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11Як готується до
стартового поєдинку
групи Д збірна Швеції,
розповів наставник
команди Ерік Хамрен

МОДА У ГРІ

16 Шлях із подіуму 
на трибуну 
не такий уже 
й крутий

Підготовка до чемпіонату:
не святі горшки ліплять

СПЕЦПРОЕКТ «УК». Наші кореспонденти проаналізували 
стан готовності дорожньо-транспортної інфраструктури 
до майбутньої європейської першості
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ПРЯМА МОВА

ТАБЛО

Кутовий краще, ніж корнер
НОВИНКА. Днями відбулася презентація українсько-англо-

російського футбольного словника, який містить понад 3 тисячі
футбольних термінів та висловів. 

Представляючи працю, її автор — медіа-офіцер УЄФА Маму-
ка Кварацхелія зазначив, що мріяв створити професійний фут-
больний словник ще в 1990 році, коли за часів СРСР став одним
із засновників незалежної федерації футболу Грузії. 2009 року
мрія здійснилася — побачив світ англо-грузинський футбольний
словник. А після того, як Україна отримала право разом із По-
льщею приймати Євро-2012, спільно з українськими колегами
розпочав роботу над українсько-англо-російським варіантом. 

Навіщо використовувати іноземні «бліц» або «флеш» до ін-
терв’ю, коли є чудове українське слово «блискавичне»? Навіщо
вживати «креативний», якщо є слово «творчий»? Чи не краще
рідне «кутовий» від «корнера»? Якщо в народних українських
іграх називають «щуром» ігровий момент, коли щось проcковз-
не поміж ніг, — чому такого терміна немає у футболі?», — за-
питує автор. 

АНдрій ШЕВЧЕНКО:
«Україна буде 

на висоті і добре
підготується 

до проведення
континентальної

першості — для нас
це питання

національної
гордості».

Капітан збірної України про найголовнішу подію року

Оксана ГОЛОВКО,  
«Урядовий кур’єр»

Спеціально навчені коментато-
ри практично стануть їхніми

очима. Кожен стадіон чемпіонату
отримає 30 спеціальних аудіо-
гарнітур, за допомогою яких не-
зрячі зможуть «побачити» фут-
больний матч. Ця послуга, що
реалізується в рамках Міжна-

родного проекту УЄФА «EURO
2012: Respect Inclusion — Foot-
ball with No Limits», є новатор-
ською в Україні, однак більшість
європейських стадіонів вже кіль-
ка років надають аудіоописові
коментарі спортивних подій.

Навчатиме українських волон-
терів мистецтву аудіоописового
коментаря австрієць Мартін Цвін-
шенбергер. Фахівець повідомив,

що головний акцент в коментарі
для сліпих глядачів робиться на
найдрібніші деталі — колір, жес-
ти, мімічні рухи. Це дозволяє лю-
дині з вадами зору краще уявити
собі те, що відбувається на полі. 

«Також значну роль при цьому
відіграють емоції, настрій інших
глядачів, все це створює атмосфе-
ру матчу», — зазначив Мартін
Цвіншенбергер. На його переко-

нання, саме відчуття живого фут-
больного дійства і переживання
допомагає незрячим людям від-
чувати себе рівними серед рівних. 

Австрійське телебачення нині
надає аудіоописовий коментар 17
відсотків всіх спортивних подій в
країні, розповів австрійський ко-
ментатор.

— Ми щиро сподіваємося, що
ця практика стане звичною для

України і після Євро-2012. Зараз
ми навчаємо мистецтву аудіо-
описового коментаря волонтерів.
Але незабаром це може стати
професією, адже вони зможуть
допомогти незрячим побачити не
тільки спортивні змагання, а й ін-
ші соціально важливі події, —
переконаний голова Національ-
ної Асамблеї інвалідів України
Валерій Сушкевич.

Незрячі «побачать» європейський футбол
ТОЛЕРАНТНІСТЬ. Люди з вадами зору зможуть долучитися до перебігу Євро-2012 
завдяки аудіоописовому коментарю

12149425заявок
на придбання квитків на матчі Євро-2012

подали футбольні вболівальники з усього
світу — це абсолютний рекорд за всю

історію проведення чемпіонатів

Підготовка до чемпіонату:
не святі горшки ліплять



Віце-капітан збірної України Ана-
толій Тимощук розповів uefa.com

про підготовку України до Євро-
2012, рівняння на збірну Греції, Оле-
га Блохіна та суперників по групово-
му турніру. 
— Ажіотаж в Україні навколо Євро
зростає з кожним днем. Я це прек-
расно відчуваю навіть у Мюнхені.
Про це говорять і мої друзі, рідні, з
якими постійно спілкуюся. Ключові
теми розмов — квитки на ігри, якість
стадіонів. Люди справді чекають на
початок турніру. І це ще не межа.
Словом, під час Євро очікую боже-
вільної підтримки наших співвітчиз-
ників. При цьому, гадаю, що будь-яка
збірна, яка виступатиме в Україні, не
матиме нагоди скаржитися на від-
сутність уваги фанатів. 

— Як сприйняли повернення на тре-
нерський місток збірної Олега Бло-
хіна? Чи змінилися його характер,
вимоги,  ставлення до гравців,  мето-
ди управління командою? 
— Гадаю, якщо національна федера-
ція дійшла висновку знову звернути-
ся до послуг цього фахівця, отже, у
цьому є сенс, значить, були пробле-
ми, які слід було вирішувати таким

чином. Мені і, як, мабуть, біль-
шості гравців, які пройшли ви-

пробування чемпіонатом світу-
2006, досить комфортно пра-

цювати з Блохіним, з його по-
мічниками. 

За великим рахунком, за
чотири роки Блохін не змі-
нився. Йому нині складніше
— у збірній багато молодих
виконавців, і до кожного
потрібно знайти індивіду-
альний підхід. На ЧС-2006
поїхало багато досвідче-
них хлопців, їм по кілька
разів пояснювати нічого не
потрібно. Головне було —
задати напрям. Нині ситуа-
ція змінилася, і Блохіну та-
кож доводиться змінюва-
тися, пристосовуватися до
неї. Однак тренувальний
процес за своєю суттю зали-
шився таким, як був. 

Стиль гри нинішньої 
команди дещо відрізняється.

Вона стала сучаснішою. І на те є
об’єктивні причини. Прийшли

нові хлопці, та й футбол не стоїть
на місці. Грати так, як ми грали шість
років тому, вже не можна. 
— Наскільки важлива роль лідера в
сучасному футболі? 

— У сучасній команді лідерів має бу-
ти кілька. Чим більше — тим краще.
Лідер повинен бути в кожній лінії.
Щодо себе, то я утримаюся від відпо-
віді. Нехай мої дії коментують інші.
Просто я роблю все, щоб бути ліде-
ром і на полі, і за його межами. Щоб
партнери могли на мене покластися
в будь-який момент. 

— Ігор Семшов,  півзахисник збірної
Росії і ваш колишній партнер по
«Зеніту»,  розповів,  що спостерігав
за жеребкуванням фінальної стадії
разом із вами. Ви з успіхом відіграли
в цій країні два з гаком сезони — не
шкодуєте,  що на Євро Україна з Ро-
сією не потрапили в одну групу? 
— Якби ми грали з Росією, все було б
набагато цікавіше. Особисто для мене,
бо в російській збірній грає багато мо-
їх друзів. Вважаю, що Росія потрапи-
ла чи не в найслабшу групу на Євро,
проте цю групу все одно не назвеш
прохідною. Польща, Греція, Чехія —
суперники для Росії ще ті. Щодо на-
шого квартету, то він виглядає солід-
ніше. Кожен опонент надзвичайно не-
безпечний. Якщо ми вийдемо в плей-
оф і нам випаде Росія — лише радіти-
му. Проти друзів грати цікаво. 

— З вашим першим суперником —
збірною Швеції — минулого року ви
грали двічі. Наскільки корисним мо-
же виявитися цей досвід? Які ігрові
якості шведської команди ви б від-
значили і чого від неї слід очікувати
в Києві? 
— Відзначив би характер шведів і
постійну готовність до боротьби. Гра
цієї збірної за стилем схожа з укра-
їнською. А ще у грі шведів багато за-
лежить від дій Ібрагимовича. Він —
лідер і найкращий гравець команди.
Проте шведи завжди виглядають
єдиним колективом і не мають про-
блем з бойовим настроєм. 

— Розкажіть про ваше перше спіл-
кування з Франком Рібері після же-
ребкування Євро-2012,  яке звело
Україну та Францію в одну групу. 
— Приїхав уранці після жеребку-
вання на базу «Баварії» і кажу: «Ну
що, Франку, вляпалися ви?» Повірте,
їм з нами легко не буде. Так, ми в ос-
танній очній зустрічі в Донецьку про-
грали — 1:4, але рахунок був не по
грі. Просто французи тоді провели
вкрай сильну і вдалу кінцівку, забив-
ши три голи упродовж останніх п’яти
хвилин. Повторення історії не буде.
Франк, зрозуміло, теж згадує До-

нецьк, жартує наді мною. Нахваля-
ється, що Франція розбереться з на-
ми так само і на Євро. У такому ключі
ми спілкувалися неодноразово. Але
все — на рівні жартів, по-доброму. 

— Ще одного свого опонента — збір-
ну Англії — Україна перемогла в
Дніпропетровську в останньому оч-
ному поєдинку восени 2009-го. Втім,
відтоді англійська команда істотно
змінилася. На вашу думку,  вона ста-
ла сильнішою? 
— Наша гра з Англією — з тією від-
дачею, силовою боротьбою, жагою до
перемоги — була близька до того, аби
назвати її кращою для України. Але
якщо ми не стали сильнішими тоді, то
ми просто зобов’язані стати сильні-
шими зараз. На Євро нам відступати
нікуди. Нам потрібно викластися на-
віть не на 100%, а на 150%, якщо це
можливо. Щодо Англії, то вона, зви-
чайно, змінилася. Як саме, нам ще на-
лежить проаналізувати. Мені вида-
ється, що рівень англійського чемпіо-
нату трохи впав, і це мало позначити-
ся на рівні гри національної команди.
Але недооцінювати англійців не мож-
на. Вони завжди були сильні, плюс —
скучили за гучними перемогами. 

— Ваш тренер зазначив,  що для Ук-
раїни вихід до чвертьфіналу є зав-
данням-мінімумом. У такому разі,
який підсумок турніру для України
слід вважати успішним? 
— Нам слід налаштовуватися на
максимум — тільки на перемогу в
турнірі. Щоб виступити успішно, зо-
бов’язані демонструвати максимум
своїх можливостей протягом усього
чемпіонату. Навіть більше! Плюс на
вищому рівні має бути не тільки са-
мовіддача, а й реалізація моментів.
Сильний опонент не дасть нам ство-
рити багато можливостей для взяття
воріт. Якщо таких у нас буде одна-
дві, їх треба неодмінно втілювати в
голи. 

Є гідний приклад — збірна Греції.
Вона кілька разів перемагала з міні-
мальним рахунком — 1:0, але при
цьому перемагала! За рахунок від-
мінної реалізації моментів, ефектив-
ного використання «стандартів» вона
пройшла всю дистанцію і стала чем-
піоном. Для нас це — чудовий орієн-
тир. Чим вищий буде у збірної Украї-
ни відсоток реалізації, тим більша
ймовірність, що вона досягне успіху.

Підготувала Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Зелений коридор —
червневий привілей

Іван ШЕВЧУК, «Урядовий кур'єр»

ЧЕРЕЗ КОРДОНИ. Українські та молдовські митники, а та-
кож представники Місії Євросоюзу з прикордонної допомоги
Україні та Молдові зібралися в Одесі, щоб визначитися із на-
прямками співпраці на найближчий час. У такому форматі зус-
тріч проводилася вперше, однак не схоже, щоб цей млинець
був нанівець. 

Учасники перемовин навіть перетримали регламент, оскіль-
ки, як пояснив потім голова Державної митної служби України
Ігор Калєтнік, діалог виявився «надто практичним та цікавим».

Нагальне завдання перед митниками поставив чемпіонат Єв-
ропи з футболу. На це спортивне дійство до України має заві-
тати майже півтора мільйона туристів. Заплановано цілу низку
заходів, що повинні полегшити їм перетин кордону, а також за-
безпечити ритмічну роботу всієї транспортно-торговельної ін-
фраструктури. Для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності,
що возитимуть свої товари під Євро, буде запроваджено спро-
щені митні декларації — вони міститимуть у десять разів менше
граф для заповнення, а також можуть бути написані від руки та
ще й іноземною мовою. Щодо звичайних туристів, то їм запро-
понують так звані «зелені коридори Євро», де буде застосовано
метод єдиної зупинки: це коли в одній точці і митники, і прикор-
донники обох держав залагоджуватимуть усі питання, пов’язані
з перетином кордону. 

На жаль, не всі ці послаблення призначені для постійного
вжитку. Головний митник України Ігор Калєтнік зазначає: «Час-
тина з них діятиме виключно під Євро-2012, але ми їх можемо
розглядати і як пілотний проект. Якщо під час Євро-2012 ця сис-
тема покаже свою ефективність, то певні напрацювання ми змо-
жемо залишити назавжди». 

Подальша доля новацій залежатиме від того, якою мірою
вдасться поєднати спрощені процедури з належним рівнем кон-
тролю на кордоні. 

Тим часом певний позитив для причетних до Євро-2012 ма-
ють створити і раніше започатковані програми. «Ефективно по-
чав діяти договір про першочерговий пропуск плодоовочевої
продукції, — каже Ігор Калєтнік. — А для Одеської, Вінницької
та Чернівецької областей це дуже важлива складова». Поза тим
хороші результати дає запроваджена на українсько-молдов-
ському кордоні система, що сповіщає про утворення понаднор-
мових черг. Позитив тут у тому, що вже кілька місяців вона не
спрацьовувала. До певної міри на кордоні напрацьовано й еле-
менти щойно згаданої єдиної зупинки.

На одеській зустрічі неодноразово згадували добрим словом
перший спільно керований пункту пропуску (СКПП), що був від-
критий за підтримки Місії Європейського Союзу з прикордонної
допомоги Молдові та Україні (EUBAM). Понад місяць тому він
запрацював на базі пункту пропуску «Бричень-Росошани». Про-
ект передбачає, що контроль на в’їзді та виїзді проводитимуть
на території Україні, в Росошанах (Чернівецька область), а дії
прикордонних та митних служб Молдови та України буде об’єд-
нано, спрощено та оптимізовано. 

Це дає змогу істотно скоротити час, потрібний для перетину
кордону туристами та для оформлення товарів. Уникнувши дуб-
лювання своїх дій у процесі перевірки, прикордонні служби обох
країн зможуть заощадити людські та технічні ресурси. Тож хоч
пілотний проект і розрахований на півроку, українці й молдова-
ни вже зараз прагнуть поширення такої практики. 

Кубок Анрі Делоне
мандруватиме Україною 
й Польщею

ОГЛЯДИНИ. З 20 квітня по 26 травня 2012
року шанувальники Євро-2012 матимуть уні-
кальну можливість побачити зблизька го-
ловний трофей чемпіонату Європи 2012 ро-
ку з футболу — Кубок Анрі Делоне. Почи-
наючи з відмітки 50 днів до першого матчу
турніру, і протягом місяця триватиме рек-
ламна кампанія, яка пройде в 14 містах
двох приймаючих країн.

Трофі-тур стартує 20 квітня у Варшаві,
після чого проїде всією Польщею та Украї-
ною, перш ніж завершиться 26 травня в
Одесі. 

Як повідомляє місцевий оргкомітет, кож-
не місто-господар зустрічатиме Кубок уро-
чистим парадом. Учасники перенесуть
трофей в спеціальне місце, де протягом
наступних двох днів він буде доступний для
широкого загалу. 

Трофі-тур УЄФА супроводжуватимуть
визначні футболісти та Друзі Євро-2012,
включаючи  послів Євро-2012 — Андрія
Шевченка, Олега Блохіна, Анджея Шармаха
і Збігнєва Бонека. 

На кожній зупинці турне вболівальники змо-
жуть сфотографуватися з кубком, помилуватися
повітряною кулею заввишки 35,5 метра, що імітує цей трофей.
Для гостей заходів будуть організовані розважальні програми,
а окремі щасливчики зможуть стати володарями квитків та фут-
больних м’ячів. 

«Нас надихає    подвиг Греції»
Досвідчений півзахисник Анатолій ТИМОЩУК: 

«Нас надихає    подвиг Греції»
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Перший матч на європейській
першості дружина Олега

Блохіна зіграє зі скандинавською
командою. Торік 10 серпня в то-
вариській зустрічі між цими су-
перниками сильнішими вияви-
лися гості. На другій компенсова-
ній хвилині поєдинку Тобіас Хю-
сен після передачі Свенссона
уникнув офсайдної пастки і за-
бив єдиний переможний м’яч.

Слід зазначити, що з різних
причин у харківській грі не змог-
ли взяти участь провідні вико-
навці нашої збірної — Олександр
Шовковський і Ярослав Ракиць-
кий, Андрій Ярмоленко і Олег
Гусєв. 

— Не можна тренуватися ра-
зом лічені дні, а потім виграти у
збірної Швеції, яка виступає в
незмінному складі впродовж
кількох років, — таким виявило-
ся коротке резюме головного
тренера синьо-жовтих.

Увечері 11 червня на оновлено-
му «Олімпійському» Анатолій
Тимощук та його партнери нама-
гатимуться розпочати дебютний
для української збірної фіналь-
ний турнір чемпіонату Європи з
позитивного результату.

Як готується до стартового по-
єдинку групи Д наш суперник,
розповів журналістам наставник
шведів Ерік Хамрен:

Про тренувальну
базу під Києвом

«Кожен тренер вирішує, що
краще для його команди. Для нас
найкраще базуватися в Україні.
Я був радий, що ми гратимемо всі
три гри на груповому етапі в
Києві. Нам не потрібно буде бага-
то подорожувати й витрачати
зайву енергію. Але це деталі,
найголовніше — як ти дієш на
футбольному полі.

При цьому я не бачу проблем у
тому, що збірні України та Шве-
ції тренуватимуться одночасно
на базі київського «Динамо» в
Кончі-Заспі. Вони знатимуть про
нас майже все ще до того, як ми
приїдемо в Україну, а ми вивча-
тимемо їх. І не думаю, що в нас

залишиться багато таємниць од-
не від одного. Звісно, щось ми
триматимемо в секреті».

Про зустріч
з господарями

«Якщо подивитися на статис-
тику змагань з інших видів
спорту, то завжди важко розпо-
чинати турнір проти домашньої
команди. Це буде непросте ви-
пробування для нас. Тим біль-
ше, що збірна України останнім
часом показувала дуже хороші
результати, вона не програвала
вже в п'яти зустрічах. Але при-
їде багато й наших уболіваль-
ників. Весь стадіон буде жовто-
синім, а нам подобаються ці ко-
льори. 

Перша гра на турнірі важлива,
але від неї залежить не все. На-
приклад, Швеція перемогла на
старті попереднього чемпіонату
Європи в Австрії та Швейцарії.
Але згодом зазнала поразок від
збірних Іспанії та Росії й у під-
сумку не вийшла з групи. Пер-
ший матч завжди важливий, але
якщо не досягти результату в

другій і третій грі, то стартовий
успіх знецінюється».

Про фаворита
нашого квартету

«У групі Д є дві великі фут-
больні нації: Англія і Франція.
Нам з Україною буде однаково
важко: ми — команди приблизно
одного рівня. Якщо дивитися ре-
ально, саме фаворити мають ви-
ходити з нашого квартету. Але я
не з тих людей, хто дивиться на
речі лише реально. Інакше я не
був би тренером. У житті завжди
є місце мріям. Тож обидві синьо-
жовті збірні цілком можуть про-
битися до наступного раунду
змагань. 

Щодо британців, то мені
складно сказати, як зміниться
їхня гра після відставки італій-
ця Фабіо Капелло. Вони прове-
дуть кілька товариських матчів
перед початком турніру, й ми
зможемо це побачити. Але фут-
болісти залишаються ті самі.
«Три Леви» — традиційно силь-
на команда, і з будь-яким на-
ставником це буде непростий
конкурент».

Про Златана
Ібрагимовича

«Швеція — маленька країна.
У нас не так багато висококлас-
них футболістів, як, приміром, в
Англії або Франції. Тому нам

потрібний певний талан: щоб у
провідних гравців не було
травм, вони не виявилися надто
втомленими й не втратили своєї
фізичної форми. Якщо ми хоче-
мо досягти результатів улітку,
маємо бути готові на 100%. Інак-
ше фаворити, у складі яких
більше висококласних виконав-
ців, перемагатимуть нас, навіть
якщо будуть готовими відсотків
на 80.

Особливі надії покладаю на
нашу найяскравішу зірку —
Златана Ібрагимовича. Форвард
проводить блискучий сезон в
італійському «Мілані». Златан
став лауреатом щорічної премії
«Оскар дель Кальчо», яку вру-
чають найкращому гравцеві
італійської серії A минулого се-
зону». 

Залишається додати, що 54-
річний Ерік Хамрен очолює
збірну Швеції з 4 листопада
2009 року. До цього працював із
норвезьким «Русенборгом» і
данським «Ольборгом». За час
перебування наставником
шведської команди двічі зустрі-
чався з Україною. 9 лютого 2011
року збірні зіграли у фіналі то-
вариського турніру на Кіпрі
внічию — 1:1, а в серії після-
матчевих пенальті українці під
керівництвом Юрія Калитвин-
цева перемогли з рахунком —
5:4. 10 серпня шведи обіграли
господарів у товариському мат-
чі в Харкові.

олег БлоХІН, 
головний тренер збірної
України:

— Шведська збірна — добре організована, добротна
команда. У плані віддачі шведи, як і всі скандинави, ма-
ють дуже впевнений вигляд. У цієї збірної достатньо до-
свідчених гравців, які вирізняються ігровою дисципліною
і хорошим вишколом. На чемпіонатах світу та Європи
шведи не досягають високих результатів, однак беруть
участь у них із завидною постійністю.

ларс-оке лАГрЕлл, 
екс-президент
Шведського
футбольного союзу: 

— Ми граємо сім-вісім місяців на рік, тоді як наші су-
перники можуть дозволити собі 12 місяців. Тож аби діс-
татися кожного фінального турніру, необхідно важко пра-
цювати. У країні наших масштабів немає жодних переду-
мов для того, щоб виступати в кожному фінальному тур-
нірі. Проте якщо ми зіграємо у двох вирішальних стадіях
із трьох, це буде видатне досягнення.

Массиміліано АллЕГрІ, 
головний тренер

«Мілана»:
— У переможному поєдинку з «Ромою» в 29-му турі

обидва м’ячі забив шведський форвард Ібрагимович. Ос-
танній гол виявився ювілейним —п’ятдесятим у червоно-
чорній футболці міланського клубу. Після перерви лідер
бомбардирської гонки взяв гру на себе і змінив ситуацію
на полі. На мій погляд, разом з Ліонелем Мессі та Кріш-
тіану Роналду Златан входить до трійки найкращих фут-
болістів світу. 

Мартен
СТЕКЕлЕНБУрГ, 
воротар «роми»: 

— Златан Ібрагимович справді дуже сильний форвард,
який забиває чимало важливих м’ячів. Він вигравав чем-
піонський титул у найсильніших футбольних лігах Старо-
го Світу. Сьогодні він, безперечно, найяскравіша зірка
італійської Серії А. Я б дуже хотів, щоб він грав за мою
команду.

ЗБІрНА ШвЕцІї
У кваліфікації Євро-2012 жовто-

сині стали найкращими серед ко-
манд, що посіли другі місця. 

Найкращий результат на Євро:
півфіналіст 1992 року.

Тренер: Ерік Хамрен.
Найкращий бомбардир: за всі ча-

си — Свен Рюделль (49); нинішній
склад — Златан Ібрагимович (28).

Найбільша кількість матчів: за всі
часи — Томас Равеллі (143); ниніш-
ній склад — Андерс Свенссон
(123).

КвАлІфІКАцІя Євро-2012
Група Е: друге місце
Найкращий бомбардир: Златан

Ібрагимович (5)
Не пропустили жодного матчу: Мі-

каель Лустіг, Себастіан Ларссон, Кім
Челльстрем, Йохан Ельмандер (10)

Право зіграти на полях України та
Польщі шведи вибороли в завер-
шальному матчі зі збірною Нідер-
ландів, яка виграла до цього
дев’ять зустрічей поспіль. На до-
машній арені «Росунда» команда
Хамрена дала бій фавориту і вирва-
ла життєво необхідну перемогу з
рахунком — 3:2.

ВІЗИТІВКА
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ДЕБЮТАНТ. Три голи
в принциповому матчі з
«Аяксом» укотре підтвер-
дили клас шведського
нападаючого Джона
Гвідетті. Орендова-
ний у «Манчестер
Сіті» 19-річний гра-
вець яскраво засяяв
у складі «Фейєноор-
да» і вже встиг зробити
два хет-трики в матчах
вищого дивізіону чемпіона-
ту Голландії. Дивовижне до-
сягнення, якщо врахувати, що
свого часу він босоніж ганяв
м’яч вулицями Найробі. 

Хоча Гвідетті народився в Сток-
гольмі, частину дитин-
ства він з батьками
провів у Кенії і займа-
тися футболом почав
саме там. Після повернен-
ня до Швеції Гвідетті став займатися
в клубі «Браммапойкарна», відомому
на всю країну системою підготовки
молоді. Коли нападаючому виповни-
лося 16, він знову поїхав за кордон.
Цього разу — в «Манчестер Сіті», ку-
ди його «посватав» шведський фахі-
вець Свен-Йоран Ерікссон. Хоча та-
лановитому футболістові вдалося пе-
реконати «городян» в своїй профпри-
датності, його віддали в оренду, щоб
він мав постійну ігрову практику. 

З переходом до «Фейєноорда»
Гвідетті не помилився. У 20 матчах
чемпіонату Нідерландів він забив
19 м’ячів і нещодавно був названий
одним голландським журналом

«культовою фігурою». Ця любов
обопільна.

— Насолоджуюся футболом у
Нідерландах. «Фейєноорд» як

велика сім’я, а Роттердам
— місто, де пристрасно

люблять футбол, —
запевняє форвард.
З кожним новим го-
лом усе більше вбо-

лівальників і журналістів за-
кликали тренера збірної
Швеції Еріка Хамрена
спробувати Гвідетті з
прицілом на Євро-2012.
29 лютого форвард де-

бютував у складі націо-
нальної команди в то-
вариському матчі

проти Хорватії (3:1)
— Тепер він знає,

як важко грати за
збірну Швеції, — за-

значив після впевненої перемоги в За-
гребі лідер гостей Златан Ібрагимо-
вич. — Дебют відбувся, далі Гвідетті
гратиме за національну збірну все
краще і краще. Було б добре, якби но-
вачок відзначився у першому ж матчі,
але і без забитого гола він повинен бу-
ти задоволений своєю грою.

Капітан «Тре Крунур» впевнений,
що талановитий юнак може істотно
підсилити збірну Швеції.

— Йон належить до футболістів, які
мають щось особливе, — наголосив
Златан. — На Євро-2012 у всіх команд
будуть джокери. Нашим стане Джон
Гвідетті. Вже немає жодних сумнівів,
що він візьме участь в цьому турнірі. 

«Не збираємося
виходити 
на поле 
з піднятими
руками»

Головний тренер збірної Швеції 
Ерік ХАМРЕН:

«Не збираємося
виходити 
на поле 
з піднятими
руками»

Скандинавський джокер із Кенії

ПРЯМА МОВА
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Добірку підготував Віктор САВЧУК для «Урядового кур’єра»
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Златан Ібрагимович: «Українці, звісно, мають перевагу свого поля,
однак у них немає… Ібрагимовича»



До досить колоритного порівняння
вдався нещодавно голова До-

нецької облдержадміністрації Андрій
Шишацький, коли зайшлося про ту-
тешні автомагістралі, які ще належить
відремонтувати за пару місяців, що
залишилися до старту Євро-2012.
«...Там, біля літака у Вуглегірську до-
рога така, немов пам’ятник поставили
саме за те, що він розбомбив цю до-
рогу...» — пожартував він. Репліку оці-
нили. І тепер жителі області наввипе-
редки підказують території, де також
є резон встановити схожий знак. Хоча
вони одночасно бідкаються — мовляв,
де тоді набрати стільки літаків?..

Не секрет, стан місцевих доріг під
час підготовки до проведення Євро-
2012 в Донецьку завжди перебував
на особливому контролі. І за останні
роки в місті та області й справді не-
мало зробили для поліпшення авто-
шляхів. Особливо це помітно в цен-
тральних районах міста на маршру-
тах, якими пересуватимуться учасни-
ки та гості чемпіонату. Взялися впо-
рядковувати шляхи й за межами ме-
гаполісу, а одним із найбільших про-
ектів стало будівництво об’їзної доро-
ги, завдяки якій вдалося б вивести з
центру міста транзитний транспорт.
Втім, на жаль, через проблеми з фі-
нансуванням, впоратися із цим до Єв-
ро-2012 все ж не вдасться (на відрі-
зок, який належить добудувати, по-
трібно десь 1,3 мільярда гривень, а
відшукали менше половини цієї су-
ми). Повністю завершити будівництво
вдасться вже в наступному році, а по-

ки вирішити зробити своєрідний
обов’язковий мінімум. 

«До початку чемпіонату насампе-
ред потрібно добудувати дорогу на
Ясинуватській розвилці при в’їзді до
Донецька та на магістралі на Запоріж-
жя в районі Кірша, — визначив пріо-
ритети керівник облдержадміністрації.
— Також триває ремонт ділянок об’їз-
ного шляху з боку Макіївки та на ін-
ших напрямках».

Безпосередньо в місті дорожні
служби активно приступили до весня-
ного ремонту доріг. Причому фахівці
стверджують, що від попереднього
поширеного досвіду так званого кос-
метичного рихтування доводиться від-

мовлятися. Бо до стану шляхів тепер
висуваються значно серйозніші та
особливі вимоги європейського рівня.
Причому бригади комунального під-
приємства «Дорожнє ремонтно-буді-
вельне управління», які подекуди
можна побачити на вулицях міста, —
тільки верхівка айсбергу. Адже, щоб
не створювати перебої в русі міського
громадського транспорту, ремонтники
працюють в нічну зміну. 

За словами Донецького міського
голови Олександра Лук’янченка,
всього у 2012 році на ремонт внутріш-
ніх міських доріг буде витрачено 45
мільйонів гривень, а до 10 червня від-
ремонтують всі головні магістралі.

Досі з наявних 63 комунальних доріг
ремонт завершили на 55 об’єктах, за-
гальною довжиною більше 50 кіло-
метрів. 

Наприкінці березня в Донецьку та-
кож розпочали ремонт під’їзних шля-
хів до міських лікарень, у яких у разі
необхідності надаватимуть допомогу
гостям. А своєрідною родзинкою од-
ного з міських маршрутів стало зве-
дення з ініціативи ФК «Шахтар» біля
«Донбас Арени» трамвайної зупинки
у вигляді футбольних воріт. Павільйон
з металу та пластику є точною копією
справжніх воріт, а всередині змонту-
вали десять крісел — такі ж встанов-
лені на «Донбас Арені». 

Автодорожники краю стараються,
готують дороги, якими вболіваль-

ники діставатимуться на матчі у Хар-
кові й Донецьку, чудово розуміючи,
що туристи й футбольні фани примі-
ром з Туманного Альбіону їхатимуть
не «Тавріями» чи «УАЗами», і тим
більше не «Нивами», а технікою, якій
страшні нерівності на дорогах. 

Із Києва через Полтавщину на євро-
матчі наприклад у Донецьку можна прої-
хати кількома маршрутами-напрямками.
Один і них Бориспіль—Дніпропетровськ.
Другий — доїжджаємо до Решетилівки,
тут повертаємо праворуч і рухаємося ав-
тодорогою Р-52 Царичанка—Дніпропет-
ровськ—Решетилівка. Є ще один мар-
шрут (і він, мабуть, найважливіший), що

сполучає Київську, Харківську, Луган-
ську і Донецьку області: Київ—Харків—
Довжанський. Вірогідно, саме цією доро-
гою переміщатиметься найбільша кіль-
кість перевізників та поціновувачів гри
мільйонів. Цю «артерію» ремонтують з
минулого року. Зокрема над цим працює
підрядна організація «Південьзахідшлях-
буд», яка фінансується за рахунок кре-
дитних коштів Світового банку. 

Дорожні будівельники працюють на
межі Полтавської області. Їхні най-
ближчі плани — якнайшвидше дійти з
реконструкцією та капітальним ремон-
том до Пирятина. Але хто бачив їхню
роботу, той визнає, що на якість доро-
ги темпи не впливають. «Будують на
совість, щоб і після чемпіонату не со-
ромно було дивитися людям в очі», —
каже перший заступник начальника
Служби автомобільних доріг у Полтав-
ській області Дмитро Кобченко. Не за-
бувають і про зручності. У визначених
місцях з’являються надземні пішохідні
переходи, нові автопавільйони, типові

дорожні знаки, туалети. На за-

вершальній стадії й реконструкція на
чотирикілометровому відтинку авто-
дороги біля Лубен. Тут залишилося
тільки встановити бар’єрну огорожу й
офіційно ввести ділянку в експлуата-
цію. 

У межах населених пунктів проїж-
джа частина дороги вночі освітлюєть-
ся. Тож Джони і Патрики не загублять-
ся посеред українського степу. Крім
цього, Укравтодор планує встановити
на дорозі ще й спеціальні табло, що
фіксуватимуть температуру повітря й
проїжджої частини, опади тощо. 

Безумовно, туристам і вболівальни-
кам захочеться відвідати історичні міс-
ця й музеї, яких багато на Полтавщині.
Для них автодорожники за погоджен-
ням із ДАІ встановлюють спеціальні
напрямні знаки. Наводять лад на авто-
шляхах і в Лубенському районі. Дмит-
ро Кобченко каже, що монтаж балок і
прольотних споруд на будівництві мос-
ту через річку Сулу тривав і взимку.
Зараз потепліло, тому почали облаш-
товувати земельне полотно. 

Підготовка до непересічної спор-
тивної події «підтягнула» в полі-

ському регіоні дорожнє будівництво,
готельне господарство та сферу
харчування. Торік масштабні роботи
з реконструкції проведено на міжна-
родній автомобільній трасі М-07, що
з’єднує Київ і Берлін. Саме нею, як
очікується, із Західної Європи й при-
буде основний потік туристів, котрі
захочуть на власні очі побачити фут-
больні баталії. До напливу їх нині
вже готова й інфраструктура міжна-
родного автомобільного переходу
«Ягодин», рухатися територією яко-
го автомобілі зможуть відразу 26
смугами. Для прискорення процеду-
ри прикордонний контроль у період
заїзду гостей на чемпіонат і їхнього
від’їзду додому здійснюватиметься
спільно з польською стороною.

Уздовж згаданої вище траси, як і
вздовж більшості інших автомагіс-
тралей регіону, в ході підготовки до
зустрічі закордонних гостей знесли
тисячі багаторічних тополь. У повоєн-
ні роки їх насаджували вздовж авто-
доріг зі стратегічних міркувань: щоб
аби розлогі крони дерев за потреби
могли ховати колони військової тех-
ніки. Але з часом масивні стовбури,
що були майже впритул до асфаль-
тного покриття, на трасах з інтенсив-
ним рухом стали причиною багатьох
трагедій. Тепер автомобілісти, яких
через певні аварійні обставини знес-
ло із дорожнього полотна, мають
більше шансів на порятунок.

— Після сходження снігу і потеплін-
ня ми уже відремонтували сотню кіло-
метрів інших доріг. Зокрема провели
першочерговий ямковий ремонт на
трасі Луцьк — Львів, — розповів на-
чальник служби автомобільних доріг

в області Анатолій Посполітак. — Вод-
ночас проводимо санітарне приби-
рання вздовж доріг загальнодержав-
ного значення і вже вивезли на звали-
ща десятки тонн зібраного сміття.

Зорієнтуватися в дорожній ситуа-
ції іноземним туристам допоможуть
десятки встановлених інформацій-
них знаків, на яких назви населених
пунктів зазначено й англійською.

Майже готові до прийому гостей і
численні заправки, кафе, готелі, від-
починкові зони, розташовані вздовж
траси «Ягодин — Луцьк — Львів». 

Дорогою до Львівської області є
ще кілька схожих закладів, у яких

мандрівники зможуть випи-
ти чашку кави, підкріпити
сили, а за потреби й зано-
чувати. Правда, очікується,
що певний бар'єр між гос-
тями та обслуговуючим
персоналом створить брак
людей, які б вільно володі-
ли англійською та іншими
західноєвропейськими мо-
вами. Але практика пока-
зує: якщо одні мають гроші
й хочуть отримати послугу,
а інші хочуть ці гроші заро-
бити — спільну мову вони
таки знаходять!
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проїха лися Україною зі Львова й Луцька до
Харкова й Донецька, аби з’ясувати, чи рівною
буде головна дорога європейської першості

А ЯК У НИХ

Польський прем’єр поставив
дорогам «три з плюсом» 

АВРАЛ. Про це Дональд Туск, за інформацією місцевих ЗМІ, заявив у Вар-
шаві два тижні тому. За його словами, Польща не встигне до Євро-2012 ввести
в експлуатацію значну частину нових доріг, які раніше планувалося збудувати
до початку чемпіонату, Відповідні служби не встигають підготувати дороги з
об’єктивних і суб’єктивних причин, серед яких «людський фактор», проблеми
інвесторів, фінансова криза та погодні умови.

Д.Туск наголосив, що уряд бере на себе частину відповідальності за нереа-
лізовані проекти з реконструкції доріг.

За останніми даними, у Польщі до Євро-2012 не будуть добудовані автостра-
ди А1 та А4 та залишається під питанням введення в експлуатацію автостради
А2, що має поєднати Берлін з Варшавою. А4 є найдовшою польською авто-
страдою та продовженням європейської міжнародної дороги E40 і мала про-
лягати до кордону з Україною.

Далеко та легко, а близько та слизько

Незвично морозна і сніжна зима
стала суворим, але справедли-

вим екзаменатором, який оцінив ро-
боту дорожників з модернізації ав-
томагістралей на «відмінно». Зрозу-
міло, що це тішить і самих «екзаме-
нованих», і водіїв, які вже звикли,
що неодмінним атрибутом весняно-
го потепління є початок масштабно-
го ямкового ремонту навіть на доро-
гах міждержавного значення. Та ни-
ні в ньому на ділянці дороги Київ —
Чоп, що проходить територією Жи-
томирщини, потреби немає.

Більш того, дорожня розмітка піс-
ля зими — ніби щойно нанесена, а
яскраві й раціонально розміщені до-
рожні знаки — як у посібнику з ор-
ганізації дорожнього руху. Не менш
приємно, що українськомовні ін-
формаційні стенди через кілька де-
сятків метрів обов’язково дублю-
ються англійською, а обабіч траси
повиростали численні АЗС, СТО і

споруджені замість колишніх придо-
рожніх «забігайлівок» архітектурно
довершені міні-комплекси для хар-
чування і відпочинку мандрівників.

Та за поганою традицією, рідко
яка бочка меду обходиться у нас без
ложки дьогтю, і підтверджень цьому
теж вистачає. Так, можна лише уя-
вити подив і спантеличення інозем-
ців, які зупиняться відпочити на
прекрасно облаштованому зусилля-
ми лісівників рекреаційному май-
данчику в сосновому масиві побли-
зу села Березівки. Автодорожники
для зручності мандрівників навіть
передбачили тут додаткову смугу на
дорозі, щоб було де поставити авто-
мобіль. Ось лише чомусь у суцільно-
му боковому огородженні-відбійни-
ку обабіч магістралі — жодного роз-
риву для проходу аж доки сягає око.
Звісно, одягненим у штани чолові-
кам переступити через таку перепо-
ну — не проблема, чого не скажеш

про жінок, яким доведеться підніма-
ти подоли. Тож варто обладнувати
цей відтинок дороги знаком «Інша
небезпека», щоб уберегти від ава-
рій водіїв, «осліплених» несподіва-
ним привселюдним стриптизом.

До речі, після подорожі між Жито-
миром і Новоградом-Волинським
мимоволі закрадається думка, що
чи то дорожники не дружать із меди-
ками, чи то у населених пунктах оба-
біч дороги — жодного ФАПу чи лі-
карні. В усякому разі, дорожніх зна-
ків з інформацією про них я чомусь
не побачив. Не менш спантеличує,
що поблизу дорожньої розв’язки пе-
ред обласним центром з боку Чопа
є навіть величезний щит з інформа-
цією про музей самоцвітів у… Воло-
дарську-Волинському, а ось на всьо-
му шляху з Новограда-Волинського
до обласного центру чомусь жодних
повідомлень про історичні й культур-
ні родзинки Житомира. 

Полтавщина: аби свисток — доберемось у строк

Однією з головних трас Євро-
2012, що ведуть до Харко-

ва, безперечно, буде Бєлгород-
ське шосе. Так місцеві мешканці
називають ділянку дороги, яка
пролягла на магістралі Москва
— Сімферополь, від пункту про-
пуску «Готівка», що знаходиться
на українсько-російському кор-
доні, до першої столиці. Адже
менше 100 кілометрів відділяють
її від Бєлгорода, і не виникає
жодних сумнівів у тому, що ро-
сійські футбольні вболівальники
та й гості з більш далекого зару-
біжжя саме цією дорогою поспі-
шатимуть на фінальні матчі чем-
піонату. Тож метою нашого про-
бного маршруту цим відрізком
шляху й стало «інспектування»
стану самого асфальтового по-

лотна, інфраструктури, усіх тих плюсів
і мінусів, які очікуватимуть футболь-
них туристів під час поїздки.

Автомобільні шини м’яко і навіть ла-
гідно шурхотять під колесами, лише
зрідка, на прогумованих пішохідних
переходах, глухо по кілька разів бубо-
нять: «фут-бол, фут-бол». Дорожня
розмітка, хоч дещо й підзітерлася під
снігом та льодом, проте не виглядає
занехаяною. Узбіччя теж вражають
печаткою недавнього суботника. 

Заколисаний муркотінням двигуна і
плавними вигинами траси мимовільно
ніби втрачаєш зв’язок з реальністю: не-
вже за «Готівкою» починається Євро-
па? Обабіч, ледь не на кожному кіло-
метрі, стильні та витіюваті кафе, ресто-
рани, пункти обміну валют, мінімаркети,
пункти автосервісу, АЗС… Стоп. Щось

ця автозаправка геть не гостинно наці-
люється на проїжджих пістолетами із
скручених шлангів. Дуже таки нагадує
відому слов’янську фігуру з пальців, до-
бре, хоч не прийняту в Європі… Вияв-
ляється, як повідомила одна з «королев
бензоколонки», АЗС «SP» закрили на
реконструкцію. Станцію заправки авто
причепурять, обладнають новими меха-
нізмами, відкриють сервіси.  

Повз вікна автомобіля мчать в про-
тилежний бік дорожні знаки й шику-
ються позаду рівними рядами, наче ві-
хи, що позначають ваше наближення
до Євро-2012. Всі вони новенькі, лис-
кучі, а головне зрозумілі і добре чита-
ються. Дуже часто до їх компанії зате-
суються дороговкази до історичних
пам’яток, туристичних маршрутів,
продубльовані англійською мовою. За
частоколом цих знаків, по 3–4 на кож-
ному кілометрі миготять охайні з ви-
гляду блідо оливкові споруди, схожі на
шпаківні. Тільки розташовані вони не
на деревах, а поряд з автобусними зу-
пинками та за 5-10 метрів від магіс-
тралі. Як підказують нанесені на стіни
обриси жіночих та чоловічих фігур, це
те, що колись називалося «М Ж» і без
чого подорожньому ну аж ніяк…

Цільності і об’єктивності картини ра-
ди, обстежили кілька таких споруд.
Ось тут вже полуда європейськості
розбилася на друзки. Нас, звісно, як і
сусідів-росіян, котрі ще кілька років то-
му мріяли хоча б про такі зручності бі-
ля траси, цими «шпаківнями» не наля-
каєш. А ось звиклих до сантехнічного
комфорту європейців навіть таке про-
сте питання, як де помити руки, явно
заведе у глухий кут…

Харківщина: про Європу і нужду

ЖИТОМИР

ЛЬВІВ

УЖГОРОД

ХАРКІВ

ДОНЕЦЬК

ПОЛТАВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ЛУЦЬК
РІВНЕ

КИЇВ

Мартін КАЛЛЕН, 
операційний
директор УЄФА: 

— Найбільше питань викликає до-
рожньо-транспортна інфраструктура,
оскільки стан доріг в Україні залишає
бажати кращого… На будівництво но-
вих потрібно років 30…

Борис
КОЛЕСНИКОВ, 

віце-прем’єр-
міністр України: 

— Завершення всіх дорожніх робіт
у містах і між ними ми плануємо на-
весні — у квітні-травні. І хоча УЄФА
вважає пріоритетним транспортним
напрямком авіацію, все, що можна бу-
де зробити для поліпшення сполучен-
ня між містами Євро, буде зроблено.

Житомирщина: чекаємо грошовитих і здорових
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Їхати такою дорогою — насолода

Завітавши в таку зону відпочинку, 
дехто захоче дивитися футбол по телевізору

Реконструкція дороги 
тривала навіть взимку

ПРЯМА МОВА

Їхала Хима 
з Єрусалима…

Оксана
ГОЛОВКО, �
«Урядовий

кур’єр»

Чекаю не дочекаюся середини травня,
аби гайнути швидкісним корейським

поїздом до родини в бік Харкова. Можна
було б, звісно, й експериментальним Крю-
ківського вагонобудівного, який вже тиж-
день курсує між двома українськими сто-
лицями. Та боюся, що порівняння наштов-
хне на думку, чи взагалі треба було заво-
зити відтюнінговані «Хюндаї» й «Шко-
ди»? А просто кілька років тому вкласти у
вітчизняне виробництво, не доводити його
до вогню (лише цьогоріч на заводі двічі ви-
никали пожежі, природу яких вдумливо-
му читачеві пояснювати не треба). 

Тож поїду корейським, з цивілізовани-
ми ватерклозетами і комп’ютерами. До ре-
чі, втішилася, що керувати ними машиніс-
тів учитимуть в рідних Лубнах — у центрі
професійної освіти Південної залізниці.
Тобто, проект впровадження швидкісного
залізничного руху в дії! 

Залишається лише дочекатися… сучас-
ної колії. Бо нині розвивати обіцяну швид-
кість до 150 кілометрів східно азійському
чудові вдасться не скрізь. Це в них там по-
над 200 км звичне явище, а в нас на біль-
шості ділянок і при вдвічі меншій швид-
кості рейки «розходяться».  

А поки головне управління координації
робіт з підготовки і проведення Євро-
2012 разом з польськими колегами роз-
робляє маршрут для 1500 шведів: вони
прибудуть поромом до польської Гдині,
затим у Гданськ, звідки потягом до Хел-
ма, де пройдуть паспортний і митний
контроль та організовано пересядуть на
українські поїзди. 

Ймовірно, це будуть звичайні пасажир-
ські, як і на маршруті, який планує органі-
зувати один з туроператорів, аби показати
іноземцям Україну від Сходу до Заходу.
Швидкісних завезли лише два, до Євро
обіцяють ще чотири. А коли б кілька років
тому вклали у вітчизняне виробництво...

Повернімося до шведів. Як відомо, з 16
команд-учасниць, окрім нашої збірної, ба-
жання базуватися в Україні виявили ще
дві. Французькі футболісти обрали облад-
нану якнайкраще базу донецького «Шах-
таря» в Кірші, а шведські — київського
«Динамо» в Кончі-Заспі. І оскільки підо-
пічні Еріка Хамрена всі три матчі групово-
го турніру проведуть на «Олімпійському»,
то й їхнім фанам пряма дорога до Києва. 

Однак оселитися вони вирішили не в
готелях, ціни на які здатні налякати
будь-кого, а в наметах на Трухановому
острові. І намети, і їжу привезуть свою,
заплатять місту 35 євро з людини за те,
що комунальні служби забезпечать кем-
пінг-табір водопостачанням, каналізаці-
єю та електрикою. 

Отже, коли в твоїх жилах тече кров ві-
кінгів, ночівля просто неба посеред Дніп-
ра у червні — це як «кілька зірок» для
більш рафінованої публіки. А саме на та-
ких розраховують ловці готельного щас-
тя. Днями колега підкинула в аську по-
силання із зазначення цін в одному зі
столичних готелів, прокоментувавши йо-
го риторичним запитанням «То МИ дур-
ні чи бідні???» А може просто хитрі? Не
перехитрити б самих себе…

P.S. Німецьких журналістів, які приїха-
ли в Україну для перевірки стану готов-
ності до Євро-2012, «маринували» на мит-
ниці, вимагаючи хабаря? Оскільки у них
не було такого редакційного завдання,
хлопці вирішили стояти «за безплатно».

Митники завірили, що цей інцидент
стане предметом внутрішнього службо-
вого розслідування, а провівши його, ви-
несли вердикт: німецькі журналісти
простояли лише… 3 години 59 хвилин. 

Добірку підготували Валерій МЕЛЬНИК, Віктор ШПАК, Олександр ДАНИЛЕЦЬ, Світлана ГАЛАУР, Павло КУЩ, «Урядовий кур’єр»

Волинь: знайомство починається з митниці
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Донеччина: наступна зупинка — «Все готове»

На зупинці у вигляді футбольних воріт крісла  — точні копії встановлених на «Донбас Арені»
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ЕКСКЛЮЗИВ

Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО. Наро-
дився 30 березня 1963 р. в Києві. Ви-
хованець футбольної школи
«Динамо». Заслужений майс-
тер спорту. Заслужений тренер
України.

Атакуючий півзахисник київ-
ського «Динамо». У вищій лізі зіг-
рав 137 матчів, забив 37 м’ячів.
Чемпіон країни 1985, 1986, 1990
рр. Володар Кубка СРСР 1982,
1985, 1987, 1990 рр. 

Кращий гравець СРСР 1988
р. за результатами опитуван-
ня щотижневика «Футбол».

Чемпіон Італії у складі «Сам-
пдорії» 1991 р. Чемпіон та володар
Кубка Шотландії у складі
«Глазго Рейнджерс» 1992,
1993, 1994 рр. 

За молодіжну збірну зіграв 14
матчів, забив 7 м’ячів. У складі збірної
СРСР провів 43 гри, відзначився 9 разів.
Олімпійський чемпіон Сеула-1988, віце-
чемпіон Європи-1988.

Головний тренер київського «Дина-
мо» 2002–2004 рр. На чолі молодіжної
збірної України став срібним призе-
ром чемпіонату Європи-2006.

Головний тренер національної
збірної України 2008-2009 рр. 

21 жовтня 2011 р. призначений
спортивним директором київ-
ського «Динамо».

ЕКСКЛЮЗИВ

Він непогано відпрацював на
футбольному полі — перема-

гав у чемпіонатах Союзу, Італії і
Шотландії. Піком його кар’єри
став 1988 рік, коли вихованець
київського футболу виграв золо-
ті олімпійські медалі Сеула,
«срібло» чемпіонату Європи в Ні-
меччині, а потім додав до цих
трофеїв звання кращого футбо-
ліста країни. Завершивши кар’є -
ру, Михайличенко заявив про се-
бе на тренерській ниві — очолю-
вав київське «Динамо» і збірну
України. Торік у жовтні Олексій
повернувся в рідний клуб у новій
якості — спортивним директо-
ром.

У казармі 
пробув три дні

Олексію Олександровичу,
які у вас виникають асоціації
при згадці прізвища Лобанов-
ського?
— Важко віднайти слова, аби
описати свої почуття. І не лише
як до тренера, а й до людини. У
нього було чимало крилатих
фраз — він хтозна-скільки чи-
тав, багато чим цікавився. Коли
заходив до його кабінету, на
столі лежали книжки найрізно-
манітнійшої спрямованості —
від Карнегі до російських при-
слів’їв і приказок. Пам’ятаю,
якось співрозмовник з ним спе-
речався і за аргумент навів при-
казку — все тече, все змінюєть-
ся. Лобановський обернувся до
нього і повільно відповів: «Нічо-
го не тече, нічого не змінюєть-
ся». Напевно, на ту мить він ду-
мав, що людина в душі завжди
має залишатися порядною і не-
сти відповідальність за всі свої
вчинки.

Свого часу нерідко говорили
про любов Валерія Васильовича
до прикмет. Мовляв,  він завжди
хотів мати в команді хоч одного
рудого. Вам поталанило з кольо-
ром волосся?
— Але ж я не рудий! Так, біля-
вий. Але не рудий. Хоча у мене

вже стільки разів про це запиту-
вали, що махнув рукою. Бог з
ним, буду рудим. 

Однак ви не заперечуватиме-
те,  що були одним з його улюб-
ленців?
— Були хлопці, до яких Маес-
тро, на мій погляд, ставився ще
уважніше. Найчастіше голов-
ний тренер згадував про Бе-
режного. Так трапилося, що
Олександр надто рано покінчив
із футболом. Хоча був приго-
ломшливо талановитий. Вале-
рій Васильович опікав його і
після того, як Бережний завер-
шив кар’єру. 

Передсезонну підготовку у
Лобановського згадуєте без
тремтіння?
— Справді доводилося викону-
вати монотонну важку роботу. І
бігову, і стрибкову. Була й гім-
настика — на швидкості, з акро-
батичними стрибками. У деяких
хлопців від таких навантажень
паморочилося в голові. А от ко-
ли закінчувалися збори, ми за-
доволено казали: рік минув. Бо
після цього вже було легше —
лише ігри. 

Олег Блохін у «Динамо» до-
служився до майора. А ви в яко-
му званні полишали Київ?
— Я під це не підписувався. Вій-
ськову форму навіть не носив —
у частині лише три дні пробув і
був відряджений на місце служ-
би в київське «Динамо». Це попе-
реднє покоління команди було
майже всуціль офіцерами. А у
наш час хлопці до військових
звань особливо не прагнули.
Пам’ятаю, що від цієї честі окрім
мене відмовилися Заваров, Куз-
нєцов, Чанов. 

Я свого часу був комсоргом ко-
манди — збирав внески. Як я
зрозумів, мене «сплавили» —
ніхто не хотів обіймати цю вибор-
ну посаду. До мене комсомоль-
ську організацію очолював Ва-
дим Євтушенко.

Грати у грудні 
мені важко

У 1990 році у Михайличенка
почався новий етап клубної
кар’єри — італійська «Сампдо-
рія» заплатила за трансфер пів-
захисника київського «Динамо»
$4,8 млн. Уже у своєму дебютно-
му сезоні Олексій виграв чемпіо-
нат Італії. Втім, стати лідером
команди українцеві в Генуї не
вдалося.

Яких помилок припустили-
ся,  перейшовши свого часу в іта-
лійську Серію А?
— Мені довелося перебудовува-
тися і жити за іншими правила-
ми. Сам переїзд — це не лише
зміна футболки, а й зміна спосо-
бу життя. Адже в СРСР я грав
тільки в одній команді. І виступав
під керівництвом двох тренерів
— Валерія Лобановського в «Ди-
намо» і збірній, а також Анатолія
Бишовця в олімпійській збірній
Союзу. До того ж, саме в Анато-
лія Федоровича я почав тренува-
тися з третього класу. У Генуї
було все по-іншому.

Невже у «Сампдорії» вам не
дали часу на адаптацію?
— Коли гравця купують майже
за п’ять мільйонів доларів, на
нього розраховують відразу. У
мене ж не все виходило. Було
важко знаскоку перейти на сис-
тему «осінь — весна». Адже до
цього упродовж десяти сезонів
поспіль у грудні мій організм від-
почивав. Це було зумовлено вже
фізіологічно. А в Італії це — роз-
пал сезону. 

Мабуть,  у складі «Глазго
Рейнджерс» на тренуваннях ви
відпочивали? 
— На Апеннінах велика увага
приділялася тактичним вправам.
А в Шотландії був приємно зди-
вований тренувальним процесом
— там просто не можна було ви-
значити якусь вправу не до душі:
ми збиралися, розминалися і гра-

ли в дир-дир. На цьому вся робо-
та завершувалася.

Чи могли ви залишитися в
Генуї? Чи вже тоді все було ви-
рішено наперед на рівні клубів?
— Ми спільно дійшли до цього
рішення. Керівництво «Сампдо-
рії» дало зрозуміти, що я не зов-
сім підходжу під їхній стиль гри.
А я був уже не в тому віці, аби
комусь щось доводити. З іншого
боку, від «Глазго Рейнджерс»
надійшла вигідна з усіх боків
пропозиція. Контракт запропо-
нували підписати на чотири ро-
ки, фінансові умови були на по-
рядок вищі, ніж в Італії. До того
ж, шотландці виплатили за мій
трансфер £2,2 млн. Особливо ме-
не вразив дбайливий підхід ге-
нуезців: вони потурбувалися про
те, щоб я нічого не втратив у за-
рплаті. Складність в моєму пере-
ході була тільки одна: шотландці
довго не могли віднайти коштів,
аби викупити у «Сампдорії» мій
трансфер. Але врешті-решт
спонсори виділили необхідну су-
му, і я став виступати в чемпіо-
наті Шотландії. 

У Глазго у вас виходило кра-
ще,  ніж в Генуї?
— Вважаю, що перші два роки в
«Рейнджерс» однозначно можу
занести собі в актив. Вони про-
майнули на одному диханні. Піс-
ля першого сезону мене було ви-
знано кращим футболістом
країни. Після цього почалися
проблеми зі здоров’ям — зроби-
ли одну операцію, потім другу. В
результаті в національному
чемпіонаті провів лише сім мат-
чів. Але по закінченні контракту
Уолтер Сміт запропонував мені
залишитися в «Рейнджерс» ще
на сезон. Хоча на той час уже
були куплені такі відомі гравці,
як Пол Гаскойн, Брайан Лауд-
руп, Олег Саленко. Я залишився
на п’ятий рік, який провів вже
фактично в ролі дядька-настав-
ника, — передавав свій досвід
молоді. 

Кілька місяців не міг
дивитися футбол
навіть по телевізору

Мундіаль поки залишається
для вас нездійсненною мрією —
і як для гравця,  і як для тренера.
— Щодо чемпіонатів світу, то ме-
не справді немов якась зла доля
переслідує. За кілька тижнів до
фінального турніру в Італії-1990
отримав травму. Щоб потрапити
на Кубок світу в ПАР як тренеру,
треба було зробити один крок.
Навіть не крок, а півкроку: адже
в першому стиковому поєдинку в
Афінах українська збірна зігра-
ла з Грецією внічию — 0:0. Але
не судилося. Після зустрічі у від-
повідь у Донецьку, де ми посту-
пилися з мінімальним рахунком,
психологічно було вкрай важко
— кілька місяців взагалі футбол
дивитися не міг. 

Майже чверть століття тому
найсильніші українські футбо-
лісти у складі збірної Союзу вос-
таннє зіграли у фінальному мат-
чі чемпіонату Європи. У вирі-
шальному поєдинку підопічні
Валерія Лобановського посту-
пилися блискучій голландській
дружині. Чи не обговорювали
подробиці тієї пам’ятної битви з
Гуллітом або ван Бастеном?
— Із Гуллітом ми спілкувалися,
коли Рууд працював у «Челсі»,
— мій будинок розташований не-
далеко від бази клубу. Тоді у
складі «аристократів» виступав
мій колишній партнер по олім-
пійській збірній Союзу, воротар
Дмитро Харін, і я вряди-годи
приїжджав до них на базу. Роз-
мовляли з Гуллітом, але до спо-
гадів про наше протистояння на
турнірі в Німеччині не доходило.
Мені про це згадувати не хотіло-
ся, а у володаря «Золотого
м’яча»-1987 вистачало інших тем
для розмов. 

Максим ДМИТРУК 
для «Урядового кур’єра»
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Екс-півзахисник київського «Динамо» і збірної СРСР Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО:

«З Гуллітом нам було про що згадати»
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 1988 рік. Фінал ЧЄ. Олексій Михайличенко проти Марко ван Бастена.    1977 рік. Тренер юнацької команди «Динамо» Анатолій Бишовець
з вихованцями. Крайній праворуч — юний Олексій Михайличенко.  Ще не раз згадає Михайличенко свої двобої з Руудом Гуллітом у фіналі
Євро-1988.   У складі «Глазго Рейнджерс» Олексій тричі ставав чемпіоном Шотландії
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Георгій КОСИХ 
для «Урядового кур’єра»

До цієї звитяги наших
футболістів привів

один із найкращих трене-
рів в історії вітчизняного
футболу — Гавриїл Дмит-
рович Качалін. 30 років
(щоправда з перервами)
він простояв біля керма ра-
дянської збірної. Це досяг-
нення перевершити вже
ніколи й нікому не вдасть-
ся. За цей час перша збірна
СРСР провела 74 матчі, в
яких здобула 47 перемог,
15 ігор звела внічию і лише
12 разів програла. А очо-
лювана ним олімпійська
команда зіграла сім зустрі-
чей — шість перемог і одна
нічия.

На шляху
до Мельбурна

Після невдалого дебюту
повоєнної футбольної ко-
манди СРСР на Олімпіаді в
Гельсінкі команду за ве-
лінням згори розігнали. Та
вже невдовзі здоровий
глузд узяв гору, і збірну
заходилися формувати
знов. Очолити її запропо-
нували тодішньому трене-
ру московського «Локомо-
тива» 43-річному Гавриї-
лові Качаліну. Той прийняв
пропозицію без роздумів.

— Подумав: якщо дові-
ряють — треба спробува-
ти, — згадував пізніше.

Розпочав роботу низкою
консультацій зі своїм попе-
редником на цьому посту
— відомим теоретиком і
практиком футболу Бори-
сом Аркадьєвим. А спор-
тивним функціонерам од-
разу ж висловив таку дум-
ку: щоб успішно підкоряти
футбольні вершини збірна
має існувати і грати постій-
но. Вперше в історії вітчиз-
няного футболу на початку
1955 року організував зи-
мовий збір в Індії. 

У Качаліна був особли-
вий хист знаходити тала-
новитих гравців. Скажімо,
Юрія Кузнецова він від-
крив у бакинському «На-
фтовику», який грав тоді в
класі «Б». Михайла Огонь-
кова взяв до збірної з дуб-
ля московського «Спарта-
ка». Довіряв молодим. До
індійського збору залучив
17-річного торпедівця Еду-
арда Стрельцова і його 20-
річного одноклубника Ва-
лентина Іванова. А кален-
дар міжнародних зустрі-
чей склав так, аби переві-

рити себе на найсильні-
ших.

— На мій погляд, — ді-
лився своїми думками, — у
дні підготовки до відпові-
дальних змагань чим гріз-
ніший суперник, тим кра-
ще. Не слід боятися про-
грашів. Інакше ніколи не
виграєш у сильного і ніко-
ли не випробуєш свої
справжні можливості.

1955-го збірна Качаліна
вийшла проти чинних чем-
піона і срібного призера
світової першості — ко-
манд ФРН та Угорщини.
Перші були биті в Москві
— 3:2, а другі вдома уник-
ли поразки лише на остан-
ніх хвилинах матчу. Після
тих поєдинків легендарний
наставник німців Зепп Гер-
бергер заявив: «Росія може
себе привітати з такою ко-
мандою». Багатослівнішим
був тренер угорців Густав
Шебеш: «Радянська ко-
манда показала найвищого
ступеня сучасний футбол.
Вона являє собою чудовий
ансамбль, в якому ідеально
налаштовані всі вузли і
ланки».

Саме таким постав цей
ансамбль на фінальному
футбольному турнірі ХVІ
Олімпійських ігор у Мель-
бурні. Незважаючи на піз-
ню осінь, команда зберегла

бойову форму і виборола
чемпіонський титул. Це бу-
ла перша золота вершина
Качаліна.

Атака, 
наступ, порив
до перемоги...

Не тільки вдалий підбір
гравців, їхні високі фізичні
й технічні кондиції прино-
сили успіх команді Качалі-
на. Як кожен великий тре-
нер, він ретельно працював
над тактичним схемами
гри. Перед кожним поєдин-
ком, зважаючи на можли-
вості суперника, завдання
власної команди в турнірі,
вибудовував конкретний
тактичний план. За його
власною оцінкою, важли-
вим козирем золотої олім-
пійської команди стала
тактична новинка, яку він
придумав і назвав зміною
місць у нападі.

— Крайній форвард, —
пояснював він, — міг, на-
приклад, несподівано зміс-
титися на позицію інсайда,
а той — у центр нападу чи
навпаки. Варіацій було
безліч, оскільки система
дубль-ве передбачала на-
явність п’ятірки постійно
атакуючих гравців. Оборо-
ну суперника цей тактич-

ний прийом збивав з пан-
телику: ледь-ледь захис-
ник звикне до манери по-
ведінки діючого в його зоні
форварда, як раптом з’яв-
ляється інший нападаю-
чий, манеру якого одразу
не розкусиш. До нас так
ніхто не грав. 

Проте будь-яка тактич-
на система не повинна ско-
вувати гравців, а допомага-
ти досягти потрібного ре-
зультату. Система, як кос-
тюм, що має добре сидіти і
не заважати рухам, роз-
мірковував наставник. 

— Систему 4+2+4 ми
сприймаємо як прогресив-
ну, наступальну. Оборона,
заради чого б вона не буду-
валася, ніколи не може бу-
ти визнана основною ме-
тою команди. Атака, на-

ступ, порив до перемоги —
от справжня і природна
форма виявлення колекти-
вом свого спортивного «я»,
от основна мета будь-якої
футбольної стратегії і так-
тики.

За три роки збірна під
керівництвом Качаліна бу-
ла готова штурмувати на-
ступну висоту — боротися
за світову футбольну коро-
ну на зелених газонах
Швеції. Один із найвизнач-
ніших авторитетів у спор-
тивній журналістиці того
часу Габріель Ано писав:
«Разючих успіхів останнім
часом досягли росіяни. Во-
ни демонструють сучасний
футбол, що спирається на
небачену ще нами фізичну
кондицію, яка в обороні за-
безпечує максимальну
стійкість, а в атаці — мак-
симальну стрімкість. Ця
команда сьогодні — чудово
зіграний ансамбль».

Однак перед самим
від’їздом до Стокгольма з
цього ансамблю були вилу-
чені троє ключових грав-
ців. До цього додалася важ-

ка травма капітана коман-
ди Ігоря Нетто. Здавалося,
провалу на шведському
турнірі не уникнути. Та тут
чудово розкрився педаго-
гічний хист Качаліна. Підо-
пічні не почули від нього
жодного слова, яке б дало
привід запанікувати, за-
сумніватися в силі і мож-
ливостях команди. Вона
билася, не шкодуючи себе,
і за умов, що склалися, ви-
хід до чвертьфіналу можна
було визнати як досягнен-
ня. Щоправда, мрію про зо-
лото довелося відкласти.

На першому
місці —
порядність 

Тим часом Європа запо-
чаткувала новий турнір,
який мав раз на чотири ро-
ки визначати кращу збірну
континенту. До першого
фінального турніру у
Франції нашу команду
знову повів Гавриїл Кача-
лін. На той час, згадував
він, з’явилася можливість
їздити за кордон для ви-
вчення майбутніх суперни-
ків, чим наставник добре
скористався. Сформував
солідні досьє на кожного з
них. Особливу увагу приді-
лив югославам. Був майже
впевнений: якщо команда
дійде до фіналу, то саме з
ними доведеться грати. 

Продовжував кадрове
зміцнення збірної. У кіль-
кох інтерв’ю висловив своє
кредо підбору гравця для
головної команди країни:

— Людину, яка не відпо-
відала б моїм уявленням
про порядність, як би ще
точніше висловитися, — з
гниленькою душею, хоча й,
можливо, прекрасного
гравця, я намагався на гар-
матний постріл до збірної
не підпускати... Важлива
здатність людини відчути
себе в колективі рівним се-
ред рівних, а не підносити-
ся над іншими. Її вміння
жити інтересами команди,
дружити з партнерами.
Важливо, наскільки розви-
нене в ній почуття обов’яз-
ку. Для мене все це мало
першорядне значення. А
вже потім — удар, фінти,
швидкість, бачення поля та
інші ігрові премудрості. 

10 липня 1960 року збір-
на СРСР, перемігши на па-
ризькому «Парк де Пренс»
югославів, стала першим
володарем Кубка Європи.
Тим самим довела життє-
вість критеріїв Гавриїла
Качаліна, за якими він
формував головну команду
країни і вів її до футболь-
них вершин. Він був люди-
ною скромною, не прагнув
бути героєм телеекрану.
Але добре знав собі ціну:

— Я вважаю себе шано-
ваним тренером, який не
даремно прожив свій фут-
больний вік.
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Максим НЕСТЕРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Зірка. Ветеран «Мілана»
і збірної Італії Джанні Ріве-
ра отримав нагороду прези-
дента УЄФА. Один з найві-
доміших гравців в історії
італійського та світового
футболу, який своєю грою
полонив серця вболіваль-
ників наприкінці 1960-х ро-
ків, отримав почесну від-
знаку на рідній для себе
арені стадіону «Сан-Сіро».
У церемонії нагородження
взяли участь президент
УЄФА Мішель Платіні та
виконавчий директор «Мі-
лана» Адріано Галліані. Се-
ред гостей були футболіс-
ти, які свого часу грали ра-
зом з видатним півзахисни-

ком: Фабіо Капелло, Чеза-
ре Мальдіні, Жозе Альта-
фіні, Рікі Альбертозі, Джо-
ванні Лодетті, Карл-Хайнц
Шнеллінгер, Курт Хамрін.

У 1960 році Рівера пере-
йшов з «Алессандрії» в

«Мілан» і одразу проявив
себе з найкращого боку. У
1962-му він виграв з клу-
бом Серію А, а рік потому
— Кубок європейських
чемпіонів. Ще один чем-
піонський титул дістався

йому в 1968 році, а в 1969-
му він у ролі капітана при-
вів россо-нері до ще одного
тріумфу в Кубку чемпіонів.
Особисті заслуги Рівери
було відзначено в 1969 ро-
ці, коли його визнали най-
кращим футболістом Єв-
ропи. 

— Коли він отримав «Зо-
лотий м'яч», заголовок у
France Football був «Найви-
щий клас», — нагадав пре-
зидент УЄФА. — Ми всі
пам’ятаємо його роботу з
м’ячем, блискавичний
дриблінг, раптовий порив,
який міг змінити гру, а та-
кож його інтелект за межа-
ми поля. Як і історія футбо-
лу загалом, історія Рівери
— нескінченна. Спасибі за
те, що ви були і що ви є.

Загалом Джанні Рівера
провів у Серії А 501 матч за
«Мілан» і забив 160 голів.
На міжнародному рівні 60
разів одягав футболку збір-
ної Італії, відзначившись 14
м’ячами. Він брав участь у
чотирьох Кубках світу —
1962, 1966, 1970 і 1974 років,
а також грав у складі «Ску-
адри Адзурри», яка вигра-
ла чемпіонат Європи-1968.

— «Мілан» справді особ-
ливий клуб, і я сподіваюся,
що в майбутньому ще один
італійський гравець отри-
має цю нагороду, — зазна-
чив у свою чергу лауреат,
який є президентом моло-
діжного та шкільного сек-
тору Італійської федерації
футболу. — Вважаю, що
єдиний спосіб зробити це

— працювати на якість
більше, ніж на кількість.

Нині 68-річний Рівера —
останній із плеяди великих
футболістів, хто удостоїв-
ся нагороди від президента
УЄФА — відзнаки за ви-
датні досягнення, високу
професійну майстерність і
зразкові особисті якості.
Раніше такої честі удостої-
лися Раймон Копа (2010),
Еусебіу (2009), сер Боббі
Чарльтон (2008) та Аль-
фредо ді Стефано (2007).

— Я вже старий, щоб
пам’ятати їх усіх, але вони
— історія футболу, — на-
голосив під час нагород-
ження Адріано Галліані. —
А Рівера — історія «Міла-
на», одного з найвеличні-
ших клубів у світі.

Нескінченне соло італійського романтика

Легендарний тренер
Гавриїл КАЧАЛІН:

«Я недаремно
прожив свій
футбольний
вік»

Легендарний тренер
Гавриїл КАЧАЛІН:

«Я недаремно
прожив свій
футбольний
вік»

Колись Платіні й сам брав приклад з Рівери

ІСТОРІЯ ВЧИТЬ. Майже 52 роки тому 
збірна СРСР стала першим володарем титулу
найсильнішої команди Європи
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Борис Татушин атакує ворота збірної ФРН у товариській
зустрічі, що відбулась у Москві 1955 року 

P.S. Історична пам’ять дана нам не лише для того, аби
втішатися досягненнями попередників. Ми маємо, беручи
їх за приклад, іти далі, підкорювати нові вершини, аби про
нас добрим словом згадували нащадки. Нині, приймаючи
вдома Євро-2012, такий шанс має футбольна збірна Ук-
раїни. Не змарнуймо його! 



Відповідальні за випуск: Оксана ГОЛОВКО, Валерій РЕКУНОВ, Володимир СОБОЛЕВСЬКИЙ (дизайн), «Урядовий кур’єр»
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Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Батьківщиною сучасного фут-
болу прийнято вважати Ан-

глію. У далекому середньовіччі
гра в м’яч, що проходила на рин-
ковій площі міста, була родзин-
кою обов’язкової програми галас-
ливих народних гулянь на Мас-
ницю й Великдень: городяни ді-
лилися на дві великі команди і
намагалися закинути м’яч у во-
рота суперників. Варто зауважи-
ти, що про чесну гру тоді не йш-
лося, поводилися розпашілі чоло-
віки досить грубо і, як правило,
без травм не обходився жоден по-
єдинок. Іноді попередник сучас-
ного матчу тривав цілий день, бо
відстань між воротами часом ви-
мірювалася кілометрами. Пере-
магав той, хто завдавав якомога
більшої шкоди м’ячеві. А порва-
них сорочок і розпоротих штанів
ніхто не рахував. На те, наскільки
вони модні, не зважали й поготів. 

Відтоді футбол зазнав величез-
них змін. А з появою професійних
клубів набули поширення фанат-
ські об’єднання і рухи, які потім
переросли в окрему субкультуру.
Звісно, як у будь-якої субкульту-
ри, у футбольних фанатів є своя
атрибутика: статут, норми пове-
дінки, символіка і навіть дрес-код.
Англійські фанати, приміром, те-
пер одягаються в джинси Gap,
Calvin Klein, безрукавки і джем-
пери культової фірми Burberry,
найзаможніші можуть дозволити
собі ще й плащ цієї марки.

На відміну від англійців, насе-
лення Іспанії ніколи не вважало-
ся особливо заможним. Тож і
модні хуллз-тенденції там не ду-
же розвинені. Сині джинси
Levi’s, фірмові клубні футболки,
фірмові кепки Fila, Lacoste, Kap-
pa, кросівки Nike — і ви типовий
уболівальник Прімери. 

Навряд чи саме брак певного
стилю у вітчизняних уболіваль-
ників надихнув українських ди-
зайнерів на ширше використан-
ня футбольної теми. Радше спра-
цював чинник масового психозу.
Однак і з цього вийшли люди.

Приміром, родзинкою ювілей-
ного 30 Українського тижня моди
став спеціальний проект, присвя-
чений Євро-2012. Серед гостей та
учасників головної модної події
на наших теренах побували всес-
вітньо відомий дизайнер Кензо
Такада, супермодель, володарка
найдовших жіночих ніг у світі
(1,25 м) Джі Дієнг, креативний
дизайнер Філіпп Колберт.

У рамках проекту EuroFashion
дружина футболіста Олександра

Шовковського Ольга Альонова
представила арт-інсталяцію
«Вболіваємо елегантно». А ху-
дожниця Зінаїда Ліхачова, пре-
зентувала театралізований пер-
форменс «ЩЕ». 

Та родзин-
ками Euro-
Fashion стали
колекції від ві-
домих євро-
пейських ди-
зайнерів. Кож-
не дефіле
скла далося з
двох частин:
окремих міні-
показів від
двох Послів
моди. Дійство
було схоже на
ф у т б о л ь н о -
творчий двобій
на подіумі.
«Найпростіше
було об’єднати
першу пару, —
з а з н а ч и л а

один з організаторів Ірина Дани-
левська. — Це Україна — країна,
що приймає Євро, та чинний
чемпіон Європи і світу  Іспанія,
яка найчастіше вигравала титул
чемпіона Європи з футболу». 

Колекція Посла
моди від України
— Ірини Каравай —
вразила екстрава-
гантністю та блис-
ком. Моделі виходи-
ли на подіум з ріжка-
ми у формі колосків
та бровами, засипа-
ними стразами. Ко-
лекція іспанської ди-
зайнерки Агати Руїз де ла Прада
полонила публіку яскравістю та
життєрадісністю. Яскраві елемен-
ти використали у колекціях Че-
хія, Ірландія та Італія. Натомість
убрання Франції акцентували на
чорних відтінках. Хорватія пре-
зентувала стильну чоловічу моду. 

Право завершувати модний ма-
рафон надали другій приймаючій
країні Євро-2012 Польщі, яка «су-
перничала» на подіумі з Великою
Британією. Бренд Філіппа Кол-
берта, що представляв Велику
Британію, вкотре підтвердив своє
креативне бачення моди сміливим
кроєм, блиском та веселими ма-

люнками. На противагу цьому, по-
льська дизайнерка La Mania пред-
ставила класичну жіночу моду.

Водночас Україна збирається
вразити вболівальників Євро-
2012 не лише організацією турні-
ру, а й своїм національним одягом.
Зокрема винахідливі розробники
створили колекцію ексклюзивних
футболок для вболівальників єв-
ропейських збірних з україн-
ською вишивкою. Кожна з виши-
ванок виокремлюється своєю
оригінальністю і неповторністю.
Яскраве поєднання мистецтва,
музики та моди приправлене тут
ще й хорошим почуттям гумору.

Усміхніться! Ми за вас уболіваємо

Людина, вдягнена в чорне, стукає у ворота Раю. Святий Пет-
ро питає: 

— Чи припускався ти колись несправедливості?
— Я був футбольним суддею, — каже чоловік. — Якось у грі

Італії проти Англії я призначив пенальті у ворота італійців. Це
була помилка.

— Коли це було?
— Приблизно 30 секунд тому.




Після чергової поразки тренер запрошує команду зробити об-

хід стадіону.
—Так хлопці, — каже він, — ви добре знаєте, де перебувають

фотографи і телекамери. Зараз я покажу вам, де стоять ворота.


Європейська футбольна команда летить у турне по Америці.

З нудьги гравці починають в салоні бавитися м’ячем. Пілот лед-
ве вправляється з керуванням літаком і посилає радиста навес-
ти лад у салоні. За дві хвилини все стихає. 

— Як це тобі вдалося? — цікавиться пілот.
— Я сказав: «Хлопці, така чудова погода зовні. Пограйте за

дверима». 


У німецькій школі вчителька просить учнів назвати відомих

людей, прізвища яких починаються на літеру «Б». Ганс випалює:
— Беккенбауер, Баллак, Баслер...
— Чи чув ти щось про Баха, Брехта чи Брамса? — перебиває

вчителька.
— Запасні гравці мене не цікавлять.


Розмовляють двоє уболівальників:
— Знаєш, моя дружина сказала, що розлучиться зі мною, як-

що й надалі ходитиму у вихідні на футбол.
— Це, справді, дуже прикро.
— Так, мені її часом бракуватиме. 


Автолюбитель дрімає за кермом, стоячи в заторі на в’їзді до

міста. До реалій його повертає стукіт у бокове віконце. Біля авто
стоїть даішник. Водій опускає скло і питає:

— Що сталося?
— Терористи викрали нашу улюблену команду і вимагають

викуп 10 мільйонів доларів. В іншому разі погрожують облити
гравців бензином і спалити. Ми тут ходимо від машини до ма-
шини, збираємо...

— І по скільки люди в середньому дають?
— По п’ять літрів. 

М
ал

ю
но

к 
К

ос
тя

нт
ин

а 
К

А
З

А
Н

Ч
Е

В
А

М
ал

ю
но

к 
К

ос
тя

нт
ин

а 
К

А
З

А
Н

Ч
Е

В
А

Вишиванка — одяг святково-футбольний
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Так розуміють 
футбольну моду у Львові

М’яч круглий, 
а спідниця коротка
МОДА У ГРІ. Шлях із подіуму на трибуну 
не такий уже й крутий

ТАЙМ-АУТ

Про футбол з гумором


	12_p09
	12_p10
	12_p11
	12_p12-13
	12_p14
	12_p15
	12_p16

