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ПРЯМA МOВA

СПЕЦIAЛЬНИЙ ВИПУСК

стор.1155 стор.1166

ХOРЕН OГAНЕСЯН:
«ТРЕНЕРСЬКУ
КAР’ЄРУ Я ПOЧAВ
В УКРAЇНI»

ДУШA 
КOМAНДИ,
КУМИР
УБOЛIВAЛЬНИКIВ

AA ссууддддii  ххттоо??

Промоцiя — 
крiзь призму емоцiй

Ðîáîòó íàä íîâèì ïðîìîöiéíèì ðîëèêîì Óêðà¿íè ÿê êðà¿íè-
îðãàíiçàòîðà ªâðî-2012 çàâåðøàòü íàïðèêiíöi êâiòíÿ 2011-ãî
ðîêó. Âåñü âiäåîìàòåðiàë äëÿ éîãî ñòâîðåííÿ âæå âiäçíÿòèé.
Ïðî öå Iíôîðìàöiéíîìó öåíòðó «Óêðà¿íà-2012» çàÿâèâ âiöå-
ïðåì’ºð-ìiíiñòð Óêðà¿íè — ìiíiñòð iíôðàñòðóêòóðè Áîðèñ Êî-
ëåñíiêîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàçi ðîçãëÿäàþòüñÿ äâà âàðiàíòè
ùîäî ÷àñó çàïóñêó âiäåîðîëèêà: «Ìè äóìàºìî, ÷è ðîçìiùóâàòè
êëiï ó òðàâíi-÷åðâíi, íàïåðåäîäíi ñåçîíó âiäïóñòîê, ÷è âñå æ
òàêè ïî÷åêàòè äî âåðåñíÿ», — êàæå ïîñàäîâåöü. Íàðàçi îñíîâ-
íó óâàãó â ïðîìîöi¿ äî ªâðî áóäå ïðèäiëåíî ïðèéìàþ÷èì ìiñ-
òàì. «Êàìïàíiÿ áóäå ïîáóäîâàíà êðiçü ïðèçìó åìîöié — ïðî òå,
ÿê êîæåí óêðà¿íåöü ÷åêàº íà ªâðî. Âîäíî÷àñ iíòåíñèâíà ïðî-
ìîêàìïàíiÿ Óêðà¿íè äî ÷åìïiîíàòó ðîçïî÷íåòüñÿ ïiñëÿ 2 ãðóäíÿ
öüîãî ðîêó, êîëè âiäáóäåòüñÿ æåðåáêóâàííÿ ôiíàëüíî¿ ÷àñòèíè
òóðíiðó i âñi ìiñòà çíàòèìóòü, ÿêi çáiðíi âîíè â ñåáå áóäóòü ïðèé-
ìàòè», — íàãîëîñèâ Áîðèñ Êîëåñíiêîâ.

Денис КАЛИНИЧ 
для «Урядового кур’єра»

Рiвень готовностi провiдних
українських арбiтрiв до об-

слуговування матчiв весняної
частини чемпiонату обговорили
учасники чергового засiдання
«Футбольного прес-клубу», який
вiдбувся у Будинку футболу.

Куратор суддiвства в україн-
ському професiйному футболi
П`єрлуiджи Коллiна розповiв жур-
налiстам, як пройшов пiдготовчий
збiр реферi елiтного дивiзiону в ту-
рецькiй Анталiї. За його пiдсумка-
ми отримали змогу дебютувати на
найвищому рiвнi двоє молодих ар-
бiтрiв — днiпропетровець Вiталiй
Романов та Олександр Iванов з До-

нецької областi. Головною метою
своєї роботи авторитетний iталiй-
ський фахiвець вважає модернiза-
цiю системи арбiтражу, за допомо-
гою якої можна було б готувати
суддiв високого рiвня.

— Мiй контракт з Федерацiєю
футболу України розрахований на
два роки, i можливо, разом iз керiв-
ництвом ФФУ ми дiйдемо виснов-

ку про доцiльнiсть його пролонгу-
вання, — зазначив Коллiна. — Але
це питання не сьогоднiшнього дня.
Утiм, результати, досягнутi за кiль-
ка мiсяцiв, налаштовують мене на
оптимiстичний лад. На початку
сiчня Україна приєдналася до Кон-
венцiї арбiтражу УЄФА — це крас-
номовне свiдчення того, що ми ру-
хаємося у правильному напрямку.

Насамкiнець Маестро повiдо-
мив сенсацiйну новину: до обслу-
говування матчу 22 туру чемпiо-
нату України «Металург»
(Запорiжжя) — «Тарвiя» буде до-
лучена представниця жiночого
суддiвського корпусу. Асистен-
том арбiтра вперше в iсторiї вiт-
чизняного футболу працюватиме
жiнка — Наталiя Рачинська.

Íàâiòü òàêîìó äîñâiä÷åíîìó ãðàâöåâi, ÿê Àíäðié Øåâ÷åíêî, 
íå çàâæäè çðîçóìiëi ðiøåííÿ àðáiòðiâ, àëå, ÿê ìîâèòüñÿ, ñóääi âèäíiøå...

717 млн грн
Стiльки спрямує Кабiнет Мiнiстрiв 
з державного бюджету мiсцевим

бюджетам на будiвництво, реконструкцiю,
ремонт та утримання вулиць i дорiг

комунальної власностi у населених пунктах

ТAБЛO

«Усi українцi вiдчува-
ють, як змiнюється
їх країна, як з’явля-

ються новi стадiони
та аеропорти. 

У пiдготовцi 
до Євро ми вийшли 

на правильний шлях».
Операцiйний директор Євро−2012 про стан пiдготовки 
в Українi до чемпiонату Європи з футболу

МAРТIН КAЛЛЕН:

стор. 1100

ЩO ЧЕКAЄ
«СКУAДРУ
AДЗУРРУ»
У КИЄВI

Сеньйор Коллiна налаштований оптимiстично
НОВИНА. На одному з матчiв 22 туру Прем’єр-лiги вперше працюватиме жiнка-арбiтр
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стор. 11
ЕКСКЛЮЗИВ. «Урядовий кур’єр» з’ясував, якi вимоги 
висуватиме УЄФА до арбiтрiв, що обслуговуватимуть 
матчi Євро-2012



ÓÐßÄOÂÈÉ ÊÓÐ’ªÐ10 www.ukurier.gov.ua

ПРOГНOЗИ

Валерiй РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Нинiшня весна налаш-
товує уболiвальникiв

на позитивний лад. Київ-
ськi динамiвцi буквально
виносять з Лiги Європи ту-
рецький «Бешикташ» iз
загальним рахунком —
8:1. Вперше в iсторiї клубу
прориваються до вiсiмки
найсильнiших команд
Старого Свiту футболiсти
«Шахтаря». Причому в
1/8 фiналу чемпiонської
Лiги не залишають шансiв
нi в гостях, нi вдома одно-
му з клубiв країни так зва-
ної «великої п’ятiрки» —
iталiйськiй «Ромi».

За єврокубковими бата-
лiями двох наших най-
сильнiших клубiв уважно
спостерiгав тренерський
штаб нашої головної ко-
манди. Адже захисну лан-
ку збiрної цементують гiр-

ники — Андрiй Пятов,
Дмитро Чигринський i
Ярослав Ракицький. Удвiчi
бiльше кандидатiв до нацi-
ональної дружини вийшли
на поле в основному складi
«Динамо» проти англiй-
ського «Манчестер Сiтi».

Складається враження,
що капiтанська пов’язка,
яку довiрив Шовковсько-
му Юрiй Сьомiн, поверну-
ла 36-рiчному ветерану бi-
ло-блакитних другу моло-
дiсть. У трьох матчах Лiги
Європи Олександр про-
пустив лише один м’яч. А
загалом на стартi другої
половини сезону проде-
монстрував дивовижну
надiйнiсть — вiдбив 93 вiд-
сотки ударiв. У тому, що
вперше в сезонi 2010/11
кияни чотири рази поспiль
залишили свої ворота не-
доторканими, величезна
заслуга найдосвiдченiшого
гравця команди.

Серйозну конкуренцiю
одному з лiдерiв «Днiпра»
Євгену Коноплянцi на лiво-
му фланзi атаки збiрної
складе динамiвець Ярмо-
ленко. Досить згадати хоча
б фiлiгранну передачу Ан-
дрiя, пiсля якої його знаме-
нитий тезка вiдкрив раху-
нок у зустрiчi з англiйцями.

Мiсце на протилежнiй
бровцi динамiвського клубу
i збiрної забронював за со-
бою Олег Гусєв. Його су-
першвидкiснi рейди до во-
рiт суперника не могли зу-
пинити нi гравцi «Бешикта-
ша», нi оборонцi «Манчес-
тер Сiтi». Три голи на стар-
тi весняної частини сезону
— один кращий за iнший —
вiдмiнний показник для 27-
рiчного пiвзахисника.

Грiзною силою у складi
українського вiце-чемпiо-
на залишається його зiр-
ковий форвард Андрiй
Шевченко. Два влучних

пострiли володаря «Золо-
того м’яча»-2004 на рiднiй
динамiвськiй аренi та
м’яч-красень на стамбуль-
ському стадiонi «Iненю»
дозволили знаному голеа-
дору з 67 голами впритул
наблизитися до трiйки
найкращих снайперiв єв-
рокубкових турнiрiв. Сьо-
годнi Шевченка виперед-
жають лише нападник нi-
мецького «Шальке» Ра-
уль, на рахунку якого 71
м’яч, форвард iталiйського
«Мiлана» Фiлiппо Iндзагi
(70) та знаменитий нiмець
Герд Мюллер (69).

Потенцiал збiрної Укра-
їни зразка 2011 року убо-
лiвальники матимуть змо-
гу оцiнити на власнi очi пiд
час товариського двобою
проти грiзного конкурента.
29 березня в рiдних стiнах
Андрiй Шевченко та його
партнери зiграють з ко-
мандою Iталiї. Останнiй
раз цi команди зустрiча-
лися на Кубку свiту-2006 у
Нiмеччинi. У чвертьфiналi
пiдопiчнi Олега Блохiна
поступилися майбутнiм
переможцям мундiалю —

0:3. На мiй погляд, з того
часу спiввiдношення сил у
цiй парi змiнилося карди-
нальним чином. Це припу-
щення i має пiдтвердити
контрольний матч на ди-
намiвськiй аренi україн-
ської столицi.

Якщо з кадровою обой-
мою все бiльш-менш зро-
зумiло, то ситуацiя з кер-
маничем збiрної залиша-
ється невизначеною. Ос-
новний претендент на цю
посаду ставиться до цього
фiлософськи.

— Я вже звик до того, що
напередоднi чергового
спарингу в Iнтернетi з’яв-
ляється прiзвище чергово-
го кандидата, — говорить
Юрiй Калитвинцев. — Ми-
нулого року це був Мар-
челло Лiппi, згодом Олег
Блохiн. Тепер дiйшла чер-
га до знаменитого арген-
тинця Марадони. Тим ча-
сом я продовжую викону-
вати обов’язки головного
тренера збiрної, намагаю-
чись не звертати уваги на
рiзноманiтнi чутки.

Þðié ÊÀËÈÒÂÈÍÖÅÂ,
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâíîãî

òðåíåðà çáiðíî¿ Óêðà¿íè
«ßêùî ìè äiéñíî õî÷åìî ñòâîðèòè

áîºçäàòíèé êîëåêòèâ, ìåíi çäàºòüñÿ, íå
çîâñiì ïðàâèëüíî âèáóäîâóâàòè éîãî
íàâêîëî îäíîãî ôóòáîëiñòà — íàâiòü
çiðêè òàêîãî ìàñøòàáó, ÿê Àíäðié Øåâ÷åíêî.

ßêùî íà ÿêóñü ãðó Àíäðié íå áóäå ãîòîâèé, ìè íå ñòàíåìî âè-
ïóñêàòè éîãî íà ïîëå. Öå áóëî á íåïðàâèëüíî ïî âiäíîøåííþ äî
iíøèõ ôóòáîëiñòiâ. Â òîé æå ÷àñ çàðîáëåíèé çà ðîêè ó ôóòáîëi
àâòîðèòåò íå äîçâîëÿº êàïiòàíó âiäáóâàòè íîìåð. Àíäðié — ëiäåð
êîëåêòèâó ÿê íà ïîëi, òàê i â ïîáóòi. Ñóñiäñòâî ç òàêèì äîñâiä÷å-
íèì ôóòáîëiñòîì íàäàº âïåâíåíîñòi ìîëîäèì õëîïöÿì. Íàâiòü
êîëè âií íå ìîæå ãðàòè, ñêëàäíî ïåðåîöiíèòè åôåêò, ÿêèé äàº
îäíà éîãî ïðèñóòíiñòü ó ðîçòàøóâàííi íàöiîíàëüíî¿ êîìàíäè».

Äìèòðî ×ÈÃÐÈÍÑÜÊÈÉ,
çàõèñíèê «Øàõòàðÿ» òà çáiðíî¿ Óêðà¿íè

«Ââàæàþ, òîé ôàêò, ùî íàøà êîìàí-
äà íàïðÿìó ïîòðàïëÿº ó ôiíàëüíó ÷àñ-
òèíó êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøîñòi — ñåð-
éîçíèé ìiíóñ. Àäæå áóäü-ÿêà çáiðíà,
ÿêà âèòðèìàëà âèïðîáóâàííÿ âiäáiðíèì
òóðíiðîì, äîâåëà ñâîº ïðàâî ãðàòè ñåðåä øiñòíàäöÿòè íàéêðà-
ùèõ äðóæèí Ñòàðîãî Ñâiòó. Ùî ñòîñóºòüñÿ Óêðà¿íè òà Ïîëüùi,
òî ¿õ ñòóïiíü ãîòîâíîñòi âèçíà÷èòè íàäçâè÷àéíî âàæêî. Íà òî-
âàðèñüêó çóñòði÷ âåëüìè ïðîáëåìàòè÷íî íàëàøòóâàòèñÿ òàê
ñàìî, ÿê íà îôiöiéíèé ïîºäèíîê. Îäíàê âèáîðó â íàñ íåìàº».

Àíäðié ØÅÂ×ÅÍÊÎ,
ôîðâàðä êè¿âñüêîãî «Äèíàìî» 

i çáiðíî¿ Óêðà¿íè
«Ïåðåä íàìè ïîñòàâëåíà ìåòà âèãðàòè

êîíòèíåíòàëüíó ïåðøiñòü, i ÿ áà÷ó áåçëi÷
÷èííèêiâ íà êîðèñòü ¿¿ äîñÿãíåííÿ. Òóò i
ðiäíi ñòiíè, i ïiäòðèìêà ïóáëiêè, i, íàðåøòi,
óñïiøíà ãðà íà ºâðîïåéñüêié àðåíi «Äèíàìî» i «Øàõòàðÿ». Ñïîñ-
òåðiãàþ ïðîãðåñ íàøîãî ÷åìïiîíàòó. Ìîëîäü ïîñòiéíî çðîñòàº —
ãðà íàøî¿ çáiðíî¿ íà ëþòíåâîìó òóðíiði íà Êiïði, äå ìè îáiãðàëè
Ðóìóíiþ i Øâåöiþ, òîìó ïiäòâåðäæåííÿ».

Що чекає «Скуадру Адзурру» у Києвi
СПАРИНГ. 29 березня збiрна України зiграє контрольний матч 
з чотириразовими чемпiонами свiту — iталiйцями

ПРЯМA МOВA
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Україна пiднялася 
на одну позицiю

ÐÅÉÒÈÍÃ ÔIÔÀ. Ìiæíàðîäíà ôåäåðàöiÿ ôóòáîëó (ÔIÔÀ)
îïóáëiêóâàëà îíîâëåíèé ðåéòèíã íàöiîíàëüíèõ çáiðíèõ. Ó íüî-
ìó êîìàíäà Þðiÿ Êàëèòâèíöåâà ïiäíÿëàñÿ íà îäíó ïîçèöiþ i
òåïåð çàéìàº 33-º ìiñöå.

Î÷îëþº ðåéòèíã Iñïàíiÿ — ÷èííèé ÷åìïiîí ñâiòó òà ªâðîïè.
Âîíà âèïåðåäæàº Íiäåðëàíäè i Íiìå÷÷èíó, ÿêi òàêîæ çáåðåãëè
äðóãó òà òðåòþ ïîçèöi¿.

1 (1) Iñïàíiÿ — 1880
2 (2) Íiäåðëàíäè — 1730
3 (3) Íiìå÷÷èíà — 1486
4 (5) Àðãåíòèíà — 1412
5 (4) Áðàçèëiÿ — 1411
6 (6) Àíãëiÿ — 1212
7 (7) Óðóãâàé — 1172
8 (9) Õîðâàòiÿ — 1071
9 (9) Ïîðòóãàëiÿ — 1060

10 (10) Ãðåöiÿ — 1038
11 (13) Iòàëiÿ — 957
11 (11) Íîðâåãiÿ — 957
13 (12) Ðîñiÿ — 956
14 (14) ×èëi — 954
15 (15) ßïîíiÿ — 938

...33 (34) УКРАЇНА — 707

Äëÿ Oëåãà Ãóñºâà ïîøèòè â äóðíi çàõèñíèêiâ — íå ïðîáëåìà

Òîâàðèñüêi çóñòði÷i ñåçîíó-2011
29 áåðåçíÿ. Óêðà¿íà — Iòàëiÿ
7 ÷åðâíÿ. Óêðà¿íà — Ôðàíöiÿ

10 ñåðïíÿ. Óêðà¿íà — Øâåöiÿ
11 ëèñòîïàäà. Óêðà¿íà — Íiìå÷÷èíà
15 ëèñòîïàäà. Óêðà¿íà — Àâñòðiÿ

Олег ЄРМОЛАЄВ
для «Урядового кур’єра»

Мiжнародна рада фут-
больних асоцiацiй по-

годилася з пропозицiєю
УЄФА продовжити експе-
римент iз використання
двох додаткових помiчни-
кiв головного арбiтра на
фiнальному турнiрi Євро-
2012, що вiдбудеться у
Польщi та Українi влiтку
наступного року. Це рi-
шення було прийняте в
Ньюпортi на 125-х щорiч-
них зборах IFAB, до скла-
ду якої входять ФIФА та
нацiональнi федерацiї Ан-

глiї, Пiвнiчної Iрландiї,
Шотландiї та Уельсу. Та-
ким чином, два додатковi
асистенти реферi у полi з 8
червня по 1 липня обслуго-
вуватимуть 31 поєдинок
Євро-2012.

Згiдно з умовами експе-
рименту, головному арбiт-
ру, лiнiйним реферi та
четвертому суддi допома-
гають два додатковi асис-
тенти. Вони розташову-
ються бiля лiнiй ворiт i
придiляють особливу ува-
гу подiям у штрафних
майданчиках.

До травня 2012-го року
новий проект охопить усi

матчi Лiги чемпiонiв
УЄФА, починаючи зi сти-
кового раунду, та поєдин-
ки Лiги Європи УЄФА, по-
чинаючи з групової стадiї,
а також двобiй за Супер-
кубок УЄФА-2011, який
розiгрується мiж волода-
рем Кубка чемпiонiв i пе-
реможцем Лiги Європи.

Нагадаю, що першi вип-
робування з двома додат-
ковими асистентами голов-
ного арбiтра проводилися
пiд час квалiфiкацiйного
раунду чемпiонату Європи
серед 19-рiчних восени
2008 року. Пiсля цього
IFAB дала дозвiл на про-

довження експерименту на
професiйному рiвнi. У сезо-
нi 2009/10 за нової схеми
арбiтражу були проведенi
матчi групового етапу та
плей-оф Лiги Європи, пiсля
чого дослiдження схвалили
керiвний орган свiтового
футболу та IFAB.

Залишається додати, що
при прийнятi рiшень кож-
на з британських асоцiацiй
має право одного голосу, а
ФIФА, котра представляє
iнтереси 204 своїх членiв,
чотири. Для впроваджен-
ня в життя будь-якої про-
позицiї необхiдно набрати
три чвертi голосiв.

Як уникнути 
суддiвських помилок
ФЕМIДА. Матчi майбутньої континентальної першостi 
обслуговуватимуть п’ять арбiтрiв 
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Комiтет арбiтрiв ФIФА зат-
вердив мiжнародний список

реферi на 2011рiк. У ньому є
прiзвища 30-ти українських ар-
бiтрiв, серед яких i харкiв’янка
Катерина Монзуль. Вона, до ре-
чi, єдина з наших реферi потра-
пила до найвищої категорiї суд-
дiвських «елiт». Це означає, що
вiдтепер українка може обслу-
говувати мiжнароднi футбольнi
поєдинки найвищого рiвня, на-
вiть фiнальнi двобої чемпiонатiв
свiту або Лiги чемпiонiв! Зви-
чайно, домогтися такого статусу
складно будь-кому, навiть пiд-
готовленому чоловiковi, адже
потрiбно вiдповiдати багатьом
вимогам. Серед них — i чудова
фiзична пiдготовка, i вiдмiннi
реферськi якостi, i належне во-
лодiння англiйською мовою. Але
представниця прекрасної статi
довела, що це все їй пiд силу, а
тому заслужено потрапила до
категорiї кращих серед кращих.
Про те, якi ще професiйнi вер-
шини мрiє пiдкорити та про
головнi проблеми суддiвства
Катерина Монзуль розповiла 
в iнтерв’ю нашому кореспон-
дентовi.

З шести рокiв — 
на футбольному полi

Катю, як сприйняли новину
щодо свого нового призначення
у категорiю «елiт» i наскiльки
це було для вас несподiвано?
— Чесно кажучи, цю новину я
сприйняла доволi спокiйно, хо-
ча спочатку були i радiсть, i
здивування. Але потiм усе ста-
ло на свої мiсця, адже протягом
кiлькох рокiв я проводжу суд-
дiвство в матчах європейського
футболу. Головним чином це
жiночi турнiри, а в Українi — i
чоловiчi. Ще в 2004 роцi була
арбiтром матчу чоловiчого чем-
пiонату України з футболу i
вже тодi стала першою жiнкою-
реферi на теренах нашої дер-
жави. Словом, менi не звикати
анi до жiночих, анi до чоловiчих
змагань, бо повсякчас намагаю-
ся бути у професiйнiй формi,
щоб якнайкраще впоратися з
будь-яким складним завдан-
ням. Оскiльки арбiтрiв елiт-
групи завжди призначають на
найвiдповiдальнiшi матчi, то
тепер я маю ще й прекрасну на-
году шлiфувати суддiвську
майстернiсть на такому високо-
му рiвнi. Вже брала участь у
фiнальних iграх чемпiонату Єв-
ропи з футболу, який проходив
у Фiнляндiї.

Хто прищепив вам любов до
гри мiльйонiв i як стали профе-
сiйним арбiтром?
— Усе почалося з раннього ди-
тинства: близьке оточення моєї
сiм’ї футбольне. Крiм цього,
наш дiм поряд з футбольним
полем, на якому пройшло усе
моє дитинство. На футбольному
полi з шести рокiв, тож i спос-
терiгала за всiм, що там вiдбу-
валося. Грала в футбол i сама:
вийдеш якось з дому об одинад-

цятiй ранку i в стiльки ж —
тiльки ввечерi, повертаєшся
назад. Ось так моя пристрасть
до цього виду спорту з часом
перемiстилася у професiйне
русло.

Якi особливостi вiдрiзняють
жiночий футбол вiд чоловiчого?
I взагалi, чи можна їх порiвню-
вати?
— Це все одно, що порiвнювати
жiнку i чоловiка. Звичайно, вiд-
мiннiсть є, але не для арбiтра.
Вiн зобов’язаний застосовувати
для всiх одну i ту саму iнтерпре-
тацiю правил, тобто правила
гри, незважаючи, яка команда
грає на полi, — жiноча чи чоло-
вiча — однi для всiх.

Вчилася 
у Пьєрлуїджi Коллiни

Хто для вас серед колег-ар-
бiтрiв еталон для наслiдування?
— У суддiвськiй професiї, як i в
будь-якiй iншiй, необхiдно пос-

тiйно вчитися. Тому пiсля кож-
ної гри аналiзую не лише свої
дiї, а й колег, щоб почерпнути
для себе щось корисне. Зараз
менi особливо iмпонує робота
Говарда Веба — арбiтра з Англiї.
Ранiше подобався Пьєрлуїджi
Коллiна. Тепер вiн наставник
українських суддiв. Протягом
усiх своїх матчiв Пьєрлуїджi
був упевнений у собi i настiльки
рiшучий у визначеннi фолiв, що
в нього є чого вчитися. I те, що
саме вiн дiлиться з нами євро-
пейським досвiдом роботи, над-
звичайно важливо не лише для
мене, а й для всiх вiтчизняних
арбiтрiв.

Як вiдомо, арбiтрами стають
лише тi люди, що захоплюють-
ся футболом, але не вiддають
перевагу певнiй конкретнiй

командi, яка стає потiм улюбле-
ною. У вас теж немає такої?
— Виходить, що так. Але не зов-
сiм. Бо коли дивишся футбол, а я
це роблю з професiйної точки
зору — для навчання, обов’язко-
во пiдтримуватимеш ту чи iншу
команду. Наприклад, в Англiї
менi подобається «Манчестер
Юнайтед» в Iспанiї — мадридсь-
кий «Реал», а в Iталiї — «Мiлан».

А гра яких футболiстiв вам
бiльше до душi?

— Пiд час матчiв завжди звер-
тають увагу на нападаючих, тоб-
то, на тих, хто найбiльше заби-
ває голiв, хто краще за всiх ру-
хається по полю тощо. I в цьому
сенсi менi найбiльше iмпонує гра
Лiонеля Мессi зi збiрної Арген-
тини.

Катю, як часто вам дово-
диться пiд час матчу приймати
смiливi рiшення, наприклад,
показувати червону картку?
— Вилучення з поля — одне з
найсуворiших покарань для
футболiстiв, через яке в коман-
дi замiсть одинадцяти гравцiв
залишається десять... Таке рi-
шення арбiтр приймає не з
власної примхи, а за конкретне
грубе порушення, яке скоїв гра-
вець. I в цьому випадку показа-
ти червону картку — безпосе-
реднiй обов’язок арбiтра, який,
звичайно, має проявити рiшу-
чiсть.

Чи багато у мене трапляється
таких випадкiв, сказати важко.
Це залежить вiд кожної кон-

кретної гри. Хоча останнiм ча-
сом, коли УЄФА веде неприми-
ренну боротьбу iз жорсткiстю та
iншими грубими порушеннями
правил пiд час футбольних мат-
чiв, здебiльшого доводиться по-
казувати не жовту, а червону
картку, привчаючи гравцiв до
красивої i чесної гри.

Для суддiв органiзовують на-
вiть спецiальнi курси, пiд час
яких наочно демонструють у
клiпах, якi саме порушення
пiдпадають пiд найсуворiше
покарання. Головне, як я вже
казала, щоб це, як i будь-яке iн-
ше рiшення, завжди приймало-
ся арбiтром у рамках чинних
правил.

Але ж суддя може просто
помилитися. До речi, в Українi
ледь не всi впевненi у тому, що,

якщо арбiтр помиляється, це не
просто так...
— Думаю, що кожна людина
має право на помилку. I не
обов’язково, що ця помилка до-
пущена за грошi чи якусь iншу
винагороду, як це може комусь
видатися. Помиляються всi —
гравцi, тренери i суддi, бо вони
також не роботи i на людський
чинник слiд зважати. Iнша
справа, що необхiдно робити
для того, щоб якомога менше
припускатися суддiвських по-
милок. Рецепт тут лише один —
залучати до вiдповiдальних
матчiв тiльки висококвалiфiко-
ваних суддiв, що вже робиться.
Та й правилами не заборонено
виправляти арбiтрам власнi по-
милки.

Дiйсно, в останнi роки все
бiльше говориться про те, що
футбол повинен бути «Fair
play», тобто, чесною грою. Якi
проблеми постають перед суд-
дями на цьому шляху?
— Найбiльш гостра — психоло-
гiчний тиск на арбiтрiв, який
зазнають практично перед кож-
ним вiдповiдальним матчем.
Примiром, виходять грати на по-
ле «Шахтар» — «Динамо» i пе-
ред кожним таким матчем ар-
бiтр отримує психологiчний
стрес, бо автоматично потрапляє
пiд шалений тиск з обох сторiн.
До цього додаються ще й перед-
стартовi хвилювання, якi неми-
нучi перед вiдповiдальними мат-
чами. Проте високопрофесiйний
арбiтр тим i вiдрiзняється вiд iн-

ших, що вмiє опановувати свої
емоцiї перед початком гри i на
поле виходить зiбраним, рiшу-
чим i цiлком готовим виконувати
свою роботу.

Як готуєтеся до вiдповiдаль-
них матчiв, можливо, маєте
якийсь власний рецепт?
— Справдi, у кожного арбiтра
щодо цього є свiй рецепт. Хтось
слухає музику, хтось читає
книжки, а я спiлкуюся з члена-
ми своєї родини. Телефоную
батькам, сестрi — це дає менi
необхiдний заряд спокою. Iнко-
ли розмовляю перед матчем з
колегами, дружня пiдтримка
яких також дiє на мене заспо-
кiйливо. А ще — це мною пере-
вiрено — стовiдсоткову гаран-
тiю ясностi мислення, яка необ-
хiдна пiд час кожної вiдповi-

дальної гри, забезпечують про-
дуктивний сон i хороший вiдпо-
чинок.

Немає професiй 
чоловiчих i жiночих

В Європi вже давно нiкого не
здивуєш тим, що футбольнi
матчi обслуговують арбiтри-
жiнки. В Українi ж до суддiв
«не чоловiчої статi» ставляться
упереджено, мовляв, нежiноча
справа. А що ви на це скажете?
— Тiльки одне: немає професiй
чоловiчих i жiночих, а є лише
добре чи погано виконана та чи
iнша робота, як прекрасною, так
i сильною половинами людства.
Цю iстину довело саме життя.
Тож дискутувати на цю тему,
гадаю, немає потреби. Кожний
має займатися тiєю справою, яка
до душi, i дає можливiсть люди-
нi розкритися.

Нещодавно Бразильське
страхове агентство опублiкува-
ло список найнебезпечнiших
для життя професiй. У цьому
перелiку — таксисти, полiцей-
ськi, боксери, репортери. Але на
першому мiсцi цього рейтингу
перебувають футбольнi суддi.
Чи не закрадаються у зв’язку з
цим, думки зайнятися бiльш
спокiйним видом дiяльностi? До
речi, за освiтою ви архiтектор з
червоним дипломом...
— Незважаючи на всi труднощi,
менi цiкаво займатися суддiв-
ством. Мрiю працювати на чемпi-
онатi свiту з футболу серед жi-
ночих команд, який вiдбудеться
цього року в Нiмеччинi. Але як
правильно ви пiдмiтили, я закiн-
чила Харкiвську нацiональну
академiю мiського господарства
за спецiальнiстю iнженер-мiсто-
будiвник i в мене є бажання док-
ласти свої сили ще й у цiй сферi.
Якби в мене з’явилася така про-
позицiя, я б її розглянула. Нап-
риклад, узяла б участь у розробцi
та реалiзацiї якогось сучасного
проекту в рамках пiдготовки
Харкова до Євро-2012. Можливо,
незабаром навiть почну пошуки
такої роботи за сумiсництвом. Пе-
реконана, це не завадить, а нав-
паки — допоможе моєму профе-
сiйному зростанню, адже дасть
змогу самовдосконалюватися i
розвиватися iнтелектуально.

Свiтлана ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
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Свiтлана ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Остання новина про
те, що в рамках пiд-

готовки до чемпiонату в
мiстi обладнають верто-
лiтний майданчик для
надання медичної допо-
моги учасникам та гос-
тям турнiру, в черговий
раз отримала схвальний
вiдгук у iнспекторiв
УЄФА, котрi вiдвiдали
першу столицю на по-
чатку березня нинiшньо-
го року. Розповiдаючи
про пiдготовку Харкова
до Євро-2012 пiд час ро-
бочої наради, що вiдбу-
лася у мiськвиконкомi за
участi операцiйного ди-
ректора Турнiру Євро-

2012 Мартiна Каллена i
директора Турнiру Єв-
ро-2012 в Українi Маркi-
яна Лубкiвського, Хар-
кiвський мiський голова
Геннадiй Кернес наголо-

сив: «Ми вже видiлили
мiсце в центрi мiста для
обладнання вертолiтного
майданчика, який буде
створено на територiї
нового медичного центру
для обслуговування
«сiм’ї» УЄФА, i планує-
мо побудувати його
спiльно з клiнiкою «Бо-
рис».

Геннадiй Кернес також
поiнформував, що для
роботи медцентру закуп-
лять машини швидкої до-
помоги, спецiально об-
ладнанi мотоцикли для
медпрацiвникiв i верто-
лiт. Вiдкрити ж центр
планують уже в червнi
2011 року.

Уважно вислухавши
цю iнформацiю керiвни-
кiв мiста та областi щодо
надання медичної допо-
моги, операцiйний дирек-

тор Турнiру УЄФА Євро-
2012 Мартiн Каллен заз-
начив, що ця сфера в
Харкiвськiй областi роз-
роблена на високому про-
фесiйному рiвнi: «Я ук-
рай здивований i задово-
лений рiвнем пiдготовки
медицини Харкiвської
областi до європейського
футбольного форуму».

У ходi робочої наради
очiльники Харкова та об-
ластi доповiли iнспекто-
рам УЄФА й про розви-
ток транспортної мережi
у першiй столицi. Мiсь-
кою радою вже розробле-
но концепцiю транспор-
тного забезпечення вбо-
лiвальникiв пiд час про-
ведення Євро-2012. Нею
передбачається створен-
ня так званих буферних
зон, єдиного центру з
контролю над пасажир-

ськими перевезеннями,
впровадження єдиного
квитка тощо.

Зокрема було наголо-
шено й на тому, що з усiх
мiст, що приймають чем-
пiонат, Харкiв наймас-
штабнiше використову-
ватиме електричний

транспорт. Вiн, як пока-
зав багаторiчний досвiд
проведення масових за-
ходiв у першiй столицi,
справляється з великими
навантаженнями. Отож
наразi триває його онов-

лення: до кiнця 2011 року
КП «Мiськелектротранс»
поповниться 97 тролей-
бусами. Однак, розумiю-
чи ризик використання
контактної мережi, у мiс-
тi передбачили заходи й
щодо дублювання мар-
шрутiв електричного
транспорту автомобiль-

ним. Нинi ведеться також
масштабна робота з поси-
лення автотранспортної
сфери Харкова до Євро-
2012, яка передбачає
курсування у мiстi шатл-
бусiв (автобусiв великої

мiсткостi). Для цього вже
закупили 16 таких авто-
бусiв i до кiнця року
придбають ще одинад-
цять.

Подiлився Геннадiй
Кернес з iнспекторами
УЄФА й амбiтними пла-
нами харкiв’ян щодо мас-
штабної реконструкцiї 64
дорiг, прилеглих до го-
ловного об’єкта Євро-
2012 — стадiону «Мета-
лiст». За його словами,
розпочати її планують у
квiтнi, а завершити —
наприкiнцi року.

Усього ж харкiв’янам
потрiбно виконати роботи
з будiвництва, рекон-
струкцiї i капiтального
ремонту на дорогах мiста
загальною протяжнiстю
200 км. Кошти для цього
передбаченi як у мiсько-
му, так i в державному
бюджетах.

Кому усмiхається 
фортуна

Ãðèãîðié ÑÂIÒËÅÍÊÎ 
äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

Î ÙÀÑËÈÂ×ÈÊ! Âîëîäàðåì
ñåðòèôiêàòà ç 4 êâèòêiâ íà ïåð-
øèé ìàò÷ ªâðî-2012 çà ó÷àñòþ

óêðà¿íñüêî¿ çáiðíî¿ ñòàâ õàð-
êiâ’ÿíèí Ãåííàäié Ïiîíòêîâ-
ñüêèé. Áåçêîøòîâíi êâèòêè

ðàçîì ç ôóò-
áîëüíèì
ì’ÿ÷åì iç

çîáðàæåí-
íÿì ëîãî-

òèïà ªâðî-
2012 ùàñ-

ëèâîìó ãîñïî-
äàðþ âðî÷èñòî âðó÷èâ

ó ïåðøié ñòîëèöi ñïåöi-
àëüíèé ïðåäñòàâíèê Óª-

ÔÀ Ôðàíòiøåê Ëàâðiíåöü.
Ãåííàäié Ïiîíòêîâñüêèé

ñòàâ äðóãèì ïîâíîïðàâ-
íèì âîëîäàðåì ïðèçîâîãî
ñåðòèôiêàòà, ÷èþ êàðòêó ç

íîìåðîì òåëåôîíó âèòÿãíóâ
ïîñîë Òóðíiðó Îëåã Áëîõií

ïiä ÷àñ îôiöiéíîãî ïðîäàæó
êâèòêiâ ÓªÔÀ ªâðî-2012.

Íå ïðèõîâóþ÷è åìîöié,
Ãåííàäié Ïiîíòêîâñüêèé, êåðóþ÷èé âiääiëåííÿìè «Óêðñèá-
áàíêó» ó Õàðêîâi, Äîíåöüêó i Ëóãàíñüêó, ðîçïîâiâ, ùî éîãî
ñòàðøèé ñèí çàðåºñòðóâàâ çàÿâêó íà ñàéòi ÓªÔÀ 18 ëþòî-
ãî íà iì’ÿ áàòüêà, ÿêîìó é óñìiõíóëàñÿ ôîðòóíà. Àëå íà
ìàò÷ ãëàâà ðîäèíè ïëàíóº ïiòè ðàçîì ç äðóæèíîþ i äâîìà
ñèíàìè.

У Харковi з’явиться вертолiтний майданчик
I В НЕБI, I НА ЗЕМЛI. Готуючись до Євро-2012, перша столиця 
не перестає вражати своєю креативнiстю

Äî êiíöÿ 2011 ðîêó Õàðêiâ çàêóïèòü 97 òðîëåéáóñiâ 

Ìèõàéëî ÄÎÁÊIÍ, 
ãîëîâà Õàðêiâñüêî¿ 

îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿
— Çà ïðîãðàìîþ ïiäãîòîâêè äî ªâ-

ðî-2012, ÿêà âèêîíóºòüñÿ ç êiíöÿ 2007
— ïî÷àòêó 2008 ðîêó, âñi îñíîâíi îá’ºê-
òè â Õàðêîâi âæå çäàíi â åêñïëóàòàöiþ.
Ñüîãîäíi ìîâà éäå ïðî çàâåðøåííÿ ðî-
áiò ç ìiñüêî¿ iíôðàñòðóêòóðè: äîðîãè,
ìåðåæi, áëàãîóñòðié. Ùîéíî ïîãîäà íàëàãîäèòüñÿ, ïðèñòóïèìî

äî êàïiòàëüíîãî ðåìîíòó ïðîñïåêòó Ãàãàðiíà. Çðîáèìî éîãî
ïîâíiñòþ, i âií òàêîæ çàïðàöþº äî ïî÷àòêó ªâðî-2012.

Êàðäèíàëüíî îíîâèìî ðóõîìèé ñêëàä: àâòîáóñè i òðîëåéáó-
ñè, i çà ìîæëèâîñòi ÷àñòêîâî çàìiíèìî òðàìâàéíèé ïàðê. Òàêîæ
òðèâàþòü ïåðåîñíàùåííÿ, ðåìîíò i ìîäåðíiçàöiÿ ìåäè÷íèõ óñ-
òàíîâ. Çâè÷àéíî, ðîáîòè ó íàñ ùå äóæå áàãàòî, àëå âîíà — íà
çàâåðøåííÿ. Âïåâíåíèé, ùî íàâåñíi 2012 ðîêó ìè âæå áóäåìî
ïðîñòî ÷åïóðèòè ìiñòî äî ïðèéîìó ãîñòåé òàê, ÿê íàâîäÿòü ëàä
â áóäèíêó äîáði ãîñïîäàði.

Âîëîäàð ñåðòèôiêàòà 
ç 4 êâèòêiâ íà ïåðøèé 

ìàò÷ ªâðî-2012 
çà ó÷àñòþ óêðà¿íñüêî¿

çáiðíî¿ Ãåííàäié
Ïiîíòêîâñüêèé

КОМПЕТЕНТНО

64дороги,
що прилягають до
головного харкiвського
об’єкта Євро−2012 —
стадiону «Металiст» —
увiйшли до планiв
масштабної
реконструкцiї, яка
завершиться наприкiнцi
цього року.

«ß óêðàé çäèâîâàíèé i çàäîâîëåíèé
ðiâíåì ïiäãîòîâêè ìåäèöèíè Õàðêiâñüêî¿
îáëàñòi äî ºâðîïåéñüêîãî ôóòáîëüíîãî
ôîðóìó», — ïiäêðåñëèâ Ìàðòií Êàëëåí.

Станцiю «Перемога» —
до 9 Травня

Íàòàëÿ ËÎÁÎÄÀ 
äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

ÏËÀÍÈ. Âèêîíàííÿ íàêðåñëåíèõ ïðîåêòiâ ó ðàìêàõ ïiäãî-
òîâêè Õàðêîâà äî ªâðî-2012 ó íèíiøíüîìó ðîöi â ïåðøié
ñòîëèöi îöiíèëè (ç âðàõóâàííÿì çàïëàíîâàíèõ ó Äåðæàâíié
ïðîãðàìi íà 2011 ðiê êîøòiâ i íåäîôiíàíñóâàííÿ ó 2010 ðîöi)
ó 1588,88 ìëí ãðí. Òàêó ïðîïîçèöiþ íàäàëè Íàöiîíàëüíîìó
àãåíòñòâó ç ïèòàíü ªâðî-2012, âêàçàâøè, ùî öi êîøòè
ïiäóòü ïåðåäóñiì íà îáëàøòóâàííÿ ñòàäiîíó é àåðîïîðòó,
îíîâëåííÿ ïàðêó òðîëåéáóñiâ i òðàìâà¿â, áóäiâíèöòâî íîâî¿
ñòàíöi¿ ìåòðî «Ïåðåìîãà», çàêóïiâëþ äiàãíîñòè÷íîãî óñòàò-
êóâàííÿ äëÿ ìåäè÷íèõ çàêëàäiâ òîùî. Îäíàê îñòàòî÷íèé ïå-
ðåëiê îá’ºêòiâ, ÿêi ïîòðiáíi Õàðêîâó äî ôóòáîëüíîãî ÷åìïiî-
íàòó, áóäå çàòâåðäæåíî íà çàñiäàííi Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ. Ïðî
öå ïîâiäîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê Õàðêiâñüêîãî ìiñüêîãî ãî-
ëîâè Îëåêñàíäð Êðèâöîâ, êîìåíòóþ÷è ïiäñóìêè íàðàäè â
Êèºâi ç ïèòàíü ïiäãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿íi ôiíàëüíî¿
÷àñòèíè ªâðî-2012.

«Ïàðàëåëüíî ç ïåðåëiêîì îá’ºêòiâ äî ªâðî-2012 íà çàñiäàí-
íi Êàáìiíó òàêîæ áóäå çàòâåðäæåíî ãðàôiê ôiíàíñóâàííÿ, òîìó
ùî íàñòàº òîé ìîìåíò, êîëè â äåôiöèòi íå òiëüêè ãðîøi, à é ÷àñ,
— ïiäêðåñëèâ Îëåêñàíäð Êðèâöîâ. — Òàêèì ÷èíîì ôiíàíñó-
âàííÿ ïîòðiáíî ñèíõðîíiçóâàòè çà ÷àñîì. Öå íàéïåâíiøèé ñïî-
ñiá îòðèìàííÿ ÿêiñíîãî ðåçóëüòàòó».

Îñîáëèâî¿ óâàãè, çà ñëîâàìè Î. Êðèâöîâà, ïîòðåáóº ïðî-
äîâæåííÿ áóäiâåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîáiò íà ñòàíöi¿ ìåòðî «Ïå-
ðåìîãà», ÿêi ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî êiíöÿ ñi÷íÿ 2012 ðîêó.
Çäà÷à â åêñïëóàòàöiþ óñiº¿ ñòàíöi¿ ìàº âiäáóòèñÿ äî 9 òðàâíÿ
òîãî æ ðîêó. Òîìó ïiñëÿ çàâåðøåííÿ áóäiâåëüíî-ìîíòàæíèõ
ðîáiò ïëàíóþòü ðîçïî÷àòè âiäðàçó æ ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíó
îïåðàöiþ. Ïåðøèé çàñòóïíèê Õàðêiâñüêîãî ìiñüêîãî ãîëîâè ïî-
âiäîìèâ, ùî â õîäi íàðàäè Ïðåì’ºð-ìiíiñòðó Ìèêîëi Àçàðîâó
áóëî íàäàíî ãðàôiê ôiíàíñóâàííÿ ñòàíöi¿ «Ïåðåìîãà», i ãëàâà
óðÿäó ïîîáiöÿâ ñïðèÿòè ç äåðæàâíîþ ïiäòðèìêîþ áóäiâíèöòâà
íîâî¿ ñòàíöi¿ ìåòðî ó Õàðêîâi.

Штаб-квартиру
розмiстять у готелi

Ñåðãié ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ 
äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ. Ó ãîòåëi «Kharkiv Palace», ÿêèé ñïîðóä-
æóºòüñÿ íà ïëîùi Ñâîáîäè, ðîçòàøóºòüñÿ õàðêiâñüêà øòàá-
êâàðòèðà ÓªÔÀ. Ïðî öå ïîâiäîìèâ ïiä ÷àñ ïiäïèñàííÿ âiäïî-
âiäíîãî äîãîâîðó ó ïåðøié ñòîëèöi äèðåêòîð Òóðíiðó ªâðî-
2012 â Óêðà¿íi Ìàðêiÿí Ëóáêiâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, Õàð-
êiâ — öå ïåðøå óêðà¿íñüêå ìiñòî, â ÿêîìó Ìiñöåâèé îðãàíi-
çàöiéíèé êîìiòåò (ÌÎÊ) âèçíà÷èâñÿ çi øòàá-êâàðòèðîþ
ÓªÔÀ. Ïëàíóºòüñÿ, ùî ãîëîâíà øòàá-êâàðòèðà «ïðîïè-
øåòüñÿ» ó Êèºâi, à ùå òðè ìiíi-øòàá-êâàðòèðè — ó Ëüâîâi,
Äîíåöüêó i Õàðêîâi. «Ñïîäiâàþñÿ, — ñêàçàâ Ìàðêiÿí Ëóáêiâ-
ñüêèé, — ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäóòü ïiäïèñàíi óãîäè i ç
iíøèìè ìiñòàìè».

Áóäiâíèöòâî ï’ÿòèçiðêîâîãî ãîòåëþ «Kharkiv Palace» òðè-
âàº âæå êiëüêà ìiñÿöiâ. ßê ðîçïîâiâ îäèí ç àâòîðiâ ïðîåêòó,
Ñåðãié Áàáóñÿ, äëÿ áóäiâëi âèáðàíî ôîðìàò áàøòè, ÿêà ìà-
ñèâíiøà, íiæ ¿¿ áàøòà-âiçàâi, ùî íàëåæèòü ãîòåëþ «Õàðêiâ»,
àëå íå âèùå äîâêîëèøíiõ áóäîâ. Ãîñïîäàðñüêi ïðèìiùåííÿ
âèíåñåíi îêðåìî. Íà ïåðøîìó ïîâåðñi áóäóòü áóòèêè, îòîæ º
íàäiÿ, ùî òåðèòîðiþ ãîòåëþ íå çàêðèþòü, à çàëèøàòü äîñ-
òóïíîþ äëÿ âñiõ áàæàþ÷èõ âiäâiäóâà÷iâ. Íà äðóãîìó ïîâåðñi
ðîçòàøóºòüñÿ ðåñòîðàí ç ïàíîðàìîþ íà ïåðåõðåñòÿ âóëèöü
Òðiíêëåðà i Ïðàâäè. Ó ãîòåëi ôóíêöiîíóâàòèìå çàë-òðàí-
ñôîðìåð, ÿêèé ìîæå äiëèòèñÿ íà 2 àáî 3 ÷àñòèíè, îáëàäíà-
íèé çà îñòàííiì ñëîâîì òåõíiêè, äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíôåðåí-
öié i âèñòàâîê áóäü-ÿêîãî òèïó. À íà îñòàííüîìó ðîçìiñòÿòü-
ñÿ ñêàé-áàð, âiäêðèòèé ðåñòîðàí, ç ÿêîãî ìîæíà îãëÿäàòè
öåíòð ìiñòà ç âèñîòè, à òàêîæ ôiòíåñ-áàð i SPA-öåíòð. Ó
ïiäçåìíîìó ïîâåðñi ìàþòü íàìið îáëàøòóâàòè ïàðêiíã íà 54
ìàøèíè.

Óçàãàëi æ ãîòåëü «Kharkiv Palace», çàãàëüíà íàïîâíþâàíiñòü
ÿêîãî 172 íîìåðè, ïëàíóºòüñÿ ÿê îäèí ç êëþ÷îâèõ îá’ºêòiâ ðîç-
ìiùåííÿ ãîñòåé i îðãàíiçàòîðiâ ªâðî-2012. Çàâåðøèòè éîãî
áóäiâíèöòâî îáiöÿþòü äî ëèñòîïàäà-ãðóäíÿ öüîãî ðîêó.
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Михайло Цимбалюк очолив
Львiвську облдержадмiнiс-

трацiю наприкiнцi минулого ро-
ку, коли проблема «бути чи не
бути» Євро-2012 у Львовi перес-
тала нависати дамокловим ме-
чем над амбiтним проектом. Си-
туацiю вдалося кардинально
змiнити. Однак не все йде гладко,
гострих проблем не бракує. Як у
Львовi сьогоднi триває споруд-
ження головних об’єктiв спор-
тивної та мiської iнфраструкту-
ри? З цими та iншими запитан-
нями кореспондент «Урядового
кур’єра» звернулася до голови
Львiвської облдержадмiнiстрацiї
Михайла Цимбалюка.

Михайле Михайловичу, не-
щодавно у Львовi на основних
об’єктах Євро-2012 з iнспекцiй-
ним вiзитом побувала поважна
делегацiя представникiв Оргко-
мiтету чемпiонату. Чи побачили
вони реальнi змiни на новобу-
довах?
— Безумовно. Ми звiтували не
вiдсотками виконаних робiт, а
реальною картиною й динамiкою
позитивних змiн. Рiк розпочали
iз хорошого старту. Вдалося на-
долужити втрачений час, i тепер
спорудження об’єктiв йде за
графiком. Завершенi всi основнi
будiвельнi роботи, останнiй по-
верх адмiнiстративної будiвлi
захiдної трибуни. Будiвельники
монтують покрiвлю — її завер-
шать у травнi. Розпочали об-
лаштовувати iнфраструктуру
майбутнього стадiону, зокрема
пiд’їзнi дороги. Як тiльки сприя-
тимуть погоднi умови, робiтники
займуться пiдготовкою терито-
рiї стадiону до укладання газо-
ну. Вiдтак приступлять до оз-
доблювальних робiт.

Виникли проблеми й на iн-
шому важливому об’єктi —
Мiжнародному аеропорту
«Львiв». Чи не станеться так,
що, пiдкоротивши на 150 метрiв
злiтно-посадкову смугу, «пiдрi-
жемо крила» найпотужнiшим у
захiдному регiонi воротам Ук-
раїни: реконструкцiя обiйдеть-
ся недешево, а Львiвський аеро-
порт, не маючи змоги приймати
трансатлантичнi лайнери, зали-
шиться на узбiччi повiтряних
шляхiв?
— Темпи будiвельних робiт на
спорудженнi термiнала випе-
реджають графiк. У примiщеннi
вже змонтовано бiльшу частину
металевого профнастилу пiд
покриття, окремих шарiв дахо-
вого покриття, скляних фасад-
них систем та пiдлоги пiд плит-
ку. Загалом виконано робiт на 40
вiдсоткiв, а на спорудженнi злiт-
но-посадкової смуги — на 82 вiд-
сотки.

Водночас роботи дещо при-
гальмувало запропоноване про-
ектувальниками скорочення
злiтно-посадкової смуги на 150
метрiв. Це має здешевити будiв-
ництво об’єкта. Але варто дума-

ти не лише про Євро-2012, а й
про перспективу: вiд такої «еко-
номiї» Львiв може втратити ба-
гатьох авiаперевiзникiв. Проб-
лему розв’язуватимемо без пос-
пiху, на рiвнi керiвництва дер-
жави. Звернемось до Президен-
та з проханням не закривати ае-
ропорт на час реконструкцiї, аби
мiсто не зазнало втрат. Мова,
зрештою, не тiльки про 150 мет-
рiв: втратити — просто, складнi-
ше буде знову залучити авiа-
компанiї до нашого летовища.

Збудувавши у Львовi сучас-
ний аеропорт, збiльшуємо шан-
си України вибороти право ста-
ти господарями Бiлої Олiмпiа-
ди 2022 року. Наскiльки це ре-
ально?
— Нашi шанси стрiмко зростуть,
адже, окрiм придатних для про-

ведення спортивних турнiрiв
карпатських схилiв, чудової
природи, матимемо iншi основнi
«козирi» — сучасний аеропорт (а

його наявнiсть — головна вимога
МОКу), стадiон, який використо-
вуватиметься для Зимової Олiм-
пiади, дороги, достатню кiлькiсть
мiсць у готелях та курортних ба-
зах i санаторiях. Залишиться
збудувати два олiмпiйськi сели-
ща, спортивнi об’єкти.

Але ж не обiйтися i без ре-
конструкцiї мiжнародних авто-
магiстралей, митних переходiв...
— Нинiшнiй рiк має стати вирi-
шальним у розбудовi дорожньої
iнфраструктури. Роботи з ре-
конструкцiї та ремонту дорiг
вiдновляться з настанням тепла.
Зосередимось на реконструкцiї
мiжнародних автомагiстралей.
Модернiзуватимемо дiючi митнi
переходи, за планами Євросою-
зу вiдкриються два нових. Ми
тiльки будуватимемо дороги до

них. Зате маємо полiпшити
якiсть обслуговування подоро-
жуючих: низький рiвень послуг
негативно впливає на iмiдж
держави.

Чи вдасться за час, що зали-
шився до євротурнiру, iстотно
полiпшити роботу громадського
транспорту?
— Маємо напрацьовану концеп-
цiю транспортного сполучення
Львова. Некомфортнi мiкробуси
замiнять зручнi автобуси, у цен-
трi вiдновлять тролейбуснi мар-
шрути, а новi трамвайнi з’єдна-
ють стару частину з околицями.
Водночас є серйознi претензiї до
ЛАЗу — постачальника мiського
транспорту. Проблеми, якi галь-
мують реалiзацiю серйозної
державної програми, аналiзува-
тимемо на нарадi. З’ясуємо, чо-
му ЛАЗ, отримавши таке сер-
йозне замовлення на виготов-
лення за державнi кошти вели-
ких партiй автобусiв та тролей-

бусiв, не забезпечує його вико-
нання. Не зростають i зарплати,
кiлькiсть робочих мiсць.

Як розв’язуватиметься дав-
ня гостра для Львова проблема
енергозабезпечення централь-
ної частини мiста?

— Ця проблема надзвичайно
складна, вже давно потребувала
розв’язання. Електромережi
застарiлi, їх слiд замiнювати,
аби сучасне мiсто могло функцi-
онувати у нормальному режимi.
Важко уявити ситуацiю, якщо
центр Львова (а у днi чемпiонату
зросте навантаження саме на цю
частину мiста) на кiлька годин
залишиться без електроенергiї...
Мiнiстр енергетики та вугiльної
промисловостi Юрiй Бойко обi-
цяє допомогти у її розв’язаннi.

У клопотах, пов’язаних з бу-
дiвництвом головних об’єктiв
євротурнiру, здається, забули
про те, що до приїзду численних
гостей не завадило б навести
порядок на вулицях. Тi, хто не
бачив древнього i прекрасного
Львова, мали б вiдкрити для се-
бе це дивовижної краси євро-
пейське мiсто з давнiми тради-
цiями. А якою гостi побачать
Львiвщину?

— Належу до тих людей, якi шу-
кають не недолiки, а позитив.
Саме так оцiнюю Львiв. Вiдтак
бачу бiльше позитиву, доброї
енергетики, анiж проблем. Радiю
з того, що у Львовi велика кiль-
кiсть людей, якi хочуть, аби гар-
нiшало мiсто, змiнювало свої
похмурi тони на свiтлi барви, аби
виростали новi будiвлi, збiльшу-
валась кiлькiсть туристiв, аби
доброзичливо i щиро зустрiчали
гостей, розумiючи, що кожен з
них — це стабiльний iнвестор
для економiки краю. Недолiки ж
стануть стимулом до роботи, бо
давнє мiсто попри свою непере-
вершену красу руйнується вiд
часу i людської недбалостi, пот-
ребує великих капiталовкла-
день. Загалом у Львовi i поза ме-
жами мiста гостям буде що по-
дивитися, є куди пiти, поїхати у
вiльний час — Львiвщина про-
понує понад 30 туристських
маршрутiв.

Львову пiдсоблять i малi
мiста?
— Так, малi мiста Львiвщини (їх
загалом 55) виручать обласний
центр, а заодно i себе гостям
презентують: замки «Золотої
пiдкови», королiвськi Жовква i
Белз, Дрогобич i Самбiр, Броди й
Журавно, Турка й Пiдкамiнь. А
вже хто вирушить у мандрiвку
краєм, отримає не менше задо-
волення, анiж пiд час перегляду
на стадiонi футбольних матчiв!

Оксана МЕЛЬНИК, 
«Урядовий кур’єр»
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«Âàðòî äóìàòè íå ëèøå ïðî ªâðî−2012, 
à é ïðî ïåðñïåêòèâó: âiä òàêî¿ «åêîíîìi¿» 
Ëüâiâ ìîæå âòðàòèòè áàãàòüîõ àâiàïåðåâiçíèêiâ»

Ìèõàéëî ÖÈÌÁÀËÞÊ. Íàðîäèâñÿ 21 ëèñòîïàäà 1964 ðîêó â Iâàíî-
Ôðàíêiâñüêié îáëàñòi. Çàêií÷èâ Òåðíîïiëüñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîãi÷íèé ií-
ñòèòóò, Ìiæðåãiîíàëüíó àêàäåìiþ óïðàâëiííÿ ïåðñîíàëîì. Äîêòîð þðèäè÷-
íèõ íàóê, äîöåíò, ïðîôåñîð. Çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè. Ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíò ìiëiöi¿. Â îðãàíàõ âíóòðiøíiõ ñïðàâ ç 1988 ðîêó: íà÷àëüíèê óïðàâëiííÿ
ÄÀI ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Òåðíîïiëüñüêié îáëàñòi, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÓÌÂÑ
Óêðà¿íè â Òåðíîïiëüñüêié îáëàñòi, êåðiâíèê ÓÌÂÑÓ â Ðiâíåíñüêié îáëàñòi,
âiäòàê äâi÷i êåðóâàâ Ãîëîâíèì óïðàâëiííÿì ÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâiâñüêié îá-
ëàñòi, çãîäîì — ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ïîëòàâñüêié îáëàñòi. Äâi÷i î÷îëþâàâ Òåð-
íîïiëüñüêó îáëäåðæàäìiíiñòðàöiþ. Ç ãðóäíÿ 2010 ðîêó — ãîëîâà Ëüâiâñüêî¿
îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿.

ДOСЬЄ «УК»

У10 разiв
збiльшилося торiк 
на Львiвщинi фiнансування
будiвництва об’єктiв
iнфраструктури до Євро−2012
порiвняно з 2008−2009 рр. 
Це дало змогу будiвельникам
вдало стартувати i в цьому
роцi

«Це реальний шанс прийняти 
Бiлу Олiмпiаду-2022»

Голова Львiвської 
облдержадмiнiстрацiї 
Михайло ЦИМБАЛЮК

Скiльки коштує стадiон?
ÃÀÐß×À ÒÅÌÀ. Íàðàçi ó Ëüâîâi

àêòèâíî îáãîâîðþþòü ïðîáëåìó iñ-
òîòíîãî çáiëüøåííÿ êîøòîðèñó
ñïîðòèâíî¿ àðåíè. Îäíi âiäçíà÷àþòü
ñïðàâäi óäàðíi òåìïè, ç ÿêèìè íà
îêîëèöi ìiñòà âèðîñòàº ñòàäiîí, íà-
òîìiñòü îïîíåíòè çàêèäàþòü ìiñöå-
âié âëàäi íà÷åáòî àñòðîíîìi÷íi ñóìè
âèäàòêiâ íà áóäiâíèöòâî. Âðàõîâóþ-
÷è çíà÷íèé ñóñïiëüíèé ðåçîíàíñ öi-

º¿ òåìè, ìè ïîïðîñèëè Ìèõàéëà
Öèìáàëþêà îêðåìî ïðîêîìåíòó-

âàòè öþ ñèòóàöiþ.
— Äëÿ öüîãî º íèçêà îá’ºê-

òèâíèõ ïðè÷èí, — ïîÿñ-
íþº Ìèõàéëî Ìèõàéëî-

âè÷. — Íå ñåêðåò, ùî

çàðàç äîðîæ÷àþòü ìàòåðiàëè. Íà
áóäiâíèöòâi çàñòîñîâóþòüñÿ íåäå-
øåâi ñó÷àñíi òåõíîëîãi¿. Ïðîåêòè
óòî÷íþþòüñÿ, ùî íàçèâàºòüñÿ, «ç
êîëiñ». Âiäòàê òðåáà ãîâîðèòè ïðî
íåâiäïîâiäíiñòü ïî÷àòêîâîãî ïðî-
åêòó ñòàäiîíó é âèìóøåíå êîðåãó-
âàííÿ ó õîäi ðîáiò, íåîáõiäíiñòü
ïðîêëàäàííÿ iíôðàñòðóêòóðíèõ
îá’ºêòiâ (÷îòèðè ïiä’¿çíi äîðîãè,
îäíà ç ÿêèõ ïåðåòèíàº êiëüöåâó —
ñêëàäíó äîðîæíþ ðîçâ’ÿçêó), iíæå-
íåðíèõ êîìóíiêàöié (âîäîïîñòà-
÷àííÿ òà âîäîâiäâå-

äåííÿ), åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ. Öå
ñåðéîçíî ïîçíà÷èòüñÿ íà âàðòîñòi
áóäiâíèöòâà.

Àëå çà ðàõóíîê ãîëîâíî¿ ñïîð-
òèâíî¿ àðåíè íå ðîçâ’ÿçóâàòèìåìî
ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ æèòòºäi-
ÿëüíîñòi ïiâäåííîãî ðàéîíó ìiñòà,
à ëèøå ìiíiìóì, íåîáõiäíèé äëÿ
ôóíêöiîíóâàííÿ ñàìîãî îá’ºêòà.
Çâåäåíèé êîøòî-
ðèñ ñòàäi-

îíó çàòâåðäæóâàòèìå Êàáiíåò Ìi-
íiñòðiâ. Äîêóìåíò ñüîãîäíi íà åê-
ñïåðòèçi, àäæå éäåòüñÿ ïðî âàãîìi
çìiíè: äîäàòêîâî îá’ºêò ïîòðåáóº
áëèçüêî 1,2 ìiëüÿðäà ãðèâåíü. Ùî-
äî ðîçìîâ ïðî ìîæëèâi çëîâæè-
âàííÿ, òî ñèòóàöiþ êîíòðîëþþòü
ïðàâîîõîðîííi îðãàíè i êîæíà äåð-
æàâíà êîïiéêà áóäå âèêîðèñòàíà
ÿê íàëåæèòü.

Ô
îò

î 
ç 

ñà
éò

ó 
ar

en
y.

lv
iv

.u
a



15www.ukurier.gov.ua

ЕКСКЛЮЗИВ
17 áåðåçíÿ 2011 ðîêó, ÷åòâåð, ¹ 48

Доля «золота» чемпiонату
Європи з футболу 1984 ро-

ку вирiшувалася на спортивних
аренах Парижа, Марселя i Лiо-
на. До фiнального турнiру пот-
рапили переможцi семи вiдбiр-
кових груп — команди Бельгiї,
Данiї, Iспанiї, Португалiї, Ру-
мунiї, ФРН, Югославiї — i збiр-
на Францiї як господар змагань.

Порiвняно з попередньою
першiстю дещо змiнилася
схема проведення змагання:
вiсiм команд, як i тодi, були
розбитi на двi пiдгрупи, але двi
кращi збiрнi з кожної грали
стиковi пiвфiнальнi матчi мiж
собою. Гра за третє мiсце почи-
наючи з того чемпiонату не
проводилася.

Рiднi стiни i висока майстер-
нiсть команди Францiї, капiта-
ном якої був Мiшель Платiнi,
допомогли їй вибороти найвищi
нагороди.

На жаль, удруге пiдряд не
змогла подолати вiдбiрний
бар’єр команда СРСР.

Про перебiг тих змагань зга-
дуємо разом з їх учасником,
майстром спорту мiжнародного
класу Хореном Оганесяном.

Розпочала наша команда
вiдмiнно: перемогла Фiнлян-
дiю, а потiм у Москвi вчинила
справжнiй розгром португаль-
цям — 5:0. Невже таким слаб-
ким виявився суперник з Пiре-
неїв?
— Нi в якому разi. Це була
сильна команда, якою до того ж
керував досвiдчений бразиль-
ський тренер Отто Глорiя. У ба-
гатьох епiзодах гостi показали
себе справжнiми майстрами
футболу. Проте наша команда
провела той матч з великим
натхненням i не залишила пор-
тугальцям жодного шансу. Пiс-
ля гри їхнiй воротар Бенту зiз-
нався, що не мiг дочекатися, ко-
ли закiнчиться цей кошмар.

Загалом же ми вважали го-
ловним суперником по вiдбiрнiй
групi бронзових призерiв чем-
пiонату свiту 1982 року полякiв.
I коли, зiгравши з ними внiчию
в гостях, перемогли вдома, вва-
жали себе на сто вiдсоткiв у фi-
налi, а останню гру в Лiсабонi
розглядали як просту фор-
мальнiсть. Та вийшло не так, як
гадалося. Сюрприз пiднесли тi
самi поляки, якi програли Пор-
тугалiї на власному полi.

Повiдомлялося, що госпо-
дарi вiддали матч без бою...
— Не без того. Гру ми дивилися
по телебаченню i були здивова-
нi байдужiстю полякiв.

Отож питання про пере-
можця вiдбору несподiвано бу-
ло перенесено в Лiсабон?
— Саме так. Це була остання
гра в нашiй групi, про яку зга-
дувати моторошно. Важко ска-
зати, що трапилося: чи рано
розслабилися, чи не були готовi

фiзично, проте показати гру, на
яку була потенцiйно здатна ко-
манда, не вдалося. Занервували
тренери, якi в останнiй момент
внесли iстотнi змiни до складу,
який мали намiр випустити на
поле.

Допомiг i арбiтр, призна-
чивши пенальтi в нашi ворота
в спiрнiй ситуацiї.
— Справдi, нiякого пенальтi
там не було. Вiд мiсця пору-
шення Сергiєм Боровським до
лiнiї штрафного майданчика
було бiльше метра. Однак
французький арбiтр Жорж
Конрат (який, до речi, судив
свiй останнiй матч у кар’єрi)
показав на 11-метрову познач-
ку. Той гол наприкiнцi першого
тайму вирiшив долю матчу i
путiвки до Францiї.

На думку капiтана тiєї збiр-
ної СРСР Олександра Чiвадзе,
найсприятливiшi можливостi
для нашої команди були в пер-
шому таймi, коли португальцi
кинули всi сили в атаку.
— Мабуть, вiн правий. До того
безглуздого пенальтi можна бу-
ло гостро контратакувати, од-
нак попереду в нас нiчого не ви-
ходило. А в другому таймi гос-
подарi як могли тримали оборо-
ну. Рiдкiсна можливiсть уряту-
вати гру випала менi, коли я
вийшов пiд кiнець матчу на за-
мiну. Та реалiзувати її не по-
щастило.

Груповий турнiр збiрна
СРСР провела пiд керiвниц-
твом Валерiя Лобановського,
який прийняв команду з рук
Костянтина Бєскова. Як ви мо-
жете охарактеризувати цих
двох спецiалiстiв?
— Передусiм зазначу: Валерiй
Васильович, якого я глибоко по-
важаю, залишив незмiнним кiс-
тяк команди, створеної попе-
редником, що свiдчить про його
повагу до роботи Бєскова як
фахiвця. Що стосується рiзницi
у їхньому стилi керiвництва
збiрною, то Лобановський був
прихильником атлетичного
футболу, багато уваги придiляв
фiзичнiй пiдготовцi гравцiв. А
Бєсков ставив на перше мiсце
технiку, комбiнацiйну гру. На

мою думку, симбiоз двох напря-
мiв — це iдеал. I тi хлопцi, якi
пограли пiд керiвництвом цих
наставникiв i зумiли взяти най-
краще вiд обох, стали успiшни-
ми тренерами.

Пiсля невдачi в Лiсабонi за
«доброю» традицiєю Валерiя
Лобановського звiльнили вiд

керiвництва збiрною, та ще й з
абсурдним формулюванням
«нiколи в майбутньому не за-
лучати до роботи зi збiрними
командами країни». Пам’ятає-
те?
— Звичайно. То була велика
дурниця. I добре, що не всi рi-
шення, якi приймалися в Ра-
дянському Союзi, обов’язково
виконувалися.

Загалом тренерська доля в
СРСР була незавидною. Якi
тiльки експерименти не влаш-
товували над футбольними
наставниками спортивнi чи-
новники! Ви, звичайно, пам’я-
таєте, що над збiрною, яку вiд-
правили на iспанський чемпiо-
нат свiту, поставили одразу
трьох тренерiв — Костянтина
Бєскова, Валерiя Лобановсько-
го i Нодара Ахалкацi.
— Гадаю, Бєсков погодився на
цей варiант, вважаючи, що в
разi провалу вiдповiдальнiсть
буде подiлена натроє. А якщо
серйозно, то, на мою думку, в
будь-якiй справi приймати рi-
шення i вiдповiдати за нього
має один керiвник. Адже в тому
трiумвiратi кожний протягував
в основу тих футболiстiв, яким
бiльше довiряв: Бєсков — спар-
такiвцiв, Лобановський — киян,

Ахалкацi — тбiлiсцiв. Чи зав-
жди це було на користь справi?
Навряд.

Один з епiзодiв вашого
життя, пов’язаний з чемпiона-
том свiту 1982 року, зафiксова-
ний на фото, яке ви передали в
редакцiю з особистого архiву.
Прокоментуйте.
— Упевнений, що всi вболiваль-
ники зi стажем упiзнали нашо-
го вiдомого голкiпера Рiната
Дасаєва i всенародно улюбле-

ного актора Євгена Леонова,
який був у групi пiдтримки на
цих змаганнях.

Майстри мистецтва пiдтри-
мували бойовий дух майстрiв
шкiряного м’яча?
— Саме так. Євген Леонов був
дуже душевною людиною. Вiн
ставився до нас як до рiдних дi-

тей. А ще вiн був невичерпним
джерелом рiзних кумедних iс-
торiй. Спiлкування з ним при-
носило справжню насолоду, за-
ряджало добрим настроєм.

Ваша тренерська кар’єра
розпочиналася в Українi?
Пам’ятаєте, як це все склада-
лося?
— Дуже добре пам’ятаю весь
ланцюжок подiй, якi привели
мене на тренерську лаву. I всi
вони пов’язанi з українським
футболом. Сталося це 1991 ро-
ку. Я грав тодi за ташкен-
тський «Пахтакор». Одного

травневого дня ми приймали
вдома київське «Динамо». Пiс-
ля того матчу я мав їхати на ог-
лядини до Грецiї, де мiй прия-
тель по молодiжнiй збiрнiй
СРСР 1970-х, вихованець уз-
бецького футболу, колишнiй
пахтакорiвець, а на той час
уже гравець «Iраклiса» iз Са-
лонiк Василiс Хадзiпанагiс, до-
мовився про контракт для мене
з грецьким клубом. Та за три
хвилини до кiнця матчу (який
ми, до речi, виграли у киян з
рахунком 2:0) я зазнав важкої
травми — розриву ахiллового
сухожилля.

До Грецiї таки поїхав, але не
для пiдписання контракту, а на
операцiю. Допомагав менi там
українець Олег Блохiн, тодiш-
нiй тренер пiрейського «Олiмпi-
акоса».

Отак несподiвано для себе
опинився «поза грою». Та за
якийсь час задзвонив iз Сiмфе-
рополя Анатолiй Миколайович
Заяєв — багаторiчний тренер
«Таврiї», яка грала тодi в пер-
шiй лiзi, але мала амбiтнi плани
на майбутнє. Поговорили по ду-
шах, i я прийняв його пропози-

цiю попрацювати разом. Так
почалася моя тренерська кар’є-
ра.

Проте в Українi надовго не
затримались...
— Згадайте той час. Розпався
Радянський Союз. На його мiс-
цi постали незалежнi держави.
Саме на початку пiдготовки
«Таврiї» до сезону 1992 року,
який став знаковим у її iсторiї,
мене покликали додому. Вiдмо-
вити не змiг. Поїхав i разом з
друзями створив нову фут-
больну команду — ВССС, що
означає Вiрменський спiльний
спортивний союз (клуб вiдомий
за пiзнiшою назвою «Пюнiк».
— Ред.). У її складi знову вий-
шов на поле i став з нею пер-
шим чемпiоном незалежної
Вiрменiї.

А «Таврiя» того самого року
стала першим чемпiоном Ук-
раїни. Очевидно, був у цiй пе-
ремозi i ваш внесок?
— Хотiлося б сподiватися...

На вашу думку, сучасний
вiрменський футбол поступа-
ється тому, коли його силу виз-
начали такi особистостi, як Ар-
кадiй Андреасян, Левон Iшто-
ян, зрештою Хорен Оганесян?
— Не наважусь сказати одноз-
начно, тим бiльше, що з 2006
року, коли пiшов з посади пре-
зидента «Пюнiка», я не був за-
дiяний у футбольному життi
країни.

Висловлю особисту думку:
все-таки той футбол був кра-
щим.
— Мабуть, ви правi.

Чи побачимо ми збiрну Вiр-
менiї у фiналi Євро-2012? Для
початку треба посiсти у вiдбiр-
нiй групi хоча б друге мiсце. Є
шанс?
— Шанс має кожний. Не забу-
ваймо: футбол — це гра, багата
на несподiванки.

За кiлька днiв у Єреванi ва-
ша збiрна зустрiчатиметься з
росiянами. Напередоднi з’яви-
лися чутки про те, що гостi го-
товi купити перемогу в матчi.
Як ви до цього ставитеся?
— Будь-який нерядовий матч
обростає чутками, перед ним
можна почути багато цiкавого.
Я на це не звертаю уваги.

Спрогнозувати результат
зустрiчi не наважитесь?

— Уникаю давати прогнози.
Ясна рiч, бажаю перемоги на-
шiй командi.

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»
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Майстер спорту 
мiжнародного класу, призер
Олiмпiади−1980, найкращий

футболiст Вiрменiї XX столiття 
Хорен ОГАНЕСЯН

«Тренерську кар’єру я почав в Українi»
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Ще 2007 року мiськрада Тер-
нополя висловила прагнен-

ня й прийняла вiдповiдне рiшен-
ня, що мiсто над Серетом готове
взятися за активну пiдготовку в
рамках Євро-2012. Бажання мо-
же здiйснитися, якщо, звiсно, втi-
лити чимало практичних справ.
Докладнiше тему пiдготовки до
значущої футбольної подiї наш
кореспондент розвинув в iнтер-
в’ю з Тернопiльським мiським го-
ловою Сергiєм Надалом.

Сергiю Вiталiйовичу, ви не-
щодавно пiдписали розпоряд-
ження про створення Координа-
цiйної ради з питань пiдготовки
мiста як тренувального центру
фiнальної частини європейсько-
го чемпiонату. Якi її функцiї?
— Цю структуру створили зад-
ля координацiї зусиль мiської
ради, бiзнес-структур, громад-
ських органiзацiй та ЗМI для
розгляду й розв’язання будь-

яких питань з пiдготовки Терно-
поля як тренувального центру
до Євро-2012. Приємно, що до її
роботи долучилися знанi укра-
їнськi футболiсти Андрiй Баль
та Олександр Заваров.

Упродовж березня шукатиме-
мо кращу бiзнес-iдею, задля
якої оголосили конкурс «Терно-
пiль — Євро-2012». Роботи
приймаємо вiд учасникiв без вi-
кових обмежень, колективнi
(гуртовi, родиннi) та iндивiду-
альнi, а також вiд пiдприємств,
установ, органiзацiй, суб’єктiв
господарської дiяльностi. Мiсто
таки переймається великим єв-
ропейським футбольним святом,
що вiдбудеться наступного року.

Наприкiнцi минулого року в
Тернополi репрезентували ка-
талог УЄФА, до якого мiсто
ввiйшло як тренувальна база
футбольного чемпiонату 2012
року. Головним спортивним

об’єктом має стати центральний
мiський стадiон. На якiй стадiї
сьогоднi його реконструкцiя?
— Роботи з оновлення цiєї
спортспоруди розпочали два ро-
ки тому. Подбали про роздягаль-
нi, душовi, адмiнiстративнi при-
мiщення, облаштування фунда-
ментiв. Торiк з мiської скарбницi
видiлили майже три мiльйони
гривень на потреби зовнiшньої
реконструкцiї. Через обмеже-
нiсть у бюджетних видатках
цього року змогли теж видiлити
3 млн гривень. Щоразу звiтуємо
Нацiональному агентству з пи-
тань проведення Євро-2012 про
хiд виконання графiка заплано-
ваних робiт.

Мiська рада подала свої про-
позицiї, якi увiйшли до Держав-
ної цiльової програми з пiдготов-
ки до європейського футбольно-
го чемпiонату. Згiдно з цим у
Тернополi має бути футбольне
поле розмiром 105х68 м. Усi три-
буни по периметру стадiону кри-
тi. На них установлять новi плас-
тиковi сидiння, буде 12 750 гля-
дацьких мiсць. Спортивнi май-
данчики поряд зi стадiоном теж

осучаснять i накриють. Йдеться
також про спорудження пiдзем-
них гаражiв, облаштування ав-
тостоянки, добудову готелю й
ресторану. Тернопiльський ста-
дiон має форму чашi, якщо її
«зашити», то отримаємо кiлька
тисяч кв. м додаткової площi, де
можна пiдприємцям подбати про
вiдкриття рiзних крамничок,
кав’ярень, закусочних, яток. От-
же, працюємо над тим, щоб залу-
чити до модернiзацiї стадiону
кошти людей бiзнесу.

Знаю, мiська влада шукає iн-
весторiв i для втiлення iнших
спортивних та вiдпочинкових
проектiв...
— Насамперед цiєї весни встанов-
люватимемо в гiдропарку «То-
пiльче» велике футбольне поле зi
штучним покриттям. Узагалi
прагнемо збiльшити в мiстi їхню
кiлькiсть. Готовi в цiй царинi запо-
чаткувати спiльну програму з
Федерацiєю футболу України.

Маємо екологiчно чисте мiсто й
перлину в самому центрi — Тер-
нопiльський став. До речi, 10 вiд-
соткiв вiд площi Тернополя зай-
мають озеро та парки. Перекона-
ний: Тернопiльський став пови-
нен стати зоною активного водно-
го вiдпочинку, щодо цього є у мiсь-
кої влади свої пропозицiї. А от
парк «Загребелля» хочемо перет-
ворити на мiсце велотуризму —
прокласти велосипеднi дорiжки,
розвинути вiдповiдну iнфрас-
труктуру обслуговування. Є за-
дум тут же створити мiжнарод-
ний пластовий центр. У гiдропар-
ку «Топiльче» мали б теж з’яви-
тися новi сучаснi об’єкти вiдпо-
чинку та заклади громадського
харчування. Водночас готуємо
план заходiв рекламування об’єк-
тiв вiдвiдин i сервiсу, туристично-
екскурсiйнi маршрути не лише
Тернополя, а й цiлої областi.

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УК

УК

УК

22 млн грн
потрiбно на реконструкцiю
стадiону в Тернополi

«Тернопiль стане 
сучасним тренувальним центром»

Пiсля матчу — до... печери Бережани запрошують 
на свiтовий турнiр

Мiський голова Тернополя
Сергiй НАДАЛ

Ñåðãié ÍÀÄÀË. Íàðîäèâñÿ 1 ñi÷íÿ 1975 ðîêó â Òåðíîïîëi. Çàêií÷èâ Òåð-
íîïiëüñüêèé êîìåðöiéíèé iíñòèòóò, âiäòàê — Òåðíîïiëüñüêó àêàäåìiþ íà-
ðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà (íèíi Íàöiîíàëüíèé åêîíîìi÷íèé óíiâåðñèòåò). Ïðà-
öþâàâ ç ëèïíÿ 1994 ð. äî êâiòíÿ 2005 ð. â Äåðæàâíié ïîäàòêîâié iíñïåêöi¿ ó
ì. Òåðíîïîëi, à ç âåðåñíÿ 2005 ð. äî êâiòíÿ 2010 ð. — â ÄÏÀ â Òåðíîïiëü-
ñüêié îáëàñòi, äå, çîêðåìà, îáiéìàâ ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè öiº¿
óñòàíîâè. Îïiñëÿ êiëüêà ìiñÿöiâ î÷îëþâàâ Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêó îá’ºäíàíó
äåðæàâíó ïîäàòêîâó iíñïåêöiþ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñòi. 31 æîâòíÿ 2010 ðîêó
îáðàíèé ìiñüêèì ãîëîâîþ Òåðíîïîëÿ.

ДOСЬЄ «УК»

Ëåñü ßÂÎÐIÂ 
äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

ÒÓÐÈÇÌ. Òåðíîïiëëÿ ãîòó-
ºòüñÿ ïðèéìàòè íà ñâî¿õ òå-
ðåíàõ ïîäîðîæóþ÷èõ óáîëi-
âàëüíèêiâ. Áëàãî, º ùî ïîêà-
çàòè, ÷èì çàöiêàâèòè, àäæå
òóò iñòîðè÷íi, àðõiòåêòóðíi,
êóëüòóðíi, ïðèðîäíi ïðèíàäè,
ÿê-òî êàæóòü, íà âñi ñìàêè.
Ïåðåäîâñiì º äâi õðèñòèÿíñüêi
ñâÿòèíi — Ïî÷à¿âñüêà ëàâðà
òà Ìàðiéñüêèé äóõîâíèé
öåíòð ó Çàðâàíèöi, ñòàðîâèíà
ïîñåëèëàñÿ â ÷èñëåííèõ çàì-
êàõ, çàâîðîæàòü êðàñîþ ïðè-
ðîäè Ìåäîáîðè, çàõîïèòü
ìàëüîâíè÷iñòþ òà ñâîºðiäíiñ-
òþ Äíiñòðîâñüêèé êàíüéîí, à
ïå÷åðè äàäóòü çìîãó äîòîð-
êíóòèñÿ äî òèñÿ÷îëiòü.

Ùîïðàâäà, âñi öi òóðèñòè÷íî
ïðèâàáëèâi îá’ºêòè âèìàãà-
þòü, àáè äîâêîëà íèõ ðîçâè-
âàëè ñó÷àñíó âiäïî÷èíêîâó ií-
ôðàñòðóêòóðó, àäàïòóâàëè ¿õ
äî âiäâiäóâàííÿ ãîñòåé ªâðî-
2012. Îáëàñíà âëàäà îñòàííiì

÷àñîì íà öþ òåìó ïðîâåëà
êiëüêà çóñòði÷åé, «êðóãëèõ
ñòîëiâ» ç ïðåäñòàâíèêàìè
òóðôiðì, çàëó÷èëà äî òàêèõ
çàõîäiâ i ïðåäñòàâíèêiâ îðãà-
íiâ ìiñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ãðîìàäñüêèõ îðãàíiçàöié.
Éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî âäîñêî-
íàëåííÿ äiþ÷èõ, à é âiäêðèòòÿ
íîâèõ òóðèñòè÷íèõ ìàðøðóòiâ.

Â iíòåðâ’þ «ÓÊ» çàñòóïíèê
ãîëîâè îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿
Ïåòðî Ãî÷ çàçíà÷èâ, ùî ç
ðîçìà¿òòÿ òàêèõ ìàðøðóòiâ
âèîêðåìëÿòü îäèí ÷è äâà, ÿêi
îõîïëÿòü óñi ïåðëèíè çàöi-
êàâëåíü ìàíäðiâíèêiâ — çàì-
êè, ïå÷åðè, ðåëiãiéíi ñâÿòèíi,
ïàì’ÿòêè ïðèðîäè. Ìîæëèâî,
íàâiòü çîðãàíiçóþòü êîíêóðñ
íà ¿õíþ íàçâó.

Çàðàç óâàãà ïðèêóòà äî íà-
ãàëüíèõ ïðîáëåì, çîêðåìà âi-
äîìèõ êàðñòîâèõ ïå÷åð. Ó ñå-
ëi Êðèâ÷å Áîðùiâñüêîãî ðà-
éîíó äîñòóïíîþ äëÿ âiäâiäó-
âàííÿ º «Êðèøòàëåâà». Òîðiê
¿¿ îôiöiéíî âiäâiäàëè ïîíàä 12
òèñÿ÷ òóðèñòiâ. Îñâiòëåííÿ òóò

— ùå êiíöÿ 60-õ ðîêiâ ìèíó-
ëîãî ñòîëiòòÿ. Íàðåøòi éîãî
çàìiíÿòü íà ñó÷àñíå, äå áóäå
ìiñöå i ðiçíîáàðâíèì ïiäñâiò-
êàì. Âïîðàòèñÿ ç «åëåêòðè÷-
íèìè» ðîáîòàìè ïîâèííi âæå
äî ïî÷àòêó âiäêðèòòÿ íèíiø-
íüîãî òóðèñòè÷íîãî ñåçîíó.
Áiëüøå òîãî, âèçðiâ çàäóì ó
ïiäçåìåëëi ïðîäîâæèòè åê-
ñêóðñiéíèé ìàðøðóò i ñòâîðè-
òè êiëüêà çàëiâ.

Ïðèò÷åþ âî ÿçèöåõ äåñÿòè-
ði÷÷ÿìè º ïiä’¿çíà äîðîãà äî
ïå÷åðè. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ¿¿
îáëàøòóþòü ÿê ãîäèòüñÿ.

Ñiì ðîêiâ òîìó â Áiëü÷å-
Çîëîòîìó, ùî â Áîðùiâñüêî-
ìó ðàéîíi, âiäêðèëè ïåðøó é
íàðàçi ºäèíó â íàøié êðà¿íi òà
â ªâðîïi ïå÷åðó-ìóçåé Òðè-
ïiëüñüêî¿ êóëüòóðè. Íåþ ñòàëà
«Âåðòåáà». Â öüîìó òåìíîìó
ïiäçåìåëëi òðèïiëüöi, ÿêi íà-
çèâàëè ñåáå äiòüìè Ñîíöÿ òà
áóëè íåïåðåâåðøåíèìè çåì-
ëåðîáàìè, ïåðåáóâàëè âïðî-
äîâæ 800 ðîêiâ. Íèíi äîáðà-
òèñÿ ñþäè òóðèñòàì íå äóæå
êîìôîðòíî. Àäæå ïå÷åðà
ñõîâàëàñÿ çà ñåëîì ïîñåðåä
ïîëÿ, à íàëåæíî¿ ïiä’¿çíî¿ äî-
ðîãè íåìàº, ÿê i áiîòóàëåòiâ,
îáëàøòîâàíèõ ìiñöü äëÿ ïå-
ðåîäÿãàííÿ ÷è ìèòòÿ ðóê.
«Óñå öå áóäå», — çàïåâíÿþòü
ó âëàäíèõ óñòàíîâàõ.

Äëÿ åêñêóðñié ãîòóþòü ùå
îäíó ïå÷åðó. Íàçèâàºòüñÿ âî-
íà «Ìëèíêè» é ðîçòàøóâàëà-
ñÿ â ×îðòêiâñüêîìó ðàéîíi.
Ïåòðî Ãî÷ êàæå, ùî âëàäà
òðèìàòèìå â ïîëi çîðó îôîð-
ìëåííÿ âiäïîâiäíèõ äîêóìåí-
òiâ i ïðîêëàäàííÿ ñþäè ïiä’¿ç-
íî¿ äîðîãè. Åëåêòðèôiêóâàòè
¿¿ íå áóäóòü, àáè òóðèñòè ìàëè
ìîæëèâiñòü «âiä÷óòè» âñþ
íåçâè÷àéíiñòü, ÿêó òà¿òü ïiä-
çåìíèé ñâiò.

Ìèêîëà ÊÀÐÈÉ 
äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

ÏËÀÍÈ. Ó ÷àñ, êîëè â íàøié
êðà¿íi çìàãàòèìóòüñÿ íàé-
ñèëüíiøi ºâðîïåéñüêi ôóò-
áîëüíi çáiðíi, ó Áåðåæàíàõ, ùî
íà Òåðíîïiëëi, ïðîâîäèòèìóòü
i ñîái òóðíið, äî òîãî æ ñâiòî-
âèé. Íà ôóòáîëüíå ïîëå ìiñ-
öåâîãî ñòàäiîíó âèõîäèòèìóòü
êîìàíäè ïðåäñòàâíèêiâ óêðà-
¿íñüêî¿ äiàñïîðè. Òàêèõ ñïîð-
òèâíèõ äðóæèí ïëàíóþòü çiá-
ðàòè 14 ç ðiçíèõ êðà¿í ñâiòó.

Çðåøòîþ, ôóòáîëüíèõ áà-
òàëié áåðåæàíöÿì òà ¿õíiì
ãîñòÿì áóäå çàìàëî. Øèðî-
êîþ òà çìiñòîâíîþ âèäàºòüñÿ
ïðîãðàìà äîçâiëëÿ: ðîçìà¿òi
êîíöåðòè, çóñòði÷i ìîëîäi,

âèñòàâêè, âiäâiäóâàííÿ ìóçå¿â
(ïðèíàéìíi ðåãiîíàëüíèõ º
÷îòèðè — êðàºçíàâ÷èé, êíèãè,
Áîãäàíà Ëåïêîãî, ìóçåé ñàê-
ðàëüíîãî ìèñòåöòâà é iñòîði¿
öåðêâè). ×èìàëî òóò òàêîæ iñ-
òîðè÷íèõ, êóëüòóðíèõ òà àðõi-
òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê. Âàðòî
õî÷à á çãàäàòè ìiñüêó ðàòóøó,
öåðêâó Ñâ. Òðiéöi, êîìïëåêñ
Âiðìåíñüêî¿ öåðêâè, áóäèíîê
«Ðiäíî¿ øêîëè». Îàçîþ ñòà-
ðîâèíè, áåçïåðå÷íî, º çàìîê
Ñèíÿâñüêèõ, ëiòíié ìèñëèâ-
ñüêèé ïàëàö i ïàðê ó Ðàþ. Ùå
â äâàäöÿòèõ ðîêàõ ìèíóëîãî
ñòîëiòòÿ ïîëüñüêi òóðèñòè÷íi
ôiðìè äîâîëi àêòèâíî âèêî-
ðèñòîâóâàëè äëÿ åêñêóðñié
óðî÷èùå Ìîíàñòèðîê. Öÿ
ïðèðîäíà ïåðëèíà íå ëèøå

çàõîïëþº ñìàðàãäîâîþ êðà-
ñîþ ëiñîâîãî ìàñèâó, ñðiáíèì
äçþð÷àííÿì äæåðåë, à é îïî-
âèòà íàðîäíèìè ëåãåíäàìè,
áàãàòà ñâîºþ iñòîðiºþ. Âåëè-
êó çàöiêàâëåíiñòü ó ìàíäðiâ-
íèêiâ òóò çàâæäè âèêëèêàº
×îðòiâ êàìiíü — ãåîëîãi÷íà
ïàì’ÿòêà, ñâiäîê ëüîäîâèêî-
âîãî ïåðiîäó.

ª ñïîäiâàííÿ, ùî ïåðåä
î÷èìà ôóòáîëüíèõ óáîëi-
âàëüíèêiâ ç öiëîãî ñâiòó âiäî-
ìèé çàìîê ó Áåðåæàíàõ ïîñ-
òàíå ó íîâié êðàñi. Íàðàçi â
ðàéöåíòði ðåêîíñòðóþþòü òà-
êîæ ñòàäiîí. Íàñòóïíîãî ðîêó
ìàþòü çäàòè äî ëàäó îá’¿çíó
äîðîãó. Ïîäáàþòü i ïðî ðå-
ìîíò àâòîøëÿõiâ ó ñàìîìó
ìiñòi.
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Ó çàìêó Ñèíÿâñüêèõ ó Áåðåæàíàõ òîðiê ïî÷àëè çîðãàíiçîâóâàòè ëèöàðñüêi áî¿

Äiîðàìà iç æèòòÿ òðèïiëüöiâ ó ïå÷åði-ìóçå¿ «Âåðòåáà»
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ТAЙМ-AУТ

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»

Вiн прийшов у команду
1951-го вже у зрiлому

як для футболiста вiцi,
погравши в кiлькох армiй-
ських колективах. Остан-
нiм був київський Окруж-
ний будинок офiцерiв, де
його й побачили в дiї дина-
мiвськi керманичi. Водно-
час з Голубєвим дебюту-
вав у «Динамо» в ролi
старшого тренера Олег
Ошенков. Керiвництво
команди сподiвалося, що
вiн вiдродить її довоєнний
авторитет, i, за великим
рахунком, не помилилось.

Одразу в основi
Мiж новачками склали-

ся добрi вiдносини. I вже
на перший матч Вiталiй
Голубєв, не зiгравши жод-
ної зустрiчi за дубль, вий-
шов на поле в основi. Того
року порiвняно з поперед-
нiм команда пiднялася на
сiм сходинок вище у пiд-
сумковiй турнiрнiй табли-
цi. Але це була прелюдiя
до успiшного наступного
сезону. Вiн був досить ори-
гiнальним. 1952 року в
зв’язку з участю (вперше
в iсторiї) в Олiмпiйських
iграх спортивнi чиновники
додумались розiграти пер-
шiсть СРСР в одне коло,
причому всi iгри провести
в Москвi. На кiлька мiсяцiв
команди вiдiрвали вiд їх-
нiх баз, а футболiстiв —
вiд родин. Ось що писав у
рiчному звiтi Олег Ошен-
ков: «Розмiстились на
станцiї «Вiдпочинок» в 40
км вiд Москви, в санаторiї
МДБ СРСР. Для практич-
ної роботи умови вияви-
лись абсолютно незадо-
вiльними: пiонерський
майданчик без трав’яного
покриву, нерiвний, пiща-
ний i пильний, був єдиним
мiсцем для «вдосконален-
ня» тактики й технiки. Для
тренувань доводилось ви-
користовувати галявини в
лiсi, баскетбольнi й волей-
больнi майданчики сана-
торiю».

Незважаючи на це кияни
стали срiбними призерами
чемпiонату, а Вiталiй Голу-
бєв i його товаришi по
командi Петро Тищенко й
Андрiй Зазроєв увiйшли до
символiчної збiрної СРСР
1952 року за версiєю тре-
нерської ради Федерацiї
футболу. Останнiй з них
став ще й найкращим бом-

бардиром турнiру. От тiль-
ки чомусь лише двоє з тих
одинадцяти — Леонiд Iва-
нов та Iгор Нетто представ-
ляли радянський футбол
на Олiмпiадi у Фiнляндiї.

З флангу 
в центр

Першi роки в «Динамо»
Голубєв грав правим за-
хисником. У центрi оборо-
ни вже завершував свою
яскраву кар’єру улюбле-
нець київської публiки Аб-
рам Лерман. Коли ветеран,
який виступав пiд бiло-
блакитним прапором з
1941 року, пiшов на вiдпо-
чинок, Ошенков пересу-
нув на його мiсце Вiталiя.
Саме там повнiстю роз-
крився його талант. Мiцної
статури атлет, бiльше схо-
жий на штангiста, став но-
ватором у футболi. Вiн
умiло поєднував персо-
нальну опiку суперника iз
зонним захистом, чiтко
пiдчищав похибки товари-
шiв по лiнiї оборони, вико-
нуючи роль, яку пiзнiше
назвали «лiберо».

Щодо технiчної вправ-
ностi, то вiн був справ-

жнiм вiртуозом м’яча, мiг
на п’ятачку, бiля самi-
сiньких власних ворiт,
обiграти кiлькох супер-
никiв, чим спричинити
серцевий напад у трене-
рiв. А акробатичнi здiб-
ностi Вiталiя давали йому
змогу ефектно вiдбивати
м’яч «ножицями» або пе-
рехоплювати його в ногах
суперника, розтягнув-
шись у «шпагатi». Кожен
такий прийом викликав
бурхливi оплески трибун
так само, як i рейди
третього номера з м’ячем
на чужу половину поля,
що тодi було досить нез-
вично. У пам’ятi тих, хто
бачив на власнi очi гру
«Динамо» 1950-х, назав-
жди закарбувалися дво-
бої стопера киян з най-
грiзнiшими центрфор-
вардами тих часiв Мики-
тою Симоняном, Едуар-
дом Стрельцовим, Алек-
пером Мамедовим, Ва-
лентином Бубукiним...

Вiталiй Голубєв не но-
сив капiтанську пов’язку,
але був душею команди,
одним з найяскравiших її
лiдерiв за всю iсторiю
клубу. Маючи на флангах

таких надiйних бекiв, як
Володимир Єрохiн, Тибе-
рiй Попович, Аркадiй Ла-
рiонов, київський захист
був дуже надiйною лан-
кою команди, що дало їй
змогу досягти в 1950-х
певних успiхiв. Найбiль-
шим з них була перемога
в розiграшi Кубка СРСР
1954 року. На шляху до
фiналу кияни обiграли
таких грiзних суперникiв,
як московськi «Спартак» i
ЦБРА (Центральний бу-
динок Радянської Армiї),
i стали другою пiсля ле-
нiнградського «Зенiту»
нестоличною командою,
яка здобула цей почесний
приз.

Гiдно вiдстоювали кия-
ни i авторитет країни на
мiжнароднiй аренi. Iдеть-
ся не лише про тi iгри, ко-
ли на поле Республiкан-
ського стадiону проти
«Динамо» виходили не
рiвнi за силами суперни-
ки, як «Iст Бенгал клуб» з
Калькутти (13:1) або
збiрна Лiвану (18:0), а й
зустрiчi з авторитетними
європейськими й латино-
американськими коман-
дами. Найбiльш пам’ят-
ною була гра iз знамени-
тим бразильським клу-
бом «Васко да Гама»,
який пiд час європей-
ського турне 1957 року
пiсля переможної серiї з
восьми матчiв був битий
у Києвi — 1:3.

Назавжди 
з «Динамо»

У розпал чемпiонату
1959 року Олега Ошенко-
ва змiнив бiля керма
команди В’ячеслав Со-
ловйов. Претензiй до ве-
терана в нього не було.
Тим бiльше що вiн про-
довжував грати стабiльно.
A все-таки роки брали
своє. Та й лiкарi радили
йти з поля: в одному з
жорстких єдиноборств Вi-
талiй Голубєв зазнав важ-
кого пошкодження ока.
Тож у 1960-му вiн вирi-
шив повiсити бутси на
гвiздок. Але «Динамо» не
полишив. Десять рокiв
був тренером у клубнiй
футбольнiй школi. Серед
його вихованцiв — Олег
Блохiн, Володимир Бул-
гаков, Сергiй Морозов,
В’ячеслав Семенов...

1965 року Вiталiя
Голубєва удостоїли зван-
ня Заслужений тренер
України.

Обережно: 
«альтернативнi» 
сайти!

ØÀÕÐÀÉÑÒÂÎ. Ïiñëÿ ïî÷àòêó ïðîäàæó êâèòêiâ íà ªâðî-
2012 â ²íòåðíåòi ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ ñàéòè, ÿêi ïðîïîíóþòü
óáîëiâàëüíèêàì îòðèìàòè êâèòêè íà ìàò÷i ÷åìïiîíàòó ªâðîïè
2012 ðîêó áåç ëîòåðåé i ñïåöiàëüíî¿ ðåºñòðàöi¿.

Íà òàêi ðåñóðñè àêòèâíî éäóòü øàíóâàëüíèêè ôóòáîëó, ÿêi
íå âñòèãëè â÷àñíî çàðåºñòðóâàòèñÿ íà êâèòêîâîìó ïîðòàëi
ªâðî-2012 âiä ªâðîïåéñüêîãî ôóòáîëüíîãî ñîþçó. Ïðîöåäó-
ðà ðåºñòðàöi¿ òà çàìîâëåííÿ êâèòêiâ íà ñàéòi ÓªÔÀ äîñèòü
ñêëàäíà, òîäi ÿê «àëüòåðíàòèâíi» ñàéòè  ïðîïîíóþòü i çàìî-
âèòè êâèòêè íà ìàò÷i êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøîñòi, i îïëàòèòè ¿õ
âiäðàçó.

Â ÓªÔÀ ïîïåðåäæàþòü, ùî ñàéò uefa.com º åêñêëþçèâíèì
ïðîäàâöåì êâèòêiâ íà iãðè ÷åìïiîíàòó i ïðèäáàíèé â îáõiä éîãî
ó òðåòüî¿ ñòîðîíè êâèòîê íå º ñïðàâæíiì.

«Æîäåí iíøèé âiðòóàëüíèé ðåñóðñ íå ìîæå ïðîäàâàòè êâèò-
êè íà ªâðî-2012, öå íåçàêîííî. Ëþäèíà, ÿêà ïðîïîíóº ñâî¿ ïî-
ñëóãè ùîäî ïðîäàæó êâèòêiâ, — øàõðàé. ×èì áëèæ÷å òóðíið,
òèì ÷àñòiøå ìè ñòèêàòèìåìîñÿ ç ïîäiáíèì», — çàÿâèâ ñïiêåð
Ìiñöåâîãî îðãàíiçàöiéíîãî êîìiòåòó «ªâðî-2012 Ïîëüùà»
Þëióø Ãâóñüêi, ïîâiäîìëÿº sport.tochka.net. 

ПРO ФУТБOЛ З ГУМOРOМ

×îëîâiê ïðèõîäèòü ç ðîáîòè, ñiäàº â êðiñëî, âìèêàº òåëåâi-
çîð, à òàì ïî÷èíàºòüñÿ ôóòáîëüíèé ìàò÷. Äðóæèíà êàæå:

— À ÿ çíàþ ðàõóíîê! Ïî ðàäiî ïîâiäîìèëè. Õî÷åø ñêàæó?
— Ó æîäíîìó ðàçi! ß ñàì õî÷ó ïîäèâèòèñÿ.
— Òà áóäü ëàñêà, äèâèñÿ ñêiëüêè õî÷åø... Îäíàêîâî íi÷îãî íå

çàá’þòü.

***
ªâðîïåéñüêi ôóòáîëüíi ðåôåði ââàæàþòü, ùî ¿õíi ïîìèëêè -

öå ÷àñòèíà ãðè. Äåÿêi íàøi — ÷àñòèíà çàðïëàòíi.

ÂÈÐÎÊ. Ãîëîâíèé îáâè-
íóâà÷óâàíèé ó ñòâîðåííi
áåçëàäiâ ïiä ÷àñ âiäáiðíîãî
ìàò÷ó ªâðî-2012 ìiæ çáið-
íèìè Iòàëi¿ i Ñåðái¿, Iâàí Áîã-
äàíîâ ïðîâåäå òðè ðîêè i òðè
ìiñÿöi ó â’ÿçíèöi. Ùå òðîº

õóëiãàíiâ çàñóäæåíi íà ìåíøi
òåðìiíè.

Íàãàäàºìî: 12 æîâòíÿ â
Ãåíó¿ ãðóïà ñåðáñüêèõ ïñåâ-
äîâáîëiâàëüíèêiâ íà ïî÷àòêó
ãðè Iòàëiÿ — Ñåðáiÿ çàêèäàëà
ôóòáîëüíå ïîëå äèìîâèìè

øàøêàìè. Øîòëàíäñüêèé àð-
áiòð Êðåéã Òîìñîí i äåëåãàò
ÓªÔÀ Äàâèä Ïåòðiàøâiëi ç
Ãðóçi¿ ïðèéíÿëè ðiøåííÿ çó-
ïèíèòè çóñòði÷.

Çáiðíié Ñåðái¿ çàðàõóâàëè
òåõíi÷íó ïîðàçêó — 0:3, ÷î-

òèðüîõ ãîðå-ôàíiâ êîìàíäè
ãîñòåé çààðåøòóâàëè â Iòà-
ëi¿, ùå 19 ÷îëîâiê ÷åðåç äåÿ-
êèé ÷àñ çàòðèìàëà ñåðáñüêà
ïîëiöiÿ, ïîâiäîìëÿº Iíôîð-
ìàöiéíèé öåíòð «Óêðà¿íà-
2012».

Душа команди, 
кумир уболiвальникiв
ДАТА. Наступної суботи мiг би вiдзначити своє 85-рiччя 
легендарний стопер київського «Динамо» Вiталiй Голубєв

Âiäïîâiäàëüíi çà âèïóñê Âîëîäèìèð ÄÅÕÒßÐÅÍÊO, Ãåîðãié ÊOÑÈÕ i Âàëåðié ÐÅÊÓÍOÂ

Çíàìåíèòèé ãîëóáºâñüêèé øïàãàò
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ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КOМЕНТAР

Ìèêèòà ÑÈÌÎÍßÍ,
âåòåðàí ôóòáîëüíîãî êëóáó «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà), çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó, 

çàñëóæåíèé òðåíåð ÑÐÑÐ
— Ïðî Âiòàëiÿ Ãîëóáºâà ìîæó ñêàçàòè

òiëüêè íàéòåïëiøi ñëîâà. Öå áóâ áëèñêó-
÷èé ãðàâåöü, ôóòáîëiñò âiä áîãà. Ìåíi äî-
âåëîñÿ íå ðàç ãðàòè ïðîòè íüîãî, i öå áó-
ëî äóæå íåïðîñòî. Âií áóâ íåïîñòóïëè-
âèé, æîðñòêèé çàõèñíèê. Áóâàþòü æîðñòêi â ëàïêàõ, ÿêi íà-
÷åáòî ãðàþòü ó ì’ÿ÷, à öiëÿòü ó íîãó ñóïåðíèêà, çàâäàþòü
òðàâìó. Â íüîãî ïðî öå é ãàäêè íå áóëî. Âñå áóëî ïî-äæåí-
òëüìåíñüêè.

Ïîçà ïîëåì áóâ äóøåâíîþ òîâàðèñüêîþ ëþäèíîþ. Ìóæíüî
ïåðåíîñèâ âàæêó õâîðîáó, ÿêà âiäíÿëà â íüîãî íîãè. Êîëè ÿ áóâ
òðåíåðîì çáiðíî¿, ìè ïðèäáàëè äëÿ íüîãî êîëÿñêó. Âiòàëié äó-
æå çðàäiâ, áî çíîâó çìiã âiäâiäóâàòè ôóòáîëüíi ìàò÷i.

Íà æàëü, ðàíî âií ïiøîâ âiä íàñ. Ñâiòëà éîìó ïàì’ÿòü.

Хулiгановi на стадiон — зась!

Футбольний штаб
Старого Свiту 
сурмить збiр

Îëåã ÑÀÂ×ÓÊ
äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

ÂÈÁÎÐÈ. 22 áåðåçíÿ â Ïàðèæi âiäáóäåòüñÿ ÷åðãîâèé XXXV
êîíãðåñ ÓªÔÀ.

Ó íèíiøíüîìó ðîöi çàêií÷óºòüñÿ òåðìií ïîâíîâàæåíü ñåìè
÷ëåíiâ âèêîíàâ÷îãî êîìiòåòó ªâðîïåéñüêîãî ôóòáîëüíîãî
ñîþçó. Öå Ñåíåø Åðçiê (Òóðå÷÷èíà), Æiëáåðòó Ìàäà¿ë (Ïîð-
òóãàëiÿ), Äæîçåô Ìiôñóä (Ìàëüòà), Ìið÷à Ñàíäó (Ðóìóíiÿ),
Ãðèãîðié Ñóðêiñ (Óêðà¿íà), Ëþòàóðàñ Âàðàíàâi÷þñ (Ëèòâà) i
Àíõåëü Ìàðiÿ Âiëüÿð Ëüîíà (Iñïàíiÿ). Øåñòåðî ç íèõ, êðiì
ïðåçèäåíòà Ôåäåðàöi¿ ôóòáîëà Ìàëüòè âèñóíóòi íà ïåðåîá-
ðàííÿ.

Óñüîãî ñâî¿ êàíäèäàòóðè íà ÷ëåíñòâî ó âèêîíàâ÷îìó êîìiòå-
òi íà ÷îòèðèði÷íèé òåðìií ç 2011 ïî 2015 ðiê âèñóíóëè 13 ïðåä-
ñòàâíèêiâ íàöiîíàëüíèõ àñîöiàöié ÓªÔÀ. Êðiì íàçâàíî¿ øiñòêè
öå — Ôðàíñóà Äå Êiðñìàêåð (Áåëüãiÿ), Íîðìàí Äàðìàíií Äå-
ìàéî (Ìàëüòà), Ñåðãié Ôóðñåíêî (Ðîñiÿ), Ïåòåð Æiºðîí (Øâåé-
öàðiÿ), Iâàí Ãàøåê (×åñüêà Ðåñïóáëiêà), Ãæåãîæ Ëÿòî (Ïîëüùà),
Áîðèñëàâ Ìèõàéëîâ (Áîëãàðiÿ).

Îêðiì òîãî, íàïåðåäîäíi Êîíãðåñó ÔIÔÀ, êîòðèé âiäáó-
äåòüñÿ ç 31 òðàâíÿ ïî 1 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó â Öþðiõó, çàâåð-
øàòüñÿ ïîâíîâàæåííÿ òðüîõ ºâðîïåéñüêèõ ÷ëåíiâ Âèêîíàâ-
÷îãî êîìiòåòó ÔIÔÀ — Ìiøåëÿ Ïëàòiíi (Ôðàíöiÿ), Àíõåëÿ
Ìàði¿ Âiëüÿðà Ëüîíè (Iñïàíiÿ) i Ôðàíöà Áåêåíáàóåðà (Íiìå÷-
÷èíà).

Àíõåëü Ìàðiÿ Âiëüÿð Ëüîíà áðàòèìå ó÷àñòü ó âèáîðàõ âiöå-
ïðåçèäåíòà ÔIÔÀ, Òåî Öâàíöèãåð (Íiìå÷÷èíà) áàëîòóâàòè-
ìåòüñÿ íà ïîñàäó ÷ëåíà âèêîíêîìó ÔIÔÀ. Íàãàäàþ, ùî ïðåçè-
äåíò ÓªÔÀ Ìiøåëü Ïëàòiíi çàëèøàòèìåòüñÿ íà ïîñàäi âiöå-
ïðåçèäåíòà ÔIÔÀ.

Ïåíàëüòi ó êàì’ÿíîìó âiöi


