíêî, 61, Ïðîòàñîâ, 63

Ôiíàë, 25 ÷åðâíÿ
ÑÐÑÐ — Íiäåðëàíäè — 0:2, «Oëiìïiàøòàäiîí», Ìþíõåí
Ãîëè — Ãóëëiò, 34, âàí Áàñòåí, 54

Ñèìâîëi÷íà çáiðíà òóðíiðó
Ãàíñ âàí Áðîêåëåí (Íiäåðëàíäè), Äæóçåïïå Áåðãîìi (Iòàëiÿ), Ôðàíê Ðåéêààðä,
Ðîíàëüä Êóìàí (îáèäâà — Íiäåðëàíäè), Ïàîëî Ìàëüäiíi (Iòàëiÿ), Ðóóä Ãóëëiò,
ßí Âîóòåðñ (îáèäâà — Íiäåðëàíäè), Äæóçåïïå Äæàííiíi (Iòàëiÿ), Ëîòàð Ìàò-
òåóñ (ÔÐÍ), Äæàíëóêà Âiàëëi (Iòàëiÿ), Ìàðêî âàí Áàñòåí (Íiäåðëàíäè)

ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ — 1988. ФIНАЛЬНИЙ ТУРНIР

«Ðàö ïåðåäóñiì ôóòáîëiñò, ÿêèé ïðàãíå ãðàòè 
â íàéñó÷àñíiøîìó ñòèëi. Íàïðî÷óä ïðàöåëþáíèé,
ñòàðàííèé i íàäiéíèé, âií íå îáìåæóºòüñÿ ïðîñòèì
âèêîíàííÿì òðåíåðñüêèõ âêàçiâîê. Ïîñòåæòå çà éîãî
ãðîþ óâàæíiøå: âií çàâæäè â ïîøóêó íåî÷iêóâàíèõ
äëÿ ñóïåðíèêà òàêòè÷íèõ íþàíñiâ» (Âîëîäèìèð
ÂÅÐÅÌÅªÂ, çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó, êîëèøíié
íà÷àëüíèê êîìàíäè «Äèíàìî» Êè¿â). 

Îñòàííÿ çáiðíà êîìàíäà ÑÐÑÐ, ÿêà áðàëà ó÷àñòü ó ÷åìïiîíàòi ªâðîïè, ïåðåä ôiíàëüíèì ìàò÷åì ïðîòè Íiäåð-
ëàíäiâ. Ñòîÿòü: Ðiíàò Äàñàºâ, Âàãiç Õiäiÿòóëëií, Ñåðãié Àëåéíèêîâ, Àíàòîëié Äåì’ÿíåíêî, Îëåêñié Ìèõàéëè÷åíêî.
Ñèäÿòü: Âàñèëü Ðàö, Iãîð Áºëàíîâ, Îëåêñàíäð Çàâàðîâ, Ñåðãié Ãîöìàíîâ, Îëåã Ïðîòàñîâ, Ãåííàäié Ëèòîâ÷åíêî
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ТAЙМ-AУТ

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»

Ще свiжi в пам’ятi ба-
талiї тогорiчного

чемпiонату свiту з футбо-
лу, який уперше прово-
дився на Чорному конти-
нентi — в Пiвденно-Аф-
риканськiй Республiцi. А
ми пропонуємо здiйснити
мандрiвку в часи, коли
всесвiтньо улюблена гра
робила першi кроки в тих
краях.

Iндiйський 
правник мандрує
в Африку

Одного травневого дня
1893 року молодий iндiй-
ський адвокат, маючи до-
ручення торгової фiрми
«Дада Абдулла i Кo», при-
був пароплавом у пiвден-
ноафриканське мiсто
Дурбан. Це був Мохандас
Карамчанд (майбутнiй
Махатма) Гандi, який пiс-
ля навчання в Англiї не
змiг знайти собi на бать-
кiвщинi заняття до смаку
i вирiшив пошукати щас-
тя за океаном. Проте там-
тешнi реалiї скоро змуси-
ли його забути про це. З
перших же днiв вiн поба-
чив, у якому безправ’ї
живе в країнi апартеїду
численна iндiйська коло-
нiя, а невдовзi сам став
жертвою мiсцевих поряд-
кiв. Це сталося пiд час по-
їздки залiзницею на су-
дове засiдання з Дурбана
в Преторiю. Їхав Гандi
першим класом, тодi як
згiдно iз законом таке
право мали лише «бiлi».
Коли вiн вiдмовився пе-
рейти до вагона, призна-
ченого для «кольорових»,
його силомiць зняли з по-
тяга.

Невдовзi Гандi стає лi-
дером руху ненасиль-
ницького опору правля-
чому режиму. Його вчен-
ня — сатьяграха (влада
iстини — на санскритi) —
грунтується на iдеях iн-
дуїзму, постулатах аме-
риканського фiлософа
Генрi Девiда Торо i Лева
Толстого, з яким, до речi,
Гандi листувався до самої
смертi письменника. Та,
як сказав один класик,
теорiя стає справжньою
силою, коли оволодiває
масами.

Допомагає 
англiйський досвiд

«Уже пiд час свого нав-
чання в Англiї Гандi озна-
йомився з футболом, —
розповiдає Бонганi Сiтоле
— екскурсовод в селищi
Фенiкс, яке заснував на
початку минулого столiття
поблизу Дурбана Гандi. —
Сам вiн не захоплювався
цiєю грою, вiддаючи пере-
вагу крикету i їздi на вело-
сипедi. Але серед бiднякiв
шкiряний м’яч був дуже
популярним, i Гандi поба-
чив у ньому засiб прямого
доступу до людей. Отож
вiн став не тiльки незапе-
речним вождем засновано-
го ним руху, а й одним з пi-
онерiв органiзованого фут-
болу в Пiвденнiй Африцi.
За його iнiцiативою у Дур-
банi, Преторiї i Йоганнес-
бурзi були заснованi фут-
больнi клуби пiд назвою
«Пасивнi протестуючi». Чи
грав сам Гандi в однiй з ко-
манд або тренував якусь,
не вiдомо. Однак у музеї
Old Court House в Дурбанi
можна побачити знiмки, де
Гандi позує з гравцями i
навiть стоячи на полi про-
мовляє до глядачiв. Цi фо-
то пiдтверджують уснi пе-
рекази, згiдно з якими iн-
дiйський лiдер у перервi
мiж таймами пояснював
командам основи нена-
сильницького протистоян-
ня, а також роздавав грав-
цям листiвки, де розповi-
далося про шкiдливий со-
цiальний вплив расового
подiлу населення країни.

Як свiдчить правнучка
одного з багаторiчних со-
ратникiв Гандi Ребекка
Найду, котра протягом ба-
гатьох рокiв вивчала доку-
менти музею Old Court
House, що стосуються дi-
яльностi Гандi в Пiвденнiй
Африцi, «Протестуючi» не
входили до якоїсь лiги.
«Тодi в багатьох частинах
свiту футбол ходив ще в
пiнетках, — пише вона. —

Iнтерес до якихось чiтких
органiзацiйних форм
чи календаря змагань
був незначний. Гандi

надихала в першу чер-
гу сутнiсть спорту.

Тiльки пiзнiше вiн реалi-
зував через нього те, що
було корисним для його
полiтичної мети».

М’яча ганяли i в селищi
Фенiкс, яке разом з фут-
больним майданчиком,
створеним майбутнiм Ма-
хатмою, нинi перебуває
пiд охороною держави, i на
фермi iменi Л. Толстого в
Йоганнесбурзi, яку Гандi
назвав на честь свого ро-
сiйського ментора. Iгри
приносили кошти для фi-
нансової пiдтримки родин
повстанцiв, якi через свої
виступи проти расис-
тських законiв потрапля-
ли за грати. 1910 року вiд-
бувся матч мiж командами
«Пасивних протестуючих»
з Йоганнесбурга i Прето-
рiї, пiд час якого пройшли
акцiї за звiльнення неза-
конно заарештованих за
антирасистськi виступи
близько ста товаришiв.

Спорт 
єднає i виховує

Проте Гандi використо-
вував футбол не лише в iн-
тересах полiтики, а й для
освiти спортсменiв i соцi-
альної згуртованостi. За
словами президента Сою-
зу футзалу ПАР Пубала-
на Говiндасамi, Гандi був
переконаний в об’єдную-
чiй силi цiєї гри. Заснову-
ючи клуби «Пасивних про-
тестуючих», вiн покладав
надiю на розвиток таких
моральних цiнностей, як
командний дух i чеснiсть.

«Гандi був особливо за-
чарований благородством
футболу, — каже П. Говiн-
дасамi. — На першому
планi тодi перебувала ко-
мандна гра, а не окремi со-
лiсти. Це йому подобалось.

Вiн убачав у футболi iде-
альний засiб виховання
почуття солiдарностi. Ду-
же доречним вважав i те,
що гра притягала широкi
маси. Водночас футбол
для Гандi був i пристрас-
тю, i можливiстю для до-
сягнення внутрiшньої гар-
монiї».

Без сумнiву, Гандi зали-
шив Пiвденнiй Африцi
спортивний i передусiм со-
цiальний заповiт, хоча, ор-
ганiзовуючи по всiй країнi
на пильних полях мiстечок
i селищ товариськi фут-
больнi матчi, вiн про це й
не думав. «Своїм органiза-
цiйним талантом, своїм ен-
тузiазмом вiн заклав на-
рiжний камiнь у фунда-
мент вiльного вiд расизму
спорту сьогоднiшньої
ПАР, — зазначає П. Говiн-
дасамi. — Тодi, звичайно,
було ще далеко до сьогод-
нiшнього iдеалу Rainbow
Nation (рiзнокольорової
нацiї. — Ред.). Проте був
створений базис для за-
гальнодержавних лiг, якi
були вiдкритi для спор-
тсменiв усiх кольорiв
шкiри».

Першi чемпiони
Громадська думка про

Гандi як красномовного
оратора, фiлософа й акти-
вiста невдовзi досягла його
батькiвщини. 1914 року
представники iндiйського
середнього класу умовили
його повернутися додому i
приєднатись до боротьби
за незалежнiсть Iндiї. Нев-
довзi пiсля того зникли
«Пасивнi протестуючi»,
залишивши по собi лише
уснi перекази. Проте за
прикладом Гандi у бороть-
бi з расизмом у Пiвденнiй
Африцi широко викорис-
товували спорт. На думку
Ребекки Найду, саме за
наслiдками його роботи в
цiй царинi були створенi
двi найвiдомiшi в першiй
третинi минулого столiття
футбольнi команди Пiв-
денної Африки — «Мун-
лайтерс» з Йоганнесбурга
i «Меннiнг рейнджерс» з
Дурбана. Базою для обох
стала iндiйська футбольна
громада, заснована Гандi i
його соратниками.

Саме «Рейнджерс» ста-
ли першими чемпiонами
створеної 1997 року
Прем’єр-лiги ПАР.

ПРO ФУТБOЛ З ГУМOРOМ

Óæå äðóãèé òàéì, ñïåêà ãðàäóñiâ ïiä 30. Çàêií÷èëîñÿ ïèâî,
ìåíå ïîñëàëè çà ïèâîì. Ïîêè ìåíå íå áóëî, íàøèì çàáèëè ãîë.
Âèñíîâîê: âîðîòàð íå ïîâèíåí õîäèòè çà ïèâîì...

***
Éäå ìàò÷, ðàõóíîê ðiâíèé. Ãðà íåðâîâà, ç âåëèêîþ êiëüêiñòþ

ïîðóøåíü i ñóïåðå÷îê ìiæ ãðàâöÿìè. Îäèí ç íèõ ïiäáiãàº äî
ñóääi i ñêàðæèòüñÿ:

— Ïàíå ñóääÿ, à ìåíå ï’ÿòèé íîìåð íà òðè áóêâè ïîñëàâ!
Íåçâîðóøíèé àðáiòð ñïîêiéíî êàæå:

— Ãðàòè-ãðàòè, íiõòî íiêóäè íå ïiäå!

***
— Äå íàøi ôóòáîëiñòè ãðàþòü êðàùå, â çàõèñòi ÷è â íàïàäi?
— Ó êàçèíî!

ªÂÐÎÑÈÌÂÎËIÊÀ. Ìèòíà
ñëóæáà Ïîëüùi ðiøó÷å áîðî-
òèìåòüñÿ ç óñiëÿêèìè ñïðî-
áàìè ïðîíèêíåííÿ äî êðà¿íè
òîâàðó ç ïiäðîáëåíèì ëîãî-
òèïîì ªâðî-2012, îñêiëüêè
iíòåëåêòóàëüíi ïðàâà íà öåé
òîâàðíèé çíàê íàëåæàòü Ñî-
þçó ºâðîïåéñüêèõ ôóòáîëü-
íèõ àñîöiàöié i ëèøå ÓªÔÀ

íàäàº ïðàâî âèêîðèñòîâóâà-
òè öåé ñèìâîë òðåòiì ñòîðî-
íàì.

Ïðî öå ïîëüñüêîìó âèäàí-
íþ «Dziennik Gazeta Prawna»
çàÿâèâ êîîðäèíàòîð ç ïèòàíü
iíòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñòi
ñïiëêè PL.2012 Òîìàø Çà-
õîðñüêèé. Ïiä öþ êàòåãîðiþ
iíòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñòi

ïiäïàäàº íå òiëüêè çíàê «ªâ-
ðî-2012», à é iíøi ñèìâîëè:
«Ïîëüùà-Óêðà¿íà 2012»,
«×ª 2012», «Òâîðèìî iñòî-
ðiþ ðàçîì» òà iíøi. ßêùî
õòîñü áàæàº âèðîáëÿòè òî-
âàðè ç öèìè íàçâàìè, éîìó
ïîòðiáíî çâåðíóòèñÿ çà ëi-
öåíçiºþ äî ÓªÔÀ, íàãîëîñèâ
Ò. Çàõîðñüêèé.

Âîäíî÷àñ iíñïåêòîð ìèòíî¿
ñëóæáè ó Ãäèíi Ìàð÷ií Äà÷êî
ïîâiäîìèâ ÷àñîïèñó, ùî ìèò-
íèêè çàòðèìóâàòèìóòü óâåñü
òîâàð iç ñèìâîëàìè òóðíiðó i
ç’ÿñîâóâàòèìóòü, ÷è íå ïîðó-
øåíi iíòåëåêòóàëüíi ïðàâà
ÓªÔÀ, ïîâiäîìëÿº Iíôîðìà-
öiéíèé öåíòð «Óêðà¿íà-
2012».

Махатма Гандi: полiтичний
дебют на футбольному полi
IСТОРIЯ. Велет духу зробив шкiряний м’яч своїм союзником 
у боротьбi з апартеїдом

Âiäïîâiäàëüíi çà âèïóñê Âîëîäèìèð ÄÅÕÒßÐÅÍÊO, Ãåîðãié ÊOÑÈÕ i Âàëåðié ÐÅÊÓÍOÂ
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Заслiн контрабандi сувенiрiв

Стежини козацького краю 
чекають на гостей

Íàòàëÿ ÇÂÎÐÈÃIÍÀ, 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÒÓÐÈÇÌ. Ó Çàïîðiææi ïëàíóþòü ðîçãîðíóòè òðåíóâàëüíó
áàçó äëÿ îäíiº¿ ç êîìàíä — ôiíàëiñòîê ªâðî-2012. Çà ñëîâàìè
ìiñüêîãî ãîëîâè Îëåêñàíäðà Ñiíà, ïîñòàâëåíî êîíêðåòíå çàâ-
äàííÿ — ïiäãîòóâàòè ãîòåëü «Iíòóðèñò» äëÿ ïðîæèâàííÿ îäíiº¿
ç ºâðîïåéñüêèõ çáiðíèõ òà ìiñöåâèé ñòàäiîí «Ñëàâóòè÷-Àðåíà»
(äî ðå÷i, íåùîäàâíî çâåäåíèé çà ºâðîñòàíäàðòàìè) äëÿ ¿¿ òðå-
íóâàíü. Ïîñåðåä ìiñòà ðîçãîðíóòü ôàí-çîíó ç âåëè÷åçíèì åê-
ðàíîì, ùîá óáîëiâàëüíèêè ìîãëè çðó÷íî ðîçìiñòèòèñÿ â íié i
ñïîñòåðiãàòè çà ïåðåáiãîì ôóòáîëüíèõ iãîð. Ç îãëÿäó íà òå, ùî
âiä Çàïîðiææÿ äî Äîíåöüêà òà äî Õàðêîâà, äå âiäáóâàòèìóòüñÿ
ìàò÷i ãðóïîâîãî åòàïó ªâðî-2012, ëèøå 217 êì òà 299 êì âiä-
ïîâiäíî, ôóòáîëüíi ôàíè ìàòèìóòü çìîãó çà áàæàííÿ ïîáóâàòè
â êîçàöüêîìó êðà¿.

Òóò º ùî ïîêàçàòè ãîñòÿì: íàöiîíàëüíèé çàïîâiäíèê «Õîðòè-
öÿ», íàöiîíàëüíèé iñòîðèêî-àðõåîëîãi÷íèé çàïîâiäíèê «Êàì’ÿ-
íà ìîãèëà» òà Âàñèëiâñüêèé iñòîðèêî-àðõiòåêòóðíèé ìóçåé-
çàïîâiäíèê «Ñàäèáà Ïîïîâà» — öå ëèøå íåâåëèêà ÷àñòèíà òèõ
ïåðëiâ, íà ÿêi áàãàòå Çàïîðiææÿ.

Ïiäïðèºìñòâà òóðèñòè÷íî¿ ãàëóçi ðîçðîáèëè òàêîæ íîâi òó-
ðèñòñüêi ìàðøðóòè. Ãîñòåé çàïðîñÿòü ó êiëüêàäåííèé ïiøèé
ïîõiä «Àðõåîëîãi÷íi ñòàðîäàâíîñòi çàïîðiçüêîãî ñòåïó», â ðàì-
êàõ ÿêîãî âîíè íå òiëüêè îçíàéîìëÿòüñÿ ç ïàì’ÿòêàìè ñòåïîâî¿
Óêðà¿íè, à é ìàòèìóòü íàãîäó âçÿòè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ðî-
áîòi àðõåîëîãi÷íî¿ åêñïåäèöi¿. Ìàðøðóò «Õîðòèöÿ: ïîãëÿä êðiçü
âiêè» ïåðåäáà÷àº êiëüêàäåííå çíàéîìñòâî ç êîëèñêîþ óêðà¿í-
ñüêîãî êîçàöòâà. Â ðàìêàõ ìàðøðóòó ïåðåäáà÷åíi ðîçâàæàëü-
íi ïðîãðàìè — âèñòàâà ó êiííîìó òåàòði «Çàïîðîçüêi êîçàêè». Ó
ðàìêàõ ïðîåêòó «Ñi÷i Çàïîðîçüêi» òóðèñòè âïðîäîâæ òðüîõ äíiâ
îãëÿíóòü ïåðøi êîçàöüêi ôîðòåöi, ÿêi âõîäÿòü äî öiëiñíîãî êîì-
ïëåêñó íàöiîíàëüíîãî çàïîâiäíèêà.

×èìàëî áàæàþ÷èõ óæå ñüîãîäíi ïðàãíóòü ïóñòèòèñÿ «Ñëiäà-
ìè òà÷àíîê Íåñòîðà Ìàõíà» ó äâîäåííèé ìàðøðóò, ùî ïðîëÿ-
ãàº ïàì’ÿòíèìè ìiñöÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç iñòîðiºþ òà äóõîì Ãó-
ëÿéïiëüñüêî¿ âîëüíèöi òà äiÿëüíiñòþ ¿¿ î÷iëüíèêà.

Ôiðìîâèì ñòàíå ìàðøðóò «Çàïîðiææÿ: ªâðî-2012», â ðàì-
êàõ ÿêîãî ãîñòåé çíàéîìèòèìóòü ç ãîëîâíèìè ïàì’ÿòêàìè iñòî-
ði¿ i ñó÷àñíèì æèòòÿì êðàþ.

Êiííèé òåàòð «Çàïîðîçüêi êîçàêè» — óíiêàëüíèé â Óêðà¿íi
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Òàêèì áà÷èëè Ãàíäi 
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