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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 травня 2012 р. №  335-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України 

від 28 листопада 2011 р. № 1210
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р.

№ 1210 «Про перенесення робочих днів у 2012 році» такі зміни:
абзац перший після слів «Дня Конституції України» доповнити словами «і про-

ведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;
після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

«у м. Донецьку:
понеділка 11 червня — на суботу 9 червня;
п’ятниці 15 червня — на суботу 21 липня;
вівторка 19 червня — на суботу 28 липня;
середи 27 червня — на суботу 11 серпня;

у м. Києві:
понеділка 11 червня — на суботу 9 червня;
п’ятниці 15 червня — на суботу 23 червня;
вівторка 19 червня — на суботу 21 липня;

у м. Львові:
середи 13 червня — на суботу 16 червня;

у м. Харкові:
середи 13 червня — на суботу 16 червня.».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом вісімнадцятим.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Україна і Польща скасовують
плату за національні візи

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

НІЦ НЕ КОШТУЄ! Міністри закордонних справ двох країн
Костянтин Грищенко і Радослав Сікорський підписали в середу
угоду між українським і польським урядами про скасування оп-
лати за видачу національних віз. 

«Підписання сьогоднішньої угоди є реальним кроком назус-
тріч побажанням громадян України та Польщі», — заявили з
цього приводу у вітчизняному МЗС. 

Глави відомств також взяли участь в урочистій церемонії від-
криття почесного консульства України в Перемишлі. Новоприз-
наченому почесному консулу України в Перемишлі Олександру
Бачику вручили консульський патент і екзекватуру.

Варто зазначити, що згідно з угодою, безкоштовними націо-
нальні візи стануть вже після Євро-2012. 

ДОКУМЕНТ

СПІВЧУТТЯ

Відділ новин
«Урядового кур’єра»

Прем’єр-міністр Мико-
ла Азаров підписав

Меморандум порозуміння
між Кабінетом Міністрів та
суб’єктами господарюван-
ня, які здійснюють вироб-
ництво лікарських засобів,
оптову та роздрібну торгів-
лю такими засобами.

«Це передусім добро-
вільний документ, це соці-
альна відповідальність, ба-
жання обмежити вартість
ліків і показати приклад
усім іншим виробникам та
продавцям», — зазначив
глава уряду.

Меморандум передба-
чає, що фармацевтичні
компанії беруть на себе зо-
бов’язання гарантувати
малозабезпеченим і соці-
ально незахищеним грома-
дянам рівний доступ до ви-
сокоякісних препаратів
вітчизняного виробництва
за економічно обґрунтова-
ною ціною в усіх аптеках і

лікувальних закладах, а
також поетапне зменшен-
ня протягом трьох місяців
з дня підписання докумен-
та на 20% цін на ліки, які
включені до обов’язкового
асортименту вітчизняних
соціальних препаратів.

Фармкомпанії також не
підвищуватимуть ціни на
ліки, включені до націо-
нального переліку основ-
них препаратів вітчизня-
ного та іноземного вироб-
ництва, які можуть заку-
повувати заклади і устано-
ви охорони здоров’я, що
повністю або частково фі-
нансуються з державного
чи місцевого бюджетів. Та-
кож учасники ринку
сприятимуть здешевленню
лікарських засобів для на-
селення шляхом набли-
ження цін в аптеках до оп-

тово-відпускних цін вироб-
ників.

Фармацевти зобов’язу-
ються також виробляти
широку номенклатуру лі-
ків для внутрішнього рин-
ку і своєчасно та в повному
обсязі задовольняти попит,

повідомляє департамент
інформації та комунікацій
з громадськістю Секрета-
ріату Кабміну. 

Зі свого боку уряд залу-
чатиме представників гро-
мадських організацій фар-
мацевтичного сектору еко-
номіки до підготовки та
виконання своїх рішень з
питань регулювання фарм -
ринку, до визначення па-
раметрів державної під-
тримки вітчизняного ви-
робника. Кабмін забезпе-
чить дотримання законо-
давчо встановлених вимог

щодо декларування опто-
во-відпускних цін на ліки
та розробить чіткі крите-
рії відбору препаратів для
закупівлі за бюджетні
кошти. Сприятиме він і пе-
реорієнтуванню держза-
купівель ліків на вітчизня-
ні препарати, виготовлені
за повним циклом. Здійс-
нюватиме влада і довго-
термінову прозору політи-
ку на фармацевтичному
ринку, що дасть учасни-
кам ринку змогу впевнено
та прогнозовано планува-
ти розвиток бізнесу на ро-
ки вперед.

«Я надзвичайно вдячний
вам за те, що ви добровіль-
но погодилися на знижен-
ня вартості ліків. З одного
боку, для вас це може при-
звести до зниження певних
економічних показників, з
іншого, — зниження ціни
не завжди призводить до
економічних втрат. Іноді це
сприяє збільшенню обсягів
продажу», — констатував
Прем’єр-міністр.

Соціальна відповідальність
важливіша за надприбутки 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Уряд домовився з фармацевтичними компаніями
про зниження цін на ліки

ПРЯМА МОВА

Віктор ЯНУКОВИЧ, 
Президент України:

— Досвід, який Україна отримала під час підготовки до фі-
нальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу, ма-
тиме величезне значення для подальшого розвитку країни.

Мішель ПЛАТІНІ, 
президент УЄФА:

— Завдяки Євро-2012 Україна зробила крок уперед на 30 років.
Без чемпіонату модернізаційний розвиток України і Польщі не був
би таким величезним. Польщі було трохи легше, адже вона член
Євросоюзу. Чемпіонат буде прекрасною подією в історії цих країн.

Борис КОЛЕСНІКОВ, 
віце-прем’єр-міністр — 
міністр інфраструктури 

— Я вдячний Польщі за плідну та ефективну співпрацю за всі
роки підготовки до Євро-2012. Сьогодні обидві країни практич-
но на 100% готові до старту першості континенту... Тож грома-
дяни обох країн, усі вболівальники можуть повністю зосереди-
тися на футболі.

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Пленарне засідання Ра-
ди вітчизняних та іно-

земних інвесторів глава
держави присвятив темі
проведення реформ та но-
вим інвестиційним можли-
востям України. Передов-
сім він запросив присутніх
на матчі чемпіонату Євро-
пи з футболу, а потім почав
говорити про те, що підго-
товка до цього спортивного
свята стала додатковим по-
штовхом до зростання рів-

ня національної економіки,
створення нових робочих
місць завдяки залученню
до робіт українських буді-
вельних компаній.

Окремо Президент подя-
кував інвесторам за участь
у соціальному розвитку
держави: «Наша мета —
скоротити відстань між ба-
гатими і бідними верствами
населення. Ваша участь у
різних соціальних інвести-
ційних програмах є знако-
вою для людей». Він пообі-
цяв і надалі пропонувати їм
брати участь у реалізації

інших соціальних проектів:
«Таким шляхом ми підви-
щимо рівень життя людей,
надання медичного обслу-
говування, соціального за-
хисту населення».

На засіданні йшлося і про
вдосконалення вітчизняно-
го законодавства, яке пра-
цюватиме на поліпшення
інвестиційного клімату. За
словами Віктора Янукови-
ча, рівень інвестицій мину-
лого року зріс на 22%, а за
перший квартал цього року
становив приблизно 30%.
Аби ще підвищити цей по-

казник, влада має підготу-
вати спеціальні програми.
На думку Президента, в
такий спосіб зростатиме
кількість інвестиційних
проектів і якість товарів.

Відзначив глава держа-
ви і зміни на краще в гірни-
чо-металургійному ком-
плексі. «На кожному тех-
нологічному циклі істотно
поліпшуються показники. І
наші інвестори почали
вкладати кошти в екологію.
В кожному проекті закла-
дається не менш як 10%
коштів, які буде спрямова-
но на поліпшення екологіч-
ної ситуації, — сказав він,
а потім звернувся до пред-
ставників гірничо-мета-
лургійного та хімічного
комплексу: — Якщо у вас
виникне бажання долучи-
ти до цієї роботи мене осо-
бисто, я готовий разом із
вами подивитися на укра-
їнське законодавство, яке б
створювало для вас моти-
вації вкладати кошти в
екологічні проекти».

Модернізація закладів
системи охорони здоров’я,
будівництво нових сучас-
них об’єктів — на це також
звернув окрему увагу ін-
весторів Президент. 

Говорив Віктор Януко-
вич і про вдосконалення
регуляторної політики
держави. На його переко-
нання, без боротьби з тяга-
ниною і корупцією влада
буде неспроможна створи-
ти сучасні умови для робо-
ти інвесторів зокрема та
бізнесу в цілому.

Інвестори 
вкладають в екологію
ЗАСІДАННЯ. Представників гірничо-металургійного та хімічного
комплексу Президент попросив долучитися до захисту довкілля

Президент України запросив іноземних інвесторів на великий футбол

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я України
Р. В. Богатирьова висловлює співчуття віце-президенту, 

академіку НАН України та НАМН України Кундієву Юрію Іллічу
у зв’язку зі смертю його дружини

ВАСИЛЬЄВОЇ Світлани Федорівни.
Смерть найріднішої людини — велике горе та випробуван-

ня.
Неможливо знайти слова, які б могли розрадити Ваш сму-

ток і розлуку, адже цей світ покинула не лише людина, з цього
світу пішла часточка Вашої душі.

Поділяю біль непоправної втрати, сумую разом з Вашою ро-
диною та підтримую Вас в цю гірку мить.

Нехай ніколи не згасає пам’ять про Світлану Федорівну у
Вашому серці і серцях тих, хто її знав і любив.
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Зниження ціни не завжди призводить
до економічних втрат. 
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

Дмитро МИХАЙЛЕНКо, 
екс-гравець «Динамо» 

та збірної України:
— Фаворитів турніру двоє — Іспанія та Німеччина. У цих ко-

манд величезний кадровий потенціал, на кожне місце в основ-
ному складі претендують по двоє висококласних футболістів.
Тому перемогти їх буде дуже складно. Усім іншим конкурентам
— Англії, Італії, Франції, Португалії, Нідерландам — підопічні
Олега Блохіна здатні протистояти на рівних. Особливо мені ім-
понує вибір нашого тренерського штабу в атакуючій ланці —
Ярмоленко і Гусєв, Коноплянка і Девич, Шевченко і Воронін.

Сергій ФЕДоРоВ, 
екс-захисник «Динамо» 
та збірної України:

— На мій погляд, Іспанії буде дуже важко відстояти свій ти-
тул чемпіонів Старого Світу. Зазвичай після гучних перемог
у будь-якої збірної настає спустошення. Додайте до цього
травми ключових дійових осіб «червоної фурії» — централь-
ного захисника Карлеса Пуйоля та грізного форварда Давіда
Вільї. Усі ці чинники свідчать не на користь підопічних Вісенте
дель Боске.

Раймон ДоМЕНЕК, 
екс-тренер 
збірної Франції:

— Вважаю Францію головним фаворитом Євро-2012. Двад-
цять офіційних матчів без поразок, гостьові перемоги над Ан-
глією і Німеччиною, успіх у поєдинку з могутньою Бразилією —
усе це говорить багато про що. Мінімальним завданням цієї ко-
манди має бути півфінал.

Сергій НАзАРЕНКо, 
півзахисник «Таврії» 

та збірної України:
— Як і шість років тому на Кубку світу в Німеччині, так і нині

синьо-жовта дружина являє собою максимально мотивований
і напрочуд дисциплінований колектив однодумців. Тому в до-
машніх стінах ми повинні ставити перед собою найамбітніші
завдання. Найсерйознішу конкуренцію нашій команді можуть
скласти Іспанія та Німеччина.

олег САЛЕНКо, 
футбольний експерт:

— Сьогоднішня збірна України є загадкою для всіх. Навіть піс-
ля контрольних зустрічей з Естонією, Австрією та Туреччиною
складно робити якісь висновки про потенціал нашої національ-
ної дружини. Те саме стосується і рівня того чи іншого футбо-
ліста. Варто зачекати 11 червня, коли в Києві хлопці Блохіна
проведуть стартовий поєдинок дебютної для себе континен-
тальної першості проти шведів.

Мірча ЛУЧЕСКУ, 
головний тренер 
«Шахтаря»:

— Якщо Ярослав Ракицький та його партнери зможуть зіграти
на максимумі своїх можливостей, збірній України цілком під силу
вийти в півфінал домашнього чемпіонату. Що стосується учасників
фінального поєдинку, то більше шансів зіграти 1 липня на «Олім-
пійському» у футболістів Німеччини та Іспанії. Думаю, головний
претендент на звання найкращого бомбардира Євро-2012 — фор-
вард мюнхенської «Баварії» та національної збірної Маріо Гомес.

ГРоШІ. Шістнадцять учас-
ників Євро-2012 розділять між
собою призовий фонд чемпіо-
нату у розмірі 196 млн євро.
Нагадаємо, що на минулій
континентальній першості, яка
відбулася в Австрії і Швейцарії
чотири роки тому, ця сума
становила 184 мільйони. 

Кожна з національних збір-
них, які вийшли у фінал чемпіо-

нату Європи, лише за участь у
турнірі одержить 8 млн євро, а
переможець — максимум 23,5
млн, що на півмільйона більше,
ніж під час Євро-2008. 

У свою чергу кожна націо-
нальна Федерація оголосила
власні преміальні за виступ
своєї збірної на полях України
та Польщі. Кожна перемога на
груповому етапі над команда-

ми Швеції, Франції або Англії
коштуватиме спонсорам си-
ньо-жовтої дружини півмі-
льйона євро, нічия — полови-
ну цієї суми. Якщо підопічні
Олега Блохіна посядуть перше
або друге місце в квартеті Д,
вони додатково отримають
два мільйони. Подолання
чвертьфінального бар’єра оці-
нюється також у два мільйони.

У тому разі, якщо співгоспо-
дарі турніру стануть учасника-
ми вирішального двобою чо-
тирнадцятого чемпіонату Єв-
ропи 1 липня в Києві, їхній ра-
хунок збільшиться на три мі-
льйони. Нарешті звання най-
сильнішої збірної Старого Сві-
ту, здобуте в рідних стінах,
оцінюється в чотири з полови-
ною мільйони євро.

Без артиклів
і умовного
способу

оксана ГоЛоВКо, 
«Урядовий кур’єр»

Відсьогодні і до закінчення чемпіонату вітчизняному право -
охоронцеві суворо забороняється лузати соняшникове та

гарбузове насіння, курити в непризначених місцях або на вулич-
ному ходу, плювати на вулиці, вживати алкогольні напої, відкри-
то засуджувати та глузувати з осіб, звичаї, одяг і поведінка яких
істотно відрізняється від звичайних в Україні, випрошувати ци-
гарки і сувеніри в іноземців. А головне, безпідставно відмовляти
в допомозі тим, хто її потребує. І це не жарт, такі вимоги міс-
тяться зокрема у брошурі «Зустрічаємо Євро-2012. Пам’ятка
працівникові органів внутрішніх справ», витяги з якої оприлюд-
нені колегами-журналістами. 

Навряд чи зрозуміє мене пересічний європейський уболіваль-
ник, однак щиро дякую визначній футбольній події і за такий по-
дарунок. Адже, сподіваюся, що ця інструкція пошириться й на
хлопців у міліцейській формі, які під час проведення масових
заходів поблизу адміністративних будівель у центрі столиці ак-
тивно обкурюють закапелки у нашому редакційному дворі. 

«Як англійською буде «футбол»?», — запитують герої промо-
ролика із серії «Ми чекаємо на Євро», створеного для популя-
ризації континентальної першості. «А хіба є більш англійське
слово, ніж «football»? — першою вибухає інтернет-аудиторія.
Звісно, коли йдеться не про футбольний м’яч, а про саму гру,
жодних артиклів не вживаємо. Невизначений — то лише для
іменників, які можна порахувати, а футбол хіба порахуєш! Щоп-
равда гроші, які виділяються з бюджету на створення позитив-
ного іміджу, все-таки треба рахувати. Як і всі інші гроші з бюд-
жету. А заклики не псувати футбольне свято розмовами про те,
що, скільки коштувало, можуть дозволити собі лише дуже ба-
гаті держави. Вони якраз тому й багаті, що вміють рахувати і
контролювати свої фінанси і поважають платника податків.

Звісно, не все вдалося на марші до Євро-2012, багато що
можна було зробити краще. Однак як сам футбол не сприймає
умовного способу, мовляв, от якби забили той гол, виграли б.
Так і підготовка до чемпіонату, бажана і дійсна, істотно різнять-
ся. Якби не економічна криза дворічної давнини, яка не дала
змоги вчасно розпочати, якби не перебої з фінансуванням, якби
не корупційні скандали і зрештою, якби не політична ситуація…

Два роки тому «Урядовий кур’єр» розпочав власний спецпро-
ект з підготовки до Євро-2012. Щомісяця у тематичній вкладці
ми висвітлювали перебіг будівельних робіт на об’єктах, надава-
ли слово авторитетам вітчизняного і світового футболу, вболі-
вали за успіхи своєї команди і за імідж України як держави,
здатної організувати футбольне свято. 

Кажуть, очікування завжди хвилює більше, ніж сама подія. Та
найприкріше, коли воно виявляється кращим за те, на що спо-
діваєшся. Надія, що Євротурнір, який сьогодні увечері стартує
у двох східноєвропейських державах, виправдає очікування не
лише тих, хто планує отримати дивіденди різного ґатунку, а й
простих вболівальників, є. Залишається вірити.

ПРОШУ СЛОВА!

ПРОГНОЗИ

Букмекери вірять в Іспанію
Віктор КАЛІНІЧ

для «Урядового кур’єра»

ТоТАЛІзАТоР. Став відомий головний фаворит фінального
турніру кращих команд Старого Світу: згідно з поточними став-
ками це чинний чемпіон Європи і світу — збірна Іспанії. За ін-
формацією авторитетної букмекерської контори William Hill
ставки на перемогу підопічних Вісенте дель Боске приймаються
з коефіцієнтом 3,75.

Трохи менші шанси у Німеччини — 4,00. Замикає трійку фа-
воритів збірна Нідерландів, якій присвоєно коефіцієнт 7,50.

Щодо України, то вона на 8-му місці своєрідного рейтингу
збірних, яке розділяє з Польщею, Чехією та Хорватією — кое-
фіцієнт на перемогу кожної з цих команд становить 51.00.

При цьому букмекери цілком реалістично оцінюють пер-
спективи дружини Олега Блохіна в боротьбі за вихід з групи:
коефіцієнт на таку подію встановлений на позначці 3,25 (шан-
си суперників української національної команди на вихід з
групи D: Англія і Франція — 2,87, Швеція — 3, 75). Ставки ж
на вихід збірної України у півфінал приймаються з коефіцієн-
том 8,00.

Ставки від William Hill:
Іспанія 3,75
Німеччина 4,00
Нідерланди 7,50
Англія, Франція 11,00
Італія 15,00
Росія, Португалія 21,00
УКРАЇНА, Польща, Чехія, Хорватія 51,00
Швеція, Греція 67,00
Ірландія 81,00
Данія 101,00

НА СТАРТІ. У середу надвечір до Донецька прибула перша футбольна дружина учасників Євро-2012 — збірна Франції. В ае-
ропорту «триколірних» зустрічали керівники міста та області, вродливі дівчата у національному вбранні з хлібом-сіллю, журналісти,
а також галасливий натовп шанувальників футболу. Особливо бурхливо присутні реагували на з’яву своїх улюбленців — лідерів
команди Рібері, Насрі, Бензема.
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Рахунок на мільйони



«Тримайте злодія!» найго-
лосніше кричить той, хто

сам не без гріха. Переконатися в
цьому довелося наприкінці трав-
ня, коли у програмі британської
телерадіокорпорації Бі-Бі-Сі
«Панорама: стадіони ненависті»
нашу країну, а разом і Польщу
звинуватили у проявах расизму. 

Там, нагадаємо, продемонстру-
вали кадри, де вболівальники у
Києві та Харкові вітають одне од-
ного жестами, схожими на на-
цистські салюти, а також як на
стадіоні у Харкові побили азій-
ських студентів. Згодом екс-капі-
тан англійської збірної Сол Кемп -
белл всерйоз порадив фанам не
їхати на Євро, тому що звідти во-
ни можуть «повернутись у труні».

Тут варто зазначити, що в са-
мій острівній державі, де засі-
дання суду по звинуваченню од-
ного з кращих гравців чемпіона-

ту і одного з лідерів збірної Джо-
на Террі в расистській образі за-
хисника «Куїнз Парк Рейн-
джерс» Ентоні Фердінанда стало
каталізатором явища, проблема
залишається вкрай актуальною і
може налякати будь-кого. Зреш-
тою, ганебними проявами сьогод-
ні може «похвалитися» багато єв-
ропейських країн. Однак у нас
набагато актуальнішими є більш
знайомі й зрозумілі явища. 

На звинувачення у расизмі
ледь не першими відреагували
фанати. Зокрема Тарас Павлів,
лідер фан-клубу ФК «Карпати»,
зауважив: у стрічці Бі-Бі-Сі кри-
чалки вболівальників непра-
вильно перекладені. Насправді ж
у них немає нічого расистського.

Обурив фільм і донецьких уль-
трас. Анатолій Єгоров, якого ан-
глійці назвали неонацистом, має
намір подавати до суду. Хлопець

стверджує, що на нацистське ві-
тання його спровокували самі
журналісти — він просто повторив
рух за одним із авторів фільму.

Не вірять в український расизм
і в самій Англії. «Страх «расист-
ської» України сам по собі є проя-
вом ксенофобії», — цитують ЗМІ
слова Брендона О’Ніла, редакто-
ра незалежного видання Spiked.

Відреагував на побоювання
BBC і міністр спорту Великої
Британії Х’ю Робертсон. На його
думку, всі коментарі щодо про-
блем із расизмом в Україні не
відповідають дійсності. «Моя
порада усім фанатам — поїхати
й підтримати команду», — ска-
зав він.

Посольство України у Вели-
кобританії також спростувало ін-
формацію британських ЗМІ про
прояви расової нетерпимості в
Україні. «В Україні немає про-

блем з расизмом, ксенофобією чи
антисемітизмом, заявив Посол
України у Великобританії Воло-
димир Хандогій в інтерв’ю газеті
«Independent».

Таке висвітлення ситуації
журналістами, на переконання
Посла України, є упередженим
та незбалансованим. «Відповідь
Українського уряду є чіткою: у
нас немає таких проблем, як було
показано у цій програмі, ані на
рівні суспільства, ані на систем-
ному рівні. Звісно, трапляються
певні інциденти чи поодинокі ви-
падки, проте це не має жодного
відношення до Євро 2012», — на-
голосив Володимир Хандогій. 

Він нагадав, що Україна за-
вжди вважалась толерантною
країною. «У нас вже багато років
навчається чимало іноземних
студентів і ніколи не було про-
блем на такому рівні, як це було

зображено у програмі», — зазна-
чив дипломат в інтерв’ю британ-
ському виданню. — «Представ-
никам Бі-Бі-Сі варто було по-
спілкуватись із численними фут-
болістами з Африки та Азії, які
зараз грають в українських клу-
бах. Я не знаю жодного прикладу
серйозного інциденту на підґрун-
ті расизму, що трапився б з ки-
мось із них». 

Заради об’єктивності зазначи-
мо, що британська телерадіокор-
порація активно і без купюр дру-
кує інтернет-відгуки на свій резо-
нансний телепродукт. Серед них
є приміром і такий від користува-
ча ricky_715: «Припускати, що
Польща та Україна повні нацис-
тів, це є незбалансованим погля-
дом. Так само, як і показувати до-
кументальні кадри безладів та
підпалень у Лондоні за пару тиж-
нів до Олімпійських ігор…»
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БЕЗПЕКА

Сторінку підготувала Оксана ГОЛОВКО, «Урядовий кур’єр»

Чому не порожніють «стадіони ненависті»?
ТОЛЕРАНТНІСТЬ. Напередодні єврочемпіонату у ЗМІ не випадково «вигулькнула» расистська тема 

За   словами   началь-
ника Департаменту

громадської безпеки
МВС Сергія Поготова,
цього ж дня розпочала
роботу і робоча група
центральних органів ви-
конавчої влади, а також
робоча група з числа іно-
земних поліцейських. На
період проведення чем-
піонату   всі   органи   і
підрозділи внутрішніх
справ переведено на по-
силений варіант опера-
тивно-службової діяль-
ності.

Окремим аспектом за-
безпечення безпеки гос-
тей і учасників турніру є
питання дотримання ви-
мог вибухобезпеки в
місцях проведення мат-
чів та інших офіційних
місцях. Міністерством
внутрішніх справ роз-
роблено відповідний
міжвідомчий план захо-
дів. Крім того, створені
міжвідомчі групи, до
складу яких увійшли
представники підрозді-
лів СБУ і МНС. За необ-
хідності до роботи цих
груп можуть бути залу-
чені представники Уп-
равління державної
охорони.

КОМПЕТЕНТНО ПРО АКТУАЛЬНЕ 

«Кожен матч 
ми розглядаємо 
як окрему подію»

Олександр БІРСАН, 
керівник міжвідомчого
координаційного штабу 
з безпеки та правопорядку
під час проведення Євро-2012
при Президентові України:

— Усі матчі в рамках нашої підгрупи УЄФА кваліфікує як
події низького рівня ризику. Шведи характеризуються спо-
кійною поведінкою, у французів — керована ситуація з фа-
нами. З англійцями ще років 10–15 тому вся Європа мала го-
ловний біль — сьогодні ж це активні вболівальники, але вже
виховані в сутичках, обмеженнях і штрафах. Якщо аналізу-
вати ті матчі, які пройдуть на території України, тут також, як
і на полі, футбол має бути цікавим і відносно спокійним. 

Німеччина відома високим рівнем організації світової пер-
шості 2006 року, Португалія — чемпіонату Європи 2004-го.
Голландію і Данію взагалі можна назвати взірцевими у євро-
пейському футболі. 

Кожен матч ми розглядаємо як окрему подію. Тож у нас
буде 16 різних подій, до кожної з яких підходимо персоніфі-
ковано. Ми враховуємо специфіку країн, історію зустрічей
команд, характеристику фанів збірних, їх очікувану чисель-
ність тощо. 

На мій погляд, емоційність під час Євро-2012 буде пов’яза-
на як з командами, що в ньому гратимуть, так і зі стадіями
турніру. Тож півфінал і фінал можна назвати найемоційніши-
ми, а, отже, Донецьк та Київ — «найгарячішими» приймаю-
чими містами.

В Європі давно вже існує база даних проблемних вболі-
вальників — Національний футбольний інформаційний пункт
— структура, яка допомагає врахувати певну категорію таких
фанів. МВС України ще в минулому році отримало цю базу
від європейських колег та створило власну базу «Проблем-
ний вболівальник», де фіксує українських фанів-хуліганів.

Тож про потенційних порушників футбольного свята ми по-
переджені. Інформацією володіють спецслужби як на кордо-
нах, так і на об’єктах турніру. Але я не вбачаю серйозної за-
грози зі сторони цих категорій вболівальників. 

Міжвідомчий координаційний штаб об’єднує понад 20 дер-
жавних правоохоронних структур, відповідальних за Євро.
Тут напрацьовуються проблемні питання безпеки Євро-2012,
шляхи їх вирішення. У кожному приймаючому місті є подібні
штаби, які враховують специфіку регіону. 

Усі об’єкти турніру — стадіони, штаби УЄФА, медіацентри,
тренувальні бази, фан-зони, вокзали будуть забезпечені ува-
гою оперативних штабів, що цілодобово відслідковуватимуть
ситуацію на місцях. 

Також на час Євро на базі МВС створюється оперативний
штаб — центр міжнародного поліцейського співробітництва,
який координуватиме роботу спотерів, офіцерів зв’язку від
усіх країн-учасниць турніру.

Транспортний координаційний центр працюватиме як дис-
петчерська служба для контролю та управління рухом заліз-
ничного й автомобільного транспорту у приймаючих містах і
в Україні загалом. 

Завдяки такій системі роботи ми зможемо швидко дізна-
тися про проблеми, якщо вони виникнуть, вчасно відреагу-
вати на них, контролювати все, що відбуватиметься на тери-
торії України. 

За матеріалами 
інформаційного центру Україна-2012

Найспокійніше на… трибуні
ГОТОВНІСТЬ №1. З 4 червня робочий апарат 
Оперативного штабу МВС України і його підрозділи
в областях перейшли на цілодобовий режим чергування

Найактивнішими і найагресивнішими прийнято
вважати уболівальників збірної Англії, які є за-

сновниками руху «ультрас». У фанатському сере-
довищі, зокрема й українському, престижно спро-
вокувати сутичку з ними та перемогти. Додатко-
вим чинником, який може призвести до виникнен-
ня конфліктів із вболівальниками збірної родона-
чальника футболу, на думку експертів, є методи
забезпечення правопорядку підрозділами МВС
України. Водночас слід зазначити, що у зв’язку з
високими цінами на проживання, вболівальники

низки збірних (передовсім англійської) мають на-
мір оселитися у містах супутниках господарів мат-
чів, що у разі виникнення конфліктів може усклад-
нити можливість своєчасної локалізації. Водночас,
враховуючи давню неприязнь між вболівальника-
ми збірних Франції і Туманного Альбіону, під час
матчу цих команд також можливі сутички. 

Щодо вболівальників національних збірних
груп А і С, які гратимуть на території Польщі,
найактивнішими і найагресивнішими, на думку
експертів, є фанати команд Росії та Хорватії. 

Зпочатком чемпіонату набуває чиннос-
ті особливий порядок адмінсанкцій

для фанів-правопорушників Євро-2012,
встановлений Законом України «Про
особливості провадження у справах про
адміністративні правопорушення в період
проведення фінальної частини чемпіона-
ту Європи 2012 року з футболу в Україні»
від 05.07.2011 р. № 3568-VI. 

Провадження у справах про адмініс-
тративні правопорушення, передбачені
статтями 44, 51, 512, 173, 1731, 174, 1751,
178, частинами першою і другою статті
181, статтями 185, 185-1, 185-7, 185-9,
190, 191, 195-3 і 195-6 Кодексу України
про адміністративні правопорушення,
вчинені в період проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу в Україні, здійснюється відповід-

но до Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення з урахуванням особ-
ливостей, визначених цим Законом.

Справи розглядаються за місцем їх
вчинення протягом однієї доби. Уповно-
важений орган (посадова особа) під час
розгляду справ про адміністративні пра-
вопорушення, зазначені у частині першій
статті 1 цього Закону, на території спор-
тивної споруди під час проведення масо-
вого спортивного або іншого культурно-
видовищного заходу з урахуванням ха-
рактеру вчиненого правопорушення та
особи, яка його вчинила, може встанови-
ти заборону щодо відвідування особами,
які вчинили зазначені правопорушення,
масових спортивних або інших культур-
но-видовищних заходів на території спор-
тивних споруд на період проведення фі-

нальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу в Україні.

Іноземці та особи без громадянства, які
постійно не проживають на території Ук-
раїни, що вчинили адміністративні право-
порушення, зазначені у частині першій
статті 1 цього Закону, з урахуванням ха-
рактеру вчиненого правопорушення та
особи порушника після виконання адмі-
ністративного стягнення можуть бути
примусово видворені за межі України за
рішенням суду в порядку, встановленому
Кодексом адміністративного судочинства
України.

Цей порядок набирає чинності одно-
часно з початком періоду проведення фі-
нальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу в Україні і втрачає чин-
ність через 30 днів після його закінчення. 

ДОВІДКА «УК»
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БЕШКЕТНИКАМ НА ЗАМІТКУ

Фанати знають, що диму без вогню не буває
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Як господарі привітні, 
то й подорожнім добре

Чотири українських міста на певний
час стануть тимчасовою домівкою
для футболістів і уболівальників. Та за-
мало, аби лиш на стадіоні був порядок.
Важливим є все, аж до усмішки перехожо-
го. Про те, як міста-господарі чемпіо-
нату зустрічатимуть гостей, повідом-
ляють наші власні кореспонденти. 

Ще за десять днів до стар-
ту Євро-2012 міська

влада Донецька оцінила го-
товність приймати учасників
та гостей футбольного чем-
піонату на 99,9%. Здавши в
експлуатацію сучасний між-
народний аеропорт, залізнич-
ний вокзал та готелі, капі-
тально відремонтувавши до-
роги, закупивши нові автобу-
си, тролейбуси та трамваї, в
обласному центрі завершу-
ють останні «косметичні»
приготування і готуються зус-
трічати гостей. Саме для їх-
ньої зручності і можливості
краще орієнтуватися в місті
створили 30 інформаційних
пунктів та підготували 1300
волонтерів зі знанням інозем-
них мов. А ще виготовили пу-
тівники та карти англійською
та французькою мовами. Досі
готовий приймати уболіваль-
ників ще один дуже важливий
об’єкт — фан-зона, яку вже
відкрили і протестували в
другий день літа, відсвятку-
вавши тут міжнародний День
захисту дітей.

Попередньо був намір роз-
ташувати донецьку фан-зону
на центральній площі імені Ле-
ніна. Та потім гостей вирішили
приймати в місці, що має ба-
гатющі футбольні традиції, —
у парку ім. Щербакова, побли-
зу стадіону «Шахтар», непода-
лік якого бовваніє «додаткова
трибуна» — старий терикон, із
якого колись уболівальники
спостерігали за матчами
улюбленої команди. Загальна
територія фан-зони становить
3,35 гектара і вона може при-
ймати 30–35 тисяч шануваль-
ників футболу. Відповідно до
вимог, ця територія обладна-
на всім необхідним, а також
тут серйозно подбали про без-
пеку людей: зокрема існує до-
вжелезний список речей (ал-
коголь, наркотики, зброя, пі-
ротехніка, скляні пляшки, сум-
ки великого розміру тощо), які
сюди не можна приносити, а
ліпше залишити у наявних тут
камерах схову. 

Не секрет, безпека учасни-
ків та гостей Євро-2012 пере-
буває на особливому контролі.

Ще в ході підготовки до фут-
больного дійства в місті про-
вели майже два десятки спіль-
них навчань, під час яких пра-
воохоронці відпрацьовували
різноманітні аспекти безпеки.
Певна річ, у Донецьку також
завчасно подбали про взаємо-
дію з уболівальниками збірних
Великобританії та Франції, які
проведуть матчі на «Донбас
Арені» (як відомо, футбольна
дружина Франції мешкає в
шахтарській столиці — на
спортивно-тренувальній базі
«Кірша», куди заїхала 6 чер-
вня). За словами міського го-
лови Олександра Лук’янчен-
ка, на зустрічах з представни-
ками Інтерполу та асоціацій
футбольних уболівальників
цих країн було вирішено:
«буйні» ультрас збірних наших
суперників до Донецька не
приїдуть. Тобто окремим убо-
лівальникам-хуліганам, відпо-
відно до законодавства, забо-
ронено в’їзд до України.

У цілому ж місцеві співробіт-
ники правоохоронних органів
гарантуватимуть безпеку в

місцях масового скупчення лю-
дей — усього під час прове-
дення матчів чемпіонату Євро-
пи громадський порядок охо-
ронятимуть майже три тисячі
міліціонерів внутрішніх військ
МВС. А диспетчери нещодав-
но відкритого в місті першого в
Україні сучасного центру опе-
ративного реагування міліції з
допомогою відеокамер, фік-
суючи ситуацію в режимі ре-
ального часу, зможуть у разі
необхідності направити в по-
трібне місце додаткові наряди
правоохоронців. Утім, є споді-
вання, що такої необхідності не
виникне. Тим більш, ажіотаж,
який піднімається в зарубіжній
пресі довкола безпеки уболі-
вальників, на думку керівників
приймаючого міста, не має нія-
ких підстав. «Расизму в До-
нецьку не може бути з тієї про-
стої причини, що наше місто —
багатонаціональне та багато-
конфесійне, і тому ніяких кон-
фліктів на цьому грунті тут ні-
коли не виникало», — запев-
няє міський голова Донецька
Олександр Лук’янченко. 

Добірку готували: Світлана ГАЛАУР, Павло КУЩ,Оксана МеЛьниК, Валерій РеКУнОВ, «Урядовий кур’єр»

Донецьк: Ультрас просять залишатися вдома

Упершій столиці повністю
підготували до проведен-

ня Євро-2012 не лише усі го-
ловні об’єкти та інфраструк-
туру, а й випестували тхора-
віщуна, який пророкуватиме
результати матчів з футболу.
Його назвали Фредом через
те, що, з одного боку, зву-
чить інтернаціонально, а з ін-
шого, — це ім’я співзвучне із
«фретка», як ще називають
свійських, домашніх тхорів. У
дні матчів Фреда привозити-
муть на центральну площу
міста, де буде облаштована
фан-зона, і там він пророку-
ватиме результати ігор, оби-
раючи переможців за допо-
могою мисок із свіжою ялови-
чиною, помічених прапорця-
ми країн-гравців.

До речі, харківська фан-зо-
на, яка зможе розмістити од-
ночасно майже 50 000 вболі-
вальників, розташована на
одній з найбільших площ у сві-
ті — майдані Свободи. Працю-
ватиме вона з опівдня до пер-
шої години ночі, а коли ігри не
проходитимуть — з 16.00 до
24.00 за місцевим часом. Тут
у прямому ефірі транслювати-
муться усі матчі чемпіонату,
за якими вболівальники змо-
жуть спостерігати на трьох гі-
гантських екранах. У харчев-
нях з їжею і напоями вони змо-
жуть утамувати голод і спрагу.
А в лавках з сувенірною про-
дукцією — придбати щось ці-
каве напам’ять із символікою
приймаючого міста. Подбали
у фан-зоні і про інші зручності
для вболівальників. Зокрема
облаштували санітарні вузли,
сполучені з міськими комуні-
каціями. 

Не бракуватиме, як запев-
няють у Департаменті з пи-
тань підготовки Євро-2012 з
футболу Харківської міськра-
ди, й розваг. У фан-зоні про-
водитимуть різноманітні кон-
курси, футбольні матчі у фор-
маті п’ять на п’ять та концерти
зірок. Оскільки ж базова збір-
на Харкова — з Нідерландів,
то представники цієї країни
запропонували зробити в дні
матчів своєї команди власну
концертну програму. Розпочи-
натиметься вона о 10.00 і за-
кінчуватися за 3 години до по-
чатку матчу. Після цього, гол-
ландські фани і всі бажаючі
зможуть пройти маршем від
фан-зони до стадіону «Мета-
ліст».

Безпекою вболівальників,
за інформацією організаторів
проведення у Харкові Євро-
2012, опікуватимуться насам-
перед охоронці приватного
агентства. Вони стежитимуть
за правопорядком у середині
фан-зони, яка розділена
умовно на три сектори. А за
периметром фан-зони пра-
цюватимуть співробітники
МВС. Окрім них, у роботі бу-
дуть задіяні піші медичні па-
трулі, п’ять автомобілів швид-
кої допомоги, на підходах до
фан-зони розташують опорні
пункти МНС та МВС. Крім
цього, у фан-зоні вже працює
система відеонагляду, яка
виведена на координаційний
штаб. 

Отож, усе в Харкові, як не-
одноразово наголошував мі-
ський голова Геннадій Кернес,
пройде на найвищому рівні,
адже місто готове на 100% до
Євро-2012. 

Харків:
Провидцем буде Фред 

Тхір-віщун на прізвисько Фред вгадуватиме результати
матчів Євро-2012
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До столиці свято майстрів
шкіряного м’яча завітає 11

червня, коли пізно ввечері на
поле НСК «Олімпійський» вий-
дуть футболісти збірних Украї-
ни та Швеції. Але подих голов-
ної футбольної події року вболі-
вальники відчують уже сьогод-
ні. О дев’ятнадцятій годині лю-
бителі футболу зможуть спос-
терігати за матчем відкриття
чотирнадцятого чемпіонату Єв-
ропи в самому центрі Києва.
Поєдинок між командами По-
льщі та Греції, а також зустріч
двох інших учасників квартету
А — Росії та Чехії всі бажаючі
зможуть побачити на гігант-
ському екрані, площею 150
квадратних метрів, встановле-
ному на Майдані Незалежності. 

Ще три величезні табло бу-
дуть розташовані біля Цен-
трального універмагу і поряд з
Бесарабським ринком. На
Хрещатику вболівальники

зможуть перекусити в спеці-
ально відкритих точках гро-
мадського харчування, відпо-
чити під каштанами, придбати
сувеніри в офіційному магази-
ні УЄФА Євро-2012, втамува-
ти спрагу пивом, перевірити
свої навички в різних конкур-
сах, зіграти у міні-футбол.

Як зазначив заступник го-
лови Київської міської дер-
жадміністрації Анатолій Голуб-
ченко, фан-зона у центрі сто-
лиці одночасно зможе прийня-
ти майже 70 тисяч осіб. Її пло-
ща становить 52 тисячі квад-
ратних метрів. Вхід на цю те-
риторію буде безкоштовним
для всіх бажаючих, за винят-
ком VIP-зони підвищеної ком-
фортності. Основна тематика
розважальної частини — на-
ціональна. Кожен день тут
можна буде ознайомитися з
українськими традиціями,
культурою, музикою, спортом.

Серед запланованих захо-
дів — виступ президентського
оркестру, фольк-, поп- та рок-
гуртів, демонстрація живих
скульптур, українських тради-
ційних ремесел, національної
кухні, зокрема день Борщу і
Вареника, майстер-класи для
дітей і дорослих. Крім того,
плануються концерти відомих
виконавців.

Ще кілька неофіційних фан-
зон будуть розташовані в селі
Підгірці Київської області, в
Українці на березі Дніпра, а
також в Яготині.

Для обслуговування фут-
больних уболівальників залу-
чать шість бригад швидкої до-
помоги. Лікарі чергуватимуть у
спеціальних медпунктах, роз-
горнутих на Хрещатику та на
евакуаційних шляхах з фан-зо-
ни. За словами куратора офі-
ційної фан-зони Євро-2012 у
Києві та Харкові Вілена Мат-

вєєва, система відеоспостере-
ження дасть змогу вчасно від-
слідковувати всі загрози. У ра-
зі виникнення проблем кияни
та численні гості української
столиці зможуть зателефону-
вати за номером 112 — відпо-
відні служби нададуть необхід-
ну консультацію чи допомогу.

З усіх учасників квартету Д
лише перший суперник україн-
ців — шведи проведуть всі мат-
чі групового турніру на полі сто-
личного «Олімпійського». Тому
тільки зі Скандинавії приїде до
Києва майже 30 тисяч фанатів,
шість тисяч з яких будуть жити
у наметовому містечку на Тру-
хановому острові. Якщо Зла-
тан Ібрагімович та його партне-
ри випередять грізних конку-
рентів — Францію, Англію та
Україну і посядуть перше місце
в групі, вони залишаться в Киє-
ві до 24 червня -— дня прове-
дення одного з чвертьфіналів.

Місто Лева готове до го-
ловної спортивної події

континенту. Звісно, не на всі
сто відсотків, як хотілося б, та
у древньому місті учасники і
гості чемпіонату почувати-
муться комфортно. Львів не
зустрічатиме розритими вули-
цями, а зачарує непереверше-
ною красою архітектурних
пам’яток, відкритістю, гостин-
ністю і шармом! 

— Важливо, — наголосив
директор Департаменту 
«Євро-2012» Львівської міської
ради Олег Засадний, який по-
годився бути гідом, що
львів’яни добре сприйняли під-
готовку до проведення чемпіо-
нату з футболу та з розумінням
поставилися до вимушених не-
зручностей, пов’язаних з будів-
ництвом головних об’єктів, ре-

конструкцією міських магістра-
лей та вулиць, адже тривалі ре-
монти дали місту не тимчасову
вигоду, а вони розраховані на
перспективу: місто від цього
отримало чимало «плюсів».
Вражає новозбудований ста-
діон «Арена Львів» на 34 915
місць, смарагдове поле якого
протестували українські та єв-
ропейські футболісти. 

Відтепер туристично зорієн-
тований Львів має найпотуж-
ніші у Західній Україні повітря-
ні ворота — Міжнародний ае-
ропорт «Львів» імені Данила
Галицького. Завдяки довжині
злітно-посадкової смуги (3305
метрів) та можливості прийма-
ти за годину 2000 пасажирів
львівське летовище має всі
шанси увійти до світової мере-
жі авіаперевезень. 

Втім, важливо не лише на-
лежно підготувати інфраструк-
туру до такої події, а й насампе-
ред створити особливу ауру
гостинності та відкритості. Для
Львова, міста, якому поважні
європейські структури надали
статус культурної столиці, це
завдання виявилося не зі
складних. Місто з давньою істо-
рією, культурою і традиціями
особливих зусиль не потребу-
вало: традиції гостинності тут
міцно і віддавна вкоренилися і
їх дотримуються сучасні ресто-
ратори та готельєри, дбаючи
про престиж власних закладів.
Тож під час чемпіонату Львів та
львів’яни, переконаний міський
голова Андрій Садовий, проде-
монструє гостям свою відкри-
тість і гостинність. У місті запра-
цювала у цілодобовому режимі

Інформаційна служба, яка на-
даватиме необхідну інформа-
цію англійською, німецькою, по-
льською та португальською мо-
вами. У храмах міста під час єв-
ротурніру Божественні літургії
теж відправлятимуть іноземни-
ми мовами. Відчути атмосферу
футбольного свята зможуть й
ті, хто не матиме перепустки на
стадіон — для них функціонува-
тиме офіційна фан-зона на пло-
щі перед Львівською оперою та
сімейна фан-зона у міському
парку культури та відпочинку
імені Богдана Хмельницького.
Для тих, хто футболом не ціка-
виться, буде, звісно, і зона, віль-
на від футболу на площі Ринок.
А міська влада розцінює євро-
чемпіонат як перепустку Льво-
ва до ліги основних туристич-
них центрів Європи. 

Київ: Хай живе День Борщу і Вареника! 

Львів: Свій шанс використаємо

ГОСТИННІСТЬ



Після здобуття незалеж-
ності наша національна

збірна лише один раз проби-
валася у фінальну стадію ве-
ликого турніру. На чемпіона-
ті світу-2006 синьо-жовті

дійшли до чвертьфіналу.
Завдання-мінімум для підо-
пічних Олега Блохіна, який
повернувся в 2011 році на
тренерський місток, вийти з
групи D.

Між першим і другим при-
шестям Блохіна збірну лихо-
манило — змінилося три на-
ставники. Підготовку до до-
машнього чемпіонату Європи
синьо-жовті розпочали на чолі

з Мироном Маркевичем, під
керівництвом якого збірна
здобула три перемоги та ні-
чию з Нідерландами (1:1).
Утім, у серпні 2010 року Мар-
кевич залишив команду, аби

зосередитися на роботі в хар-
ківському «Металісті».

Виконуючим обов'язки го-
ловного тренера був призна-
чений Юрій Калитвинцев,
при якому українці змогли

виграти лише в одному з
восьми поєдинків. У квітні
2011-го збірну вдруге очолив
Олег Блохін. Він почав із пе-
ремоги над Узбекистаном
(2:0), але згодом його підо-
пічні встановили національ-
ний антирекорд, поступив-
шись у чотирьох матчах по-
спіль.

Поєдинок проти Канади,
котрий відбувся 8 жовтня 2010
року, став 100-м під прапором
національної команди для Ан-
дрія Шевченка, який першим
із українських гравців досяг ці-
єї позначки. Через три дні
Анатолій Тимощук, зігравши
проти Бразилії, повторив це
досягнення.

Українські футболісти були
у великій кількості представ-
лені в збірній СРСР, котра ста-
ла першим чемпіоном Європи
в 1960 році і тричі фінішувала
другою — в 1964-му (посту-
пившись Іспанії), 1972-му
(програвши ФРН) і 1988-му
(зазнавши поразки з рахун-
ком 0:2 від Нідерландів).

Головний тренер радянської
збірної Валерій Лобановський
викликав на чемпіонат Євро-
пи-1988 в Німеччині одинад-
цять футболістів київського
«Динамо» — вісім із них зігра-
ли у фіналі.
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КОМАНДА

Андрій П’ЯТОВ
Воротар «Шахтаря».
Народився 28 червня 
1984 р. у Кіровограді.
За збірну 
зіграв 26 матчів.

Богдан БУТКО
Захисник «Іллічівця».

Народився 13 січня 1991 р. 
на Донеччині.

За збірну зіграв 10 матчів.

Олег ГУСЄВ
Півзахисник «Динамо».

Народився 25 квітня
1983 р. на Сумщині.

За збірну зіграв
72 матчі, 

забив 12 м’ячів.

Андрій ЯРМОЛЕНКО
Півзахисник 

«Динамо».
Народився 

23 жовтня 1989 р. 
у Ленінграді (Росія). 

За збірну зіграв 
20 матчів, 

забив 8 м’ячів.

Артем МІЛЕВСЬКИЙ
Форвард «Динамо».

Народився 
12 січня 1985 р. 

у Мінську (Білорусь). 
За збірну 

зіграв 45 матчів, 
забив 8 м’ячів.

Марко ДЕВІЧ
Форвард «Шахтаря».
Народився 27 жовтня 1983 р. у Белграді (Сербія). 
За збірну зіграв 21 матч, забив 2 м’ячі.

Анатолій ТИМОЩУК
Півзахисник «Баварії» 
(Мюнхен)
Народився 30 березня 
1979 р. в Луцьку.
За збірну зіграв 116 матчів, 
забив 4 м’ячі.

Сергій НАЗАРЕНКО
Півзахисник «Таврії».
Народився 16 лютого 1980 р. 
у Кіровограді.
За збірну зіграв 50 матчів, 
забив 12 м’ячів.

Євген ХАЧЕРІДІ
Захисник «Динамо».
Народився 28 липня
1987 р. у Мелітополі

Запоріжської області.
За збірну 

зіграв 11 матчів.

Тарас МИХАЛИК
Захисник «Динамо».

Народився 28 жовтня
1983 р. на Волині. 

За збірну 
зіграв 27 матчів.

Євген КОНОПЛЯНКА
Півзахисник «Дніпра».
Народився 
29 вересня 1989 р. 
у Кіровограді.
За збірну зіграв 
20 матчів, 
забив 5 м’ячів.

Валерій РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Вісім років тому Євро-
пейська спілка фут-

больних асоціацій відзна-
чала свій 50-річний ювілей.
З нагоди цієї події кожна з
52 національних федерацій
Старого Світу обирала
найкращого футболіста
своєї країни за останнє пів-
століття. В Іспанії лауреа-
том став знаменитий напа-
даючий Альфредо Ді Сте-
фано. В Угорщині — вели-
кий форвард Ференц Пуш-
каш. У країні тюльпанів —
фантастичний «летючий
голландець» Йохан Кройф.
Україну в списку найяс-
кравіших зірок представ-
ляв Олег Блохін.

Цей вибір не став неспо-
діваним. Першим гучним
успіхом вітчизняного клуб-
ного футболу було завою-
вання гравцями київського
«Динамо» Кубка кубків у
1975 році. Тоді ж команда
Валерія Лобановського у
суперечці за Суперкубок
УЄФА двічі обіграла клуб-
ного чемпіона континенту
— мюнхенську «Баварію»
— 1:0 і 2:0. Автором усіх
трьох м’ячів у ворота нім-
ців був динамівець під оди-
надцятим номером. У груд-
ні того ж року форвард от-
римав найпрестижнішу ін-
дивідуальну нагороду
футбольного Старого Світу
— «Золотий м’яч». Варто
нагадати, що Олегові тоді
виповнилося лише 23.

Після закінчення ігрової
кар’єри кращий бомбардир

в історії радянського фут-
болу більш як десять років
працював тренером у Гре-
ції. Очолюваний ним місце-
вий «Олімпіакос» виграв
національний Кубок, срібні
медалі чемпіонату країни.
Та головне — молодий на-
ставник переконався на
власному досвіді, наскіль-
ки важливо створити ком-
фортний клімат у команді,
змінити психологію грав-
ців, усталені стереотипи
поведінки.

За три-чотири дні трену-
вальних зборів навіть дуже
неординарний майстер не

навчить футболіста пра-
вильно бити по м’ячу, не
зможе докорінно змінити
його тактичну підготовку.
А от змусити гравців з різ-
них клубів повірити в себе,
зіграти на межі власних
можливостей, — це над -
завдання стоїть перед
кожним, хто сідає на
«електричний стілець», як
журналісти часто назива-
ють тренерську лаву.

Одна із сучасних фут-
больних аксіом твердить:
коли різниця в класі вико-
навців невелика, на пер-
ший план виходять палаю-

чі очі, воля до перемоги й
готовність заради успіху
«гризти землю». На мій по-
гляд, головне досягнення
тренерського штабу на чолі
з Блохіним полягало в то-
му, що кістяк збірної зраз-
ка 2005–2006 років склада-
ли саме такі гравці.

— Збірна України у ква-
ліфікації чемпіонату світу-
2006 в Німеччині виклика-
ла справжній фурор, — за-
значав тоді генеральний
секретар ФІФА Урс Лінсі.
— Грати в одній групі з
Грецією, Туреччиною, Да-
нією та за чотири тури до

фінішу випереджати най-
ближчого суперника на сім
очок — повірте, це фантас-
тика!

Тимощук і Гусєв, Воро-
нін і Назаренко, Ротань і
Шевченко — ці футболісти
здивували всіх на світовій
першості в Німеччині. До-

машнє Євро — прекрасний
шанс для старої гвардії ра-
зом із молодими талантами
— Ярмоленком і Коноп-
лянкою, Ракицьким і Бут-
ком продемонструвати
футбольній спільноті все,
на що вони здатні. І навіть
трохи більше.

Головний тренер збірної
про найближчого суперника

«Шведська збірна — добре організована, добротна ко-
манда. Що стосується самовіддачі, шведи, як і всі скан-
динави, мають дуже впевнений вигляд. У цієї збірної до-
статньо досвідчених гравців, які вирізняються ігровою
дисципліною і непоганою виучкою. У чемпіонатах світу та
Європи шведи не досягають високих результатів, однак
беруть участь у них із завидною постійністю».

Про конкурентів
«Якщо Англія та Франція вважають себе фаворитами, то

це може вилізти їм боком. Не сумніваюсь: боротьба в нашій
групі буде дуже серйозна. Я жодного разу не брав участі в
чемпіонаті Європи як гравець, тож хочу надолужити все як
тренер. Сподіваюсь, для наших уболівальників цей турнір
стане особливим не лише тому, що змінив інфраструктуру
країни, а й завдяки яскравій грі збірної України».

Про переваги збірної України
«Нашою сильною стороною є те, що в складі з’явилися

молоді гравці з високою мотивацією. Вони в своєму житті
ще нічого не вигравали і хочуть досягти максимального ре-
зультату. Інший позитивний момент — всі хлопці із задо-
воленням приїжджають, щоб грати за національну збірну».

Про майбутніх фіналістів 
«Усі шістнадцять команд претендують на участь у вирі-

шальному поєдинку, який пройде 1 липня на «Олімпій-
ському». Напевно, буде неправильно, якщо вони не бу-
дуть ставити перед собою таку мету. А фаворитами я вва-
жаю Іспанію, Нідерланди, Німеччину і Португалію».

Основний склад збірної України: версія «УК»
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Дебютант фінального тур-
ніру чемпіонату Європи

Тренер: Олег Блохін
Найкращий бомбардир:

Андрій Шевченко (46)
Найбільша кількість мат-

чів: Анатолій Тимощук (116)
Рік заснування асоціації:

1992
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Максим ДМИТРУК 
для «Урядового кур’єра»

15червня на «Донбас Арені»
підопічні Олега Блохіна

проведуть ключовий поєдинок
групового турніру проти команди
Франції. В інтерв’ю журналістам
наставник «триколірних» Лоран
Блан розповів про свою роботу на
чолі головної команди країни.

— Зараз ми продовжуємо ре-
конструювати збірну, шукаємо
молодих перспективних гравців,
обкатуємо їх, стежимо за їхнім
прогресом, але найголовніше те,
що вони вже є. Існує команда, со-
лідна група хлопців, з якими є
сенс працювати на перспективу,
на результат. З іншого боку, коли
в твоєму розпорядженні лише
три-чотири досвідчених футбо-
лісти, не так уже легко вселити в
колектив спокій і впевненість.

Останнім часом до досвідчених
преса відносить, наприклад, того
ж Саміра Насрі. А що в нього за
спиною? Яких-небудь 20 ігор за
збірну. Цього недостатньо для
подібного статусу. Схожа ситуа-
ція з Ремі, Бафе, Менезем. Тому
при порушенні ідеального балан-
су «молодь — ветерани» у нас і
виникають проблеми.

— Як у вас складаються стосун-
ки з гравцями?
— Досі — без особливих проблем.
Напевно тому, що я завжди від-
критий для діалогу, а мій вибір
зважений і аргументований. Я
повсякчас відверто кажу футбо-
лістові: «Ти не будеш сьогодні
грати, бо не готовий чи не в формі
— на відміну від твого конкурен-
та». І неважливо хто це — Рібері,
Малуда або хтось із новачків ко-
манди. Підхід однаковий до всіх.
Якщо хтось із цим не згоден, то
завжди може прийти до мене на
розмову зі своїми аргументами.

— Часом складається враження,
що на полі вашим підопічним не
вистачає впевненості та рівно-
ваги,  характерних для німців чи
італійців. Що це,  проблеми пси-
хології,  культури?
— Якщо ви грали в футбол, то
знаєте, що будь-який матч — це
завжди стрес. А коли у відпові-
дальному поєдинку ти не можеш
втримати в руках нитку гри, то
те саме відчуваєш подвійно. Це
теж долається з досвідом і пере-
могами. Коли 1998 року ми вихо-
дили на фінальний матч з бра-
зильцями, то були на диво спо-
кійними і сконцентрованими, не
пекли себе зайвими думками і

питаннями. В тому складі були і
досвідчені, і молоді, і білі, і чорні,
представники різних культур і
релігій. Однак на все це не зва-
жалося, бо передусім ми були
КОМАНДОЮ. А коли починаєш
відчувати і розуміти, що це таке,
то будь-який стрес відходить на
другий план.

— Яка ваша філософія гри?
— Коли я очолив збірну, то пояс-
нив футболістам кілька своїх
принципів: люблю контролювати
м’яч, грати від оборони, демон-
струвати не тільки видовищну, а
й ефективну гру. Зрозуміло, що
це легше говорити, ніж втілити в
життя. Адже для цього потрібно
мати здібних і розумних виконав-
ців, достатньо часу для відпрацю-
вання технічних елементів, а та-
кож відповідну фізичну форму.
Але коли ви бачите, в якому стані
гравці подекуди з’являються в
збірній, то про втілення своїх ідей
залишається тільки мріяти. Хоч
як це дивно звучить, але єдина
можливість для футболістів від-
почити напередодні великого
турніру — це дрібні, незначні
травми, що дають змогу провести
два-три тижні в щадному режимі.

— Чи існує на сьогодні в футболі
французький стиль гри?
— На жаль, ні. Тому що у нас не-
має для цього часу.

— Чому ж Іспанія й Німеччина
змогли його віднайти?
— Ключові гравці іспанської збір-
ної виступають у двох провідних
клубах країни, «Барселоні» та
«Реалі», про рівень яких говорити
зайве. Те саме з німцями, в яких
базовий клуб національної коман-
ди — «Баварія». А де грають
французи? Практично в усіх ку-
точках Європи... Це велика і сер -
йозна проблема. Подобається це
комусь чи ні, але наш чемпіонат
ще не тягне на роль провідного в
Європі, а звідси і всі наслідки.
Стиль гри збірної багато в чому
визначається стилем гри топ-клу-
бів країни. У Франції наразі тако-
го клубу немає. Немає й колекти-
ву, де виступало б достатньо вико-
навців збірної, де можна було б
хоч якось виробляти її стиль.

— А як же перемоги національ-
ної команди в 1998 і 2000 роках?
— Це був інший час, інший фут-
бол, інша філософія гри. У 1998
кістяк збірної складали гравці,

які виступали в стартових скла-
дах провідних клубів Європи і
Франції. А скільки зараз у мене
таких футболістів? Їх можна пе-
релічити на пальцях однієї руки...

Що принципово для вболіваль-
ників? Перемога. А якщо вона була
досягнута завдяки визначеному
стилю, — вона ще прекрасніша і
важливіша. Але будь-якій команді
цього недостатньо — потрібно ще
зуміти нав’язати його супернику.
Для цього необхідно бути на голо-
ву вище за нього. Нині збірна
Франції не має в своєму розпоряд-
женні достатнього потенціалу,
щоб нав’язувати опонентам свій
стиль гри. Це реальність.

—У чому нині,  на ваш погляд,
полягає головна проблема фран-
цузького футболу?
— У тому, що ми не можемо утри-
мати в країні талановитих і пер-
спективних гравців. За рівнем під-
готовки молодих футболістів в Єв-
ропі ми поступаємося хіба що Іс-
панії. Але всі вони розлітаються
по провідних клубах континенту.
Зробити нічого не можна, оскільки
все відбувається в рамках євро-
пейських законів. Особисто я поки
що не бачу виходу з цієї ситуації.

— Чому у збірній вас називають
Президентом?
— У цього прізвиська довга історія,
яка почалася ще в «Марселі». Про-
сто коли раптом у команді виника-
ли які-небудь нефутбольні про-
блеми, хлопці саме мене просили
переговорити з президентом, щоб
залагодити те чи інше питання.
Мені це завжди вдавалося робити,
уникаючи зайвих суперечок і кон-
фліктів. Відтоді й пішло-поїхало.

Шведи без Гвідетті

Одним з перших прізвища футболістів, які захищатимуть честь країні на
першості континенту, назвав головний тренер першого суперника укра-

їнців на турнірі Ерік Хамрен. Відзначимо відсутність зірки шведського фут-
болу, що сходить, нападника роттердамського «Фейєноорда», контракт якого
належить новоспеченому чемпіону Англії «Манчестер Сіті», Джона Гвідетті.

Воротарі: Андреас Ісакссон (ПСВ), Йохан Віланд (ФК «Копенгаген»), Пер
Ханссон («Хельсінгборг»). 

захисники: Мікаель Лустіг («Селтік»), Олоф Мельберг («Олімпіакос»), Ан-
дреас Гранквіст («Дженоа»), Мартін Ольссон («Блекберн»), Йонас Ольссон
(«Вест Бромвіч Альбіон»), Мікаель Антонссон («Болонья»), Беранг Сафарі
(«Андерлехт»). 

Півзахисники: Расмус Ельм (АЗ Алкмаар), Себастіан Ларссон («Сандер-
ленд»), Андерс Свенссон («Ельфсборг»), Кім Кальстрем («Ліон»), Понтус
Вернблоом (ЦСКА Москва), Самуель Хольмен («Істанбулспор»), Емір Байра-
мі («Твенте»), Крістіан Вільгельмссон («Аль-Хіляль»). 

нападники: Златан Ібрагімович («Мілан»), Йохан Ельмандер («Галатаса-
рай»), Тобіас Хюсен («Гетеборг»), Ола Тойвонен (ПСВ), Маркус Розенберг
(«Вердер»).

«За кількістю
футбольних
талантів ми
поступаємося
лише Іспанії» 

ДОСЬЄ «УК»

лоран блан. Народився 19 листопада 1965 р. в Алесі. Ігрове ам-
плуа — напівзахисник. Захищав кольори французьких клубів «Монпе-
льє», «Сент-Етьєн», «Осер», «Марсель», іспанської «Барселони», іта-
лійського «Інтера», англійського «Манчестер Юнайтед».

Чемпіон Франції та Англії. Володар Кубка світу-1998, чемпіон Євро-
пи-2000. За збірну Франції провів 97 матчів, забив 16 м’ячів.

Тренерська кар’єра: «Бордо» (2007 — 2010), збірна Франції.
Чемпіон Франції-2009, володар Кубка Ліги-2009, володар Суперкуб-

ка Франції-2008, 2009.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ka

na
lb

ol
a.

co
m

КОМПЕТЕНТНО

Мішель
ПлаТіні,
президент
УЄФа:

— У «триколірних» не буде легкого
життя на груповому етапі чемпіонату
Європи, де їм належить зіграти з ан-
глійцями, українцями і шведами.
Франція не фаворит турніру, але може
піднести сюрприз. Це одна з тих ко-
манд, яку, як відомо, важко переграти.
Але їй буде нелегко. Для нас завжди
вкрай складно було грати зі шведами.
Англія це Англія, а Україна — одна з
господарів турніру. Основні фаворити
Євро-2012 — Німеччина й Іспанія. 

Список
«триколірних»

Головний тренер збір-
ної Франції визначив-

ся з футболістами, які
розпочнуть свій шлях на
першості Старого Світу в Донецьку і
Києві.

Воротарі: Седрік Каррассо («Бор-
до»), Юго Льоріс («Ліон»), Стів Ман-
данда («Марсель»).

захисники: Маттьє Дебюші
(«Лілль»), Антоні Ревейєр («Ліон»),
Гаель Кліші («Манчестер Сіті»), Па-
тріс Евра («Манчестер Юнайтед»),
Лоран Косцельни («Арсенал»), Аділь
Рамі («Валенсія»), Філіпп Мексес
(«Мілан»).

Півзахисники: Лассана Діарра
(«Марсель»), Янн М’Віла («Ренн»),
Марвен Мартен («Сошо»), Блез Ма-
тюїді (ПСЖ), Йоан Кабайє («Нью-
касл»), Флоран Малуда («Челсі»),
Самір Насрі («Манчестер Сіті»).

нападаючі: Олівьє Жіру («Монпе-
льє»), Жеремі Менез (ПСЖ), Матьє
Вальбуена («Марсель»), Бен-Арфа
(«Ньюкасл»), Хатем Бензема («Ре-
ал»), Франк Рібері («Баварія»).

Дебютанти замість Фердінанда

Новий наставник збірної Англії
Рой Ходжсон включив у заявку

на Євро півзахисника Алекса Ок-
слейда-Чемберлена та голкіпера
Джона Радді, які ще не виступали за
національну команду, в той час як
досвідчений захисник Ріо Фердінанд
залишився вдома.

Колишній наставник збірної Швей-
царії не побоявся включити в заявку
18-річного Окслейда-Чемберлена,
який провів відмінний сезон у складі
«Арсеналу» та став наймолодшим
англійським гравцем, котрий заби-
вав у Лізі чемпіонів. Тим часом Радді
був запрошений в ролі третього во-
ротаря після Джо Харта та Роберта
Гріна.

Ріо Фердінанд у поточному сезоні
через травми не зіграв за збірну
жодного матчу. В підсумку з цен-
тральних захисників Ходжсон зупи-
нив свій вибір на Джоні Террі та
Джоліоні Лескотті. Скотт Паркер от-
римав запрошення незважаючи на
проблеми з ахіллом, а правий за-
хисник Кайл Уолкер потрапив у ла-
зарет із травмою пальця. Капітан-
ську пов’язку отримав Стівен Джер-
рард.

Склад збірної англії:
Воротарі: Джо Харт («Манчестер

Сіті»), Роберт Грін («Вест Хем»),
Джон Радді («Норвіч»).

захисники: Лейтон Бейнс («Евер-
тон»), Ешлі Коул, Джон Террі (обид-

ва — «Челсі»), Глен Джонсон («Лі-
верпуль»), Філ Джоунс («Манчестер
Юнайтед»), Джоліон Лескотт («Ман-
честер Сіті»), Філ Джагелка («Евер-
тон»).

Півзахисники: Джеймс Мілнер
(«Манчестер Сіті»), Стюарт Дау-
нінг, Стівен Джеррард (обидва —
«Ліверпуль»), Алекс Окслейд-Чем-
берлен, Тео Уолкотт (обидва —
«Арсенал»), Скотт Паркер («Тот-
тенхем»), Ешлі Янг («Манчестер
Юнайтед»).

нападники: Ендрю Керролл
(«Ліверпуль»), Джермейн Дефо
(«Тоттенхем»), Уейн Руні, Данні
Уелбек (обидва — «Манчестер
Юнайтед»).

Лоран БЛАН:

«За кількістю
футбольних
талантів ми
поступаємося
лише Іспанії» 



Якуб Блащиковскі
26 років
«Борусія»
Дортмунд

Андрій Аршавін
31 рік

«Зеніт»
Санкт-Петербург

Георгіос Карагуніс
35 років

«Панатінаїкос»
Афіни

Петр Чех
30 років
«Челсі»
Лондон

Марк
ван Боммель

35 років
ПСВ «Ейндховен»

Філіп Лам
28 років

«Баварія»
Мюнхен

Даніель
Аггер

27 років
«Ліверпуль»

Кріштіану
Роналду
27 років

«Реал» Мадрид

Ікер Касільяс
31 рік
«Реал»
Мадрид

Роббі Кін
31 рік

«Лос Анджелес
Гелаксі»

Джанлуїджі
Буффон
34 роки

«Ювентус» Турин

Даріо Срна
30 років

«Шахтар»
Донецьк

Андрій
Шевченко
35 років

«Динамо» Київ

Юго Льоріс
25 років
«Олімпік»

Ліон

Златан
Ібрагимович

30 років
«Мілан»

Стівен
Джеррард

32 роки
«Ліверпуль»

Францішек Смуда Фернандо Сантуш Дік Адвокат Міхал Білек

Берт ван Марвейк Мортен Ольсен Йоахім Льов Паулу Бенту

Вісенте дель Боске Чезаре Пранделлі Джованні Трапаттоні Славен Білич

Олег Блохін Ерік Хамрен Лоран Блан Рой Ходжсон
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КАЛЕНДАР ЄВРО-2012



Тренер збірної Чехії Міхал Білек
подовжив контракт із національ-

ною асоціацією. Він залишиться біля
керма команди ще на один рік, а в
разі виходу на чемпіонат світу-2014
його контракт буде подовжений на
додаткові 12 місяців.

Цей спеціаліст очолив національну
команду в жовтні 2009 року, після чо-
го посів із нею друге місце у відбірній
групі Євро-2012. У стикових матчах
чехи обіграли із загальним рахунком
— 3:0 чорногорців і пробилися у фі-
нальний турнір.

— Чекати — це найнеприємніше.
Не згоден із такою схемою: досяг ус-
піху — ти нам потрібен, якщо ні —
можеш іти, — заявив президент Фут-
больної асоціації Чехії Мірослав Пел-
та. — Якщо ти довіряєш людині, не-
обхідно йому про це сказати. Таким
чином ми висловлюємо свою довіру
тренеру, гравцям і вболівальникам.

Збірна ЧЕХії.
Голкіпери: Петр Чех («Челсі»,

Англія), Ян Лаштувка («Дніпро»,

Україна), Ярослав
Дробни («Гамбург», Ні-
меччина).

Захисники: Роман Губник («Гер-
та», Німеччина), Міхал Кадлець
(«Байєр», Німеччина), Томаш Сівок
(«Бешикташ», Туреччина), Давід
Лімберськи, Франтішек Райторал
(обидва — «Вікторія»), Теодор Гебре
Cелассі («Слован»), Марек Сухи
(«Спартак», Росія).

Півзахисники: Владімір Даріда
(«Вікторія»), Томаш Росіцьки («Ар-
сенал», Англія), Петр Їрачек
(«Вольфсбург», Німеччина), Дані-
ел Колар, Вацлав Піларж, Мілан
Петржела (усі — «Вікторія»), Ян
Режек («Анортосіс», Кіпр), Ярос-
лав Плашил («Бордо», Франція),
Томаш Хюбшман («Шахтар», Ук-
раїна).

нападники: Мілан Барош («Гала-
тасарай», Туреччина), Томаш Пек-
гарт («Нюрнберг», Німеччина), Давід
Лафата («Яблонець»), Томаш Нецид
(ЦСКА, Росія).

Білек тренуватиме чехів ще рік

www.ukurier.gov.ua урядовий кур’єр10

Віктор КАЛІНІЧ
для «Урядового кур’єра»

Це трапилося 14 жовтня 2006
року в матчі англійської

Прем’єр-ліги між «Челсі» і «Ре-
дінгом». Ліквідуючи прохід Сті-
вена Харта, Петр Чех отримав
важкий удар по голові. Після
операції у нейрохірургічному
відділенні лікарні Редкліфф в
Оксфорді під загрозою була не
тільки кар’єра воротаря, а й його
життя. Зараз про те жахливе зіт-
кнення нагадує тільки захисний
шолом, який став невід’ємним
атрибутом чеського голкіпера.

У березні цього року «Челсі»
грав матч-відповідь 1/8 фіналу
Ліги чемпіонів проти італійсько-
го «Наполі». Перед клубом Ро-
мана Абрамовича стояло склад-
не завдання — два тижні тому в
Італії гості поступилися — 1:3.
За рахунку 2:1 Чех потягнув,
здавалося б, мертвий м’яч за-
хисника гостей Суніги. Цей епі-
зод настільки підбадьорив його
партнерів, що в екстра-таймі
«аристократи» дотисли знесиле-
ного конкурента — 4:1.

Усе інше вболівальники прек-
расно пам’ятають. У півфіналі
команда Джона Террі та Френка

Лемпарда зробила неймовірне —
залишила за бортом розіграшу
чинного володаря почесного при-
зу — неповторну «Барселону». У
ключовий момент поєдинку на
«Ноу Камп» Чех виграв психоло-
гічну дуель у триразового воло-
даря «Золотого м’яча» Ліонеля
Мессі: знаменитий аргентинець
не реалізував пенальті.

Спеціалісти зазначають: наш
герой упевнено діє як на виходах,
так і на лінії воріт. Однаково пе-
реконливо витягує неймовірні
м’ячі як із «дев’яток», так і з
«шісток». Напрочуд чітко обирає
позицію і читає гру суперників.
Більш ніж надійно діє під час
штрафних ударів і має дивовиж-
ний відсоток парируваних пе-
нальті.

Фінальну зустріч на «Альянс-
Арені» в Мюнхені «Баварія» —
«Челсі» можна назвати бенефі-
сом двох футболістів. Івуарієць
Дідьє Дрогба зрівняв рахунок,
коли до закінчення матчу зали-
шалося дві хвилини, і забив вирі-
шальний одинадцятиметровий.
Усе інше зробив гравець під пер-
шим номером. Уже в екстра-тай-
мі він парирував удар з одинад-
цятиметрової позначки однієї із
зірок «Баварії» Ар’єна Роббена.

Згодом у серії післяматчових пе-
нальті вийшов переможцем у
дуелях з Івіцею Олічем та віце-
капітаном мюнхенців Бастіаном
Швайнштайгером.

— Я передивився дуже багато
одинадцятиметрових, які проби-
вали футболісти «Баварії», —
зізнався один з героїв фінального
двобою журналістам. — Після
цього я знав усе і навіть трохи
більше. Увечері 19 травня в мої
ворота пробивали шість пенальті.
І щоразу я вгадував напрямок
польоту м’яча. Тому удар гол-
ландця Ар’єна Роббена не став
для мене несподіванкою.

— Коли цей велетень захи-
щає наші ворота, можливе
будь-яке диво, — це вже оцінка
неймовірних звершень Петра
його одноклубника, 34-річного
Дідьє Дрогба.

Нещодавно воротаря лондон-
ського «Челсі» та національної
збірної визнали кращим футбо-
лістом року в Чехії. Він набагато
випередив півзахисника лондон-
ського «Арсенала» Томаша Ро-
сицьки і гравця німецького
«Вольфсбурга» Петра Ірачека.

Для тридцятирічного голкіпера
ця нагорода стала сьомою у
кар’єрі. Так, він перевершив до-
сягнення колишнього півзахис-
ника туринського «Ювентуса» і
збірної Чехії Павла Недведа,
який був лауреатом сезону шість
разів.

Капітан збірної Чехії відмов-
ляється дати прогноз, хто в під-
сумку вийде в плей-оф чемпіона-
ту Європи із квартету А, де його
команда змагатиметься з По-
льщею, Грецією і Росією.

— Група дуже рівна, трапити-
ся може все що завгодно, — вва-
жає новоспечений переможець
чемпіонської Ліги. 

Людина в шоломі
ЗІРКА. За день до свого 

тридцятиріччя чеський 
воротар став одним 

з героїв фіналу 
Ліги чемпіонів-2012

ДОСЬЄ «УК»

Петр ЧЕХ. народився
20 травня 1982 року в місті
Пльзень. Зріст — 196 см,
вага — 92 кг.

Воротар лондонського
«Челсі» та збірної Чехії.

Захищав кольори 
«Вікторії» (Пльзень) —
1989–2001 рр., празької
«спарти» (2001–2002), 
французького «ренна» 
(2002–2004). З 2004 року — 
у лондонському «Челсі».

Триразовий чемпіон 
анг лії, чотириразовий 
володар Кубка країни.

Чемпіон Європи-2002 
серед молодіжних збірних.
сім разів його визнавали
кращим футболістом 
Чехії.

У складі національної
збірної дебютував 
22 лютого 2002 року 
в матчі проти Угорщи-
ни — 2:0. З 2009 року
капітан збірної Чехії.

бронзовий призер
чемпіонату 
Європи-2004 
в Португалії.

Переможець 
ліги чемпіонів-2012.

КОМПЕТЕНТНО

Єнс лЕМанн, 
екс-голкіпер збірної німеччини: 

— Порівнюючи кіперів двох фіналістів останньої Ліги чемпіонів, можна ска-
зати: воротар «Баварії» Мануель Нойєр виокремлюється своїм зростом і фе-
номенальними стрибками. На боці Чеха — величезний досвід. Я спостерігав
за двома матчами «Челсі» — «Барселона». Петр в обох був серед головних
дійових осіб і зробив кілька сейвів світового рівня.
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Тренер збірної Росії Дік Адвокат
підписав річний контракт із клу-

бом з Ейндховена — ПСВ. Роботу
наставник розпочне після закінчення
Євро-2012. 

— Під час переговорів з Діком Ад-
вокатом Російський футбольний
союз запропонував йому прийняти
спільне рішення про пролонгацію
чинного контракту після закінчення
чемпіонату Європи. Водночас тренер
відповідно до чинної угоди мав право
прийняти власне рішення до початку
континентальної першості. Дік цим
правом скористався. Ми поважаємо
прийняте і озвучене ним у ЗМІ рішен-
ня і впевнені, що воно не матиме не-
гативного впливу на виступ збірної
Росії на чемпіонаті Європи, — заявив
президент Російського футбольного
союзу Сергій Фурсенко. 

Капітан збірної Росії Андрій Арша-
він зізнався, що рішення голланд-
ського наставника засмутило його: 

— Якщо щиро, то повідомлення, що
Адвокат іде, мене засмутило. У збірній
зараз хороша атмосфера, ми досяга-

ли результату — чого ще ба-
жати. Думав, і наступний
цикл проведемо під керівництвом Діка. 

Збірна росії.
Воротарі: Ігор Акінфєєв (ЦСКА

Москва), В’ячеслав Малафєєв («Зе-
ніт»), Антон Шунін («Динамо» Москва).

Захисники: Олександр Анюков
(«Зеніт»), Олексій Березуцький, Сер-
гій Ігнашевич (усі — ЦСКА Москва),
Володимир Гранат («Динамо» Мос-
ква), Юрій Жирков («Анжі»), Дмитро
Комбаров («Спартак» Москва), Ро-
ман Шаронов («Рубін»).

Півзахисники: Ігор Денисов, Кос-
тянтин Зирянов, Роман Широков (усі
— «Зеніт»), Денис Глушаков («Локо-
мотив»), Ігор Семшов («Динамо»
Москва), Марат Ізмайлов («Спор-
тинг», Португалія), Алан Дзагоєв
(ЦСКА Москва).

нападники: Андрій Аршавін,
Олександр Кержаков (обидва —
«Зеніт»),  Олександр Кокорін («Дина-
мо» Москва), Роман Павлюченко
(«Локомотив»), Павло Погребняк
(«Фулхем», Англія).

Адвокат залишить збірну Росії

Наставник збірної Греції Фернанду
Сантуш, обираючи кандидатів до

попереднього списку гравців, які по-
їдуть на Євро-2012, віддав перевагу
досвіду над молодістю.

Воротарі: Александрос Цорвас
(«Палермо», Італія), Константінос Хал-
кіас (ПАОК), Міхаліс Сіфакіс («Аріс»).

Захисники: Вассиліос Торосидіс
(«Олімпіакос»), Кіріакос Пападопулос
(«Шальке», Німеччина), Сократіс Па-
пастатопулос («Вердер», Німеччина),
Авраам Пападопулос («Олімпіакос»),
Хосе Ллойд Холебас («Олімпіакос»),
Георгіос Цавеллас («Монако», Фран-
ція), Стіліанос Малезас (ПАОК).

Півзахисники: Кон-
стантінос Кацураніс («Па-
натинаїкос»), Георгіос Ка-
рагуніс («Панатинаїкос»),
Сотіріс Нініс («Панатинаїкос»), Іоан-
ніс Маніатіс («Олімпіакос»), Георгіос
Фотакіс (ПАОК), Грігоріос Макос
(АЕК), Іоанніс Фетфатцидіс («Олім-
піакос»), Константінос Фортуніс
(«Кайзерслаутерн», Німеччина).

нападники: Дімітріос Салпінгідіс
(ПАОК), Георгіос Самарас («Сел-
тик», Шотландія), Фаніс Гекас («Сам-
сунспор», Туреччина), Костас Мітрог-
лу («Атромітос»), Нікос Ліберопулос
(АЕК).

– За останні два з половиною
роки в мене був час зрозумі-

ти, на що здатні мої футболісти. Я ві-
рю, що ця команда подарує фанам
справжню радість, — сказав настав-
ник збірної Польщі Ф. Смуда. — Ми
перебуваємо під тиском, і це природ-
но. Але ми впораємося. У нашій ко-
манді є гравці дортмундської «Борус-
сії», які щотижня виступають на очах
у 80-тисячної публіки.

Збірна Польщі.
Воротарі: Войцех Щенсний («Ар-

сенал», Англія), Пжемислав Титонь
(ПСВ, Нідерланди).

Захисники: Себастьян Беніш
(«Вердер», Німеччина), Марцин Ка-
мінський («Лех»), Дам’єн Перкіс
(«Сошо», Франція), Лукаш Піщек
(«Боруссія», Дортмунд, Німеччина),

Марцин Васілевський («Андерлехт»,
Бельгія), Якуб Вавжиняк («Легія»),
Гжегож Войтковяк («Лех»).

Півзахисники: Якуб Блащиков-
ський («Боруссія» Дортмунд, Німеч-
чина), Даріуш Дудка («Осер», Фран-
ція), Каміл Гросицький («Сівасспор»,
Туреччина), Адам Матущик («Форту-
на», Німеччина), Адріан Межеєв-
ський («Трабзонспор», Туреччина),
Рафал Муравський («Лех»), Еуген
Поланський («Майнц», Німеччина),
Людовик Обраньяк («Бордо», Фран-
ція), Мацей Рибусь («Терек», Росія),
Рафал Вольський («Легія»).

нападники: Павел Брожек («Сел-
тик», Шотландія), Роберт Левандов-
ський («Боруссія» Дортмунд, Німеч-
чина), Артур Собех («Ганновер», Ні-
меччина).

Францішек Смуда: 
«Ми перебуваємо під тиском»

ВІЗИТКА: ГРУПА А

Сантуш розраховує на перевірених бійців 
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ВІЗИТКА: ГРУПА В

Голландці вже багато років вхо-
дять до числа найсильніших

збірних світу. Вони тричі виходили
у фінал чемпіонату світу, а в 1988
році виграли вирішальний матч
континентальної першості. Підопіч-
ні Рінуса Міхелса з незрівнянними
Рудом Гуллітом і Марко ван Басте-
ном у складі здолали збірну СРСР,
якій поступилися в стартовому
матчі турніру. Відтоді помаранчеві
були постійними учасниками фі-
нальних турнірів ЧЄ, в яких доходи-
ли до півфіналу в 1992, 2000 і 2004
роках.

У своїй дебютній першості Європи
в 1976-му голландці, капітаном яких
був Йохан Кройфф, виграли «брон-
зу». У півфіналі того чемпіонату вони
поступилися в додатковий час югос-
лавам, а в 1992 і 2000 роках вилетіли
в плей-оф після поразок у післямат-
чевих пенальті. Всього ж у шести се-
ріях 11-метрових голландці програли
на Євро п’ять разів, зокрема в 1/4 фі-
налу 1996 року.

Здавалося, на Євро-2008 знову
настане їхній час, проте на помаран-
чевих чекало розчарування у чверть-
фіналі зі збірною Росії. Біля керма
команди, що сповідувала атакуючий
стиль, Марко ван Бастена змінив
Берт ван Марвейк, якому до душі
більш прагматичний футбол. Під йо-
го керівництвом голландці пробили-
ся у фінал чемпіонату світу в ПАР.

Сьогодні ван Персі та його партне-
ри демонструють, що готові до нових
досягнень. Вони впевнено пройшли
кваліфікацію Євро-2012, втративши
очки лише в останньому відбірному
матчі, що вже нічого не вирішував.
Збірна Нідерландів стала найрезуль-
тативнішою командою у відбірному
циклі. Вона здобула найбільшу пере-
могу в своїй історії, коли торік 2 ве-
ресня розгромила в Ейндховені Сан-
Марино з результатом 11:0. Чотири
м’ячі у ворота аутсайдера провів Ро-
бін ван Персі.

Клаас-Ян Хунтелаар став найкра-
щим бомбардиром кваліфікації, за-

писавши на свій рахунок 12 м’ячів.
Він забивав у семи матчах із восьми
й обійшов на три м’ячі німецького на-
падника Мірослава Клозе. В Україні
та Польщі від підопічних ван Марвей-
ка чекають дуже багато.
Найкращий результат на Євро:
чемпіон 1988 року
Тренер: Берт Ван Марвейк
Найкращий бомбардир: за всі
часи — Патрік Клюйверт (40); 
нинішній склад — Руд ван Ністел-
рой (35)
Найбільша кількість матчів: за всі
часи — Едвін ван дер Сар (130); ни-
нішній склад — Рафаель ван дер
Варт (94)
Рік заснування асоціації: 1889
Прізвисько: Oranje (помаранчеві)
Кваліфікація Євро-2012
Група E: перше місце
Найкращий бомбардир: Клас-Ян
Хунтелар (12)
Не пропустили жодного матчу:
Грегорі ван дер Віл, Йоріс Матейсен
(10)

Мортен Ольсен вивів Данію у фі-
нальну стадію чемпіонату Єв-

ропи — турніру, в якому ця збірна
добилася найбільших успіхів після
провалу у відбірному циклі Євро-
2008. Переможці ЧЄ-1992, дебюту-
вавши в 1964 році в Іспанії, вісім ра-
зів брали участь у фінальних турні-
рах європейської першості. Також
вони грали на чотирьох чемпіонатах
світу. На останньому мундіалі в ПАР
підопічні Ольсена не змогли вийти з
групи. У Данії проживає менше
шести мільйонів осіб, а до 1971 ро-
ку діяла заборона на участь профе-
сіоналів у складі збірної. При цьому
на шляху до України й Польщі данці

посіли перше місце у відбірній групі,
випередивши Португалію та Норве-
гію.

Данія стала переможцем групи H
завдяки домашній перемозі (2:1) в
останньому турі над Португалією.
Ніклас Бендтнер і Мікаель Крон-Де-
лі створили дружині Ольсена ком-
фортну перевагу на переповненому
стадіоні «Паркен». Хоча в доданий
час Кріштіану Роналду відквитав
один м’яч, це не завадило данцям
здобути перше місце в групі з пере-
вагою три очки над найближчими
переслідувачами.
Найкращий результат на Євро:
чемпіон-1992

Тренер: Мортен Ольсен
Найкращі бомбардири: за всі ча-
си — Поуль Нільсен, Йон-Даль То-
массон (52); з нинішнього складу
— Денніс Роммедаль (21)
Найбільша кількість матчів: за
всі часи — Петер Шмейхель (129);
з нинішнього складу — Денніс
Роммедаль (113)
Рік заснування асоціації: 1889
Кваліфікація Євро-2012
Група H: переможець
Найкращі бомбардири: Ніклас
Бендтнер, Денніс Роммедаль (3)
Не пропустили жодного матчу:
Ларс Якобсен, Крістіан Еріксен,
Денніс Роммедаль (8)

Ця збірна є найуспішнішою
командою в історії чемпіо-

натів Європи: вона тричі ви-
гравала турнір і ще тричі по-
ступалася у фіналі. Ще ніколи
Бундестіму, який востаннє трі-
умфував на першості конти-
ненту в 1996 році, не доводи-
лося чекати чергової перемо-
ги більше чотирьох розігра-
шів. У 2000 і 2004 роках збірна
Німеччини не вийшла з групи,
після чого під керівництвом
Юргена Клінсманна, а потім і
Йоахіма Льова стала демон-
струвати яскравий атакуючий
футбол, завоювавши бронзу
на двох останніх чемпіонатах
світу та срібло — на Євро-
2008. Підопічні Льова не втра-
тили жодного очка в нинішній
кваліфікації й чудово розумі-

ють, що у фінальній стадії від
них очікують тільки перемоги.

Збірна Німеччини стала
першим володарем путівки до
України та Польщі. Сталося це
2 вересня, коли німці розгро-
мили у Гельзенкірхені австрій-
ців з рахунком — 6:2. Для пі-
допічних Льова ця перемога
стала восьмою поспіль, і за
два тури до кінця відбірного
циклу вони гарантували собі
перше місце в групі А.

Бундестім відсвяткував ус-
піх і в двох наступних зустрі-
чах, відірвавшись у підсумку
від збірної Туреччини, яка фі-
нішувала другою, на 13 очок
та опинившись у компанії
п’яти команд, що під час від-
бірного циклу Євро не втрати-
ли жодного очка.

Найкращий результат на
Євро: чемпіон 1972, 1980,
1996 років
Тренер: Йоахім Льов
Найкращий бомбардир: за
всі часи — Герд Мюллер (68);
нинішній склад — Мірослав
Клозе (63)
Найбільша кількість матчів:
за всі часи — Лотар Маттеус
(150); нинішній склад — 
Мірослав Клозе (116)
Рік заснування асоціації: 1900
Прізвисько: Nationalmann -
schaft (народна команда)
Кваліфікація Євро-2012
Група: перше місце
Найкращий бомбардир:
Мірослав Клозе (9)
Не пропустили жодного
матчу: Мануель Нойєр, Фі-
ліпп Лам, Томас Мюллер (10)

Після виходу в фінал Євро-2004 пі-
ренейці стали постійним учасни-

ком плей-оф на великих міжнародних
турнірах. На чемпіонаті світу-2006
дійшли до півфіналу, на Євро-2008 по-
ступилися в одній четвертій, а два ро-
ки тому на світовій першості в ПАР у
1/8 фіналу потрапили під гарячу руку
майбутніх чемпіонів — іспанців. Попри
це, вони цілком могли залишитися без
п’ятої поспіль путівки у фінальну ста-
дію континентальної першості.

Під керівництвом Карлуша Кейруша
збірна набрала всього одне очко у
двох стартових зустрічах кваліфікації,
але Паулу Бенту, який прийшов йому
на зміну, виправив становище. Коман-
да посіла у відбірній групі друге місце

і взяла гору над Боснією і Герцегови-
ною в стикових матчах.

За Бенту португальці здобули п’ять
перемог, але поразка в Данії залишила
їх на другій сходинці в турнірній табли-
ці. Суперниками в «стиках» стали бос-
нійці, перший матч із якими завершив-
ся нульовою нічиєю в Зениці. Зате по-
вторна зустріч у Лісабоні принесла пор -
тугальцям розгромну перемогу з ра-
хунком — 6:2. Двічі ворота гостей вра-
зив Кріштіану Роналду, в чиєму активі
тепер 32 голи за збірну. Найкращий
бомбардир «Реала» наздогнав за цим
показником Луїша Фігу і поступається
тепер лише Еусебіу (41) і Паулеті (47).
Найкращий результат на Євро: фі-
наліст 2004 року

Тренер: Паулу Бенту
Найкращий бомбардир: за всі часи
— Паулета (47); нинішній склад —
Кріштіану Роналду (32)
Найбільша кількість матчів: за всі
часи — Луїш Фігу (127); нинішній
склад — Кріштіану Роналду (90)
Рік заснування асоціації: 1914
Прізвисько: «збірна п’яти щитів»
(Selecção das Quinas)
Кваліфікація Євро-2012
Група Н: друге місце
Стикові матчі: 0:0 в Боснії і Герцегови-
ні, 6:2 в Португалії (загальний — 6:2)
Найкращий бомбардир: Кріштіану
Роналду (7)
Не пропустили жодного матчу: Ра-
ул Мейрелеш, Нані (10)

ПРЯМА МОВА

Мортен ОЛЬСЕН, 
головний тренер:

— Футбол, продемонстрований
лондонським «Челсі» у матчі-відпо-
віді півфіналу Ліги чемпіонів проти

«Барселони», мені не сподобав-
ся. Моя збірна має інші при-

нципи та філософію. Я б
дуже не хотів, щоб на
чемпіонаті Європи ми
грали так само, як лон-
донські «аристократи».

Це не наш стиль. У нас
дуже сильна група, проте
ми шукатимемо інші ме-
тоди, щоб зупинити су-

перників.

Йоахім
ЛЬОВ,

головний
тренер:

— Наша мета — грати, як на світовому чемпіонаті в Південній Африці, в привабливий футбол.
А головна мрія — вперше після першості Європи-1966 в Англії знову здобути чемпіонський титул.
Водночас ми реалістично дивимося на речі й чудово розуміємо: зробити це буде надзвичайно
важко. Адже на турнірі в Україні та Польщі на перемогу претендуватимуть із півдюжини команд.
Це не лише Іспанія та Нідерланди, а й Англія, Франція та Італія, які після розчарувань на Кубку
світу-2010 поїдуть до Києва і Варшави з великими амбіціями.

ПРЯМА МОВА

Паулу БЕНТУ, 
головний тренер:

— Нам випало грати з такими могутніми
конкурентами, як Німеччина і Нідерланди.
Водночас хочу нагадати, що і в нашому скла-
ді чимало яскравих зірок — Кріштіану Ронал-
ду, Пепе та Фабіу Коентрау представляють
чемпіона Іспанії — мадридський «Реал», На-

ні — англійський «Манчестер Юнайтед»,
Раул Мейрелеш — переможець Ліги

чемпіонів у складі «Челсі».
Спробуємо пройти настіль-
ки далеко, наскільки це

можливо. Не варто каза-
ти, що майбутній євро-

пейський чемпіон гра-
тиме саме в нашій
групі.

Нідерланди: величезні очікування ПРЯМА МОВА

ПРЯМА МОВА

Берт ван
МАРВЕЙК, 

головний 
тренер:

— Я не впевнений, що наші основні зіркові нападники Робін ван Персі і Кла-
ас-Ян Хунтелаар гратимуть разом на Євро-2012. Найкращий бомбардир ан-
глійської Прем’єр-ліги — всебічно розвинений форвард, який здатний бути
кілером у штрафному майданчику. Клаас-Ян — справжній «забивала». Він
завжди грає краще, якщо грає вся команда.

Мене більше тішить те, що Веслі Снейдер набрав форму, а Ар’єн Роббен
творить щось неймовірне в «Баварії». Вірю, що оберу оптимальний склад,
який може досягти успіху.

Данія: у пошуках свого стилю

Німеччина: найуспішніша в Європі

Португалія: спробує пройти якнайдалі
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ВІЗИТКА: ГРУПА С

Сергій НАСТЕНКО
для «Урядового кур’єра» 

Ікер Касільяс — кращий
голкіпер світу, володар

«Золотої рукавички» і пер-
ший іспанський футболіст,
який підняв над головою
Кубок світу. 

— Моє дитинство мину-
ло біля Мадрида, в Мосто-
лес, — розповідає воротар
«Реала». — Тож з дев’яти
років щодня мені доводи-
лося долати 30 кілометрів.
Подорожі неабияк вимоту-
вали, проте вони були й ко-
рисні. З батьком у машині
багато говорили про фут-
бол. Він завжди вказував
на недоліки в моїй грі, роз-
повідав, що в мене краще
виходить. Коли ж помилок
не припускався, він, зви-
чайно, мовчав. 

Касільяс зізнається: вже
у 12 років знав, що гратиме
в основній команді «Реала».
З батьком вони були часті
гості на легендарному
«Сантьяго Бернабеу», а під
час ігор королівського клу-
бу з «Валенсією» чи «Атле-
тико» малий воротар уяв-
ляв себе на полі поруч із
Санчісом або Йєро. 

— Чомусь я чітко бачив
себе в «Реалі», — згадує
Ікер. — Навіть автографи
роздавав друзям такі, як
зараз, додаючи, що колись
вони коштуватимуть мі-
льйони. 

Впевненість у футболь-
ному майбутньому, ймовір-
но, прийшла від тренера в
юнацькій команді, нині
найуспішнішого іспансько-
го спеціаліста Вісенте дель
Боске. Він тренує Касілья-
са з дев’яти років: саме в
цьому віці Ікер раз і назав-
жди одягнув воротарські
рукавиці.

— Він був сором’язли-
вим, трохи замкненим, але
на тренуваннях працював
до сьомого поту, — згадує

дель Боске. — Нестачу
зросту компенсував стри-
бучістю. Трохи кумедно
було, коли команди вихо-
дили з роздягалень і ви-
шиковувалися біля цен-
трального поля. Ікер на
фоні інших не мав вигляду
гладіатора, проте в матчах
малим не здавався. Навпа-
ки, він почувався на відпо-
відальній позиції господа-
рем. 

Касильяс пройшов схо-
дами всіх команд різних ві-
кових категорій «Реала», а
місце у воротах поряд із
зірками світового футболу
посів завдяки випадку. То-
ді хлопцю було 17 років.
Кар’єра Бодо Іллгнера за-
вершувалася, він часто
травмувався, але, не відчу-
ваючи конкуренції, нама-
гався вибити з «Реала» но-
вий контракт. Керівництво
клубу не поспішало задо-
вольнити вимоги німця, і у
воротах певний час грав
Бізаррі. Він часто помиляв-
ся, доки після якоїсь черго-
вої помилки дель Боске не
кинув у серцях тренеру
«Реала» Джону Тошаку,
що не варто ризикувати
ім’ям клубу — треба дові-
рити місце голкіпера Касі-
льясу. 

Тошак дослухався, але
за незадовільні результа-
ти швидко залишив клуб.
Новим наставником «Реа-
ла» став дель Боске і, зро-
зуміло, з нього й почалася
нова історія нової команди.
Навесні 2000 року Касі-
льяс став наймолодшим
воротарем-переможцем
Ліги чемпіонів, а за кілька
місяців дебютував у збір-
ній Іспанії. 

Стати першим номером
у національній команді
Ікеру також допоміг ви-
падок. Перед чемпіонатом
світу 2000 року травми

зазнав Сесар Санчес. Ін-
ший претендент на місце
у воротах, Сантьяго Ка-
ньїсарес, примудрився
розбити флакон з одеко-
лоном і наступити на скло
так, що про участь у мун-
діалі годі було й говорити.
Касільяс став основним
голкіпером, причому ві-
діграв блискуче. У зустрі-
чі з Ірландією він париру-
вав 11-метровий у грі, та
ще два в серії післямат-
чевих пенальті. Зрозумі-
ло, відтоді конкурентів у
Касільяса не стало і в
збірній. 

— Щодня перед сном я
згадую, як прожив день.
Коли відбуваються ігри, де
ми пропускаємо голи, не
можу їсти і спати. З дитин-
ства звик вигравати: навіть
якщо перемогли з рахун-
ком 5:1, той єдиний гол су-
перників мене вбиває. Ду-
мав над цим. Можливо, це
пішло з «Уемблі». Ми, 15-
річні, грали з Англією. Це
був мій перший міжнарод-
ний матч. Я був дуже задо-
волений собою, але тренер
так розкритикував мою
гру, що я навіть заявив, що
більше ніколи не гратиму
за збірну. 

— Мені потрібно, щоб
мене запам’ятали хоро-
шою людиною, — розстав-
ляє акценти воротар. — І
щоб я мав можливість, як і
раніше, прогулятися ву-
лицями Мадрида, тиж-
день нічого не робити. Ко-
лись цей час настане, в
майбутньому планую зай-
матися з молоддю. Але ни-
ні є певні завдання, які
треба виконувати. У цьому
сезоні ми виграли чемпіо-
нат Іспанії, випередивши
«Барселону». А зі збірною
спробуємо захистити ти-
тул чемпіонів Європи. Нам
це до снаги.

Порівнюючи два най-
важливіші досягнення
збірної Іспанії з 2008 року,
Касільяс значно тепліше
висловлюється про пере-
могу, здобуту у Відні. 

— На чемпіонаті світу
ми були визнаними фаво-
ритами, — пояснює він. —
Якби мене попросили об-
рати одну з цих подій, я б
обрав Євро-2008, бо саме
на цьому турнірі нам вда-
лося перервати 44-річну
низку невдач національ-
ної збірної.

ІспанІя Чинні чемпіони світу та Європи пі-
дійшли до фінального турніру в Ук-

раїні та Польщі в статусі одного з головних фаворитів.
Здобувши золоті медалі Євро-2008, іспанці відсвятку-

вали першу значну перемогу за останні 44 роки. Піс-
ля цього успіху Луїса Арагонеса на тренерському містку змі-
нив Вісенте дель Боске, однак це не позначилося на грі іс-

панської збірної. 
Під час кваліфікації світової першості «червоні» видали се-

рію з десяти перемог поспіль, проте фінальну стадію почали
не ліпшим чином. Утім, це не завадило їм дійти до фіналу і
завдяки голу Андреса Інієсти обіграти збірну Нідерландів. Під

час останнього відбору іспанці відсвяткували вісім перемог по-
спіль і гарантували собі путівку у вирішальну стадію достроково.

«Ніхто ніколи не перемагав поспіль на чемпіонаті Європи, на
чемпіонаті світу і знову на Євро, — підкреслює дель Боске. —
Це складна місія, і тепер треба подивитися, чи вдасться нам її
виконати».
Найкращий результат на Євро: чемпіон 1964, 2008 
Тренер: Вісенте дель Боске
Найкращий бомбардир:Давід Вілья (51)
Найбільша кількість матчів: Ікер Касільяс (130)
Рік заснування асоціації: 1909
Прізвисько: La Roja (червоні)
Кваліфікація Євро-2012. Група I: перше місце
Найкращий бомбардир: Давід Вілья (7)
Не пропустили жодного матчу: Серхіо Рамос та Давід Вілья (8)
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Іспанія — Нідерланди: окраса будь-якого турніру

ДОСЬЄ «УК»

Ікер КАСІЛЬЯС. Народився
20 травня 1981 р. в Мадриді. До
школи «Реала» потрапив у 8-річно-
му віці. 

У травні 2000 р. став наймолод-
шим воротарем в історії, котрий ви-
грав Лігу чемпіонів. У фіналі проти іс-
панської «Валенсії» (3:0) він замінив
травмованого Бодо Іллгнера. 

Переможець Ліги чемпіонів (2000,
2002), володар Суперкубка УЄФА
(2002), міжконтинентального Кубка
(2002).

У складі збірної Іспанії: чемпіон
Європи (2008), чемпіон світу
(2010). 

Головна таємниця
мадридського двору
ПЕРСОНА. Серед найяскравіших зірок на європейській 
першості зіграє і кращий воротар світу 

19-річний переможець Ліги чемпіонів
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ІталІя Перемога на ЧС-2006, що зробила
італійців чотириразовими чемпіонами

планети, зіграла з ними злий жарт. Після тріумфу в
Німеччині результати «Скуадри Адзурри» тривалий
час бажали кращого. Квінтесенцією її проблем став
провал у ПАР, де команда Марчелло Ліппі посіла ос-
таннє місце в доволі легкій групі.

Поворотним моментом стало призначення на посаду голов-
ного тренера Чезаре Пранделлі, під керівництвом якого коман-
да пройшла кваліфікацію Євро-2012 без поразок, пропустивши
лише два м’ячі в десяти поєдинках. На минулому чемпіонаті Єв-
ропи італійці, яких тоді очолював початківець Роберто Донадоні,
виступили невдало, вилетівши в чвертьфіналі. Тепер у чемпіо-
нів Європи-1968 є всі передумови для того, аби значно поліп-
шити цей результат.
Найкращий результат на Євро: чемпіон 1968 року
Тренер: Чезаре Пранделлі
Найкращий бомбардир: за всі часи — Луїджі Ріва (35); ниніш-
ній склад — Алессандро Дель П’єро (27)
Найбільша кількість матчів: за всі часи — Фабіо Каннаваро
(136); нинішній склад — Джанлуїджі Буффон (112)
Рік заснування асоціації: 1898
Прізвисько: Скуадра Адзурра (Squadra Azzurra), сині (Azzurri)
Кваліфікація Євро-2012. Група C: перше місце
Найкращий бомбардир: Антоніо Кассано (6)
Не пропустили жодного матчу: Джорджіо К’єлліні, Антоніо
Кассано (10)

ІрландІя Коли Джованні Трапаттоні вліт-
ку 2008 року очолив збірну, та

не виступала на чемпіонатах Європи вже два де-
сятки років. У 12-ти матчах відбірного циклу Євро-
2008 ірландці здобули лише чотири перемоги (дві — над Сан-
Марино) і фінішували третіми слідом за Чехією та Німеччиною. 

З приходом Трапаттоні ситуація змінилася. Команда була
близька до виходу на ЧС-2010 через стикові матчі, але путівка
дісталася французам, які пробилися далі завдяки голу Вільяма
Галласа в додатковий час. У кваліфікації Євро-2012 ірландці по-
сіли в групі С друге місце після Росії і цього разу свого шансу
не змарнували. У першому ж стиковому матчі з Естонією вони
розбили суперника з рахунком 4:0.
Найкращий результат на Євро: фінальний турнір 1988
Тренер: Джованні Трапаттоні
Найкращий бомбардир: Роббі Кін (53)
Найбільша кількість матчів: Шей Гівен (120)
Рік заснування асоціації: 1921
Прізвисько: The Boys in Green (хлопці в зеленому)
Кваліфікація Євро-2012. Група B: друге місце
Стикові матчі: 4:0 в Естонії, 1:1 в Ірландії (заг. 5:1)
Найкращий бомбардир: Роббі Кін (7)
Не пропустили жодного матчу: Гленн Вілан, Айден Мак-Гіді
(по 12)

ХорватІя На Євро-2008 успішна хода хор-
ватів була перервана у чвертьфі-

налі турками. Основний час завершився без голів, а
додатковий — із результатом 1:1. На 119-й хвилині
Іван Класнич вивів хорватів уперед, але Семіх Шен-
тюрк встиг відновити рівновагу. У серії пенальті сильнішими
виявилися турки. 

З цього моменту для команди Славена Білича настала чорна
смуга, що розтягнулася на весь відбірний цикл ЧС-2010. У ре-
зультаті балканці залишилися за бортом фінальної стадії мун-
діалю, поступившись у своїй відбірній групі Англії та Україні. Цьо-
го разу дружина Білича пропустила вперед Грецію, але потра-
пила в стикові матчі, де взяла довгоочікуваний реванш у турків.
Найкращий результат на Євро: чвертьфіналіст 1996 і 2008 років
Тренер: Славен Білич 
Найкращий бомбардир: за всі часи — Давор Шукер (45); ни-
нішній склад — Едуардо (22)
Найбільша кількість матчів: за всі часи — Даріо Шимич (100);
нинішній склад — Йосип Шимунич (94)
Рік заснування асоціації: 1912
Прізвисько: «картаті» (Kockasti)
Кваліфікація Євро-2012. Група F: друге місце
Стикові матчі: 3:0 у Туреччині, 0:0 у Хорватії (загальний — 3:0)
Найкращий бомбардир: Ніко Кранчар (4)
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ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

На початку березня один з
перших матчів весняної час-

тини чемпіонату України між ко-
мандами «Таврія» — «Металург»
(Донецьк) не відбувся. Причина
— препоганий стан газону на сім-
феропольському стадіоні «Локо-
мотив». За рішенням контроль-
но-дисциплінарного комітету
Прем’єр-ліги ця зустріч була
проведена в столиці Криму на-
прикінці квітня.

Що треба зробити, аби убезпе-
читися від подібних інцидентів у
майбутньому? Хто в нашій країні
готує кваліфікованих фахівців з
догляду за газонами? Як вигля-
датимуть футбольні поля в Києві
і Львові, Донецьку і Харкові під
час проведення фінального тур-
ніру ХІV чемпіонату Європи?

З цими запитаннями наш корес-
пондент звернувся до професіона-
ла екстра-класу, заступника ди-
ректора київського стадіону «Ди-
намо» Анатолія Калоші. Він свого
часу, що називається, об’їздив
країну вздовж і поперек і не з чу-
ток знає, чим дихає кожен стадіон.

Поле — не город
Анатолю Яковичу,  як раніше

готували поля для великого
футболу?
— Спочатку робили дренаж, по-
тім шарами укладали щебінь різ-
них фракцій, перехідні шари, що
складалися з ґрунту, піску, тор-
фу, глини, різних структуропо-
ліпшуючих компонентів, серед

яких були деревна тирса, греча-
не лушпиння, солома і навіть ме-
талевий окатиш.

І скільки таких шарів було?
— Як правило, шість-сім. Зверху
сіяли траву. За технологією вона
повинна була рости два роки і
тільки після цього поле було при-
датне до експлуатації. Але за цей
час у природі відбувалися різні
кліматичні зміни. Приміром, зайва

вода, накопичуючись на поверхні,
поступово знаходила ходи, в ро-
дючому ґрунті з’являлися
черв’яки, які створювали аерацію.
Трава добре росла і її стригли де-
що вище, щоб вона ставала густі-
шою. Ця технологія мала і свої не-
доліки, які вилазили назовні на-
провесні і пізньої осені: багаті ор-
ганікою, вони перетворювалися на
«городи». Уболівальники зі ста-
жем пам’ятають, як виглядало по-
ле після гри: чорне, ніби переора-
не, дерен вивернутий місцями!
Потім це якось уторовувалося, і з
горем пополам наводився лад.

На який час вистачало такого
газону?
— Зазвичай — на сезон. Щороку
його доводилося пересіювати.
Проблеми почалися, коли наша
країна перейшла на нову форму-
лу проведення змагань — «вес-
на—осінь». Виявилося, що навіть
кращі в Україні футбольні поля
не придатні повною мірою до та-
кого формату. Поля насичені гу-
мусними частинками, які ранньої
весни і пізньої осені розбухають
і, затримуючи воду, утворюють
болото. Недоліки радянської тех-
нології вмить вилізли назовні.
Необхідно було терміново пере-
будовуватися. Керівники дина-
мівського клубу відрядили мене
до Німеччини. Відвідавши кілька
стадіонів, звернув увагу на
структуру місцевих футбольних
полів. Після цього довелося змі-
нити свої погляди на традиційне
облаштування газону. 

Як напрочуд, вирішальним по-
штовхом стали не стільки ні-
мецький досвід чи розумні книж-
ки, скільки рішення перетворити
стадіон «Динамо» на власне фут-

больну арену. Від легкої атлети-
ки там залишилися стрибкові
ями з піском за футбольними во-
ротами, куди вітром нанесло на-
сіння. З часом виросла трава. Ко-
ли намагалися цієї трави позбу-
тися, звернули увагу, що у неї
потужна коренева система.

Поряд, на хорошому футболь-
ному полі, що має багато органіч-
них речовин, коренева система
трави — приблизно 5-6 см і корінь
сам по собі слабенький. А в стриб-
ковій ямі кореневище потужне,
довге — вирвати важко. Я взявся
штудіювати наукову літературу.

Замок на піску 
І що підказали розумні

книжки? 
— Для розвитку кореневої сис-
теми необхідно, аби туди надхо-
див кисень і не затримувалася
вода. А в піску для цього є всі
умови. Виявилося, саме пісок є
тим унікальним матеріалом,
який дає змогу добре розвивати-
ся кореневій системі. Передусім,
він ніколи не міняє своєї струк-
тури, тоді як ґрунти під час екс-
плуатації ущільнюються і пере-
творюються на пил, який з часом
стає, як цемент, забиваючи при
цьому всі пори і отвори.

Проте фахівці стверджували,
що пісок не триматиме дерен, і
переконати їх в зворотному було
неможливо! Як тільки я не пояс-
нював, що існує трава, корені
якої при розвитку досягають пів-
тора-двох міліметрів, і, переплі-
таючись, вони утворюють таку
«дротяну» дернину, яку розірва-
ти неможливо!

Що це за трава?

— Це м’ятлики (тонконоги) —
звичайна, але найпотужніша
трава. У США і Канаді працюють
науково-дослідні інститути, які
займаються саме газонами. Вони
давно вже випередили Європу,
не кажучи вже про пострадян-
ські країни. От раніше в кожній
області була насіннєва станція,
де вели селекцію, а зараз — су-
цільне аматорство!

Іншими словами,  за бажан-
ням пустелі можна перетворю-
вати на родючі поля?
— Звичайно! Сам газон за оцін-
ками фахівців-ґрунтознавців ви-
робляє гумус. Один гектар газону
в середньому виробляє в рік до
300 кг гумусу: відбувається це за
рахунок розпаду листяних плас-
тинок (гниття скошеної трави),
за рахунок черв’яків і розпаду
мінеральних добрив. Ось так пі-
сок поступово і стає родючим
шаром.

Колись вираз «замок на піс-
ку» означав,  що справа безпер-
спективна. Потім на чистому
дніпровському піску звели ці-
лий житловий район — Русанів-
ку,  згодом — Березняки,  Обо-
лонь,  Троєщину. 
— Я, до речі, виріс на Березня-
ках, що будували на намивному
дніпровському піску. Замість
традиційних агротехнічних про-
цедур, ми вносимо пісок і, як ба-
чите, досягаємо результатів.

Що маємо —
не зберігаємо

Якось звернув увагу,  що
хтось із футболістів підняв з га-
зону шматок вирваного дерну,
відніс його на місце і притоптав.
— Річ у тому, що ця «латка» ні-
коли не приживеться. Уявіть, що
по газону туди-сюди ганяє двад-
цять гравців, взутих у бутси, які
вгризаються в газон і зрізують
його. Трава отримує жахливий
стрес і після цього цілих три дні
відходить! В Інституті мікробіо-
логії створили спеціальні рідини,
аби такі стреси з рослин знімати
— «Радостим» називається.

Щось на зразок антистресу?
— До певної міри так. У критич-
них ситуаціях ми приймаємо кор-
валол чи кільканадцять грамів
горілки. «Радостим» одночасно є
й регулятором зростання рослин.

У мене все не йде з голови,
чому за кілька років до Євро-
2012 не була створена група фа-
хівців,  яка б розробила техноло-
гію обробітку сучасних газонів
для стадіонів,  що прийматимуть
чемпіонат?
— Свого часу, коли директор Ін-
ституту водних проблем і меліо-
рації, академік Михайло Рома-
щенко розповів колишньому мі-
ністрові сім’ї, фізкультури і
спорту, що в Україні вирощують
дерен, той не повірив. Простіше,
виявляється, ввозити його з-за
кордону.

Точніше,  вигідніше. Звідкіля
привезли газон на львівський
стадіон і «Донбас Арену»?
— Зі Словаччини.

З переїздом першої команди
на «Олімпійський» навантажен-
ня на динамівське поле не лише
не стало меншим,  а й збільши-
лося. Чи витримає газон?
— Зараз у нас проводять свої
матчі дублюючий склад «Дина-
мо», «Динамо-2» і футболісти
столичного «Арсеналу». Поки га-
зон витримує. Сподіваюся, якщо
не буде кліматичних катаклізмів,
витримає і надалі.

Максим ДМИТРУК
для «Урядового кур’єра»
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КОМПЕТЕНТНО 

Костянтин виХрОв, 
член виконкому Федерації футболу України: 

«Футбол розпочинається з футбольного поля і для його підготовки існує
безліч новітніх технологій — не можна грати на вигонах! Все, що напрацьо-
вано на зборах на добротних полях, не має через погану якість вітчизняних
полів вилітати в трубу!»

річард ХайДеН, 
фахівець британської компанії 

Sports Turf Research Institute:
«Наша компанія працювала над створенням футбольних полів в україн-

ській столиці, а також на стадіонах «Металіст» у Харкові і «Донбас Арені» в
Донецьку. Однією з найбільших проблем, з якою зіткнулися наші фахівці, бу-
ли суворі морози, що супроводжували останню зиму. Наприклад, у Харкові
ми застосували технологію, яка дає змогу циркулювати гарячому повітрю че-
рез основний шар поля. Цей метод приніс належний результат, незважаючи
на мінусову температуру і те, що футболістам «Металіста» довелося прово-
дити матчі Ліги Європи вже в середині лютого.

Сьогодні наша робота в Україні завершена. Усі завдання, поставлені перед
нами, виконані. З усією відповідальністю можу заявити: футбольні поля на
українських стадіонах Євро-2012 повністю готові до суворих випробувань.
Якість газонів на аренах Львова, Києва, Донецька і Харкова — ідеальна. Вбо-
лівальники зможуть на власні очі переконатися в якості зеленого покрову
вже під час першого матчу в Україні між збірними Нідерландів і Данії, який
відбудеться в Харкові 9 червня».

легко уявити — важко зробитиФутбольне поле:
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НСК «ОлімпійСьКий»
Місткість —  70 050 глядачів. 
Відкриття —  8 жовтня 2011 року. 
«Олімпійський» —  не просто головна арена Євро-

2012, де відбудеться фінал футбольного турніру, а ще й
найбільший стадіон чемпіонату Старого Світу. Понад 70
тисяч вболівальників зможуть розміститися на його три-
бунах, щоправда під час нинішнього турніру УЄФА буде
використовувати тільки 68055 місць. 

Стадіон обладнаний двома найбільшими в Україні світ-
лодіодними екранами, кожний по 103,36 м кв. На арені
встановлено 608 прожекторів, що освітлюють поле і три-
буни із загальною потужністю 2400 люкс. 

«ДОНбаС ареНа»
Місткість —  51 504. 
Відкриття —  29 серпня 2009 року. 
Домашня арена «Шахтаря» увійшла в історію як пер-

ший стадіон класу «еліт» Східної Європи. Крім того, її
першою з усіх стадіонів Євро-2012 здали в експлуатацію. 

Над його дизайном попрацювала компанія «Аруп-
Спорт», яка свого часу створила стадіони «Манчестер
Сіті» (Англія), «Альянц Арена» (Німеччина).

«металіСт» 
Місткість —  38 633. 
Відкриття —  5 грудня 2009 року. 
Після реконструкції харківської арени, її стали назива-

ти «павуком». Таке прізвисько —  від архітектурних рис
стадіону, дах якого утримують 24 опори, які розташовані
довкола чаші і схожі на щупальця членистоногих. Це ноу-
хау харківських проектантів, коли навіс не спирається на
тіло трибун, забезпечує його надійність. 

«ареНа львів»
Місткість —  34 915. 
Відкриття —  29 жовтня 2011 року. 
Львівська арена —  один з найновіших стадіонів Євро-

пи. Об’єкт оснащений модерновими технологіями, харак-
теристики яких ще довгий час залишатимуться актуаль-
ними.  

Однією з особливостей стадіону є його променада, що
розподілятиме потоки відвідувачів між першим і другим
ярусами арени. Окрім цього, масштабні площі довкола
стадіону дозволяють проводити тут найбільші у Західній
Україні спортивно-розважальні шоу, фестивалі та кон-
церти, які зможуть відвідати понад 120 тисяч осіб. 

ДОВІДКА «УК»

Українські арени Євро-2012



Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Найбільше кпинів фут-
боліст, який не забив

вирішальний пенальті,
збирає від гравців коман-
ди-суперника і… карика-
туристів. Свідчення цьому
— погляд представників
гостроолівцевого цеху на
гру мільйонів, який кияни і
гості столиці зможуть про-
тягом місяця споглядати у
виставковому залі торгово-
розважального центру
«Більшовик». 

Проведення Україною
фінальної частини євро-
пейської футбольної пер-

шості надихнуло пере-
смішників активніше взя-
тися за справу. А й справді,
хіба могли представники
цих численних армій не пе-
ретнутися? Аби автори-
тетному журі вже тради-
ційного міжнародного кон-
курсу карикатуристів було
над чим рвати животи, ор-
ганізатори кинули клич по
всьому світу — відгукну-
лося 172 митці з 39 країн,
які загалом надіслали 618
робіт.

Приємно, що Гран-прі
конкурсу дісталося нашо-
му колезі Ігорю Лук’янчен-
ку. А загалом місця розпо-
ділили так: 

УкРАїнСькА ЛІГА
І приз: Віктор Голуб (м.

Здолбунів). 
Заохочувальні призи:

Сергій Дудченко (м. Одеса),
Віктор Зиновік (м. Бахчиса-
рай), Олексій Кустовський
(м. Вишневе, Київська обл.),
Георгій Майоренко (Київ),
Сергій Семендяєв (м. Бер-
дянськ).

МІжнАРоднА ЛІГА
І приз: Рос Томсон (Ан-

глія). 
Заохочувальні призи: Ва-

лері Александров-Валекс
(Болгарія), Джорж Лікурічі
(Румунія), Неделько Убовіч
(Сербія), Сергій Січєнко (Із-
раїль), Стефен Яхсновскі-
Херщель (Німеччина).

Як зазначив у ексклю-
зивному коментарі «Уря-
довому кур’єру» один з
батьків-засновників між-
народного конкурсу, голо-
ва правління Асоціації ка-
рикатуристів України
Костянтин Казанчев, цьо-
го року вдалося утримати
високу планку і попри

певні загальновідомі сус-
пільні негаразди провести
його на високому рівні. За-
ради справедливості
вперше зробили дві ліги,
які окремо представляли
учасників з України і за-
рубіжних гостей. Хотіли
уникнути практики наго-
родження «своїх», яка
вбиває таким чином саму
ідею професійного кон-
курсу. І це виправдало се-
бе стовідсотково. Бо не-
упередженість додає
престижу конкурсу і лю-
ди хочуть їхати туди зно-
ву і знову.

А отже, є надія, що неза-
баром Україна з’явиться в
повідомленнях провідних
інформагенцій як держава,
у якій не лише вміють
сміятися попри все, а й
здатні організувати якісне
шоу сміху. 

Насамкінець зазначимо:
від підопічних Олега Бло-
хіна уболівальники все-та-
ки сподіваються на карти-
ну олією, а не дружній
шарж на футбол. Інакше
засміють!

www.ukurier.gov.ua уРяДоВий КуР’єР16
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Хто над голом сміється, тому й приз 
РОЗДАЧА ТРОФЕЇВ. Учора відкрилася виставка переможців 
XIII Міжнародного конкурсу карикатур «Незалежність» 

Гран-прі конкурсу — Ігор Лук’янченко Віктор Голуб

Валері Александров-Валекс

Сергій Семендяєв

Рос Томсон


