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12Сергій Балтача
розповів про
перспективи збірної
Англії після зміни на її
тренерському містку

ТАЙМ-АУТ

16Пропонуємо читачам
футбольний погляд
художника-
карикатуриста
Костянтина Казанчева

Андрій шевченко 
проти Стівена Джеррарда

ПРОГНОЗИ. Зі збірною Англії українській дружині доведеться
суперничати не тільки на Євро-2012, а й у кваліфікації
наступного чемпіонату світу

13
Два з половиною роки тому Шевченко та його партнери вперше перемогли одну з топ-команд Старого Світу —
підопічних Фабіо Капелло. Чому б не зробити це ще раз 19 червня на «Донбас Арені»?

ПРЯМА МОВА

ТАБЛО

Перші «Хюндаї» 
прибули в Україну

НОВИНА. Два міжрегіональні електропоїзди виробництва
«Hyundai Rotem» прибули в Одеський морський торговельний
порт. Про це повідомив заступник генерального директора
«Укр залізниці» Леонід Лобойко, інформує прес-служба Мініс-
терства інфраструктури України.

«Після завершення митних процедур електропоїзди будуть
доставлені у моторно-вагонне депо Одеса-Застава-1, де здійс-
нюватиметься їхня підготовка до транспортування на Південну
залізницю до станції Харків», — йдеться у повідомленні.

У рамках проекту впровадження в Україні прискореного за-
лізничного руху корейська компанія «Hyundai Rotem» поставить
в нашу країну десять міжрегіональних поїздів.

760 тис. євро
виділяє УЄФА на реалізацію проекту

Respect Inclusion, який передбачає
забезпечення прав людей з особливими

потребами під час Євро-2012

Мішель ПлАТіНі:
«Для організації 

турніру на
найвищому рівні

приймаючі країни
працюють і вдень, 

і вночі. Зараз
Україна і Польща

готові на 95%. 
Це буде знаменний

турнір з прекрасною атмосферою.
Ми побачимо надзвичайно цікаві ігри».
Президент УЄФА про підготовку 
до майбутньої континентальної першості

Валерій КАЛІНІЧ 
для «Урядового кур’єра»

Президент УЄФА візьме
участь у вшануванні пере-

можців футбольного турніру Єв-
ро-2012 серед українських шко-
лярів, який відбудеться напере-
додні старту континентальної

першості. Про це розповів віце-
прем’єр-міністр — міністр ін-
фраструктури України Борис
Колесніков.

«У нас є попередня домовле-
ність з паном Мішелем Платіні,
що на початку травня ми прове-
демо нагородження чемпіона Ук-
раїни, володаря Кубка серед

шкіл. Вирішальний матч відбу-
деться на столичному «Олімпій-
ському» — знаменитий фран-
цузький футболіст вручить копію
Кубка Європи нашій кращій фут-
больній команді», — сказав він. 

За словами Бориса Колесніко-
ва, турнір пройде за кубковою
системою починаючи з 1/16 фі-

налу. У змаганнях братимуть
участь 32 команди: по одній най-
сильнішій від кожної області Ук-
раїни та по дві — з міст із насе-
ленням понад мільйон жителів.

Переможці отримають квит-
ки на фінальний матч чемпіона-
ту Європи, призери — перепус-
тки на півфінал, чвертьфіналіс-

ти — на чвертьфінал, учасники
1/8 фіналу — на ігри групового
етапу. 

Як підкреслив віце-прем’єр-
міністр, кожен школяр може взя-
ти участь у шкільному Євро-
2012, що дасть можливість відчу-
ти себе безпосереднім учасником
континентальної першості.

НСК «Олімпійський» прийме шкільне Євро
ІДЕЯ. Триразовий володар «Золотого м’яча» 
вручить копію Кубка Анрі Делоне майбутнім зіркам
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Дедалі менше днів залишаєть-
ся до старту чемпіонату Єв-

ропи. Про те, як прикарпатці го-
туються до проведення футболь-
ного свята, нашому кореспонден-
тові розповів голова Львівської
обл держадміністрації. 

Михайле Дмитровичу,  керу-
вати областю вам випало,  що
називається,  на самій переправі
— багато вже зроблено,  та вод-
ночас є ще над чим працювати.
На чому варто зосередитись,  аби
наш регіон належно зустрів
учасників та гостей чемпіонату?
— Торік на Львівщину надій-
шов серйозний потік держав-
них інвестицій. Тож після три-
валого тупцювання на місці під-
готовчий процес таки вдалося
зрушити. Новозбудовану на
Стрийській–Кільцевій «Арену
Львів» здано в експлуатацію, на
новому газоні встигли провести
два матчі. Ці поєдинки стали
своєрідним тестом стадіону на
готовність до континентальної
першості. 

Представники УЄФА нову
арену оцінили за найвищим ба-
лом,  хоч не бракувало і заува-
жень. Що треба зробити,  аби
футболістам і вболівальникам
було комфортно? 
— Будівельникам і справді варто
подякувати за оперативно вико-
нану роботу. Та побачили й окре-
мі недоробки: наприклад, бракує
місць на автостоянках. Слід об-
лаштувати тимчасові парку-
вальні місця ще на підході, аби
вболівальники не залишали
власні автівки на проїжджій час-
тині. На місці тимчасових парко-
вок споруджуватимуть інші
спортивні об’єкти, зокрема й ті,
які плануємо збудувати ще до
подання заявки в МОК на право
стати господарями зимової Олім-
піади-2022. 

Два проведені на новій арені
матчі акцентували увагу на од-
ному аспекті — завантаженості
під’їзних шляхів до стадіону. Як
буде розв’язано проблему?
— До стадіону ведуть два шляхи
— з об’їзної (з боку вулиці
Стрийської) і завершується про-
кладання нової — з вулиці Вер-
надського. Команда фахівців
працює над розв’язанням логіс-
тичного завдання, мета якого —
підвозити вболівальників до ста-
діону спеціальними автобусни-
ми маршрутами, щоб макси-
мально зменшити потік приват-
ного автотранспорту. Для цього
потрібно переконати футболь-
них фанів, що їхати власною ав-
тівкою на стадіон — велика роз-
кіш. Пропонуватимемо вболі-
вальникам кооперуватися —
відповідно вдасться уникнути
заторів на дорогах. 

Упоралася Львівщина й з ін-
шим об’єктом: з кінця січня у
тестовому режимі працює новий
пасажирський термінал «Між-
народного аеропорту «Львів»,
який в обласному центрі почали
споруджувати «з нуля». На черзі

— завершальний етап рекон-
струкції львівського летовища.
Коли аеропорт запрацює у звич-
ному режимі? 
— На новому аеровокзалі у тес-
товому режимі перевіряють та
адаптують роботу всіх систем і
оснащення, а в аеропорту —
найсучасніші технології та об-
ладнання. Водночас триває на-
бір персоналу. Облаштовують
також комерційні зони термі-
налу: на площі 3200 квадрат-
них метрів розмістяться ка-
фе, ресторани, офіси авіа-
компаній.

Міжнародний аеропорт
— один із найважливіших
об’єктів для розвитку не
лише Львівщини, а й цілого
регіону. І не тільки з огляду
на проведення футбольного
чемпіонату. Це добрий знак
для потужних інвесторів, ка-
талізатор для розвитку ту-
ристичної галузі області. Нові
повітряні ворота запрацюють
на повну потужність 25 берез-
ня з переходом української
авіації на літній розклад. Мак-
симальна пропускна спромож-
ність терміналу — 2000 пасажи-
рів за годину. Аеропорт прийма-
тиме літаки класу Boeing 767 та
виконуватиме трансконтинен-
тальні авіаперевезення. Водно-
час є можливість збільшити йо-
го пропускну спроможність до 4
тисяч пасажирів на годину. Тож
львівський аеропорт може стати
одним із найбільших у Цен-
тральній Європі. 

Вирішальним для області мав
стати минулий рік у розбудові
автошляхів,  які вважають ледь
не найгіршими в Україні. На-
скільки вдалося реалізувати цю
частину програми підготовки?
— Завершено капітальний ре-
монт і модернізацію автодороги
Київ–Львів (на ділянці Львів-
ської та Рівненської областей).
Оновлено транспортні артерії,
які з’єднують Львів із міжна-
родними пунктами пропуску на
українсько-польському кордо-
ні. Тепер на карті автомобіль-
них доріг області є оновлені ма-
гістралі Львів–Мостиська,
Львів–Рава-Руська та Львів —
Краківець, відремонтовані за
новими технологіями. Заверше-
но роботи із пониження на 4
метри ділянки траси Львів–
Пустомити–Мединичі завдов-
жки понад 1,5 кілометра:
транспорт, який рухався від ае-
ропорту, був перешкодою для
повітряних суден. Відповідно
знижено й усі інженерні кому-
нікації, на ділянці зміцнено
схили. 

Окрім доріг,  які йдуть до кор-
дону,  потрібне надійне транс-
портне сполучення між Львовом
та Трускавцем,  де для гостей
турніру зарезервована чимала
кількість місць у готелях. 
— Готуючись до прийому гос-
тей, варто врахувати всі аспек-
ти. Насамперед кількість при-
їжджих і транспортних потоків,
адже тривалість перебування і

мета у кожного різна: хтось піде
футбол дивитися, хтось — каву
пити, одні заночують у Львові,
інші одразу поїдуть додому. Має
виручити залізничний транс-
порт, обсяг і щільність графіка
руху поїздів, належне транс-
портне сполучення між вокза-
лом та об’єктами спортивної,
туристичної інфраструктури,
готельної мережі. У звичному
режимі мають функціонувати
та не відчути дискомфорту
Трускавець, Східниця та інші
курорти. 

Задля
зручнос-
ті гостей
спеціально
до Трус-
кавця задіє-
мо залізнич-
ний чартер.
Це швидко і до-
ступно за ціною.
Нині на дільниці
Львів–Труска-
вець щоденно кур-
сує чотири пари
поїздів підвищеного
комфорту. У дні про-
ведення у Львові
футбольних матчів
Євро-2012 залізниця
планує призначити до-
датково дві пари поїз-
дів за цим маршрутом.
Їхатиме потяг зі Львова
до Трускавця півтори го-
дини. 

Також відремонтовано
відрізок автодороги до
Трускавця від Стрия, до
якого менше години їзди
доброю трасою Київ–
Чоп зі Львова. 

Як для театру,  що
починається з вішал-
ки,  так для стародав-
нього міста облич-
чям є вокзал і на-
вколишня тери-
торія. Та якщо
ошатну будів-
лю понадсто-
річного вок-
залу за-

лізничники утриму-
ють у хорошому стані,

натомість площа Двір-
цева,  м’яко кажучи,

справляє на приїжджих не-
приємне враження: захара-

щена,  перевантажена транс-
портом та жалюгідними на ви-
гляд МАФами,  не кажучи вже
про надокучливість і бруталь-
ність таксистів,  на чому ви ак-
центували увагу під час виїзної
наради. 
— Подивився на площу очима
сторонньої людини і скажу від-
верто: об’єкти занедбані, давно
не ремонтовані, про їх естетич-
ний вигляд говорити не дово-
диться. Площею, що називаєть-
ся, ні пройти, ні проїхати — за-
ставлена автомобілями, примі-
ськими маршрутками, розрита
частина тротуару, якою небез-
печно ходити. Про чистоту і по-
рядок говорити взагалі не дово-
диться: складається враження,
що площу ніхто не прибирає, під
ногами навіть у теплу пору — бо-
лото. До старту фінального тур-
ніру часу залишилося зовсім ма-
ло, а до впорядкування Двірцевої
ніхто й не брався. Львівська за-
лізниця та локомотиворемонтний
завод свою частину програми
підготовки привокзальної тери-
торії виконали. Тепер над тим, як
зробити Двірцеву площу взірце-
вою, працюватиме спеціально
створена робоча група. 

Михайле Дмитровичу,  по
приїзді до обласного центру ви
обіцяли влаштувати екскурсію.
Львів не розчарував? 
— Навпаки — зачарував! Але
дивлюсь на все без рожевих
окулярів. Захоплений розкіш-
ною архітектурою, унікальни-
ми пам’ятками. Місто —
справді європейського рівня!
Але не міг не побачити й ін-
шого. Подивився на місто
очима гостя, вийшовши із
залізничного вокзалу на
площу Двірцеву, й опісля
ініціював виїзну нараду з
приводу підготовки Льво-
ва до проведення Євро-
2012. Насамперед конче
потрібно ремонтувати у
центрі старі кам’яниці,
волає про порятунок те-
атр імені Марії Занько-
вецької. Прикро, що така
велика, цінна і неповтор-
на історико-архітектур-
на спадщина залишаєть-
ся поза увагою суспіль-
ства. Думаю, ми ще не на-
вчилися її гідно пред-
ставляти. Але вірю, що до
приїзду гостей все буде

облаштоване належно: на
впорядкованих площах і

вулицях гостинно відчинять
двері численні львівські ка-

фе-кондитерські, кав’ярні й
ресторанчики, на яскраві свята

запросять туристів етнофести-
валі, концерти. Львів має чим за-
цікавити!

Оксана МЕЛЬНИК,  
«Урядовий кур’єр» 
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Михайло КОСТЮК. Народився 22 листопада 1961 р. в селі Кобилець Ко-
ломийського району Івано-Франківської області. Закінчив Дніпропетровський
інститут інженерів залізничного транспорту. Кандидат технічних наук, член-
кореспондент Транспортної академії наук України. З 1983-го працював на
Львівській залізниці. 

З 2000 по 2005 р. — начальник Головного управління колійного господар-
ства Укрзалізниці, згодом — начальник Департаменту капітальних вкладень
та внутрішніх інвестицій компанії «Нафтогаз України». З лютого 2008-го —
заступник генерального директора Укрзалізниці, згодом — гендиректор Укр -
залізниці.

2 листопада 2011 р. призначений головою Львівської обласної державної
адміністрації.

ДОСЬЄ «УК»

«Нашому місту є чим дивувати гостей» 

Голова Львівської обласної
державної адміністрації 

Михайло КОСТЮК 
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ГОСТИННІСТЬ

Вікторія ПАЦЮК 
для «Урядового кур’єра»

Динамічні темпи розвит-
ку туризму в світі сти-

мулювали пошук нових
форм цього роду дозвілля.
Один з його видів, що ос-
таннім часом активно роз-
вивається за кордоном, —
індустріальний. Щоправда,
компанія «Пежо» в м. Сошо
(Франція) почала організо-
вувати екскурсії на своє
підприємство ще 1930 року.
Однак справжній індустрі-
ально-туристичний бум
припав на 90-ті роки мину-
лого століття. До галузей,
що нині мають підвищений
попит у туристів, належать
гірничодобувна та харчова
промисловість, машинобу-
дування, енергетика. 

Скажімо, серед підпри-
ємств гірничодобувної про-
мисловості найбільший ін-
терес викликають ті, що
видобувають золото, срібло
та дорогоцінне каміння.

Водночас світовим лідером
залишається соляна шахта
Величка в Польщі, яку в
1978 році було включено до
Списку світової культур-
ної спадщини ЮНЕСКО. 

Екскурсії на підприєм-
ства енергетики найбільше
представлені у Франції та
Китаї. Не менш гостинні
світові лідери авто- та авіа-
будування, тому подивити-
ся, як створюються Boeing,
Airbus BMW, Audi, Volk-
swagen, Ford, Volvo, Toy-
ota, мають змогу всі охочі.
У сегменті харчової про-
мисловості популярність
утримують виробництва
алкогольних напоїв. У цій
царині значним є досвід на-
ших північних сусідів.

Програми зі сприяння
розвитку індустріального
туризму створені у Франції,
США, Німеччині, Китаї,
Японії, Росії. Перший євро-
пейський колоквіум, при-
свячений промисловому ту-
ризму, відбувся в місті Анже

(Франція) у 2000 році, який
також започаткував щоріч-
ний тиждень промислового
туризму в цій країні. Другий
європейський колоквіум
відбувся в листопаді 2008
року в м. Толедо (Іспанія).

В Україні, котра має по-
тужну ресурсну базу для
становлення та розвитку
цього туристичного на-
прямку, світове визнання
має лише Чорнобильська
атомна електростанція,
прибутки від відвідування
якої становлять нині при-
близно 1 млн гривень що-
річно. Тим часом на теренах
нашої країни доволі багато
індустріальних об’єктів, які
за своєю артактивністю
спроможні конкурувати з

ЧАЕС якщо не на міжна-
родному, то принаймні на
внутрішньому туристично-
му ринку. Найбільшу кон-
центрацію таких об’єктів
мають промислові регіони.

На Донеччині з огляду на
майбутній чемпіонат Євро-
пи є розуміння того, що цей
напрямок може неабияк
зацікавити футбольних
фанів. Зокрема, йдеться
про давно популярні у віт-
чизняних туристів соляну
шахту в Соледарі та Арте-
мівський завод шампан-
ських вин, де розроблено
маршрут «Українська
Шампань». Нині розробля-
ється керамічний маршрут
у місті Сло в’янськ, а також

туристичний бренд «Кі-
ровське — молода перлина
промислового Донбасу»,
що передбачає відвідуван-
ня залишків поселень ні-
мецької промислової коло-
нії Мангейм, териконів,
працюючих підприємств
вугільної промисловості.
Найближчим часом тут
планують створити пер-
ший в Україні музей вугіл-
ля, а також музейний ком-
плекс «Український техно-
ленд» у Єнакієвому.

На Криворіжжі ситуація
цілком протилежна, хоч са-
ме тут представлений по-
вний спектр антропогенних
ландшафтів як гірничодо-
бувного, так і фабрично-за-
водського типу. У цьому ре-
гіоні розміщені 5 гірничоз-
багачувальних комбінатів
(ГЗК), які належать до най-
більших у Європі, один з гі-
гантів світової металургії
«Арселор Міттал Кривий
Ріг» (загальновідомий як
«Криворіжсталь»), вісім

потужних шахт, серед
яких найглибша залізоруд-
на шахта Європи «Родіна»
(глибина розробки сягає
1500 м), дванадцять пра-
цюючих кар’єрів, серед
яких одні з найбільших у
Європі кар’єр Південного
ГЗК та Ганнівський кар’єр
Північного ГЗК. 

Окрім того, тут багата ін-
дустріальна спадщина,
представлена об’єктами, що
мають 150-річну історію. 

Україна має потужну ре-
сурсну базу для становлен-
ня та розвитку індустрі-
ального туризму. Активіза-
ція цього напряму сприя-
тиме створенню оригіналь-
ного туристичного продук-
ту, конкурентоспроможно-
го на міжнародному ринку,
залученню «депресивних»
у туристичному відношенні
промислових регіонів. Це, в
свою чергу, гарантуватиме
проголошену на законодав-
чому рівні регіоналізацію
туристичної діяльності.

Вони на футбол, а ми їх у шахту
ДИВОСВІТ. Гості Євро матимуть змогу ознайомитися з промисловим Донбасом 

Валерій МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр»

Констатація цього факту
прозвучала на засідан-

ні Комісії з питань пунктів
пропуску та прикордонної
інфраструктури українсь -
ко-польської Міжурядової
Координаційної Ради з пи-
тань міжрегіонального спів-
робітництва, що відбулося у
пункті пропуску «Ягодин»
Ягодинської митниці.

Протягом останніх двох
років з обох боків державно-
го кордону, що розмежовує
територію наших держав
кипіла робота. Як результат
істотно збільшено потуж-
ності міжнародних автопе-
реходів, розбудовано при-
кордонну інфраструктуру,
капітально відремонтовано і
реконструйовано дороги, що
слугують основними транс-
портними артеріями.

Це особливо добре поміт-
но на прикладі міжнарод-
ного автопереходу, де про-
ходила українсько-по-
льська зустріч. Двадцять
років тому, пригадую, до
нього вишиковувалася чер-
га вантажних і легкових
автомобілів, хвіст якої за-
кінчувався аж на любомль-
ському перехресті. А це —
17 кілометрів!.. Аби подола-
ти їх, люди витрачали тоді
два тижні свого життя.

Нині уся ця дорога, як і
належить, — порожня. І
лише перед самим в’їздом
на міжнародний автопере-
хід — формується невели-
ка колона тих, хто простує
у Євросоюз.

Невпізнанно змінився і
сам автоперехід. Введена
минулого року друга черга
його назавжди поховала

необхідність добами вис-
тоювати у місцевих лісах.
Нині транспортний потік
тут може рухатися одно-
часно по тринадцяти сму-
гах на в’їзд у нашу країну,
і по стількох же — на виїзд. 

Причому технологією
пропуску в напрямку на ви-
їзд із України передбачено
розділення ще у сервісній
зоні вантажного і легкового
транспорту, що має руха-
тися по смугах руху «Євро-
2012», а на загальних сму-
гах руху — на «зелений» та
«червоний» коридори. 

Виділено смуги руху і для
порожніх вантажних транс-
портних засобів. Це дасть
можливість уникнути за-
тримок у митному офор-
мленні та пропуску їх через
державний кордон. Смуги
руху «Євро-2012» позначені
вказівними таблицями,
встановлено світлофори по
обох сторонах мостів через
річку Західний Буг для
можливості регулювання
проїзду транспортних засо-
бів, а також передбачені
смуги для вболівальників,
учасників і VIP-персон фі-
нальної частини чемпіонату.

— Швидке пересікання
держкордону проте не по-
винне вплинути на якість
контролю! — зазначив Ігор
Тимофєєв, керівник україн-
ської частини Комісії, на-
чальник Департаменту роз-
витку митної інфраструкту-
ри та міжнародного співро-
бітництва Державної митної
служби України. — Тому
паралельно із пришвидшен-
ням пропуску людей нами
робиться усе, аби створити
максимальний заслін на
шляху наркотиків, зброї, ін-
ших заборонених речей. 

Істотно скоротить час
проходження державного
кордону в Ягодині і спільне
проведення прикордонно-
митного контролю. Він, за
домовленістю із нашими
сусідами, здійснювати-
меться на польській сторо-
ні, у Дорохуську. Для на-
лежної роботи наших при-
кордонників і митників тут
визначено павільйони, ві-
сім робочих місць у яких
забезпечені необхідною
технікою та радіозв’язком
для передачі електронної
інформації з польського
боку на український. А щоб

легше було порозумітися з
іноземцями, нині волинські
прикордонники і митники
посиленими темпами сту-
діюють англійську мову…

Аналогічна робота, як за-
значили учасники спільної
Комісії, нині йде й на інших
українсько-польських між-
народних автопереходах.
Зокрема, спільний контроль
під час важливого спортив-
ного заходу здійснювати-
меться також у пунктах
пропуску «Рава-Руська —
Хребенне», «Краковець —
Корчова», «Шегині — Меди-
ка». На останньому переході,

до речі, визнано доцільним
під час чемпіонату припини-
ти рух вантажних транс-
портних засобів — аби при-
скорити проходження паса-
жирського автотранспорту.

Паралельно із реалізаці-
єю напрацьованих Комі-
сією будівельних планів
проводитимуться спільні
тренінги. Це дасть можли-
вість українським та по-
льським прикордонникам і
митним службам належно
відпрацювати механізм
спільного прикордонного і
митного контролю ще до
початку «Євро-2012».

— Фінальна частина йо-
го — надзвичайно важлива
подія. І ми зацікавлені у то-
му, щоб туристи не відчули
жодних незручностей! —
прокоментував це керівник
польської делегації Ан-
джей Даугєлєвіч, заступ-
ник директора прикордон-
ного Управління Головної
комендатури прикордонної
варти Республіки Польща.
— Та чемпіонат пройде, а
напрацьовані технології
пропуску людей і товарів
та прикордонна інфрас-
труктура й далі працюва-
тимуть на наші держави… 

Червону картку — 
лише злісним порушникам 
КОНТРОЛЬ. Прикордонні і митні служби України та Польщі практично готові до пропуску
учасників і вболівальників Євро-2012

Капітан Катерина Криворучко та Сергій� Новосад напливу іноземних туристів не бояться
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На теренах нашої країни доволі багато
індустріальних об’єктів, які за своєю
артактивністю спроможні конкурувати з ЧАЕС
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ПРОГНОЗИ

«Після відставки Капелло англійці сильнішими не стануть»

Добірку підготував Віктор САВЧУК для «Урядового кур’єра»

Знаменитий український фут-
боліст, який нині керує лон-

донською футбольною академією
Bacon’s Chelsea Academy, розпо-
вів про перспективи збірної Ан-
глії після зміни на її тренерсько-
му містку. Британці є суперника-
ми збірної України по групі Д.

Дон Фабіо
погарячкував

Сергію Павловичу,  чого ке-
рівники англійського футболу
пішли на такий ризикований
крок за п’ять місяців до старту
чемпіонату Європи?
— Як ви знаєте, залишити Бри-
танські острови вирішив сам Ка-
пелло, а вже потім Асоціація фут-
болу Англії змушена була при-
йняти його відставку. Хочу зазна-
чити: відхід головного тренера з
клубу і збірної — абсолютно різні
речі. Якби таке трапилося посе-
ред сезону в звичайній команді,
колектив, напевно, пережив би
емоційний і кадровий струс, а
часто-густо і кардинальну ломку
звичних ігрових схем. У збірній
все по-іншому. Новий наставник
навряд чи ризикне за короткий
час до початку турніру щось іс-
тотно змінювати. В усякому разі,
від англійців цього чекати не слід.

Чи не здається вам,  що вчи-
нок головного тренера можна
оцінювати по-різному. Адже на
нього як на фахівця з ім’ям по-
кладали великі надії.
— Згоден. У наставника, звичай-
но, були причини втратити пси-
хологічну рівновагу через рі-
шення Асоціації позбавити капі-
танської пов’язки Джона Тері.
Однак, з іншого боку, Капелло
найнятий працівник. У нього був
чинний контракт, який він зо-
бов’язаний виконувати. На мій
погляд, йому не слід було комен-
тувати рішення працедавців.

Чи шкодують в Англії за від-
ходом тренера збірної?
— Уже ні. Останні півроку на ад-
ресу італійського фахівця лунало
чимало критики. Деякі ЗМІ ствер-
джували, що за весь час роботи з
національною командою Дон Фа-
біо нічого путнього не зробив. Дех-
то радив щонайшвидше спекати-
ся його. Варто відмітити, що гра
збірної не подобалася більшості
вболівальників. Тож наразі прак-
тично всі задоволені ходом подій і
чекають не дочекаються, коли на-
ціональну дружину нарешті очо-
лить англійський тренер. Проте
тут головна проблема в іншому.
Останніми роками зовсім не при-
діляли уваги розвитку дитячо-
юнацького футболу. Це вже гук-
нулося їм під час відбірного турні-
ру на чемпіонаті Європи 2008.

«Пірс став
пожежником, 
а Реднап вже має
справу»

Виникає враження,  що ан-
глійці сподіваються на Євро-
2012 виїхати на старому багажі...

— Я переконаний в іншому: вони
пошкодують про відставку Фа-
біо Капелло вже в червні, коли
родоначальників футболу спо-
чатку обіграють французи і шве-
ди, а потім доб’ють українці.
Можливо, я дещо згущую фарби
у своїх прогнозах, але реальна
ситуація саме така. Перш ніж
оцінювати роботу італійця, треба
порівняти його з попередниками
на тренерському містку. Вва-
жаю, саме Фабіо прищепив збір-
ній Англії дисципліну і профе-
сійне ставлення до своїх обов’яз-
ків. Адже у багатьох «збірників»
були з цим проблеми — в трену-
вальний табір вони приїжджали
у розслабленому стані, що нега-
тивно позначалося на результа-
тах офіційних змагань.

Ви вважаєте,  що англійські
тренери не зуміють налаштува-
ти на робочий лад кращих фут-
болістів країни?
— Підтримати досягнутий нині
рівень, а тим більше виграти
чемпіонат Європи у них не вий-

де. Повторюся, роботу цього фа-
хівця недооцінили: він добився
того, чого ніколи не було у збір-
ній Англії — зразкової організа-
ції гри. До речі, британські жур-
налісти за весь цей час так і не
зрозуміли, що Капелло ніколи
не читав місцевих газет. Він про-
сто завжди робив те, що повинен
робити справжній професіонал.
А от преса тут завжди мала ви-
значальний вплив на тренерів
збірної.

А от майбутньому наставни-
кові, який прийде на роботу на
постійній основі, напевно, нав’я -
жуть деяких нових гравців і на
додаток піддадуть нищівній
критиці за запрошення в лави
національної команди таких
футболістів, як Адам Джонсон
або Даррен Бент.

Ви вважаєте,  нічого не вийде
навіть у таких харизматичних
фахівців,  як Стюарт Пірс і Хар-
рі Реднап?
— Пірс покликаний виконувати
роль пожежника. Я не раз гово-

рив, що ми особисто знайомі. На-
шого спілкування було цілком
достатньо, аби зрозуміти: Стю-
арт — справжній професіонал
дуже високого рівня. Крім того,
я повною мірою оцінив і людські
якості Пірса, коли він мене під-
тримав у перші дні мого перебу-
вання в Англії. Бажаю Стюарту
успіхів у тренерській справі —
він цього вартий. Але зараз його
головне завдання — підготувати
конкурентоспроможну збірну
Великобританії до лондонської
Олімпіади-2012.

Щодо Реднапа, то про його
можливу появу в кріслі настав-
ника збірної говорити зарано.
Адже він успішно працює в
«Тоттенхемі» — клубі елітного
рівня, тренувати який мріє ко-
жен фахівець. Хоча в Англії мо-
же статися все... Чув, що такий
варіант розглядається. Але тре-
нерові поєднувати роботу в збір-
ній і клубі надто важко. Цей про-
ект успішно діяв тільки в радян-
ському футболі.

Україну серйозним
конкурентом
не вважають

Одного з головних наших су-
перників по групі незадовго до
старту турніру позбавили ке-
рівництва. Чи легше буде після
цього вийти українській збірній
з групи?
— Щоб досягати успіху на най-
більших футбольних форумах,
передусім необхідно вірити у
свої сили і підкріплювати цю ві-

ру безмежною самовіддачею на
полі. Саме так ми чинили разом
зі своїми партнерами по київ-
ському «Динамо» і збірній Сою-
зу. Не знаю, можливо, нинішні
збірні думають інакше. В усяко-
му разі зараз я практично не бе-
ру під сумнів, що Україна зіграє
в плей-оф.

Але в Англії футбольну дру-
жину Олега Блохіна мабуть
вважають слабкою і думають
передусім про те,  як набрати
очки в поєдинках з Францією
та Швецією?
— Нашу збірну, звичайно, фаво-
ритом не називають. На мій по-
гляд, це позитивний момент.

Особисто для мене, якби я був
діючим гравцем, це стало б
справжнім викликом. У такій си-
туації завжди виникає бажання
утерти ніс суперникам. Хоча
сказати не можу, що у англійців
зовсім вже шапкозакидальний
настрій...

Ще до своєї відставки Капел-
ло заявляв: нам належить бити-
ся з господарями чемпіонату,
тобто незалежно від рейтингу
цієї команди, перемогти її буде
навіть складніше, ніж францу-
зів чи німців. Тож важливо, аби
влітку Андрій Воронін, Анато-
лій Тимощук та їхні партнери
підтвердили рацію італійського
фахівця на футбольному полі.

Сергію Павловичу,  29 люто-
го на стадіоні «Вемблі» відбувся
товариський матч між збірни-
ми Англії та Голландії.
— Я дивився цей поєдинок — ці-
каво було проаналізувати роботу
Стюарта Пірса. Хоча, повторюся,
ламати систему, створену Фабіо
Капелло, він не буде. Навряд чи
ми побачимо і нових виконавців у
футболці англійської команди. А
щодо Олега Блохіна, то у тренер-
ського штабу української збірної
є свої спостерігачі, які, перекона-
ний, уважно відстежують усі
контрольні матчі британців.

Олег ВОЛОШИН 
для «Урядового кур’єра»
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ОФІцІЙНО. Виконком Феде-
рації футболу України прийняв
рішення продовжити контракт з
головним тренером національ-
ної команди Олегом Блохіним до
кінця відбірного циклу ЧС-2014.

— Федерація спрямовує
свою діяльність на те, щоб пер-
ша збірна була забезпечена
всім необхідним, — зазначив
керманич ФФУ Григорій Суркіс.
— У цьому процесі немає жод-
них дрібниць. Звичайно ж, Бло-
хін ніколи не буває задоволе-
ний абсолютно всім. Узяти хоча
б кадрові проблеми, викликані
травмами деяких основних
гравців. Він — максималіст у
всьому. В тому, що стосується
завдань, також. Я сподіваюся,
він і його підопічні влітку приєм-

но здивують усіх нас — і грою,
і результатом на Євро-2012.

У квітні 2011-го Олег Блохін
вдруге очолив збірну України.
Перемігши у дебюті збірну Узбе-
кистану — 2:0, згодом команда
під орудою найкращого футбо-
ліста Європи-1975 зазнала чо-
тирьох поспіль поразок. Однак
потім результати синьо-жовтих
значно покращилися: у чотирьох
наступних двобоях підопічні
Блохіна здобули три перемоги і
нічию, забивши десять голів. 

Тим часом гравці національ-
ної дружини презентували гос-
тьову форму, в якій команда
гратиме на Євро-2012. За же-
ребкуванням, два перші поєдин-
ки — з Швецією та Францією —
команда Олега Блохіна проведе

на правах номінального госпо-
даря майданчика. На третій же
— проти англійців, ймовірно, на-
ша команда гратиме в синьому. 

Наприкінці лютого в Ізраїлі
Анатолій Тимощук разом з пар-
тнерами вийшли на поле вже в
ексклюзивному вбранні, яке
відрізняється оригінальним ди-
зайном. 

Мотиви історичного націо-
нального одягу українців
знайшли своє відображення у

широкій смузі на грудях гравців.
При її оформленні використову-
вали жовто-блакитний орна-
мент, схожий на вишивку «хрес-
тиком», а також візерунки у ви-
гляді вишитого дубового листя. 

В екіпіровці застосовані су-
часні технології, які запобіга-
ють втраті енергії, надають до-
даткової потужності рухам, ви-
водять зайву вологу з поверхні
тіла, підтримують оптимальний
мікроклімат. 

ПРЯМА МОВА

Фабіо КАПЕЛЛО, 
екс-тренер збірної

Англії:
— Після грудневого жеребкування фінального турніру

ми займалися пошуками спаринг-партнерів. Я дуже ра-
дий, що нам удалося домовитися з такими суперника-
ми, як Бельгія та Норвегія. У групі мої колишні підопічні
гратимуть з одним із господарів турніру. Спрогнозувати
хід протистояння з українцями важко. Манеру гри Фран-
ції та Швеції ми вивчили значно краще.

Арсен ВЕНГЕР, 
головний тренер
лондонського
«Арсеналу»:

— Цікаво буде спостерігати за грою англійців на стар-
ті турніру проти Франції. На мій погляд, вирішальними
для обох команд стануть зустрічі проти двох інших су-
перників у групі. Мушу зізнатися, що я співчуваю Руні та
його партнерам. Адже їм потрібно не тільки вийти з гру-
пи, а й ще зробити це з першого місця. В іншому випад-
ку велика ймовірність того, що британці вже в чверть-
фіналі вийдуть на нинішніх чемпіонів світу та Європи —
іспанців. 

Вейн РУНІ, 
форвард «Манчестер
Юнайтед» та збірної

Англії:
— Ми впевнені, що зможемо вийти в плей-оф чемпіо-

нату Європи, хоча це буде важко. Кілька років тому ми
зустрічалися зі збірною України, і тоді їй вдалося обіг-
рати нас. Тож все буде складніше, ніж багато хто перед-
бачає. Чесно кажучи, був здивований, коли УЄФА ско-
ротив термін моєї дискваліфікації. Не чекав, що це ста-
неться, але вдячний футбольним чиновникам. Тепер
зможу взяти участь у заключному матчі групового етапу
проти команди Андрія Шевченка.

Джермейн ДЕФО,  
форвард «Тоттенхема»

та збірної Англії:
— Уболівальники завжди запитують мене про жереб:

«Що ви думаєте про Францію, Україну і Швецію?» Не
має значення, з ким ти граєш, це завжди буде важко.
Особливо на турнірі з такими тиском і очікуваннями.
Проте ми повинні бути позитивними, насолоджуватися
цим і намагатися перемогти у кожній грі. Перший поєди-
нок з Францією буде жорстким. Але щоб виграти титу-
ли, треба грати проти великих команд у будь-якому разі. 

Рафаель БЕНІТЕС, 
іспанський тренер:

— Я впевнений, що Франція й Англія будуть фавори-
тами. Подивіться на Францію — там є Бензема, Рібері,
М’Віла, інші відмінні футболісти. І командний дух у них
розвинений. Принаймні ситуація в порівнянні з тим, що
було раніше, стала набагато краща. Суперниками
французів будуть англійці. Склад «Трьох левів» бук-
вально наповнений зірками, а тепер з’явилася ще і мо-
лодь. Звичайно, Вейн Руні пропустить початок турніру,
але є ще Денні Велбек, Даррен Бент, Пітер Крауч. Із
сильними гравцями там усе гаразд.

Сергій РЕБРОВ, 
тренер київського

«Динамо»: 
— У протистоянні з Україною на Євро-2012 збірна Ан-

глії буде фаворитом. Принаймні так вважають самі ан-
глійці. Родоначальники футболу переконані, що такі ко-
манди, як Україна, Швеція, Хорватія чи Данія приблизно
одного рівня. Свій потенціал вони розцінюють дещо ви-
ще. Все-таки Англія є футбольною країною, їхній націо-
нальний чемпіонат цінується вище, ніж український.

ЗБІРНА АНГЛІЇ
Асоціація заснована в 1863 р. 
Прізвисько: «Три Леви» (Three Lions)
Найкращий результат на Євро: третє місце 1968 року,

півфіналіст-1996.
Виконуючий обов’язки головного тренера — Стюарт

Пірс.
Найкращий бомбардир: за всі часи — Боббі Чарльтон

(49); нинішній склад — Майкл Оуен (40)
Найбільша кількість матчів: за всі часи — Пітер Шил-

тон (125), нинішній склад — Девід Бекхем (115)
Під керівництвом Стіва Макларена збірна Англії про-

валила відбірний цикл попереднього чемпіонату Європи,
посівши у групі третє місце після Хорватії і Росії. Потім
«Три Леви» вже під керівництвом Фабіо Капелло вийшли
на чемпіонат світу-2010, але там теж не показали висо-
кого результату. У ПАР англійці виграли всього один
матч і вилетіли в 1/8 фіналу, зазнавши найбільшої по-
разки в історії виступів на мундіалі — 1:4 від Німеччини. 
КВАЛІФІКАцІя ЄВРО-2012
Група G: переможець
Найкращі бомбардири: Даррен Бент, Джермейн Де-

фо, Уейн Руні, Ешлі Янг — по 3 м’ячі

Не пропустили жодного матчу: Джо Харт, Ешлі Коул (8)
Англійці без особливих труднощів здобули путівку в

Польщу і Україну, фінішувавши в групі G першими з від-
ривом у шість очок від найближчого переслідувача. Гол-
кіпер Джо Харт провів усі матчі від свистка до свистка і
п’ять разів зберіг ворота на замку. Явного лідера в нападі
у «Трьох Левів» не знайшлося, зате відразу чотири гравці
забили по три м’ячі.

Матч із Чорногорією в останньому турі кваліфікації
став для збірної Англії історичним. Гра, яка пройшла в По-
дгориці й завершилася нічиєю — 2:2, була для англійської
команди 900-ю в її історії. До неї британці повністю про-
вели 897 поєдинків, а ще два не були дограні до кінця.

Загалом англійці досить невдало виступають на чем-
піонатах Європи. П’ять континентальних першостей вони
пропустили, а в семи фінальних турнірах усього двічі
дійшли до півфіналу. На Євро-2012 збірна Англії буде
єдиною збірною, яка ставала чемпіоном світу, але при
цьому не перемагала на першості континенту. Обома
чемпіонськими званнями можуть похвалитися Італія
(1968), Німеччина (1972, 1980, 1996), Франція (1984,
2000) та Іспанія (1964, 2008), тоді як Англія на ЧЄ жодно-
го разу навіть не дійшла до фіналу.

Екс-захисник 
київського
«Динамо» 

і збірної СРСР 
Сергій БАЛТАЧА

ТРАВМА. Участь захисника «Арсеналу» і збір-
ної Німеччини у червневих баталіях континен-
тальної першості опинилася під сумнівом через
пошкодження гомілкостопа.

За словами тренера «Арсеналу» Арсена Вен-
гера, центральний захисник лондонців Пер Мер-
тезакер переніс операцію на гомілкостопі, яка
вивела його з ладу на тривалий термін.

Німець не брав участі у виїзному матчі 1/8 фі-
налу Ліги чемпіонів УЄФА проти «Мілана», який
обернувся для «канонірів» нищівною поразкою
на «Сан-Сіро» з рахунком — 0:4. Згодом Мерте-
закер залишив поле в другому таймі поєдинку
Прем'єр-ліги із «Сандерлендом» (2:1), зазнавши
травми, яка, як виявляється, ставить під сумнів
його участь у фінальній стадії Євро-2012.

— На жаль, йому потрібна була операція — ми
втратили його на певний термін, — пояснив Вен-
гер. — Скільки саме він пропустить, не знаю. Йо-

му відновлювали зв'язки, тож на реабілітацію пі-
де чимало часу.

Нагадаю, що збірна Німеччини стартує на
чемпіонаті Європи 9 червня поєдинком із порту-
гальцями.

Сергій БАЛТАЧА. Народився 17 лютого 1958 р. 
в Маріуполі.

Заслужений майстер спорту. У складі київського
«Динамо» зіграв 245 матчів, забив 6 м’ячів. Захищав
кольори харківського «Металіста», англійського клу-
бу «Іпсвіч Таун», шотландського «Сент-Джонстон».

У складі збірної СРСР провів 45 ігор, забив два м’ячі.
Бронзовий призер Олімпійських ігор-1980 в Москві,

срібний призер чемпіонату Європи-1988 у Німеччині. 
Наразі очолює лондонську футбольну академію

Bacon’s Chelsea.

ДОСЬЄ «УК»

ВІЗИТІВКА

Чемпіони світу-1966 ще жодного разу не грали в фіналі Євро
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КАДРИ. Головний тренер
збірної Данії Мортен Ольсен
підтвердив своє рішення закін-
чити активну тренерську діяль-
ність по завершенні Євро-2012.
Саме тоді завершиться термін
його контракту з Датським
футбольним союзом.

«Це мій останній відбірний
турнір, — підкреслив 61-річний
фахівець. — Я оголошую про
своє рішення заздалегідь, щоб
у національної асоціації було
достатньо часу на пошук ново-
го тренера. Важливо, щоб моє-
му наступнику дісталися гарні
гравці та сильна команда». 

Очоливши збірну влітку 2000-
го року, екс-наставник «Аякса»
вивів данців на чемпіонат світу-
2002 і Євро-2004. Відбірну кам-
панію ЧС-2010 його підопічні за-
вершили на першому місці у
групі, здолавши в сотому по-
єдинку під керівництвом цього
спеціаліста збірну Швеції. 

Таким чином, Ольсен став
одним з нечисленних фахівців,
які провели у збірній більше
100 матчів як у ролі футболіста,
так і тренера.

Новий контракт Блохіна

Господарі збираються здивувати не тільки формою
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КОНТРАКТ.Один з найавто-
ритетніших арбітрів світу Пьєр-
луїджі Колліна продовжив уго-
ду з ФФУ ще на три роки — до
літа 2015-го. За таку пропози-
цію одноголосно проголосува-
ли члени виконкому федерації. 

Враховуючи, які реформи роз-
почав в українському футболі
італійський фахівець, його рі-
шення продовжити контракт бу-
де позитивним. Критики на ад-
ресу колишнього кращого арбіт-
ра світу за півтора року його ро-
боти в Україні, було предостат-
ньо. Лише згодом зясувалося:
італієць, впроваджуючи нову
систему підготовки арбітрів, роз-

бирав неправильні рішення своїх
колег, вказував на помилки і
просто приглядався. В результа-
ті зробив такий крок, після якого
у багатьох досвідчених рефері
з’явиться зовсім інше хобі. 

Вже у весняній частині чемпіо-
нату ми не побачимо десяток ар-
бітрів Прем’єр-ліги. Їх долю роз-
ділять і асистенти, які не відпові-
дають сучасним вимогам. При-
чини таких радикальних рішень
лежать на поверхні: багато хто з
них просто не здатний проводи-
ти матчі на високому рівні. 

Головне ж досягнення — побу-
дована структура, що відповідає
тій, за якою працюють найбільш

впливові у футбольному плані
країни. Вона незалежна і вільна
від зовнішнього впливу. Колліна
повідомив, що, наприклад, в Ро-
сії, де схожі з нашими проблеми
з суддівством, копіюють букваль-
но кожен крок української ре-
форматорської діяльності. 

На жаль, українські рефері
не працюють у фінальних тур-
нірах чемпіонатів світу і Євро-
пи. Тому Колліна позначив на-
ступний крок, який він зробить:
віковий ценз арбітрів скорочу-
ється з 40 до 35 років. Це озна-
чає, що через кілька років ук-
раїнський корпус арбітрів по-
вністю оновиться. 

Колліна оновлює суддівський корпус
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Час подбати
про наступника

ВІДВЕРТО. Національна збірна Польщі не від-
носиться до числа фаворитів майбутнього чем-
піонату Європи, незважаючи на статус госпо-
дарки турніру. Таку думку в інтерв’ю одному з

місцевих видань висловив головний тренер 
команди Францішек Смуда. 

На його переконання, сьогодні польський фут-
бол не переповнений талантами, тож ставити
завдання неодмінно здобути титул на домашньо-
му турнірі не потрібно.

— Перед чемпіонатом світу в Кореї говорили, що
ми їдемо за перемогою. Але навіщо обманювати
себе? Чи ми дійсно є фаворитами Євро? Можна
мати амбіції, та що поробиш, коли часом бракує
майстерності? Давайте дивитися реально на речі
— у нас немає талантів, немає зірок, на кшталт тих,
які є в збірній Іспанії. Немає сенсу тиснути на нас,
вимагаючи виграти чемпіонат, оскільки ми є посе-
редньою командою. Якщо нам вдасться вийти з
групи, це буде — як для фаворитів здобути титул
чемпіонів світу, — переконаний спеціаліст. 

Він зазначив, що сьогодні потрібно більше
уваги приділяти розвитку дитячо-юнацького
футболу, виховуючи молодих футболістів.

Польський футбол не переповнений талантами

Мертезакер може пропустити фінальний турнір

Ольсен прагне залишити
сильну команду

Італійський фахівець
залишається в Україні 
ще на три роки

Захисник намагається відновитися до Євро

Вихід з групи Францішек Смуда сприйме, 
як чемпіонський титул
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У збірній Пірс виконує роль пожежника
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ОСОБИСТОСТІ

Георгій КОСИХ 
для «Урядового кур’єра»

Четвертого липня 1954
року стадіон «Ван-

кдорф» у швейцарському
Берні був заповнений
вщерть: там відбувався фі-
нальний матч п’ятого за лі-
ком чемпіонату світу з
футболу. На поле вийшли
збірні Угорщини і Федера-
тивної Республіки Німеч-
чини. Перша — явний фа-
ворит турніру, чемпіон
Олімпіади-1952, команда,
яка чотири роки не знала
гіркоти поразок. Зірки сві-
тового футболу — Ференц
Пушкаш, Дьюла Грошич,
Шандор Кочиш і їхні това-
риші були настільки впев-
нені в перемозі, що запро-
сили на післяматчеву вече-
рю дружин і наречених.
Ще б пак: лише кілька днів
тому вони розгромили нім-
ців у грі за вихід з підгрупи
— 8:3! Та сталося не так, як
гадалося...

Шлях на
тренерський
місток

Син робітника з Манн -
гайма Зепп (Йозеф) Гер-
бергер почав грати у фут-
бол у 14 років у місцевій
молодіжній, а потім у пер-
шій команді. Воював на
фронтах Першої світової.
Після неї повернувся до
рідного міста і своєї коман-
ди. Водночас працював у
Дрезденському банку. Пе-
рейшовши пізніше до бер-
лінського клубу «Теніс-Бо-
руссія», заробляв у «Бан-
кгауз Фюртенберг унд
Глюк» і вчився у Німецько-
му інституті фізкультури,
захистивши диплом спор-
тивного викладача. Тричі

зіграв за збірну Німеччини,
а 1932 року став асистен-
том тренера національної
команди. Через чотири ро-
ки, коли збірна провалила-
ся на Олімпіаді, яка прохо-
дила в Берліні, Зеппу за-
пропонували стати біля її
керма. І він погодився. З
листопада 1936-го по лис-
топад 1942-го, коли збірна
припинила своє існування,
вона провела під орудою
Гербергера 65 матчів, у
яких здобула 40 перемог,
12 ігор звела внічию і 13
разів програла.

1949 року він знов підій-
мається на тренерський
місток збірної. Однак
створити футбольний ко-
лектив у повоєнній Німеч-
чині було непросто. Гер-
бергер за власні кошти
колесить країною у пошу-
ках талановитих спор-
тсменів, які могли б
скласти кістяк команди.
Одним з перших він за-
прошує до неї видатного
футболіста Фрица Валь-
тера. 30-річний гравець —
учасник недавньої війни,
який, до речі, побував у
радянському полоні, не
певний того, що він ще мо-
же бути корисним коман-
ді, проте талановитий по-
леміст Гербергер наводить
аргументи, які перекону-
ють Вальтера прийняти
пропозицію тренера. 

Не тільки цей епізод, а й
уся діяльність Гербергера
засвідчують його вміння
створити в команді чудо-
вий психологічний клімат і
налаштувати її на перемо-
гу. Досить згадати події, які
передували вирішальній
стадії чемпіонату світу
1954 року в Швейцарії.
Збірна прибула туди явно
не в гуморі, бо її базовий
клуб «Кайзерслаутерн»
несподівано зазнав напе-

редодні від’їзду гучної по-
разки у внутрішній пер-
шості з рахунком 1:5.

Бернський
тріумф

На попередньому етапі
фінального турніру німці
потрапили до однієї групи
з Угорщиною. Перемігши
без проблем інших її учас-
ників — Туреччину і Пів-
денну Корею, Гербергер
випустив на матч з угор-
цями напіврезервний
склад. Фаворити з легкіс-
тю розгромили його, за-
бивши супернику вісім
м’ячів. Обидві команди ви-
йшли до стадії плей-оф, і
кожна своїм курсом діста-
лася фіналу. 

Німецький наставник до-
бре проаналізував причи-
ни недавньої нищівної по-
разки. Особливу увагу він
приділив захисту, віддав-
ши перевагу зонному при-
нципу його побудови з чіт-
ким підстрахуванням. В
атаці розраховував на
швидкі дії форвардів, пе-
редусім Гельмута Рана,
який майстерно викорис-
товував найменші похибки
оборони суперника. Та го-
ловне — він провів психо-
логічну обробку кожного
свого футболіста, налаш-
тував їх на самовіддану і
дисципліновану гру, пере-
конав у можливості пере-
могти грізного суперника і
здобути у вирішальній грі
«золото» чемпіонату. 

А от угорці вийшли на
поле занадто самовпевне-
ними. Вони вже завчасно
приміряли на себе нагоро-
ди найвищої проби. Зако-
лисав їх і початок фіналь-
ної зустрічі: вже на вось-
мій хвилині вони повели
2:0. Однак вже за мить
прозвучав перший три-
вожний сигнал — німці ві-
діграли один м’яч. А на 
20-й хвилині рахунок уже
зрівнявся.

Такий явно непередба-
чуваний угорцями хід
матчу вивів їх з рівноваги,
а суперника він упевнив у
реальності слів їхнього
наставника. Дії команди
ФРН нагадували роботу
добре налагодженого по-
тужного механізму. Угор-
ці, звичайно, мали не один
шанс взяти ворота німців.
Вони навіть зробили це за
дві хвилини до кінця гри,
проте англійський арбітр
Вільям Лінг, порадившись
із лайнсменом, гол не за-
рахував. Та на той час ра-
хунок уже був 3:2 на ко-
ристь підопічних Зеппа
Гербергера. Вирішальним
став, як і передбачив на-
ставник, удар Гельмута
Рана.

«Наша збірна показала
такий рівень, на який жод-
на німецька команда досі
не виходила. Нападники
без утоми допомагали обо-
роні. До перемоги привели
передусім безмежна само-
відданість гравців», — ска-
зав після гри щасливий
тренер нових чемпіонів.

Шана
по заслугах

Ще два рази збірна ФРН
під керівництвом Зеппа
Гербергера входила до
складу 16 найсильніших
команд планети, які розіг-

рували звання чемпіонів
світу. 1958 року в Швеції
вона вийшла до півфіналу,
де у драматичному матчі
поступилася господарям
— 1:3. При цьому вирі-
шальні голи переможці за-
били тоді, коли мали пере-
вагу у два гравці — одного
з німецьких футболістів
суддя вилучив за грубу
гру, а ветеран Фриц Валь-
тер дістав травму, яка не
дала йому змоги повноцін-
но брати участь у двобої.
(На той час у матчах чем-
піонату світу заміняти
гравців під час гри не до-
зволялось). На чилійсько-
му чемпіонаті команда по-
ступилася у чвертьфіналі
югославам.

1964 року Зепп Гербер-
гер пішов у відставку. За-
галом за час його 21-річно-
го керівництва національ-
ною збірною вона провела
167 матчів. Підсумок та-
кий: 94 перемоги, 27 нічи-
їх, 46 поразок. І хоча після
1954 року великих пере-
мог при ньому команда не
здобувала, Зепп Гербер-
гер заклав фундамент для
наступних перемог ні-
мецького футболу. Ця його
діяльність удостоєна висо-
кими державними нагоро-
дами. А до 80-річчя видат-
ного тренера Федеральна
пошта випустила спеці-
альний штемпель. Такої
честі за життя удостоюва-
лися лише канцлери ФРН
Конрад Аденауер і Віллі
Брандт.

Зеппа Гербергера давно
вже немає серед нас, але і
тепер живуть його фрази,
що стали крилатими:
«М’яч круглий», «Наступ-
ний суперник завжди най-
важчий», «Матч триває 90
хвилин», «Кінець матчу —
це початок наступного
матчу».

Проміняв Дрезденський банк 
на тренерську лаву
ЮВІЛЕЙ. 115 років тому народився один з найкращих футбольних наставників світу —
Зепп Гербергер

Легендарний тренер із «Золотою богинею», 
завойованою 1954 року
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Максим НЕСТЕРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

–Пишаюся тим, що
дожив до цього ві-

ку, — заявив колишній
форвард «Бенфіки» та
збірної Португалії Еусебіу.
Спортсмен, якого вважа-
ють одним із найвидатні-
ших гравців за всю історію
світового футболу, на по-
чатку нинішнього року від-
значив 70-річний ювілей.

Він народився в Мозам-
біку, але ще в 19-річному
віці перебрався до Порту-
галії, уклавши контракт із
«Бенфікою», хоча спочатку
планував піти в інший сто-
личний клуб — «Спор-
тинг». Уже за рік він офор-
мив дубль в амстердам-
ському фіналі Кубка євро-
пейських чемпіонів-
1961/62 із мадридським
«Реалом» — 5:3.

За високу швидкість і
страх, який він наводив на
суперників, форвард, що
забив 41 гол у 64 матчах за
збірну Португалії, отри-
мав прізвисько Чорна
Пантера. Разом із ним
«Бенфіка» чотири рази ви-
ходила до фіналу Кубка
європейських чемпіонів.
Останній із них відбувся в
1968-му, коли «орли» на
лондонському «Вемблі» в
додатковий час поступи-
лися англійському клубу
«Манчестер Юнайтед». У
складі «Бенфіки» Еусебіу
виграв одинадцять чем-
піонських титулів, п’ять
кубків країни, нагороду
найкращому футболісту
Європи 1965 року, а також
став із дев’ятьма голами
головним бомбардиром
чемпіонату світу-1966, де
португальці вибороли
бронзові нагороди. 

Наприкінці минулого
року в уславленого вете-
рана стався важкий напад
пневмонії, що потребував
госпіталізації, Але він по-
долав недугу. Круглу дату
зірковий форвард від-

святкував, запросивши
всіх, із ким грав протягом
п’ятнадцяти років у рідно-
му клубі, в ресторан Cate-
dral da Cerveja на домаш-
ньому стадіоні «Ештадіу
ду Бенфіка».

— Ніколи не думав, що
доживу до 70. Але завдяки
Господу я тут і сподіваюся
бути в формі ще довгі роки,
— підкреслив ювіляр. —
Зараз у мене немає жодних
скарг на здоров’я. Я щасли-
вий, оскільки під час черго-
вого обстеження лікар ска-
зав, що я навіть можу деко-
ли дозволяти собі келих-
другий вина, але, звичайно,
без зловживання.

У лютому 2010 року Еу-
себіу перед матчем 1/8
фіналу Ліги Європи 
УЄФА між португаль-
ською «Бенфікою» та ні-
мецькою «Гертою» отри-
мав із рук Мішеля Платіні
почесну відзнаку прези-
дента УЄФА. 

— Я людина небагатос-
лівна, але можу сказати,
що для мене велика честь
отримати цю нагороду, —
заявив найкращий бомбар-

дир чемпіонату світу-1966
в Англії.

Видатний нападник ви-
соко оцінює перспективи
нинішнього складу ліса-
бонців, котрі, за сумою
двох матчів обігравши пі-
терський «Зеніт», проби-
лися в чвертьфінал най-
престижнішого клубного
турніру Старого Світу —
Ліги чемпіонів. У націо-
нальній першості діючий
віце-чемпіон країни про-
довжує боротьбу за титул з
принциповими конкурен-
тами — «Порту» і «Бра-
гою». 

— Сподіваюся, «Бенфі-
ка» в цьому сезоні фіні-
шує першою, — висловив
надію Еусебіу. — Пишаю-
ся тим, що дожив до цього
віку, й чемпіонський ти-
тул рідного клубу став би
для мене найкращим по-
дарунком.

Чорна Пантера наводив страх на суперників
ЗІРКА. Нинішньому поколінню португальських футболістів є з кого брати приклад

Ювіляра привітав глава ФІФА Зепп Блаттер
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ЕКСКЛЮЗИВ

1988рік приніс радянським
футболістам срібні ме-

далі чемпіонату Європи, 1992-й
— розчарування через невико-
ристаний потенціал. У збірних
тих скликань перші скрипки гра-
ли Олексій Михайличенко та
Олег Кузнєцов. Обидва спочатку
представляли київське «Дина-
мо», а згодом — шотландський
«Рейнджерс».

Олеже Володимировичу,  від-
бірний турнір чемпіонату Євро-
пи 1992 року збірна СРСР про-
вела дуже потужно. Позаду за-
лишилася навіть збірна Італії на
чолі з такими зірками світового
футболу,  як Дзенга,  Барезі,  Ві-
аллі,  Скілаччі. Але у фінально-
му турнірі щось пішло не так. На
ваш погляд,  та команда могла
досягти більшого? 
— Звичайно, адже колектив пі-
дібрався непоганий. Я зазнав
травми у складі «Рейнджерс»,
тому з командою був, так би мо-
вити, на старті і на фініші. Першу
гру запам’ятав назавжди. У
«Лужниках» у матчі з норвежця-
ми забив єдиний свій м’яч за
збірну. Повернувся за рік — як-
раз до матчу з Норвегією. Його
виграли, але ключова зустріч бу-
ла наступна — з Угорщиною. От-
римали ляпас, зігравши внічию,
тому вигравати відбірний турнір
належало в зустрічі з італійцями.
Нас влаштовував мирний підсу-
мок, якого й вдалося досягти.
Пригадується, нас штанга вряту-
вала, але й італійцям одного разу
пощастило. 

У фіналі,  який проходив у
Швеції,  збірна вперше виходила
на поле під звуки «Оди радості»
Бетховена. На вас це якось
впливало? 
— Кумедно було. Можливо, у
підсвідомості відсутність за пле-
чима країни, за яку граєш, і від-
бивалася, але я на це уваги не
звертав. Думаю, інші також не
заморочувалися. Адже Союз на-
казав довго жити, залізна завіса
впала, а кращі футболісти пере-
їхали грати за кордон. Та коман-
да здебільшого з легіонерів і
складалася. Ми відчули запах
волі, тому й психологічно стали
розкутішими. Стимулював не
гімн — інше. Кожен відчував, що
в такому складі ми вже не зіграє-
мо, адже вже тривали розмови
про створення окремих збірних
України, Росії тощо. Тому й на-
магалися професійно ставитися
до справи. Нам трохи не пощас-
тило, адже проти найсильніших
команд ми зіграли дуже при-
стойно. Не поступилися ні гол-
ландцям, ні німцям. 

Те,  що футболісти приїжджа-
ли з різних чемпіонатів,  якось
відбивалося на командній грі? 
— Навпаки, виїзд до збірної був
своєрідною віддушиною. Адже
рік сидиш у Шотландії, всюди
все нерідне. Звикаєш, звичайно,

поступово, але коли потрапляєш
до збірної — це як ковток свіжого
повітря. Приїжджали із задово-
ленням.

Що трапилося в останній зус-
трічі — проти Шотландії,  адже
мотивації в суперників майже
не було? 
— Мабуть, нещасливий день був
для нас. Ми повністю домінували
на полі, були моменти для взяття
воріт. А шотландці діяли надто
розкуто, і в них майже все вихо-
дило. 0:3 — не за грою. 

Про що ви говорили із супер-
никами перед початком зустрі-
чі,  адже у складі збірної Шот-
ландії було чимало ваших пар-
тнерів із «Рейнджерс»?
— Перекинулися кількома фра-
зами. Згодом, пам’ятаю, писали,
мовляв, ми домовлялися з ними

про сприятливий результат. Та-
кого взагалі бути не могло. Ми з
Михайличенком тоді так доско-
нало і мовою не володіли. Пожар-
тували, мовляв, нам потрібна пе-
ремога. На що отримали відпо-
відь: «Ми всю ніч у барі просиді-
ли, тож ви нас і так обіграєте».
Врешті, так і мало бути. Але такі
неймовірні м’ячі нам забивали!
Більше подібного не пам’ятаю. 

Пізніше,  по поверненні в
«Рейнджерс»,  обговорювали з
партнерами той поєдинок? 
— Після чемпіонату ми поїхали у
відпустку. Повернулися майже
за два місяці. Хто про це вже зга-
дуватиме?

Здивувалися,  коли дізналися
про перемогу на чемпіонаті збір-
ної Данії? 

— Це з розряду нашої гри із шот-
ландцями. Команду збирали на
пляжах, футболісти приїхали
без будь-якої мети. А виявилося,
що навіть спеціально не готую-
чись, можна виступити потужно.
Футболісти у них були непогані.
Грали в Англії, Німеччині. Їхня
гра, щоправда, мені не дуже спо-
добалася, але таке іноді трапля-
ється. Ось греки виграли чемпіо-
нат Європи-2004, хоча такого на-
вряд чи хто очікував.

На ваш погляд,  яка збірна то-
го року була найсильніша? 
— За результатами чемпіонату
Європи — Данія. Якщо за грою,

то, мабуть, Німеччина, силу якої
ми відчули в очній зустрічі.

В іграх проти фаворитів,  зда-
ється,  ви кілька разів відзначи-
лися. 
— Після травми я грав з перемо-
таною ногою. Іноді не встигав за
форвардом голландців ван Бас-
теном. Там за футболку притри-
маю, там акуратно підчеплю. Йо-
му в якийсь момент це набридло.
Каже: «Нога, бачу, в тебе замота-

на. Дивись, ще раз мене прихо-
пиш руками, інвалідом на все
життя залишишся». Але це ігро-
вий епізод, таких в кожному мат-
чі вдосталь. У нього своя робота,
в мене — своя.

А з німцем Руді Феллером, як-
що ви це маєте на увазі, інцидент
був суто ігровий. Він невдало
приземлився, розтягнув руку і в
перерві його замінили. Суддя тоді
навіть штрафного не призначив. 

Існує думка,  що збірна зразка
1992 року не «орала» на полі,  як
за часів Валерія Лобановського,
а грала. Ви поділяєте таку точку
зору?
— У кожного наставника влас-
ний підхід. Тренувальний процес
по-різному будується. Та й у вбо-
лівальників смаки різні. Як на
мене, переваги в організації гри

були у Лобановського, родзинки
мала манера, яку застосовував
Бишовець. Обидві мають право
на життя. Адже один вигравав
єврокубки, медалі чемпіонату
Європи, інший вдало виступив на
Олімпіаді. Подейкували, що за
Бишовця збірна грала видовищ-
ніше. Але критерій оцінки один
— результат. А як його досягти
— за рахунок пресингу й кращих
фізичних кондицій чи завдяки
більш технічним діям і тотально-
му контролю м’яча, залежить від
тренера і гравців, яких він підіб-
рав до своєї моделі. 

Найкращий матч за вашою
участю на чемпіонатах Європи
назвете?
— Мабуть, півфінальна гра на
турнірі 1988 року проти Італії.

У фіналі ви вже не грали… 

— Попередження — невід’ємна
частина футболу. Нам треба було
вигравати в італійців, а коли на
кону стоїть вирішальний поєди-
нок чемпіонату Європи, не дуже
замислюєшся над тим, чи грати-
меш у наступному матчі. Важли-
во те, що ми показали найпотуж-
нішу гру.

Олеже Володимировичу,  у
ваші часи було таке,  що через
травми провідних захисників
збірної неможливо знайти рів-
ноцінну заміну? 
— Тоді навіть уявити було
складно подібне. Майже в кожній
команді, яка грала у вищій лізі
Союзу, були гравці, які б не зіп-
сували картини в національній
збірній. Будь-де — чи то в «Ара-
раті», «Спартаку», тбіліському
чи мінському «Динамо». Потра-

пити до збірної СРСР було дуже
важко. 

Як ви оціните гру захисників
команд Прем’єр-ліги?
— Важко порівнювати. Ми свого
часу грали із заднім захисником,
нині ж команди віддають перева-
гу грі в лінію. Хоча рівень досить
пристойний. Чигринського, ма-
буть, не просто так запрошували
в «Барселону». Михалик у «Ди-
намо» є, Ракицький дуже пер-
спективний. Є футболісти, тільки
б травми їх оминали. 

А яке враження загалом
справляє збірна України?
— Поки зарано говорити. Важко
готуватися під час товариських
зустрічей. Як не крути, а напру-
ження в таких матчах не йде в
жодне порівняння з офіційними
іграми. Але добре, що дуже силь-
ні суперники — Нідерланди, Іта-
лія, Франція. Проти команди Ло-
рана Блана діяли досить при-
стойно, якщо не брати до уваги
останні хвилини. Кістяк у нас є, а
далі побачимо. 

Якщо порівняти гру нашої
команди,  скажімо,  з Італією чи
Францією,  в чому ми поступає-
мося?
— Основна вада, мабуть, у не-
стачі технічних футболістів. Усі
бачили команду Павла Яковенка
на молодіжній першості 2011-го
в Данії. Різниця в техніці порів-
няно з іспанцями істотна. Відчу-
вається це й в моїй юнацькій
збірній, складеній із гравців 1993
року народження. Зрозуміло,
що, володіючи м’ячем, команда
менше витрачає сил, має більше
можливостей забити гол. Ми ж,
постійно перебуваючи в пошу-
ках м’яча, швидше втомлюємо-
ся. Усе взаємопов’язане. 

Що,  на ваш погляд,  потрібно,
щоб на Євро-2012 виступити ус-
пішно?
— Багато чинників впливають на
підсумковий результат. На чем-
піонаті Європи важче вийти з
групи, ніж на чемпіонаті світу.
Найбільше я хотів уникнути в
груповому турнірі трьох конку-
рентів. Передусім Німеччини, яку
вважаю головним фаворитом.
Потім — Португалії, яку тради-
ційно вважають незручною ко-
мандою для нас. А також Росії че-
рез політичну складову. Із жод-
ною з цих збірних у Києві та До-
нецьку наш шлях не перетнеться.
Тож переконаний: жеребкування
фінального турніру для дружини
Блохіна склалося вдало. 

Не останню роль відіграватиме
й психологія. Уже зараз відчува-
ється ажіотаж навколо Євро. Уя-
віть, що буде у червні. Емоції би-
тимуть через край. Але шанс у
дружини Блохіна є. Головне, аби
провідні гравці уникнули травм.

Максим ДМИТРУК 
для «Урядового кур’єра»
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«Коли потрапляєш до збірної — 
це як ковток свіжого повітря»

Екс-захисник київського
«Динамо» Олег КУЗНЄЦОВ

Досьє «УК» 
Олег КУЗНЄЦОВ. Народився 22 березня 1963 року в Магдебурзі (Німеч-

чина). Вихованець футбольної школи Чернігова. Захисник київського «Ди-
намо» та збірної СРСР. Заслужений майстер спорту.

У Вищій лізі зіграв 233 матчі, забив 17 м’ячів. Чемпіон СРСР 1985, 1986,
1990 років.

Володар Кубка країни 1985, 1987, 1990 рр.
Володар Кубка володарів кубків-86.
Чемпіон Шотландії 1992, 1993, 1994 рр.
У складі збірної СРСР провів 66 ігор. Забив 1 м’яч. Срібний призер чем-

піонату Європи-1988.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів. 

На чемпіонаті Європи
важче вийти з групи, 
ніж на чемпіонаті світу.

Збірна СРСР напередодні чемпіонату Європи-1988. Верхній ряд (зліва направо): Рінат Дасаєв, 
Олег Кузнєцов, Анатолій Дем’яненко, Геннадій Литовченко, Сергій Балтача, Володимир Безсонов. 
Нижній ряд: Ігор Бєланов, Василь Рац, Тенгіз Сулаквелідзе, Олександр Заваров, Олег Протасов
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Відповідальні за випуск: Оксана ГОЛОВКО, Валерій РЕКУНОВ, Володимир СОБОЛЕВСЬКИЙ (дизайн), «Урядовий кур’єр»

Успішно працюючи за фахом
дизайнера промислових ін-

тер’єрів, визнаний професіонал
Костянтин Казанчев не прихо-
вує, що не мислить свого життя
без іншої частини власної твор-
чої натури — карикатури і
створеної за його ініціативою
Асоціації карикатуристів Ук-
раїни. Сьогодні пропонуємо чи-
тачам тематичну добірку ху-
дожника, який хоч і малює без
слів, виявився легким і приєм-
ним співрозмовником.

У Ваших роботах відчуваєть-
ся знання футбольних тонкощів.
Ви вболівальник зі стажем чи,
може,  граєте у футбол? 
— Колись грав. До речі, знав би,

що так усе складеться, може,
й не кинув би. Адже раніше
футбол був інший, глибший.
А нині це бізнес, дуже при-
бутковий, але бізнес. І вбо-
ліваю тепер уже не за
якусь конкретну команду,
а, як кажуть, «за наших».

Карикатуристи народжують-
ся з почуттям гумору чи це спра-
ва наживна?
— Знаєте, іноді карикатуристи
серйозні тому, що в них маленькі
гонорари. А так перше і головне
— щоб самому подобалося.
Прийшла тема — намалював. Я,
скажімо, малювати почав ще на
полях шкільних зошитів. Без-
умовно, талановита людина має
бути різнобічно розвиненою, і
краще якщо з гумором у неї все
гаразд. Шкода, що в нас мало лю-
дей у політиці і в інших галузях
суспільної діяльності, які усміха-
ються. 

А взагалі без почуття гумору
неможливо навіть у повсякден-
ному житті. Знаєте, приміром, як
відреагували в Одесі на рішення
УЄФА не включати це місто до
числа господарів Євро-2012? За-
початкували у 2009-му постійно
діючу виставку карикатур, на-
дісланих на міжнародний кон-
курс «Фейр плей» («Чиста гра»),
натякнувши так, що, на думку
одеситів, до відбору кандидатів
є претензії, а вердикт чиновни-
ків від футболу, які вирішили,
що море для футболу — це не
головне, непрозорий та не-
вмотивований. 

Як оцінюєте шанси на-
ших хлопців на Євро-2012?
— Футболістам, як і україн-
цям загалом, потрібно побо-

роти комплекс меншовартос-
ті. Спостерігаючи за перебі-
гом подій на полі, іноді жар-
тую, що наших футболістів, аби
показали бажаний результат,
треба налякати. І тоді, мамо, не
горюй! Ось була колись збірна
СРСР, яка мала шанс стати чем-
піоном світу в 1958-му , якби од-
ного з кращих футболістів Еду-
арда Стрельцова, якого порів-
нювали із самим Пеле, не засу-
дили за сумнівним звинува-
ченням…

А ваші найближчі творчі
плани пов’язані з майбутнім
чемпіонатом Європи? 
— Так. Моя персональна
виставка відкриється у
квітні в столичному торго-
вельному центрі «Більшо-
вик». А підсумки міжна-
родного конкурсу ка-
рикатур «Незалеж-
ність», який цього ро-
ку присвячений голов-

ній континентальній
футбольній події чо-

тириріччя, підбивати-
мемо у червні, безпо-
середньо напередодні
чемпіонату. Тому
охочі ще можуть
встигнути надісла-
ти свої роботи.

Водночас ведемо пере-
мовини з Федерацією
футболу України, аби
розмістити наші кари-
катури у стінах цієї за-
стібнутої на ґудзики ор-
ганізації. Гадаю, якби
Мішель Платіні поба-
чив на стінах ФФУ
творчість карикату-
ристів, то неодмінно
усміхнувся б. 
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«Якби Платіні побачив наші малюнки
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Художник-карикатурист Костянтин КАЗАНЧЕВ:

Костянтин КАЗАНЧЕВ. Народився
1956 року в Киргизькій РСР. освіта ви-
ща технічна і дизайнерська. Працює в
галузі поліграфічного та промислового
дизайну. Член Спілки дизайнерів та
Спілки журналістів України. основний
вид діяльності — поліграфічний дизайн.

Учасник вітчизняних і зарубіжних ко-
лективних виставок карикатури. Провів
п’ять персональних виставок, зокрема
закордонних. лауреат понад 30 міжна-
родних конкурсів карикатури.

У 2001 р. організував міжнародний кон-
курс карикатур «Незалежність» і провів 15 конкурсів. У 2002 р. заснував 
асоціацію карикатуристів, головою правління якої працює й нині. 
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Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Малюнки 
Костянтина

КАЗАНЧЕВА
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